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צוות "מהמלא" מאחל לכל חברות וחברי הקהילה
שנה טובה!

שנה של התחדשות ותנועה

למידה ותשוקה בוערת

שנה של תובנות איכותיות

התקדמות ושלווה

שנה של אהבה אמתית

עצמית - ולסביבתנו הקרובה והרחוקה

שנה של כוכבי ים לרוב

ואבני חן וחסד

שמייצרות אדוות של נתינה וקבלה

אנחנו מבקשים להודות, בהזדמנות מצוינת זאת, לגבי ברזילי וסנדי 

-הולנדר-פאר, שמלווים אותנו בהתמדה והמון חמלה, מייעצים ומדר

בנים, בזמן העבודה על גיליונות העיתון שלנו.

ולהודות לכם, קהילת מ.ל.א היקרה והאהובה, על שיתוף הפעולה, 

על החומר שאתם כותבים ושולחים, על הפידבקים שאתם נותנים 

לנו, ובכלל - על זה שאתם קוראים.

שנה טובה וגמר חתימה טובה!    
                                                           שקמה תבור



 

אומרים שהזמן מרפא את הכל. אז אומרים.

היום אני יודעת שלא באמת הזמן הוא המרפא, אלא מה אנחנו עושים בדרך, בכדי להירפא. אנחנו 

-יכולים להמשיך ולהתבוסס בכאב, או לקחת את עצמנו בידיים ולומר: "זהו, אני ממשיכה הלאה. למ

דתי המון ממה שקרה, ומזה אפשר רק לצמוח, משום שכל בחירה אחרת תהיה, למעשה, בריחה".

אפשר לקחת את הדברים הטובים ולהמשיך איתם, ומה שהיה פחות טוב - זה מה שיצמיח אותנו 

למקום טוב יותר, בעתיד. אין ספק שזה מאתגר, אבל לא בלתי אפשרי.

כשהייתי בת 6 אבא שלי לקח אותי לים, בסתיו. הלכנו לשם כי רציתי, ואבא שלי בחר לספק לי את 

אותה הגחמה. אני זוכרת את החוויה שזאת הייתה עבורי; דגל שחור, ים עם גלים וקצת קריר. אבל 

נכנסנו בכל זאת. אבא שלי אמר לי להפנות את הגב לגלים כדי שלא אעוף לאחור. 

הים מסמל עבורי את הרחבת אזור הנוחות. קצה הים זה הפחדים שלנו. למעשה, מי שנשאר על 

הקצה ולא נכנס פנימה - הוא זה שעף החוצה, ומאבד את שיווי המשקל. בתוך הים יש מדוזות, דגים 

שנושכים ועוד, ואם אנחנו חוששים להיתקל בהם ונשארים בשוליים - אנחנו נהנים פחות ומתרכזים 

בפחדים שלנו, שעשויים כלל לא להתממש, אם ניקח את הסיכון שלא נעוף. 

זאת הייתה הפעם האחרונה שאבא שלי נכנס לים, ולא רק צפה מהצד. קצת אחרי זה קטעו את רגלו, 

עקב מחלת הסוכרת. למרות זאת, הוא עשה הכל כדי לשדר "עסקים כרגיל". בבית הוא היה נוכח 

-תמיד, ולמדתי שלמרות כל הקושי - החיים יכולים להמשיך כרגיל. יצאנו לטיולים משפחתיים, פיקני

קים - והוא אפילו ארגן מפגשי חברה בביתנו. הוא היה שם ללמד אותי מהם אומץ, נחישות והתמדה. 

אני זוכרת שהוא היה עומד על רגל אחת ליד הכיור ושוטף כלים. הוא לא ריחם על עצמו ופעל. 

כשהוא נפטר, חששתי שהכל אבוד ואזורי הנוחות שלי הלכו והצטמצמו יותר ויותר. 

השינוי החל בעקבות הסדנאות, אבל הטריגר המשמעותי ביותר קרה בשנתיים האחרונות. רק אז - 

אזור הנוחות שלי הלך והתרחב מחדש. הייתי זקוקה למצוא דרך לחזור לאותם הרגלים שהיו לי לפני 

שנפטר, ולהיות מי שהייתי בעבר - אישה עם אומץ, נחישות והתמדה. אחת כזאת שלא דפקה חשבון, 

טיפסה על עצים ושיחקה באש.

היום אני יודעת שהייתי זקוקה לזה ומאוד, רק אז הרגשתי באמת אהובה.

ועכשיו, רגע לפני שמתחילה שנה חדשה, אני מאחלת לעצמי שבאמת אגשים את עצמי בכל מובן 

אפשרי. שני חלומות כבר התחלתי להגשים )אחד מהם הוא העיתון הזה - לפני כשנתיים הגשתי 

מועמדות להיות בצוות העריכה של העיתון(, ואני מתכננת להגשים המון חלומות בשנה הקרובה. 

זאת הולכת להיות שנה מלאה בעשייה עבורי, ואני יודעת שאצליח! קיבלתי את הכלים שהייתי זקוקה 

להם. כל זה בא מתוך אמונה פנימית שהלכה ונבנתה בשנתיים המופלאות האלה.

ולכם? אני מאחלת שנה נפלאה, שנה בה תתגברו על כל הפחדים, תצאו מכלל אזורי הנוחות שלכם 

ותגשימו את עצמכם על כל מאווייכם.

על ידי הרחבת הדימוי העצמי שלך, אתה מרחיב את גבולות    הכישורים והמסוגלות שלך. 

 אור כהן



קהילה יקרה,

הכל מתחיל כבר שבועיים לפני ראש השנה, אולי אפילו לפני כן. 
השאלות בעבודה - "אז איפה אתם בחג, השנה? נוסעים? משפחה?" ואז מגיעים הטלפונים בערב - 

מההורים, הדודה או האחים. נדמה שכולם מתעניינים אצל כולם במה שכולם עושים בחג. חלקנו וודאי 
שמחים לשתף מראש, לספר מה אנחנו עושים בחג ולאן אנחנו נוסעים, וכבר מדמיינים את התמונות 

היפות שיעלו לפיד, איך ייראו השיתופים של כל המשפחה, החברים, המכרים והעוקבים. 
יומיים לפני החג מתחילות ההודעות בנייד - הקבוצתיות, האישיות, תמונות עם מלל, מלל עם תמונות - 

כולם מתלבטים אם, כמה, מתי ולמי לשלוח ברכה לשנה החדשה.
השיח סביב החג, שמאפשר במה מזדמנת למספרי הסיפורים וכמה שורות בטוחות לחוששים מהסמול 

טוק הרגיל, ממלא את החללים הציבורים עד שנדמה שבכל מקום מדברים חג, בכל חנות רואים חג, 
בכל בית מריחים חג. ראש השנה שלנו מקבל את שיא ההתעניינות, מתחרה רק בליל הסדר, ובימים 
שלפני א' בתשרי, האווירה החגיגית מנפחת אינסוף בלונים של ברכות - שמופרחות מעל ראשינו - 

ומסתירות את השמיים האישיים שלנו מהזולת, ושל הזולת מעינינו.
השמיים האישיים של כל אחד ואחת הם רק דימוי לאופן שבו כולנו תופסים את תקופת החגים, להלך 

הרוח בו כל אחד נפרד מהשנה הקודמת, ומקבל את פני השנה החדשה. 
המון אנשים, אולי אפילו הרוב, אינני יודעת, שאוהבים את ראש השנה, ובכלל אוהבים חגים - אהבת 

אמת. הם מחכים בכיליון עיניים לחודש תשרי, מתרגשים מהמפגשים המשפחתיים, מהילדים ומהאחים 
שחוזרים לחופשות קצרות, מההפוגות הארוכות משגרת העבודה, ומההזדמנויות לנסוע ולנפוש עם 
אהובי לבם. המתפללים, פוקדי בתי הכנסת והמאמינים בקדושת הימים הנוראים, ממלאים את ימי 

החג בשירה, מלכות וארוחות חגיגיות. כן, חגיגה קסומה שכרוכה במעט עול של הכנות במטבח וקניית 
מתנות. 

אבל יש גם אחרים. 
כן, יש אנשים שמחכים שהזמן יעמוד מלכת, והחגים ימתינו עוד שנה. או לחילופין, שיעברו כהרף עין. 

בתחושה שלהם, אין ממש מה לחגוג - השנה הם לא בעניין של ארוחות ואירוח, וכל טלפון שמביא עמו 
את השאלה "איפה את/ה בחג?" רק מחדד ומגביר את עוצמת הבדידות, מציף כאב שהשנה אינו פתיר, 

בטווח כל כך קצר. 
משום שהילדים עם הגרוש, החבר בצבא, כולם ישאלו אותי למה אין לי בת זוג ומה לוקח לי כל כך הרבה 

זמן, או משום שכל החברים נסעו לחו"ל - אבל אני לא יכולה לאפשר לעצמי להצטרף. אולי, הלוואי, 
שבשנה הבאה זה יהיה אחרת. אבל השנה, אני מוכן שידלגו באופן רשמי וממלכתי - ישר לנובמבר. 

שיכריזו פעם אחת שאין על מה לשמוח, אין על מה לבכות, שפשוט יעברו הלאה כאילו לא קרה דבר. 
ששגרת יום ראשון תמשיך כל יום! 

היו לי שנים שראש השנה היה כזה, והיו שנים שאחרת. שנים שדחקתי את החג לפינה, מפני שהוא 
הגביר את הווליום של הלבד -  שלא רציתי לשמוע, במיוחד לא בראש השנה, ושנים שהתכוננתי למפגן 

המשפחתיות בצפייה ובהתרגשות. 
סדנת הסטודנט שלי הייתה באוגוסט, לקראת ראש השנה; למדתי שאפשר לבחור כיצד לצלוח את השנה 
החדשה. שאפשר, בעצם, לבחור לחגוג כל יום כאילו הוא ראש השנה, וגם לבחור לחגוג את ראש השנה 

כאילו היה פשוט עוד יום. שאפשר לבחור אם לשמוח או לא, להיעצב או לא. 
אבל בד בבד למדתי, עם השנים והתהליכים, שיש תקופות שהעוצמה של החגים גוברת על היכולת 
האישית לבחור, ומביסה את הרוח. זה קורה מכל מיני סיבות. למדתי, מניסיוני האישי, איך לשאול 

ברגישות חברים שנשארים לבד, שמעדיפים להיות לבד, שעצובים להיות לבד - מה הם מבקשים, מה הם 
מאחלים לעצמם, במה הם מאמינים. למדתי להבין, לקבל ולאהוב את כל אלה שמסננים בשקט - אוף, 

שהחגים ייגמרו והחברים יחזרו כבר. 
אף על פי כן, ויחד עם זאת, אני מאחלת לכולנו שנה מחודשת ומתחדשת, שתביא עמה שינוי או שגרה, 

לפי בקשתכם, בשורות טובות, חברויות אמיצות, בריאות איתנה ואהבת חינם. וכשהשמיים נראים 
קודרים מדי, שמעשיי נתינה אקראיים יאירו מעט את עולמינו.      

סנדי הולנדר פאר

היופי הגדול של החיים אינו טמון בכך שלא ניפול, אלא בכך שנקום כל פעם מחדש

סנדי הולנדר- פאר



לשחרר את מה שאני לא

מי שהיה בסדנה בה הנחתי בשנים האחרונות, שמע אותי מדברת על החשיבות שאני מייחסת לנושא 
השחרור, ועל העוצמה שטמונה בו. אני מודה על ההזדמנות להרחיב מעט בנושא זה.

כשהייתי בבית הספר, החל מכיתה ח', התחלתי לשים לב לפער ההולך וגדל בין הציונים הבינוניים 
שלי וחוסר היכולת שלי לשנן טקסטים ותאריכים, לבין האינטליגנציה הטבעית שלי. ידעתי שאינני 

גאון - אבל ידעתי שאני חכמה, לפעמים יותר מאשר ילדים אחרים בכיתה, ולא הבנתי למה אני לא 
"תלמידה טובה", כמו שמצפים ממני וכפי שממש רציתי להיות. בזמנו, לא ידעו מהן הפרעות קשב 
או ליקויי למידה. הייתה רק אבחנה אחת - עצלנות! שמעתי כל כך הרבה פעמים שאני עצלנית, עד 

שזה הפך להיות חלק מהזהות העצמית שלי. ה- "ידיעה" שאני "עצלנית" ו"חסרת מוטיבציה"  ליוותה 
אותי עד תחילת שנות החמישים של חיי, עד שפסיכולוגית חכמה אמרה לי: "על מה את מדברת?! יש 

לך ADD )הפרעות קשב(, ותראי את כל הדברים שעשית והשגת למרות זאת!" 
בערך באותה התקופה, ואני מאמינה שאין מקריות, יצא לי לנסוע עד אריזונה שבארה"ב כדי ללמוד 

את שיטת סדונה, ולשחרר, אחת ולתמיד, כל מה שאני לא. שם שחררתי, בין היתר, את האמונה 
המגבילה שאני בטטת כורסה עצלנית וחסרת מוטיבציה. 

-אם עד אז החיים שלי התקדמו בקצב של עגלה עם סוס שעוצר מידי פעם לנוח, לאחר מרתון השחרו
רים במדבר של אריזונה - הצלחתי להגשים כמה חלומות גדולים מאד בחיי. היום אני נשואה לאיש 
שלא יכולתי אפילו לחלום עליו לפני ששחררתי את האמונה המגבילה שלי לגבי גברים, ויש לי שתי 
קליניקות פעילות בהן אני עוסקת במה שאני מאמינה ומרגישה שהוא הייעוד שלי, והדבר שאני הכי 

אוהבת לעשות בעולם. 
האם סיימתי את העבודה? לא ולא. האם יש לי עוד מטרות? בוודאי. האם שחררתי את כל מה 

שאפשר? ממש לא. 
מי אני, מה אני?

כבר בשנות העשרים לחיי, כשלמדתי חינוך באוניברסיטה, כתבתי עבודה על איך מערכת החינוך 

פוגעת בזהות האמתית של האינדיבידואל. המרצה שלי לא אהב את הרעיון, אבל נראה שכבר אז 
התחלתי )רק התחלתי!( להרגיש שאני לא מי שמערכת החינוך אומרת שאני. במקרה האישי שלי, 
ולמזלי הרב, ההורים שלי לא עשו הרבה נזק לזהות שלי, למרות שהם גם לא חיזקו אותה במיוחד. 

פגשתי הרבה מאד אנשים שגדלו בבתים והתחנכו במערכות חינוך שאמרו להם, ללא הרף, מה 
ומי מצופה מהם להיות. וכך, מתוך רצון להיות אהובים ולרצות את "הגדולים", הם התחילו, מגיל 
מאד צעיר, להתרחק ממי שהם "באמת", ומהעובדה שכל אחד מהם, כל אחד מאתנו, הוא אדם 

עם מארג אינדיבידואלי ואותנטי של חלומות, שאיפות ונטיות ייחודיות לו.
אז לאחר ששחררתי את כל התפיסות הקיימות של עצמי לגבי מי ומה שאני - האם אני יודעת מי 
אני? אין לי תשובה ברורה לכך, אבל לפחות התחלתי להבין מי ומה אני לא, ובזה יש הרבה מאד 

חופש.
היום אני מבינה שהחיים דינאמיים, ומזמנים לנו אתגרים והזדמנויות מסוגים שונים. העבודה שלנו 

היא להכין את עצמנו להתמודדות עם מה שיבוא, ולתפוס בשתי ידיים הזדמנויות חדשות. קצת 
כמו "הכן רכבך לחורף".

אני גם מאמינה שה-"אושר" וה-"אהבה", המושגים הנדושים והכל כך לא ברורים האלה, 
נמצאים בתוך כל אחד מאתנו מהיום שנולדנו, וכל שעלינו לעשות כדי להיות אושר ואהבה, הוא 

לשחרר מה שמכסה אותם - כל מה שאנחנו לא.
איך עושים את זה? יש אלף דרכים; הסדנה המופלאה שלנו והמון סדנאות אחרות, ספרים, שיחות 

עם אנשים, שיחות עם עצמנו מול המראה - העולם שופע חכמה והזדמנויות לצמיחה אישית. 
רק צריך להושיט את היד ולהגיד "כן".

העולם שופע בחכמה ובהזדמנויות לצמיחה אישית. 
רק צריך להושיט את היד ולהגיד "כן".

מיכל אייל שטוסל  



להיוולד מחדש / אקלה- לאה אקשטיין. 
הייתי בטוחה שביחד נזדקן, חשבתי שבמהלך שלושים שנים של יחד, שהייתה בהן כל כך הרבה מורכבות, 

למדנו כיצד להתמודד עם הקשיים ולנטרל מהמורות. לא ידעתי כי בשנה האחרונה התחלת לרקוח את 

פרידתנו ורק המתנת להזדמנות. 

לפני שלוש ורבע שנים נפרדנו. הפרידה ממך, שהיית לי בית, חתמה שנה שכולה פרידות מכל מה שהיה 

משמעותי עבורי, מכל ה'בתים' שמילאו את הווייתי, כאילו מישהו שם למעלה, החליט לבצע 'ניתוח 

קוסמטי' של החלפת חיי בחיים אחרים. נותרתי מוצפת בכעס ובתסכול, ובלבי אהבת פאנטום מיותמת, 

צורבת, כמו אותו כאב הממלא את מקומו של האיבר שנגדע בייצוגו במוח. לא יכולתי להכיל את הכעס 

-והכאב וביניהם את.....  בחלוף הזמן, למדתי להשלים עם הפרידה, מידי פעם לוותה ההשלמה הזו בה

בזקים של געגועים לזוגיות שלנו מהולים בהמון סימני שאלה ובכעס צורב, ואלה לימדו אותי שהסליחה 

עדיין רחוקה מליבי.  

ואז-

כאילו מישהו מלמעלה כיוון שאגיע לסדנה 'זו בחירתי' ודווקא לזו האחרונה. איני יודעת מה היה קורה 

"שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר. 
אנחנו האדם שחיכינו לו. 

אנחנו השינוי שאנחנו 
מחפשים."

                                                                                                                        – ברק אובמה

אילו הייתי 'נופלת' על סדנה אחרת, זו תמיד שאלת 'הדלתות המסתובבות', אבל המארג האנושי – 

ההרכב הייחודי כל כך של מנחים, סטודנטים ואסיסטנטים באותה סדנה ובמיוחד אלו שליוו אותי אישית, 

וההתנסויות שחוויתי, חוללו את המהפך ששיאו היה בתרגיל האחרון - אז התחולל בי הקסם. שם, בתוך 

החוויה עצמה, בחושך בעיניים עצומות )כן, הקפדתי על כך למרות הסקרנות לגלות "של מי היד אשר 

עלי פורטת ואת גופי הופכת לפסנתר" כבשיר "אגדת דשא"(, נישאת ומועברת ברכות מיד ליד, בתחושה 

מרחפת של היות עטופה בתוך צמר גפן רך ומלא אהבה, החלו לרחף בראשי מילים. בהמשכו של הערב 

כשהגעתי לחדרי התגבשו המילים למשפטים שזרמו הישר מתוך לבי אל הנייר ועוצבו לשיר. השיר הזה 

מסמל עבורי את תמצית השינוי שהתחולל בי. מכאן ואילך, התובנות שנבנו ועודן נבנות בי, כמו גשם 

מרווה ומצמיח, הן רק תולדה של אותה חוויה ראשונית, כמו לידה מחדש.  



מחשבות אופטימיות / עדינה לוין 

לפני כמה שנים הייתה לי תקופה לא טובה.

אתם יודעים מה, למה לייפות את זה? הייתה תקופה חרא, זיפת, מנחוס - בה הכל נראה שחור והתחושה 

הייתה שאין תקווה.

באחד הרגעים הקשים ביותר, עברתי לתומי ליד גוש קקי ענק שממנו בצבצו פרחים קטנים. פרחים נקיים, 

אמיצים וגאים. עמדתי משתאה מול המראה, והרגשתי שהיקום מעביר לי מסר - עדינה, הכל לטובה. 

מכל לימון אפשר להכין לימונדה, אם מחממים פחמן בטמפרטורות של למעלה מ- 1000 מעלות צלסיוס 

הוא הופך ליהלום, ואפילו מתוך גוש חרא מהביל ומסריח, יכול לצאת פרח חינני. מובן שצילמתי את האירוע, 

והרי התמונה לפניכם. 

יש שעות, ימים, שבועות ושנים ״לא פשוטות״. לפעמים ישנן תקופות ארוכות בהן אי אפשר לדעת על מי 

לסמוך, דבר שיוצר חוסר אמון באנושות כולה, חוסר אמון בעצמך, ורצון להסתגר, לברוח ולהיעלם.

ואני אומרת - הכל תלוי איך מסכלים על זה, זאת הבחירה שלנו.

קקי קורה לכולנו. אנחנו לא צריכים או חייבים לדרוך בתוכו או להריח אותו.

ובקיצור, גם כשהחיים מזמנים לכם גוש חרא עצום - אל תשכחו שממנו יכול לצמוח פרח קסום. 

 "כשאדם באמת רוצה משהו, היקום כולו נחלץ לעזרתו כדי להגשים את חלומו". )פאולו קאולו(
 



ועכשיו, הכל פתוח! אני במעגל השני, תומכת באחרים. היה לי זמן להכיר ולחבק, ולא להיות רק 

עסוקה עם עצמי.

נכנסתי ויצאתי מתוך עיניים של אנשים נפלאים, שנתנו לי את האפשרות לעשות זאת, ועל כך אני 

מוקירה ומודה להם מאד.

היה לי זמן, וזמן הוא מרפא נפלא. היה לי זמן לראות את כולם, ממבט אחר.

גיליתי בסדנה הזאת, המיוחדת, הראשונה שלי, שגם אם אני במעגל השני - אני לא נעלמת. אני כאן, 

נותנת את הפרטיות למי שצריך, ומניחה יד תומכת כשצריך.

תודה לכם, סטודנטים מדהימים, הייתה סדנה מעולה בזכות כל אחד ואחת מכם.

נתתם  לי את האפשרות להיכנס ולצאת מתוך לבכם, ובסוף להשאיר אותי בתוכו לבד לקצת. נכנסתי, 

חדר חדר, אולי קצת בלגנתי לכם את הסדר, אבל סמכתם עליי שאשאיר כל דבר במקומו, כשאצא 

משם. 

בהרכנת ראש אמיתית ובקידה יוקרתית, כיאה למלכים, אני מודה לכם - עד אין סוף, ומעבר לו.

תודה למלאכים שהיו שם איתי, שזכיתי להכיר בפעם הראשונה, שחיבקו אותי בידיהם, בעיניהם 

ובלבם.  

נולדתי עם כתר, הוא נפל לי בדרך. אני מחזירה אותו אליי, בזכותכם.

באהבה ענקית, ליבנת.

חוויות מהאסיסט הראשון / ליבנת מנו

זכיתי להיות באסיסט ראשון שלי. הפעם, יושבת מאחורי הסטודנט שלי, שאני יודעת שהולך לחוות 

את החוויה של החיים שלו.

-בחיי, לא יודעת עדיין מה מותר ומה אסור, מסתכלת על שאר האסיסטנטים. הכי טוב, אמרתי, שאע

שה העתק-הדבק. מה שהם עושים - אעשה גם אני.

והנה זה קורה, אני רואה את הסטודנטית שאותה אני מיועדת ללוות, בפעם הראשונה!! 

ואז נופל לי האסימון, ככה הרגישו גם האסיסטנטים שלי, בפעם הראשונה שפגשו אותי. היה להם 

בהתחלה רק שם, ועכשיו יש פנים, גוף והכי חשוב - עיניים.

אני מתחילה להבין, לאט לאט. חוויתי באסיסט הראשון שלי את כל הסדנה שלי, מחדש. שלא תבינו 

לא נכון, היה לי מעולה בסדנת הסטודנט שלי, והיא לעולם לא תישכח מלבי. אספתי משם חברים 

מדהימים ואיכותיים, אך הייתי עסוקה בעצמי, בטיפול בנפש שלי בלבד.

"שום דבר לא ישתנה בחיים שלך, אלא אם כן 
אתה תשתנה. 

אם אתה מוכן לשנות את הגישה שלך, אתה יכול 
להתחיל את השינוי בחייך"  ארט ווילאמס



עוד שתי בנות ואני עשינו פרסה, וחזרנו חזרה למיניבוס. שם חטפנו את ההתקף בגדול - הקאות, 
חנק מטורף, חום גבוה מאוד, בחילות ומה לא. הדרך הכי טובה לתאר מה שהרגשתי זה "בא לי 

למות, רק שזה ייגמר". 
בגלל הפרואנים, נאלצנו להישאר שם, במצב הזה, במשך שלוש שעות - עד שירדנו מההר. 

בשנייה אחת הכל נעלם, כשחזר לנו החמצן.
אלוהים עדי - הייתי מאוד קרובה להגיע אליו. אם הייתי ממשיכה לטפס שם ללגונה, לא הייתי 

רואה אותה או כל דבר נוסף בחיים שלי! לא הייתה שם נפש חיה שיכולה הייתה לסייע רפואית, 
רק צמחים, סלעים ומטפסים.

אז בבקשה, אל תנסו להוכיח שום דבר - החיים שלכם חשובים יותר מכל! 
קראו את ההמלצות לפני הטיול, קראו טיפים איך להתנהג ומה לעשות לפני שיוצאים - ומה 

לעשות כשאתם מבינים שחטפתם מחלת גבהים.
אני הייתי מאוד קרובה לסיים את חיי, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.

אין לנו הזדמנות שנייה לחיות, סבב אחד - וזהו.
רק בריאות, כל השאר זה בונוס.

לי זה לא יקרה / אורלי ירון

"לי זה לא יקרה". ואז ראיתי שחור בעיניים.
זה קורה, וזה קורה בגדול, ובשנייה אחת אנחנו יכולים לאבד חיים שלמים שמחכים לנו!

גם לי זה קרה; באתי מוכנה מהארץ עם כדורים לכל פיפס, גם למחלת גבהים.
היינו בהווארז שבפרו, אמרו לנו - קחו יומיים, תתאפסו ותתרגלו לגובה. זה מה שעשינו. מה לא עשיתי? 
אפילו לעסתי עלי קוקה שאמורים לסייע! בקושי הצלחתי להתקלח, התנשפתי כמו מישהי שרצה בעלייה 

חדה.
אחרי זה אמרו לנו - אל תעשו ישר את הטרק של השבוע "הוואי וואש", לכו על "הלגונה 69", יום אחד, 

בקטנה. 
מה ש"שכחו" להגיד לנו, זה שהטרק ללגונה הוא עלייה חדה בגובה, וזה הרבה יותר קשה.
יצאנו לטרק, עלינו במיניבוס עד תחילת הדרך. חבורת בנות שבאו לטפס ולראות נופים. 

כולנו היינו בכושר גופני טוב - אבל זה בדיוק הקטע, זה לא קשור. הכל מסתכם בשאלה אם תוכלי לנשום או 
לא. יש כאלה שזה פחות משפיע עליהם, ויש שמאבדים את ההכרה.

אנחנו מטפסות, בקטנה, מתנשפות כמו משוגעות, ובחצי הדרך אני מתחילה להרגיש נימול בגוף, טשטוש 
בראיה וקוצר נשימה. פתאום הכל מתחיל להיות שחור, אני מאבדת שיווי משקל ונופלת.

אמרתי לחברות שלי שאני לא מרגישה טוב וקשה לי. הן ניסו לעודד אותי להמשיך עוד קצת, לא להישבר, 
לא ממקום רע - הן לגמרי היו שם בשבילי. 

מה שהן, וכל מי שלא חווה מחלת גבהים לא יודע )אבל אני כבר הרגשתי( - זה שעוד קצת ואני נגמרת שם 
על ההר בפרו, וביי ביי לכל החיים שלי אחרי גיל 29.

-עצרתי ואמרתי להן שלא מעניין אותי ואני מפרססת חזרה, לא אכפת לי מה יגידו, לא אכפת לי שלא "צלח
תי" את הטרק של פרו, יש לי חיים בישראל שמחכים לי. 

 "ההזדמנויות רוקדות עם אלה הנמצאים 

על רחבת הריקודים" ג'קסון בראון 



צלקות / אריק וידר

צלקות הוטבעו בימי ילדותי 

זה נשמע מעט קלישאתי

נתפסתי במעגל השחזור

וממנו כל כך קשה להשתחרר 

אני עדיין מפחד

אבל מדחיק את הסיבות

כמעט ששכחתי אותן

באוטומט המפעיל את הנפש והגוף

צריך לבצע אתחול למערכת

יש המסתכלים למעלה, למרומים

ויש הפונים למיני מרפאים

ואני 

מביט אל תוכי

אל עברי

ועתידי 

צלקות / אריק וידר

צלקות הוטבעו בימי ילדותי 

זה נשמע מעט קלישאתי

נתפסתי במעגל השחזור

וממנו כל כך קשה להשתחרר 

אני עדיין מפחד

אבל מדחיק את הסיבות

כמעט ששכחתי אותן

באוטומט המפעיל את הנפש והגוף

צריך לבצע אתחול למערכת

יש המסתכלים למעלה, למרומים

ויש הפונים למיני מרפאים

ואני 

מביט אל תוכי

אל עברי

ועתידי 

צלקות / אריק וידר

צלקות הוטבעו בימי ילדותי 

זה נשמע מעט קלישאתי

נתפסתי במעגל השחזור

וממנו כל כך קשה להשתחרר 

אני עדיין מפחד

אבל מדחיק את הסיבות

כמעט ששכחתי אותן

באוטומט המפעיל את הנפש והגוף

צריך לבצע אתחול למערכת

יש המסתכלים למעלה, למרומים

ויש הפונים למיני מרפאים

ואני 

מביט אל תוכי

אל עברי

ועתידי 

נהר של אהבה  )שיר לא מעובד ובלי חרוזים(

להישטף בנהר של אהבה -

כפות ידיים מלטפות 

נושאות אותי בגלים רכים

מערטלות את שריון הפחד, הכאב, הכעס

ממוססות את שלוחותיו 

הממלאות את פנימיותי

ומפנות מקום לאהבה.

עוד ועוד ידיים מלטפות 

מצטרפות לרסיטל ענוג 

של אהבה ורוך.

המקום שנותר בו 

רק ייצוג של אהבה מיותמת -

אהבת - פאנטום

שרידית לאהבה שפעם הייתה שם

מתמלא שוב באהבה נקייה, זכה, עוטפת

שוב יש אוויר לנשימה

וסליחה

ותקווה

לילה -

טוב!! 

אקלה )לאה( אקשטיין 

הדרך היחידה להפטר מהפיתוי היא להכנע לו. 
                                                                                                                           אוסקר וויילד 



צילום: מור לוי

בודפשט, צילום: רותם כפרי

ונציה, צילום: ציפי לנקס

ולנסיה, צילום : אור כהן



המלצה לטיול בטבע / אפרת שרוני

ראש השנה מתקרב ובא, ולחובבי הטיולים אשמח לתת מספר המלצות:
באזור ירושלים אני ממליצה על גן לאומי קסטל, ששופץ לאחרונה. הגן הלאומי הוא 

בין האתרים של הרשט"ג, שכאילו נשכח. אתר של מורשת קרב על הדרך לירושלים, 
במלחמת העצמאות. לאחר ביקור במקום אפשר להמשיך לכל אחד מהמעיינות 

באזור, לפיקניק, כמובן. בין המעיינות ניתן למצוא: גן לאומי עין חמד )בתשלום(, 
הסטף, עין חינדק, נטף, עין לימן.

למעוניינים בדרך הקלה ביותר זהו הסטף, אפשר להגיע עם הרכב כמעט עד המעיין. 
למי שלא אכפת ללכת קצת ברגל, המעיין בנטף מומלץ, עין חינדק - שליד אבן ספיר, 

או כל מעיין אחר שתמצאו באתר "מעיינות בהר". 

מי שרוצים קצת להתרחק מהעיר, ומעוניינים בחיבור מקראי לחג, אני ממליצה על 
אזור השפלה ובית גוברין; שם ניתן לעלות לתל עזקה שבפארק בריטניה של קק"ל - 
עזקה מוזכר בספר שמואל כמקום החנייה של הפלישתים, המשקיף על עמק האלה 

- המקום בו התרחש הקרב של דוד וגוליית, ותל סוכה שם חנו בני ישראל. באתר 
ניתן למצוא ציטוטים מתוך הפסוקים מהתנ"ך, אבל מובן שכדאי להביא אחד אתכם, 

ולהיזכר בסיפור דוד וגוליית בספר שמואל א', פרק יז'. בפארק בריטניה של קק"ל 
אפשר ממש לנצל את המקום, מבחינת המתקנים: ניתן למצוא שם משחקים לילדים, 

ושולחנות קק"ל לפיקניק. זה פארק ממש גדול ומסודר.

משם נמשיך למצפה משואה - נקודת תצפית מרהיבה אל מישור החוף, ואתר 
מתאים לפיקניק נחמד. אם אתם חובבי מערות זחילה, איך אפשר לסיים את היום בלי 

פנס ביד? יאללה, חרבת מדרס מחכה לכם. 

"אנחנו לא מפסיקים להנות כי אנו מזדקנים, אנו מזדקנים מכיוון שאנחנו מפסיקים להנות."
–                                                                                                                                                                                                                                                       ג'ורג ברנרד שו



אז הנה, שוב מתקרב לו ראש השנה, ושוב חוזרים 
הזיכרונות והטעמים. חלק מהם טובים וחלק מהם טובים 

פחות.
כהרגלינו, נלך לכיוון החיובי - ואצלי, החיובי - זה 

האוכל!
מכיוון שאני גדלתי עם אבא ממוצא טריפוליטאי, אוכל 
-תמיד היה שמחה, והמטבח התנהל על פי הנוסח הטרי

פוליטאי. אני ממש לא מתלוננת. התענוג היה גדול מאד, 
ואת התוצאות רואים עד היום.

ואם אנחנו מדברים על ראש השנה, שולחן החג שלנו 
היה מלא בכל טוב, ולכל שורה בברכות החג יש מאכל 

שמדבר עליה.
עד שהיינו מגיעים למנה העיקרית היינו שבעים ומרוצים! 

אכן, שולחן ומטעמים לתפארה.
עיקר החוויה בברכות האלה הייתה בשבילי הברכה - 

"שנהיה לראש ולא לזנב".
על פי המסורת בשולחננו, התענגנו עם מאכל מיוחד 

וטעים, אהח! יש לי ריר בפה!
אנחנו אכלנו בשמחה את המוח של הפרה!

אח, אח, איזה תענוג.
אני רק יכולה לשתף אתכם שבכל שנה, עד היום, חלק 

מבני המשפחה בוחלים במתכון הזה,
ואני - מחייכת ומאושרת, כי המבין יבין !

אני מחכה, משנה לשנה, לברכה ולמאכל הזה - בקוצר 
רוח ובאושר גדול. אמנם אפשר למצוא מוח במרכולים 
כל השנה, אבל בראש השנה זאת תחושה מיוחדת, של 

טעם מיוחד.
החלטתי לשתף אתכם במתכון המיוחד הזה, לכל 

המעוניין:
 

מפשירים את המוח הקפוא. 
מכניסים לסיר עם מים 3-4 כפות חומץ, ומחכים לרתיחה ראשונה.

מוציאים מהסיר, ומנקים את הורידים האדומים בזהירות, כדי שהמוח לא יתפרק )הוא מאד עדין(.
מועכים, בעזרת מזלג או סכין חד, לפיסות קטנות מאוד.

מוסיפים 2 ביצים טרופות, מלח, פלפל וקצת קמח מצות.
התערובת צריכה להיות סמיכה ולא מימית.

מחממים מחבת עם שמן. 
כשהשמן חם מאד שופכים את כל העיסה, לטיגון ארוך.

הופכים בזהירות לצד השני, לטיגון נוסף.
ובתיאבון !

ותחשבו עליי  
חג שמח, ושנה טובה לכולם

הנה מתכון של עוגת שוקולד סופר שווה וקלה:

מערבבים 2 ביצים עם 3/4 כוס שמן 
2 כוסות סוכר
4 כפות קקאו
כפית נס קפה 

2 כוסות מים פושרים
2 כוסות קמח 

)את המים והקמח מוסיפים לסירוגין( 
ושקית אבקת אפייה.

40 דק' אפייה ב 180 מעלות
)לבדוק עם קיסם מצב אפייה לפני הוצאה(

קרם לעוגה: 
4 כפות סוכר 
3 כפות קקאו 

כמה קוביות שוקולד מריר 
רבע כוס מים פושרים

ממיסים בבן מארי או במיקרו את השוקולד מערבבים את המרכיבים 
ויוצקים מעל העוגה.

מיטל חזני - עוגת שוקולד דליה קמין - מתכון "מוח"



                                מתכון עוגת דבש קלאסית לערב חג ראש השנה  

תבנית עגולה 24 או 3 תבניות אינגליש קייק 
באורך 25 ס"מ

המרכיבים:
1 כוס מים )240 מ"ל(

2 כפות קקאו )20 גרם(
3 כוסות קמח )420 גרם(

1 שקית אבקת אפייה )10 גרם(
1 כפית אבקת סודה לשתייה

2/3 כוס דבש )200 גרם(
1/2 כפית קינמון

1/2 כפית קפה נמס

2 ביצים גדולות
כוס שמן פחות כף )180 גרם(

3/4 כוס סוכר )150 גרם(
3 חלבונים

1/4 כוס סוכר, להקצפה )50 גרם(
קישוטים:

חצי כוס )50 גרם( אגוזי מלך טחונים
חצי כוס שקדים פרוסים מולבנים

חצי כוס אגוזי מלך קצוצים גס
חצי כוס שומשום לבן

מצרכים לבצק: 
 1/2 כוס חלב )אפשר לחמם 10 שניות 

במיקרו(
1/3 כוס שמן רגיל
1 כוס מים פושרים

2 כפות יוגורט
3 כפות אבקת חלב )לא מלבין! קונים 

בחנויות תבלינים או מוצרים לעוגות(
2 כפות סוכר

1 שקית סוכר וניל

1 כף שמרים
4 ו-1/2 כוסות קמח לבן

 אופציות למליות:
המקורית: קוביות גבינה משולשת- לבש-

קירי
המתוקה: קוביות שוקולד, רצוי עם אגוזים

חלה מתוקה עוגת דבש קלאסית 

אופן ההכנה:
1. מרתיחים את המים, מערבבים עם הקקאו ומצננים.

2. מערבבים במיקסר עם וו גיטרה את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה, הדבש, הקינמון, הקפה, 
הביצים, השמן ושלושת-רבעי כוס סוכר עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את המים עם הקקאו 

ומערבבים.
3. שוטפים את הקערה ומנגבים היטב – שלא תישאר אפילו טיפה אחת.

4. מקציפים בקערת המיקסר את החלבונים עם 1/4 כוס סוכר לקציפה תפוחה ויציבה.
5. מערבבים את קצף חלבונים לתוך התערובת בתנועות קיפול.

6. מחממים תנור ל-170 מעלות. מוזגים את תערובת עוגת הדבש תבנית, מקשטים כיד הדימיון ואופים 
כ-35 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא עם פירורים לחים.

אופן הכנה:
 מערבבים את כל החומרים מלבד הקמח.

מוסיפים את הקמח בהדרגה תוך לישה, עד לקבלת בצק רך ומעט דביק. 
מפדרים את הבצק במעט קמח, ומכסים במגבת מטבח להתפחה. 

כשהבצק תפח, נותנים לו מכות קלות כדי להוציא את האוויר ומתפיחים שוב.
אחרי התפיחה השנייה, מחלקים את הבצק לכדורי פינגפונג וממלאים אותם.

הכנת המילוי לכל 3 האופציות:
 משטחים במערוך כל כדור לעלה עגול ודקיק )4 מ"מ בערך( וממלאים 2 קוביות שוקולד/קוביית 

לבש-קירי/תערובת הגבינות לשבועות. 
סוגרים קצוות באופן שהמילוי לא יצוץ החוצה ומגלגלים בין כפות הידיים לכדור. 

מניחים על תבנית עגולה המצופה בתחתיתה בנייר אפייה, ומסדרים במרווחים של ס"מ מכדור לכדור. 
מורחים את כל הכדורים בתערובת של ביצה+ מעט חלב+ מעט שמן זית, מפזרים שומשום וקצח, 

מכסים להתפחה נוספת, ואופים בחום 180 עד הזהבה.



בברכת מזל טובילידי ספטמבר אוקטובר  מברכת אתקהילת מ.ל.א

בברכת מזל טובילידי ספטמבר אוקטובר  מברכת אתקהילת מ.ל.א
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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 

052-2386041galiak6@gmail.comגליה קנר

054-5625134sandihp@gmail.comסנדי הולנדר פאר

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

0546-640792ravitgu@gmail.comרוית גוטמן רכזת

צוות נוער

דוא"לטל' להתקשרותשםתפקיד 
CRM)  Crm.imc@gmail.com( צוות מנל

אתה לא יכול ללמד אדם שום דבר. 
אתה רק יכול לעזור לו

למצוא את זה בתוך עצמו.
                                                ) גלילאו(

טלפוןלהתקשרותשםתפקיד

054-6791503אור כהןעורכת משותפת

0547567755שקמה תבור עורכת משותפת

0543445511אבי כנפועורך גרפי

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



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

  
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

3-5/11/16
 imc סדנת

235

מייקל גורג'ס
אורית אור 
אייל נאור

אסתרק'ה ברזילי 
0506349164

בית ברל-כפר סבאאבי כנפו  0453445511

10-12/11/16
 imc סדנת

236

מייקל גורג'ס
יהלי רמח- גינצבורג

עמירם קאופמן
רחלי יעל 0522460000

בית ברל-כפר סבאאורן עשור 0547999749

אורית אור סדנת נוער 25-26/11/16
בועז אור 

רווית גוטמן 0546-640792           
בית ברל-כפר סבאאורלי סיאק 0542255332

מערכת העיתון "מהמלא" רוצה לשמוע מכם, ולקבל מכם 
חומרים על החוויות האישיות והמלמדות שלכם מהסדנה 

-כסטודנטים וכאסיסטנטים: על התחביבים שלכם - כתיבה, 
שירה, צילום, טיולים, בישול כל השאר!

ניתן לפנות אלינו למייל

סדנאות ואירועים 


