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יוצא לאור / אהוד בנאי דבר העורכת - שקמה תבור
השביל הזה מתחיל כאן  

בין סניף בנק למעין  
לא סלול, לא תמיד מסומן  
השביל הזה מתחיל כאן.  

 
חוצה את העיר,  
עולה על ההר,  

ממשיך על הים,  
ממשיך גם מחר  

חותך באוויר, בין הבתים  
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.  

 
לך עליו, עלה עליו עכשיו  
לך עליו, עלה עליו עכשיו!  

מלאכי ציפורים מעליך  
מלווים את צעדיך,  
מרחוק נדלק אור  

אל תסטה, כדי שתוכל לחזור.  
 

השיר הזה מתחיל כאן,  
כחול, על הדף הלבן  

לא גמור, לא תמיד מכוון  
השיר הזה מתחיל כאן.  

 
חוצה את העיר,  
עולה על ההר,  

ממשיך על הים,  
ממשיך גם מחר  

חותך באוויר, בין אנשים  
יוצא אל האור, אל חיים חדשים. 

צוות מהמלא מאחל לכולנו חג שמח, והמשך יציאה בריאה מעבדות לחירות! 
                                                                                     גבי, אבי ושקמה. 

mamale.imc@gmail.com

)מיכל אייל, שיטת סדונה( "דבר אינו מוכרח להשתנות כדי שאני אהיה אני, רק מה שלא" 
בשבילי, פסח תמיד מביא איתו זמן של התבוננות. האביב שמתחדש, 
החום שחוזר, הפריחה המשכרת – כולם מזמינים אותי, בחמלה אין קץ 
ובאהבה, להסתכל על הדרך שעברתי בשנה האחרונה, מאותה הנקודה 

ממש, בשנה הקודמת. 
אנחנו, שלומדים הלכה למעשה איך לצאת מעבדות לחירות, איך "דבר 
יכולים  שלא",  מה  רק  אני,  אהיה  שאני  כדי  להשתנות  מוכרח  אינו 

להרשות לעצמנו לקחת את הרגע הזה, 
בכל מקום שנבחר, על דשא רך ואביבי ביער - בצלו של עץ ירוק שחידש 

בחודש האחרון את עליו,
המהפנט,  ריחו  את  איתה  ונושאת  לנשב  חוזרת  חמימה  כשרוח  בים, 

במדבר, מול המרחב הפתוח 
מלא החופש שפועם בחיים הכל כך מיוחדים שלו, או בבית, במכונית, 
שלנו  ההפעלה  מערכת  כיצד  ולבחון  הטבעית   בסביבתנו  בעבודה, 
השתנתה, אילו שדרוגים עברנו בעדכוני הגרסה האחרונה, אילו באגים 
אנחנו יכולים לשחרר )התשובה היא – כולם! לא נולדנו איתם!( – ומהי 

חווית החיים שאותה אנחנו מבקשים לעצמנו. 
החופש האולטימטיבי הוא החירות להיות אני, ללא שיפוטיות, במיוחד 

ללא זאת שהפניתי במיומנות כלפי עצמי.  
בשנה האחרונה בחרתי בחופש. 

חג חירות שמח! 



טור יו"רית - סנדי הולנדר-פאר

קהילה יקרה, 
הטור הזה הוא טור מסכם. סיכום של מסע מופלא ומרתק, מצמיח ומחשל.  

לפני כמעט שנתיים יצאנו לדרך, תשעה חברי וועד חדשים, כולל אותי, להרפתקה 
מרגשת בים הסוער של קהילת מ.ל.א. לקחנו על עצמנו משימה של ניווט הספינה 
"זו בחירתי" , מעין שיט חווייתי מחוץ לאזור הנוחות, שעוגנת מדי חודשיים באיי 

קסמים של סדנאות - עם שמות ומספרים עוקבים. היה עלינו להתגבש כצוות, 
לפעול יחד בשיתוף פעולה ולדאוג שהמסע יהיה בטוח וחווייתי, כיף ומאתגר, מוכר 

וגם מגוון.   
לבשנו את הגרסה הטובה ביותר שידענו בעת ההיא. עוד לא ידענו כמה היא 

תשתנה, תקטן ותגדל, תתבלה ותתחדש. יצאנו נלהבים ונמרצים לדרך משלנו. מצד 
אחד, תוך שמירה אדוקה על מסורת ומורשת העמותה, ומנגד, עם רצון עז לייצר 

ולחדש. למדנו במהלך המסע לתמוך אלה באלה, לתת משוב וכתף, לעצור ולסייע, 
לדבר ולשתוק, לצחוק, לבכות, לכעוס ולהתפייס. גדלנו, התכווצנו, למדנו, חטפנו, 

אהבנו, מצאנו משמעות וסיפוק, וגם רגעי תסכול וכאב. ולבסוף - נשארנו שלמים.     
תודה רבה לכם על הכל, חבריי לוועד העמותה - אבי, אורלי, אסף, גבי, גליה, משה, 

נתי ורחלי – אתם נפלאים!  
זכינו בקדנציה הזאת לחגוג כמה ציוני דרך משמעותיים בעמותה: חגיגת עשרים 

שנים לעמותה, בה השתתפו מייסדי קהילת מ.ל.א, בערב שיא מרגש. היה מפעים 
לפגוש את דור החלוצים, אלה שחלמו להקים ארגון שיכיל את סדנאות "זו 

בחירתי", האנשים שידעו לצקת לארגון חזון ותקנון, דמיון וכללים. שנה לאחר 
מכן חגגנו אבן דרך נוספת בעמותה, הסמכת ששת המנחים החדשים - לאחר 
קורס רב שנתי. ליווי תהליך הכשרתם והטמעתם בסבב ההנחיות היה מורכב 

ודינאמי, מהול בתחושת התחדשות וחיוניות.   
העמותה נכנסת לעשור השלישי של קיומה, ודור חדש מתחיל. קהילת הבוגרים 
חיה ותוססת, וממשיכה למלא סדנאות בזו אחר זו. סגל המנחים הישראלי מונה 
כעת י"ג אנשים משכמם ומעלה, שמסייעים לעשרות אנשים, בכל שנה, לפרוץ 
דרך ולעשות שינוי משמעותי בחייהם. הם מתחדשים מסדנה לסנדה, מסקרנים 

ומפתיעים, ובו בזמן שומרים על ערכיות ויציבות. הניגודים משתלבים לכדי 
מנעד מתרחב של קהילה מרפאה.  

התנסינו במגוון פעילויות נוספות כמו סדנאות העשרה ומפגשים חברתיים; 
חלקם היו הצלחות אדירות, חלקם לא זכו לצפי ההיענות, ומכולם למדנו, 

הסקנו והפקנו לקחים. זה הזמן לסכם תקופה, להתרפק על החוויות 
הנעימות, ולהסתכל קדימה באומץ. להביט בתוצאות, בהצלחות, בלמידות 

ובהתפתחויות, ליהנות ממה שהשקענו, להשלים עם מה שהשארנו ומה שלא 
הספקנו, ולברך על מה שקיבלנו. זה גם הזמן להכין את הקרקע לוועד הבא, זה 
שיבחר באסיפה הכללית הקרובה. בהזדמנות זאת אני מזמינה אתכם להצטרף 

לעמותה כחברים, ולקחת חלק בעיצוב מוסדות העמותה בשנתיים הבאות. 
ביום שלישי, 24 באפריל 2018, יוצאת לדרך ספינה חדשה, לעוד מסע מרתק 

והרפתקה מיוחדת במינה. נתראה שם!       
רגע לפני חג הפסח אאחל לכל חברי קהילת מ.ל.א חג חירות שמח!  

שנחגוג את מופלאות קיומנו ואת היותנו בני חורין, שנזכור שביכולתנו לבחור 
ולעצב את סיפורי חיינו, אלה שכבר סיפרנו ואלה שטרם התחוללו. שנזכה 

לאביב של התחדשות וצמיחה, אהבה ונתינה, ברכה וקבלה. 
באהבה, 

סנדי הולנדר-פאר 



שלום קהילה יקרה ואהובה, 
בעמותה הנפלאה שלנו, שמבוססת כולה על אהבת האדם והחתירה לטוב 

בעולם, כל כך יאה לשתף ברוח ההתנדבות של כולנו.  
החיים שלנו עמוסים בדברים טובים: משפחה, קריירה ועבודה, ועדיין, 
אנחנו מוצאים את הזמן לצאת מהבית ומהשגרה, כדי לעסוק בתיקון 

העולם ובתיקון הלב.  
בהזדמנות זאת שניתנה לי - אשתף גם אני. 

את שעות ההתנדבות שלי אני מחלקת בין שתי התשוקות הגדולות שלי 
- חתירה לפלורליזם דתי בחברה הישראלית, בהיותי פעילה בתנועה 

הרפורמית, ובעשיית שלום, ועל כך אשתף הפעם. 
אני חברה פעילה בתנועת "נשים עושות שלום". זאת תנועה נשית, 

שטוחה, פוליטית, א-מפלגתית, עם שני עקרונות מובילים: האחד הוא 
השגת הסכם שלום בין ישראל לבין העם הפלסטיני, הסכם מדיני שיהיה 

מקובל על שני הצדדים. העיקרון השני הוא ביצוע החלטת 1325 של 
מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000, על פיה, בכל דיון ופעולות 

בנושאים של שלום וביטחון יהיה ייצוג שווה של נשים. 
תנועת "נשים עושות שלום" הוקמה לפני כשלוש וחצי שנים, בשלהי 

המלחמה האחרונה בעזה, צוק איתן, בקיץ 2014. מאז הקמת התנועה 
הצטרפו לכוחותיה למעלה משלושים אלף נשים )וגברים( מכל רחבי 

טור מנחה – לאנה זילברמן סולוביי 

הארץ, ומכל קצוות הקשת הפוליטית: ימין, מרכז ושמאל, צעירות 
ומבוגרות, חילוניות ודתיות, יהודיות וערביות - ולכולן מטרה משותפת - 

עשיית שלום. 
במסגרת פעילותי בתנועה, אני נמנית עם מאתיים הנשים להן יש 

זכות הצבעה בכל תהליך קבלת ההחלטות. אני פעילה בצוות הנשים 
הירושלמיות, בצוות קשרים עם נשים פלסטיניות, ובצוות קשרי חוץ עם 

ארגונים ונשים בעולם. אני מבלה ימים כלילות בכל הזמן שיש לי )וגם בזה 
שאין לי( במפגש עם מגוון נשים ישראליות ופלסטיניות ועם ארגונים שונים 

בעולם, על מנת ללמוד אחת מהשנייה, לצרף נשים חדשות בארץ ובעולם 
לתנועה, ולעודד את המנהיגים שלנו לפעול להבאת הסכם מדיני שיביא 

שלום לאזורנו. אני מחויבת לשנות את עתיד ילדינו, ומאמינה בכל מעודי 
שזה אפשרי. 

לקראת חג האביב הקרב ובא, אני מאחלת מכאן לכולנו אביב של בריאות 
הגוף ובריאות הנפש, אביב של שמחה, של עשייה ושל חופש.  

מי ייתן ונצליח כולנו לצאת מעבדות לחירות. 
שלכם, 
לאנה   

 



חברי קהילה מתנדבים 

יום המעשים הטובים כל השנה

מפגש קבוע עם ניצולת שואה - אתי לויטין 
אני מתנדבת בשיחות אישיות ופעילויות עם ניצולת שואה בת 94. אנחנו 

נפגשות פעם בשבוע לשעתיים, לפעמים אפילו יותר. אנחנו מדברות, 
מציירות, סורגות ביחד. 

המוטו שלי הוא שבכל מפגש בין שני אנשים מתרחש חסד אלוהים, 
ואני מודה על המפגש הזה עם דבורה ועל הזמן שלי איתה. אני מלמדת 

ולומדת ממנה המון! 

אני מתנדב עם בני נוער בסיכון, בכל יום חמישי, 
במסגרת פרויקט "מגה בית", שאותו יזמנו ואנחנו 

מפעילים, שותפיי לחברה שלי ואני. 

עבודה עם נוער בסיכון – אסף לוי 

כשהייתי נער למדתי בעצמי דברים שעניינו אותי, האינטרנט לא היה נפוץ 
ומהיר כפי שהוא היום, ומשימת הלמידה ואיסוף המידע הייתה לא פשוטה. 
אני קצת מקנא בבני הנוער של היום על האפשרויות הנפלאות שהאינטרנט 

מעניק להם. כיום אני בהיי-טק בזכות הרעב שהיה לי אז, הלוואי ואוכל 
להעביר את הרעב הזה לנוער בעיר שבה אני חי ומתנדב. 

חלק מבני הנוער מנצלים את האפשרויות המדהימות שעומדות בפניהם, 
וחלק מעדיפים לעשות מה שבני נוער עושים הרבה פעמים, להשתובב, 

שאין בזה שום דבר רע - אבל הרבה פעמים הם צריכים דמות של אח גדול 
שיציב גבולות להשתובבות הזאת. האינטרנט הוא כמו מערב פרוע, 

וכנער - כל כך קל להיגרר למקומות איומים. אנחנו מגייסים בני נוער 
בסיכון מרחבי העיר ומהערים השכנות, ומלמדים אותם, בקורסים 
אינטנסיביים, את מקצועות ההיי-טק. אנחנו מתחילים מלימוד של 

טכנאות מחשבים, מתקדמים איתם לטכנאות סלולר, ואפילו לתכנות. 
עם הידע שבני הנוער צוברים בתכנית הם מתנדבים פעם בשבוע 

 - win-win בתפעול מעבדת מחשבים ללא תשלום. זה מצב של
בני הנוער מקבלים את הלימודים והמקצוע ללא תשלום, והאימהות 

החד הוריות, ניצולי השואה ושאר לקוחות המעבדה שידם אינה משגת 
מקבלים שירות מעולה בחינם. בני הנוער צוברים ניסיון תעסוקתי לפני 

הצבא וכולם מרוצים! 
כתושב בת-ים חשוב לי מאוד לתמוך בקהילה פה בעיר, ולטפח את 
דור ההיי-טק דווקא כאן.  החברה שלי מממנת את הפרויקט )חלקי 

החילוף, 
קו טלפון ומוקדנית, אמצעי פרסום וכדומה( מתנ"ס "גאולים" בעיר 
תורם לנו את המקום, וההכשרה של בני הנוער, כמו השירות שהם 

נותנים, הוא ללא עלות מצדם בכלל.  



נתי אברהם – פסטיבל "רוח גבית" 

עולם ומלואו, מתינוקות ועד קשישים, קודים התנהגותיים, הבנה, מראה, 
ריח, לבוש, שפה ושפת גוף אחרת, בלתי מובנת, לעתים מפחידה - 

עולם ומלואו, עולמם של המופלאים, בעלי הצרכים המיוחדים. 
לפני למעלה מעשור פנתה אליי אחת ממורותיי להילינג ורייקי, וביקשה 

שאצטרף למתחם טיפולים של עמותת "רוח גבית", בגלל שגם להם מגיע 
פסטיבל.  

הפסטיבל כולו בהתנדבות! סדנאות, אמנים, מסיבות, אוכל, שיח, חגיגות 
קבלת שבת ועוד.    

באוהל גדול ויפיפה התאספו מטפלים, משיטות טיפול שונות ומגוונות, 
כולם לבושים לבן. והמיוחדים נרתעו. לאט לאט הצלחנו לגרום לכמה מהם 

לבחור בטיפול כלשהו. 
העיניים נפערו לרווחה, החיוך התפשט, והחיבוק והתודה לא איחרו לבוא. 

בסוף אותו היום ניגשה אליי מייסדת העמותה והודיעה לי שאני לוקחת את 
מתחם הטיפולים תחת אחריותי. מאז, בכל פסטיבל, אנחנו, צוות המטפלים 
המדהים, מטפל בארבע-מאות אנשים ביום, בקירוב, במתחמי הטיפולים.  

בעשור הזה הפכתי את אוכלוסיית המיוחדים לעיסוקי העיקרי. 

חברי קהילה מתנדבים 

יום המעשים הטובים כל השנה

יום-יום אני זוכה ליצור מעגלים של שמחה, תקשורת, שיתוף, אהבה, ונגיעה 
אחת רכה, ופעם בשנה מתאספים להם שלושים וחמישה מטפלים ומלווים 

להליכת המלאכים, סוף שבוע שכולו התנדבות של מילוי הלב.  
השנה, הפסטיבל שלנו ב- "רוח גבית" חוגג עשור, אז אם בא לכם לחוות 

הודיה, התרגשות, אהבה וחיוך שממלא את הלב, אתם מוזמנים! 
הכל בהתנדבות, 30.6-28, בבית ינאי, רק דברו איתי קודם.  

אני יודעת שזכיתי לאהוב, לקבל פרופורציות ולהיות, בזכות המיוחדים 
המופלאים שלי, לאדם טוב יותר - לעצמי ולעולם. 

נתי.  

לאן שאדם רוצה ללכת, שם מוליכים אותו. 
רש"י



מתוך "רגעים", מאת אייל נאור 

חיים מהקולנוע, ככה קראנו לו כשהיינו ילדים. 
הוא היה יושב לא רחוק מפתח בית הקולנוע, מביט במבט מזוגג בכל מי שהגיע 

לקנות כרטיס לסרט, לא עזב את המקום בשרב או בגשם, בימי חול או בחגים - חיים 
מהקולנוע היה שם מאז שאני זוכר את המקום. 

כל שנה, במוצאי יום הכיפורים, הייתה לי פגישה אישית עם חיים מהקולנוע.  
בצאת היום הקדוש, מיד לאחר טקס ההבדלה, אחי הגדול ואני היינו יורדים לרחוב 

בבגדים החגיגיים, כשבידנו "מעות הכיפורים" מטקס כפרת העוונות שאבא היה עושה 
לנו בערב החג. 

היינו רצים במדרגות היישר אל פינת הרחוב, אל חיים מהקולנוע, ומניחים בידו 
הפשוטה את המעות. 

"הכסף הזה הוא רק לצדקה", היה אבא אומר מיד בתום הקראת הפסוקים, "ורק אם 
תתנו אותו לצדקה יושלם הטקס סופית". 

אני ידעתי שהכסף הזה מיועד לחיים מהקולנוע. 
כשהייתי מניח את הכסף בידו הוא היה מסתכל עליי במבט לא מובן, כזה שהביך אותי. 
הקפדתי להניח את המעות מבלי שכף ידי תיגע בכף ידו, שמא ידבק בי משהו לא ברור. 

הרחוב שינה את פניו, בניינים שופצו, אחרים נהרסו וחדשים נבנו תחתם, ואולם 
הקולנוע הוזנח. 

רק חיים מהקולנוע נשאר. הוא סירב להתפנות, סיפרו לי, למרות שהציעו לו בית חם בו 
יוכל להניח את גופו, שהלך ונחלש עם השנים. 

הוא היה נוהג להביט בעוברי האורח החוצים את הכביש, ולאחר מכן היה נובר בשקיות 
הניילון, אותן אסף עם שאריות האוכל שהיו העוברים והשבים נותנים לו, מעת לעת. 

במוצאי יום הכיפורים האחרון אחזתי בידו של בני בן החמש, והלכנו ביחד לתת לחיים 
את המעות. עמדתי שם, הבטתי בו ארוכות והוא בי, ניגשתי אליו ולחצתי את ידו, 

מרגיש בחמימות הנובעת ממנה. 
"מתי תמצא לך מקום טוב יותר?", שאלתי. 

הוא הביט בי בעיניים ריקות, ולפתע אמר בקול עייף: "אני מחכה כאן לבתי בת 
הארבע, לפני הרבה שנים היא חצתה את הכביש כאן, לבדה. רכב פגע בה. 

כשהאמבולנס אסף אותה הנהג אמר לי שהכל יהיה בסדר, ושהיא תחזור אליי. 
אני מחכה לה, פוחד לעזוב את המקום לרגע, היא ילדה קטנה ולא תדע לאן ללכת 

כשתחזור". 
"אני מחכה לה, היא סומכת עליי", אמר, והמשיך לבחון את עיניי, עד שהשפיל מבט 

אל בני שנצמד לירכי. 
ואז התיישב והמשיך לנבור בין שקיות הניילון. 

"איך קוראים לו?" שאל אותי בני, בדרך הביתה. 
"חיים מהקולנוע", עניתי. 

 
"רגעים", מאת אייל נאור 



בכל שנה, כמה שבועות לפני פסח, אנחנו 
מחליטים מה יהיה הנושא המרכזי שבו נעסוק 
בליל הסדר. בוחרים נושא ומפיצים את המידע 
לכל המשתתפים, מבקשים מהם להכין חומר, 

טור חבר הוועד – גבי ברזילי 

שירת עבדים
 

קרולינה

שנים בתוך עבדות מוכרת 
עוד יום ועוד יום 

המציאות המשקרת 
השכיחה חלום 

בנינו בית לא שלנו 
מזבח כאב 

מקדש לאל שלא ידענו 
רחוק מהלב 

ארץ חדשה מבין המצרים 
אחרי המדבר, הים, ההרים. 

התוף מכה הלמות העצב 
אבק בפנים 

שורות שורות הולכים בקצב 
שירת עבדים 

וגם החול שמסביבנו בסוף הוא נודד 
וכשהרוח בו נכנסת לחופש הוא עד 

לו רק תיתן בנו את הכוח 
לחתוך את הכבלים 

לפרוץ גבולות גם כשלא נוח 
בחוץ ובפנים 

לו רק נדע מתי לשמוע כמו פעם מזמן 
תפילת העבד שבינינו תפילת האדם

לחשוב על רעיון, להביא שיר, קטע קריאה, תובנה משלהם, רעיון פרשני או כל 
דבר אחר. ככה אנחנו שומרים על הסקרנות והרלוונטיות בליל הסדר, מתוך הבנה 

שחובת היום היא מצוות "והגדת לבנך", ולא קריאה טכנית של טקסט עתיק.  
ההגדה איננה סידור תפילה ואין חובה הלכתית לקרוא אותה, אז אנחנו לוקחים 

ממנה את המסגרת של הערב, וממלאים את המסגרת הזאת בתוכן חדש ואקטואלי 
בכל שנה ושנה. 

בשאלת העבדות עסקנו כבר יותר מפעם אחת – למי או למה אנחנו משועבדים? 
איך יוצאים מזה ומתי אנחנו מרגישים חופשיים? התשובות רבות ושונות - 

משועבדים לכסף, למשכנתה, לעבודה, למסכים, להנאה, להתמכרויות, ועוד ועוד. 
אנחנו מעיינים בשעבוד ובחירות שלנו, בכל פעם מחדש, שואלים את השאלות 

ובוחנים כיצד התשובות שלנו משתנות. 
השיר הזה של קרולינה עוסק בעבדות, ומתחבר היטב לרוח סדנאות "זו בחירתי". 
להבנתי, הוא מסכם את כל סוגי ההשתעבדות שלנו לאחת, ההשתעבדות להרגל. 

אנחנו עבדיו של אזור הנוחות שלנו, גם אם לעתים הוא מאוד לא נוח, אותו אנחנו 
מכירים ואליו אנחנו רגילים. כל חריגה מאזור זה מחייבת לקיחת סיכונים, ולכן 

אנחנו נוטים להשתעבד להרגל.  
ואז, כשאנחנו מבינים את השעבוד שלנו, אנחנו יכולים גם להשתחרר ממנו. זה 
הולך להיות מפחיד, לפעמים גם ניפול ונתרסק קצת, אבל זה כדאי. כי רק שם, 

מחוץ לאזור הנוחות, נמצאת החירות. 
חג חירות שמח לכולנו. 



פרקליט הצמרת יעקב וינרוט היה נושאה של התוכנית הראשונה השנה של 
"עובדה", שהתבססה על שיחות שניהלה העיתונאית אילנה דיין עם וינרוט, 

במשך יותר משנה. 
בתוכנית מספר וינרוט בגילוי לב על העשורים הארוכים בהם הגן על אנשים 

רבים, חלק נכבד מהם משכבות הצמרת של החברה הישראלית. כשהוא 
נשאל איך הוא מסוגל להתמקד בלקוח שפשע ולהיות לא שיפוטי, הוא השיב:  

"מתוך הכרת האפסיות שלי, מתוך הכרת האדם כיצור הכי מורכב, הכי 
קדוש, הכי מסוכן, אני יכול להיות לא שיפוטי". 

מתוך אתר "הידברות". 

ערב מרתק לבני 15-18על השיפוטיות – הביא חיים ניסני  

סופ"ש בלתי נשכח של מודעות, צמיחה ומעבר למנהיגות אישית.

מתנה עוצמתית לבנים ולבנות בסוף השבוע של ה- 20-21/4/18

ערב חשיפה לסדנת הנוער של עמותת מ.ל.א יתקיים במוצ"ש 7/4/18 

בבית ברל, 

הערב מיועד להורים ובני הנוער בליווי צוות הנוער )ללא התחייבות(, שם 

תקבלו את כל הפרטים והמידע על הסדנה המיוחדת הזאת.

לפרטים והרשמה לערב החשיפה אנא פנו לצוות רכזי הנוער: 

עמי רוזן ורוית גוטמן

סדנאות הנוער



מהמלא מתכונים – לפסח!  
הגיע החג של הנמנעים מגלוטן, אלה שעברו לתזונת ה- "פליאו", 
ובכלל – אנשים שהחליטו להרחיק את ה- "חמץ" מחיי היומיום 

שלהם. אז מה? לסבול?! בשום פנים ואופן לא! קבלו שני מתכונים 
שמשפרים, ללא ספק, את שבוע החג, ובכלל. בתיאבון! 

בראוניז כשרים לפסח לאוכלי קטניות 
המצרכים: 

200 גרם שוקולד מריר 
120 גרם )חצי כוס( שמן קוקוס 

150 גרם )שלושת רבעי כוס( סוכר )אפשר להמיר בחצי כוס דבש( 
רבע כפית מלח 

 L 3 ביצים
70 גרם )חצי כוס( קורנפלור )אפשר להמיר בקמח אורז( 

50 גרם )חצי כוס( קמח שקדים 
30 גרם אגוזי מלך 

30 גרם אגוזי פקאן 
25 גרם גרעיני חמניות 

25 גרם גרעיני דלעת 
20 גרם שומשום 

50 גרם שוקולד קצוץ גס 
  

אופן ההכנה: 
מחממים תנור ל- 170 מעלות, ומשמנים תבנית של 20 על 20. 

קוצצים את השוקולד ושמים בקערה. מוסיפים שמן קוקוס וממיסים יחד 
במיקרוגל או על סיר אדים כפול )בן מארי(, עד שהכל נמס והתערובת 

אחידה. 
מוסיפים סוכר ומלח, וטורפים היטב עד שהם נטמעים בתערובת. מוסיפים את הביצים בזו אחר זו. 

מוסיפים קורנפלור וקמח שקדים, וטורפים היטב עד לקבלת בלילה אחידה. יוצקים את הבלילה לתבנית 
ומיישרים את החלק העליון. 

קוצצים גס את אגוזי המלך ואגוזי הפקאן, ומפזרים בנדיבות מלמעלה. מפזרים את גרעיני החמניות, 
גרעיני הדלעת, השומשום והשוקולד הקצוץ בשכבה אחידה. 

אופים 25-18 דקות, או עד שהבראוניז תפוחים ויציבים בשוליים, אך עדיין מעט רכים במרכז. מצננים 
לחלוטין בטמפרטורת החדר. 

חותכים לריבועים ומגישים בטמפרטורת החדר. 
 -

הבראוניז הכשרים לפסח יישמרו בכלי סגור, במקרר, עד שבוע. 
אפשר להשתמש בכל סוג של אגוזים וגרעינים שאוהבים. 

לגרסה חלבית אפשר להחליף את שמן הקוקוס ב- 150 גרם חמאה. 
)מבוסס על מתכון מתוך "אוכל טוב" של מאקו(  



קציצות פרסה – בגלל שפשוט אי אפשר בלי! 

אני לא יודעת איך זה אצלכם, כשאני מכינה את הקציצות 
האלה, במקרה הטוב, המגש מגיע לשולחן חצי ריק. בתיאבון! 

המרכיבים: 
3 ק"ג פרסה )כרישה( 

300 גרם בשר בקר טחון 
2 ביצים 

תפוח אדמה חתוך )לא חובה( 
בצל חתוך )לא חובה( 

מלח 
פלפל שחור 

 
אופן ההכנה: 

רוחצים את הפרסה היטב, חותכים ומרתיחים כרבע שעה, 
עם תפוחי האדמה והבצל, עד שהם מתרככים.  

מעבירים בטוחן בשר )ולא במעבד מזון( ומערבבים עם הבשר 
הטחון. מוסיפים את הביצים, מלח ופלפל שחור, ומערבבים.  

יוצרים קציצות ומטגנים במחבת עם שמן זית, כמה דקות 
מכל צד, עד שהקציצות משחימות. נזהרים שלא לשרוף אותן, 

כמובן. הקציצות טעימות גם קרות, אם הן ישרדו עד אז. 
)מבוסס על מתכון מתוך "אוכל טוב" של מאקו(  

 



תמונות מסיבת פורים 2018-
                                                                                צילם-אבי כנפו 



תמונות מסיבת פורים 2018-



תמונות מסיבת פורים 2018-



יום הולדת שמח
 

קהילת מ.ל.א מברכת את ילידי 
מרץ-אפריל 2018



דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-5625134sandihp@gmail.comסנדי הולנדר פאר

054-344551a.cnafo@gmail.comאבי כנפו

052-3783273orlysiak6@gmail.comאורלי סיאק

052-8759023asafdv@gmail.comאסף דביר

050-5653285bazilg@gmail.comגבי ברזלי

052-2386041galiak6@gmail.comגליה קנר

050-2507581barkan.moshe@gmail.comמשה ברקן

054-6195575nafaz@hotmail.comנתי אברהם

052-2460000rachelyaeli3@gmail.comרחלי יעל

Vaad2014.imc@gmail.com    - ועד העמותה

בעלי תפקידים בעמותה ודרכי התקשרות

דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-9984431yaelaya2@gmail.comיעל איילון

dayangalit1@gmail.com   052-3211229 גלית דיין

054-3339868shauly59@gmail.com שאול שיוביץ

etic.imc@gmail.com      ועדת אתיקה

דוא"לטל' להתקשרותשם 

0549-984430ayalon91@gmail.comאודי איילון

0547-624428bdeyal@gmail.comאייל בן דוד

0546-997750nadavia@gmail.comנדב קולמן -אלמוג

Elections.imc@gmail.com  ועדת בחירות

דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-3199934noga.rozen@gmail.comנגה רוזן

054-6700763adi.agasi@gmail.comעדי אגסי שפיר

052-2219453menymatalon@gmail.com        מני מטלון 

Bikoret.imc@gmail.com  ועדת ביקורת

דוא"לטל' להתקשרותשם 

0528-587774moran1532@gmail.comמורן מרגלית

0542-310435ybayba@gmail.comירון בן-אריה

Site.imc@gmail.com   צוות ניהול אתר העמותה

דוא"לטל' להתקשרותשםתפקיד 

0523-783273orlysiak6@gmail.comאורלי סיאקמלווה מטעם הוועד

ravitgu@gmail.com   0546-640792רוית גוטמן רכזת

צוות נוער

Crm.imc@gmail.com  ( מנל ,CRM צוות

טל' להתקשרותשםתפקיד

0547567755שקמה תבורעורכת 

0543445511אבי כנפועורך גרפי

Mamale.imc@gmail.com - צוות עיתון העמותה מהמלא

דוא"לטל' להתקשרותשם 

050-7775620ami.rozen@gmail.comעמי רוזן- ראש צוות

0544-820191ilana.heller@gmail.comאילנה נצר

052-8905596noa.ben.zvi@gmail.com        נעה בן צבי 

050-7775620ami.rozen@gmail.comעמי רוזן רכז

nivsiak@gmail.com 0523783343 ניב סיאק



כללי אתיקה
1. סודיות

  כל מה שנאמר בזמן הסדנה נשאר בסדנה.
  אין להזכיר חוויה, תרגיל, ארוע או כל פרט  

  אחר הקשורים למהלך האירועים בסדנה עצמה, 
  לסטודנט או אסיסטנט או כל אדם אחר,

  למעט תאור חוויות אישיות )שאין בהן כדי לגלות פרטים בקשר לצד שלישי(.

2. 45 יום
  חל איסור ליצור קשר רומנטי או מיני למשך 45 ימים מרגע סיום הסדנה,

  עם אחד/ת ממשתתפי הסדנה, אלא אם קשר שכזה היה קיים בטרם תחילת 
הסדנה.

  הכלל מתייחס ליחסי אסיסטנטים-סטודנטים וסטודנטים-סטודנטים, 
  אך מומלץ לאמצו גם ליחסים בין אסיסטנטים אשר לא הכירו לפני הסדנה.

3. סמים ואלכוהול 
    סוף שבוע נקי מאלכוהול  וסמים -במהלך סוף השבוע, 

    מתחילת הסדנה ועד לסיומה, חל איסור מוחלט לצרוך אלכוהול 
    ולהשתמש בסמים )למעט תרופות במרשם רופא(.

4. החדר
  הכניסה לחדר הסדנה מרגע תחילתה ועד תחילת מסיבת 

  הסיום מותרת למשתתפי הסדנה בלבד.

5. ביקורים במהלך הסדנה 
   יש לכבד את פרטיות המשתתפים בסדנה ולפיכך אין להגיע לביקורים במהלך 

הסדנה.
   כולם כללי התנהלות/התנהגות בעמותת מ.ל.א מוזמנים למסיבת הסיום.

6. תכנים ומיידע
    חל איסור על כתיבה, צילום או העתקה של תכנים 

    ומידע הנחשפים במהלך הסדנה, הן של ובקשר למנחים והן 
    של ובקשר למשתתפי הסדנה האחרים - סטודנטים ואסיסטנטים. 

    כלל זה אוסר באופן  מוחלט צילום בחדר הסדנה עד לטקס הסיום בשבת 
בערב. 

    כתיבה במהלך הסדנה מותרת רק כחלק מתרגיל או במסגרת של כתיבה 
    על הלוח לפי בקשת המנחים או המלווה מטעם הוועד.

כללי התנהלות / התנהגות בעמותת מ.ל.א

כבוד הדדי, פתיחות, סודיות ואמון 

הם מאבני היסוד של עמותת מ.ל.א

ס  

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

26-28/04/2018
 imc סדנת

256
מייקל גורג'ס

ליאת שחל
הדר מעוף - 054-7472127
מוי גלנטה - 0545640149

בית ברל-
כפר סבא

03-05/05/2018
 imc סדנת

257
מייקל גוורג'ס

יהלי רמח-גינצבורג

יניב בן-רובי 052-8990967

יניב לנקרי - 052-2989899
בית ברל-
כפר סבא

סדנאות ואירועים 

  7. שימוש במאגרי המידע
    חל איסור מוחלט להשתמש ו/או - להעביר לגורם אחר את מאגרי המידע 

    של העמותה לצרכים מסחריים ו/או פרסומיים וכן לעשות בהם שימוש הנוגד
    את ערכי ונהלי העמותה. 

    מאגרי המידע כוללים את שמות חברי הקהילה, טלפונים, כתובות מגורים, 
    כתובות דואר אלקטרוני וכל מידע אישי אחר.

8. חיבוקים 
    חיבוקים יעשו רק בהסכמה הדדית ובאופן המכבד את המחבק ואת המחובק.

9. כלי נשק
    חל איסור מוחלט להכניס כלי נשק מסוג כלשהוא לחדר הסדנה.

10. חובת השתתפות 
     חובת השתתפות האסיסטנטים  בסדנה מתחילה בערב ההכנה לאסיסטנטים 
     ביום רביעי ונמשכת עד לסיום הסדנה ביום שבת בערב, לאחר טקס הסיום. 

     כמו-כן חלה חובת השתתפות בפגישת המשוב, כחלק בלתי- נפרד מהסדנה. 
     היעדרות מחלק כלשהו בפעילות תיעשה אך ורק בתיאום מראש, 

     לפני ערב ההכנה ביום רביעי, ותאושר על-ידי מלווה הסדנאות מטעם הוועד בלבד. 
     היעדרות ללא אישור מלווה, תיחשב כהיעדרות שלא תואמה ולא אושרה.

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

רוית גוטמן -0456640792
עמי רוזן - 0507775620

בית ברל 

כפר סבא

סדנאות נוער 

סדנאות בוגרים 

 מלווה מטעם הוועד: גבי ברזילי - 0505653285

אורית אור 20-21/4/18
יהלי גינצבורג רמח

סדנה 35



mamale.imc@gmail.com
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