


אחרי עשרים שנה / יענק'לה רוטבליט, שמוליק קראוס

מערכת מהמלא גאה לציין 20 שנים לעמותת מ.ל.א, 

שמקיימת באהבה ובגאווה את סדנאות "זו בחירתי". 

הגיליון החגיגי הזה מוקדש למייסדי העמותה, לפועלם 

ולהוקרתם. 

זה המקום להודות לכל משתתפי המהדורה הזאת על

 תרומתם ארוכת השנים והמשמעותית כל כך.

                   צוות 
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אחרי עשרים שנה 
שוב אינני ילד 

תמו נעורי 
שיבה זרקה במלך 
רק את עודך עימי 

איתך שוב אל עצמי 
אני חוזר. 

עוד אותו הצליל 
עוד אותו הטעם 

שמור כמו יין, יין טוב 
מתנגנת בי 

מנגינה בוקעת 
מבין אצבעותיי 

לכי לך אל הרחוב. 

ושוב עולה השיר 
ושוב עד כלות הנפש 

פרי געגועי 
ימי רימון וגפן 

ורוח בי עוד שר 
רועד אותו מיתר 

עשרים שנה. 

אחרי עשרים שנה 
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המנגינה.
 



דבר העורכת: שקמה תבור

לפני עשרים שנים הייתי נערה בת 16. 

אני לא יכולה אפילו לדמיין את חיי היום, אם הייתי פוגשת בסדנת הנוער )שעדיין 

לא הייתה אז, כן?( בתקופה ההיא של חיי. מכירים משחקי "מה היה קורה אילו"? 

זוכרים את הסרט "דלתות מסתובבות"? אולי זה יהיה הנושא המרכזי של הספר 

שאכתוב יום אחד, מה יכול היה להיות לו הייתי יודעת כבר אז לבחור אחרת.

אבל היום, היום הכל שונה. היום אני יודעת שהעוצמה שטמונה בי, בכל אחד 

מאתנו, באה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר על ידי יישום חופש הבחירה שלנו. 

שהיום אני יודעת שיש לי את הכוח על חיי, בכל רגע נתון, לבחור בתגובה שמעצי

שמה אותי לכל אירוע שפוגש אותי. היום אני יודעת ששום בחירה שלי איננה סופ

נית, ואותו חופש בחירה מאפשר לי לשנות את דרך הפעולה שלי, אם אני מבינה 

שבחירה שעשיתי הייתה נכונה לי, אולי, לאותו הרגע בלבד.

לפני עשרים שנים לא ידעתי מה שאני יודעת היום. לפני עשרים שנים שנאתי את 

עצמי על כל בחירה שעשיתי, והייתי עסוקה כל כך בלהאשים את כל העולם, אשתו 

ואחותו, בכל מה שקורה לי.

היום אני עסוקה בלאהוב. את עצמי, את העולם שסביבי, את החיים. 

היום, כשאני מסתכלת על עצמי של לפני עשרים שנים - אני מתמלאת בחמלה 

ואהבה. 

לפני עשרים שנים לא ידעתי. היום אני יודעת.

כל פריצת דרך אישית מתחילה בשינוי אמונות. 
                                                                     אנתוני רובינס 



יו"ר מכהנת-סנדי הולנדר פאר

קהילה יקרה,

הגיליון הזה מכיל מבט ארוך ומחויך אחורה, אל עבר תחילתה של עמותת 

מ.ל.א, אל עבר מייסדיה ופעיליה, אותם אנשים מופלאים, מלאי חלום וחזון, 

 it’s my“ שהקימו וביססו והפעילו את כל מה שאנו מכירים היום כשאומרים

choice”. מקימי העמותה יצרו עבורנו מסגרת בטוחה ותומכת, מקום בו יכולנו 

לחוות אירוע מכונן של חיינו ומקפצה לבחור לנהל את עצמינו אחרת. במהלך 

עשרים שנה מאז הקמת העמותה, הצטרפו למעגל כ- 5000 בוגרי הסדנאות, 

חלקם חוזרים שוב ושוב להיות אסיסטנטים בסדנאות והביאו עמם את חבריהם 

ומשפחותיהם. יחד יצרו קהילה ייחודית ורב-גונית שממשיכה להביא אהבה, 

סובלנות וסלחנות לעולם. 

כשלקחתי על עצמי את משימת יושבת ראש העמותה, ניגשתי לעניין בתשוקה 

שמהולה ביראה, בתפילה שאצליח לשמר את מורשת ומסורת העמותה, להמ

שיך את העשייה רבת השנים וגם להצמיח את העמותה קדימה, כפי שעשו קודמיי. 

בציפייה שאדע לנעול את הנעליים שתמיד נראו לי גדולות משם ולצעוד איתם קדימה 

מכאן. אני מלאה תודות לחברי הוועד השותפים לדרך, לחברי הקהילה הפעילים, 

ולכל באי הסדנאות באשר הם. הלפיד שהועבר מהוועדים הקודמים לוועד הנוכחי 

אפשר להמשיך את עשייתם עם סדנאות מלאות, מסיבות שמחות ומחברות, מנחים 

ותיקים וחדשים, מתרגמים ואנשי מוזיקה מסורים וגם שילוב מיעוטי יכולת בסדנאות 

בזכות קרן המלגות ע"ש אסף וליאנו. 

עיתון "מהמלא" חי ותוסס והתחדש בתכנים ועיצוב גרפי מסקרנים ולאחרונה הושקו 

סדנאות העשרה לבוגרים. מתכננים בקרוב מפגשי חברה מגוונים ובאופק חידוש אתר 

עמותה ומערכת הרישום. 

עבורי, זה הזמן להביט אחורה בהודיה ובהוקרה למי שהתחיל את הקסם שנקרא "זו 

בחירתי", לחגוג את היום במופלאותו ולצפות בהתרגשות למחר. אני מזמינה אתכם, 

קוראים ומדפדפים יקרים, להצטרף אליי באהבה.  



בניטה  רפאלי 
 ממיסדי העמותה והיו"ר הראשונה   1996- 2002

לפני שני עשורים, בדצמבר חורפי וסוער, יצאה לדרך הסדנה הראשונה של עמותת מ.ל.א - המרכז 
למודעות אישית, מלכ״ר )מרכז ללא כוונת רווח(, שנוסדה שנה קודם לכן.

לאחר מלחמת המפרץ, בשנים הראשונות של שנות התשעים, הועברו בארץ, במשך 3 שנים, סדנאות 
 Global בחסות חברה אמריקאית בשם ,)U.Y.O )Understanding Yourself and Others

Relationships . הסדנאות האלה התקיימו פעמיים או שלוש פעמים בשנה. ב - 1995 הסתיימו 
פעילויותיה בארץ.

קומץ אנשים שעברו את הסדנה החליטו  להקים עמותה,  שתמשיך להעביר  סדנאות בתחום הגברת 
המודעות העצמית של משתתפיהן )במחיר מוזל, יחסית לעלות הקורס האמריקני(, עם מספר דגשים 

ששונים מהגרסה המקורית. 
בין המשתתפים היו נאווה ודני דולב, עודדה יערי ורפי שנהר, עופר אייל ז״ל, מדי נבון,  יוסי ועטרה אמיר, 

עמרם זילברווסר, נעמי ואילן בן יוסף, תחיה גרינרראלד וחיים ומינה ניסני. קבוצה של אנשים עם חזון 
להטיב עם עצמם, יקיריהם והחברה שסביבם. 

כך נולדה ״זו בחירתי״.

ש בשנים ההן היינו כמשפחה מורחבת - גייסנו בני זוג, בני משפחה, שכנים, חברים וחברים לעבודה. פע
לנו כדי שאדוות יצאו מחדר הסדנה, וישפיעו על גלים רחוקים יותר ויותר בחברה, וכדי לתת לגיטימציה 

לערכים של שוויון וקבלת האחר. 
הייתה תחושת של אינטימיות ואכפתיות בינינו, שהפכה את כל הסדנאות לחוויות עוצמתיות ובלתי 

נשכחות.  מייסדים אלה )ואני בתוכם( הפכו מאנשים עם מטרה משותפת לחברים, שגם לאחר 20 שנה 
 עדיין מחוברים ואוהבים.

אני מבקשת להזכיר את האמריקאים שהגיעו  בשנים הראשונות להנחות סדנאות. טרי, ג׳ף, ריטה ושרי, 
שעזרו לנו  להעלות את מספר הסדנאות משלוש לשש, לשמונה, לעשר - ובשנים האחרונות 12 עד 14 

סדנאות בשנה. 
טרי ווילסון המשיך להגיע, לאורך כל השנים באדיקות ובאהבה, כדי להנחות ולהכשיר דורות חדשים של 

מנחים ישראלים - ומזמן זכה בסטטוס ״אזרח כבוד״ בעמותה!

היה לי הכבוד לכהן  כיו"רית הראשונה של העמותה, במשך שלוש קדנציות. 
 כשסיימתי את תפקידי  היו 1,180 בוגרי "זו בחירתי".  היום יש למעלה מ- 4,000 בוגרים! 

נראה שעשינו, ואנחנו ממשיכים לעשות, עבודה נכונה  ומהימנה עד היום. עבודה שעונה על הרצון של 
אנשים לחיות את האמת שלהם ולממש את ה- ״אני״ המופלא שבהם, במקום להקשיב ולהיות מופעלים 

על-ידי הוועדות שבראשם.

בשם זקני העמותה,  אני מאחלת לדור החדש של מובילי הדרך והחזון אורך רוח וכוחות נפשיים, להמשיך 
להצמיח את החלום שנוסד באמצע שנות התשעים. החברה שלנו כל כך קוטבית ומפולגת, שמה שנלמד 
בסדנאות חיוני עוד יותר מאשר לפני 20 שנה. כיום יש מספיק מנחים ישראליים כדי לחשוב על סדנאות 

במגזרים נוספים - במגזר הדתי, בבתי הכלא, בתי הספר למנהיגות וכו'. 
כיו״רית לשעבר וכמנחה כיום, אני מזמינה כמה שיותר מכם להירתם למשימה, בכדי לאפשר לעמותה 

להגיע רחוק אפילו יותר - השמיים הם באמת הגבול!

באהבה רבה להמוני האנשים ששקדו ותרמו לאורך כל הדרך, אני גאה בנו - המפעל הזה ראוי לכל שבח! 
כולי תקווה שהוא ישגשג, וייתן מענה משמעותי לאלפי אנשים בהמשך הדרך.

בניטה רפאלי

כל פריצת דרך אישית מתחילה בשינוי אמונות.                                                     
אנתוני רובינס      



עודדה יערי
 ממיסדי העמותה ויו"ר  2002- 2004

גם אני נמנית על בוגרי סדנת UYO, שפעלה בארץ בתחילת שנות ה- 90.

יחד עם הגרעין המייסד, יצאנו לדרך עם העמותה החדשה, מ.ל.א, בדיוק לפני 20 

שנה. 

החלום שלנו היה שיהיה לנו גם בית פיזי, מקום משלנו שבו ייערכו הסדנאות, ובו 

נקיים גם מפגשים, הרצאות ופעילויות אחרות. אבל זה נשאר בחזקת חלום. נדדנו 

עם הסדנאות ממקום למקום. מה שהתחיל בקיבוץ גזר וביישוב נווה שלום, המשיך 

בקיבוץ הראל, קיבוץ קריית ענבים, קיבוץ צובה, מלון אוויה ביהוד - ומשם נדדנו 

לשפיים, עד התחנה האחרונה, בית ברל. 

שנכון, התפאורה השתנתה, אבל המהות נשארה זהה. אומרים שסוס מנצח לא מחלי

פים - הסדנה ותכניה הם סוס מנצח. 

עם השנים התחלפו יושבי הראש וחברי הוועד המנהל שלצדם, וכל אחד מיושבי 

הראש סימן לו את המטרות שלדעתו יקדמו את העמותה. נערך תקנון ונבנו נהלים, 

את ערמות הניירת, שהיו מנת חלקם של הרכזים בעבר, החליפו טפסים אינטרנטיים, 

כרטיסי האשראי החליפו את ההמחאות – ואפילו הרוח השתנתה, היא צעירה יותר, 

וטוב שכך.

לאחר כ- 10 שנים, בהן הניהול היה כמעט בבלעדיות של דור המייסדים, הרגשנו 

שהגיע הזמן להעביר את השרביט. מובן שהיו לנו חששות, הרי כל הורה שמשחרר 

את ילדו אל העולם חושש, אבל משלמד ללכת על רגליו - יש לו חיים משלו. ואכן, 

במבט לאחור, אנחנו גאים בילד שלנו ובדרך המופלאה שהוא עושה.  

ובנימה אישית, הסדנה לא שינתה את חיי. 

אני זו ששניתי את חיי, בזכות תובנות שקיבלתי ואימצתי. חברנו חיים ניסני נהג לומר 

ששהסדנה לא עשתה אותו אחר אלא יותר – ואני אימצתי את התובנה. נרתמתי לע

שייה הגדולה מפני שהאמנתי שחשוב להעביר הלאה את הטוב ואת ההזדמנות שיש 

לסדנה להציע. 

המתנה שנתתי אני לעמותה הייתה קורס המנחים הישראלים הראשון שקיימנו בארץ. 

הלבטים היו גדולים. היו שאמרו שאין תחליף למקצוענות ולניחוח האמריקני, והיו 

ששחשבו, ואני ביניהם, שאין כמו ישראלי שמבין אותנו, בשפתנו, עם המכאובים והט

ראומות המייחדים אותנו כאן בארץ. אין לי ספק שהנבחרת הראשונה שקמה כאן 

הוכיחה את הטיעון, והבאים במחזור השני בוודאי יצליחו להעמיד את העמותה שלנו 

כגוף עצמאי ישראלי ובלתי תלוי.



יו"ר העמותה  2006- 2010
נאוה טפר

איך הגעת לסדנה? איפה שמעת על הסדנה?  -
חברה המליצה לי עליה, ועבדה עליי קצת. היא כתבה מכתב עם כל מיני משפטים וניסתה לשכנע 

אותי. בסוף החלטתי ללכת, ושמקסימום זה יעלה לי בסוף שבוע. השתתפתי בסדנה לראשונה בסוף 
אוגוסט, 2000.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אותך?  -
זה היה בנקודה שפשוט הייתה הרגע הנכון.

האם הרגשת, כבר אז, שאת מייצרת שינוי פנומנלי?  -
בעשר הדקות האחרונות של הסדנה הרגשתי שמשהו קורה. הייתי מהסטודנטיות שלא כל כך 

אוהבים, עומדת בצד, לא רוקדת, סקפטית ומטילה ספק במה שהמנחים אומרים.

האם הרגשת כבר אז סוג של שליחות?  -
כן. האמנתי שאפשר לשנות לטובה, ונרתמתי למשימה.

האם הבנת את גודל העניין?  -
בוודאי. ראיתי.

מה הביא אותך להנהיג את הועד בהתנדבות?  -
אחרי שנפל האסימון ראיתי מה קורה לי. עשיתי שינוי מאוד גדול בחיים, האמנתי בדרך ורציתי 

להיות חלק מהעניין ולתרום. הלכתי לסדנה כל חודשיים, ובבחירות הראשונות שהתקיימו, בעידודן 
ובלחצן של בניטה רפאלי, יו"ר הועד דאז, ומינה ניסני - רצתי לוועד.

מה היית ממליצה ליו"רית הנוכחית?   -
סנדי מכירה את הדרך. הייתי ממליצה לה לשמור מאד על האתיקה. שמירת האתיקה בסדנאות 

היא אבן יסוד לאמון בסדנה. להיות קשובה, מכילה ומקבלת, ויחד עם זאת להאמין בדרך שבה היא 
הולכת - גם אם אחרים יעירו, יבקרו ולא תמיד יקבלו.

הייתי בוועד כשעודדה הייתה היו"רית, בועדת ביקורת בוועד של ניצה קרדיש, ולאחר מכן כיהנתי 
שתי קדנציות כיו"רית העמותה. זאת הייתה חוויה מלמדת, מקדמת ומעצימה בצורה בלתי רגילה. 

אני מרגישה שהשארתי חותם קטן, עדיין משתמשים בכל הטפסים והנהלים הכתובים שאנחנו 
בוועד עדכנו וכתבנו, וזה עושה לי טוב.

בעקבות הסדנה אני מתנדבת במרכז סיוע לנשים, ומסייעת להן. הסדנה שינתה את חיי.

מה את מאחלת לקהילה?  -
ששזה לא ייגמר לעולם, ושימשיכו להביא עוד ועוד אנשים. יותר מכך, אני מקווה שהאנשים שעוב
רים את הסדנאות יישמו את זה באמת בחיים שלהם. אני מאחלת שבוגרי הסדנאות יהיו בחייהם 

אנשים סובלניים, מקבלים את האחרים, לא שיפוטיים, מאמינים בשוויון וכדומה.  
ישנם דברים שאני מרגישה שנכשלנו בהם, כמו חוסר יישום ערכי העמותה והסדנה בחיי היום.

אני עדיין מאמינה שזו העמותה שעושה את העבודה בדרך הטובה ביותר, ותמיד אמליץ על הסדנה 
לאחרים כי היא עושה נפלאות.

מה היית רוצה לראות מתפתח בקהילה?  -
שהפעילות, העשייה והחברותא ימשיכו לאורך שנים, ושאולי בוגרי הסדנאות ייקחו על עצמם 

פרויקטים התנדבותיים בקהילה, וימשיכו להשפיע על מעגלים רחבים יותר.

איפה את מבקשת לראות את הקהילה בעוד 20 שנה?  -
הייתי רוצה שיהיו יותר חברי קהילה, מכל קשת העדות והמגזרים בארץ - ערבים, בדואים, 

אתיופים, בעלי צרכים מיוחדים וכדומה. 
שהסדנה תהיה זמינה ונגישה יותר לכל סוגי האוכלוסייה בארץ. 

שכולם יוכלו לבוא לבחור, להתפתח, לתת ולקבל מה שהם רוצים לקחת מהסדנה. אני רוצה שזה 
באמת יביא לשינוי שישפיע על מעגלים רחבים יותר.



יו"ר העמותה   2010- 2012
דוד וליאנו

של ההמשכיות במקביל לפיתוח. האתגר לנהל פעילות המצריכה שימוש בכלים שונים 
מהותית, מאלה שאני מורגל בהם.

מה היית ממליץ ליו"רית הנוכחית?  -
להתעלם מהדברים הרבים בפעילות היומיומית של העמותה, שיכולים בקלות להסיח 

את הדעת ולמצוא את הזמן והאנרגיות לפיתוח הפעילות והגדלת הקהילה. לאתר את 
הקהלים הזקוקים במיוחד ליכולות המיוחדות שלנו  ולתרום להם .

מה אתה מאחל לקהילה?  -
לקהילה אני מאחל להתמקד בעיקר, שהוא הפעילות המדהימה והמבורכת שלנו. 

ליישם ביומיום שלנו, בין חברי הקהילה לבין עצמם, בין חברי הקהילה לסובבים אותם 
שובין חברי הקהילה והוועד - את מה שאנו לומדים בסדנאות. לראות את התמונה הג

דולה של הדברים הנהדרים שאנחנו עושים ביחד, ולא לתת לדברים הקטנים להטריד 
ולהסיט אותנו מהדרך.

מה היית רוצה לראות מתפתח בקהילה?  -
שמה שאנחנו עושים מספיק טוב לטעמי. מספיק לי לדעת שבעת הצורך יש לי למי

לפנות. הייתי שמח לראות שהוותיקים, אחרי ההפוגה שלקחו מפעילותם בעמותה, 
חוזרים, במינון המתאים להם.

איפה אתה מבקש לראות את הקהילה בעוד 20 שנה?  -
הייתי שמח לראות שמאה אלף  איש השתתפו כסטודנטים בסדנאות שלנו. אין ספק 

שזה היה הופך את המדינה שלנו למקום טוב יותר לחיות בו.

-  איך התחושה להיות הגבר היחיד, עד היום, שכיהן כיו"ר העמותה ב- 20 
השנים האחרונות?

שכבוד גדול הוא לי. מכיר את הנתון, אך מעולם לא מצאתי לנכון להקדיש לכך מחש
בה. אין לו חשיבות ממשית בעיני. העשייה והתרומה הם החשובים. אין קשר למגדר. 

ואולי יהיו כאלה שיגידו שזאת דרך נאותה להתחבר "לצד הנשי" שבי.

איך הגעת לסדנה? איפה שמעת עליה?  -

לסדנה הגעתי בעקבות המלצתו של אלי נתן, חברי הטוב, שהביא אותי לסדנה, כמו 
גם הרבה אחרים. הכרתי אותו במסגרת עבודתי, שם החברות ביננו התחילה. הוא 

"רדף" אחריי שנה וחצי, ואז החלטתי שעד כאן והגעתי.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אותך?  -
שום נקודה מסוימת. לא הרגשתי שום צורך. לא היה לי מושג למה אני צריך את 

זה.פשוט נמאס לי שאלי היקר  "מנדנד לי" )והוא ידע היטב למה. תמיד אהיה חב 
לו תודה ענקית (

האם הרגשת שאתה מייצר שינוי פנומנלי?  -
הסדנאות תרמו לי רבות. בכך אין ספק. לקרוא לו פנומנלי ? כנראה שלא.  

האם הרגשת סוג של שליחות? האם הבנת את גודל העניין?  -
הרגשת שליחות הרגשתי בעת שהחלטתי להגיש את מועמדותי לתפקיד חבר וועד. 

הפעילות במסגרת העמותה תרמה למשפחתי ולי רבות. ראיתי איך המקום תורם 
לאנשים. הבנתי את פוטנציאל השפעתו על החברה בכלל.  רציתי להיות חלק מזה. 

להיות שותף להמשך הדרך.

מה הביא אותך להנהיג את הוועד, בהתנדבות?  -
הרצון לתרום. הכרת התודה על מה שקיבלתי. ההבנה הברורה שבלי מישהו שייקח 

על עצמו את האחריות, ביחד עם אחרים, המפעל הנהדר הזה לא ימשך. האתגר 



יושבי ראש העמותה לדורותיהם

2002 – 1996 – בניטה רפאלי
2004 – 2002 – עודדה יערי

2006 – 2004 – ניצה קרדיש
2010 – 2006 – נאוה טפר
2012 – 2010 – דוד וליאנו

2014 – 2012 – לימור שטרן
2016 – 2014 – דוד וליאנו

2016 – סנדי הולנדר-פאר

 
חיים ניסני

ממיסדי העמותה

מילים לציון עשרים שנה להקמת עמותת "זו בחירתי" - חיים ניסני
ממייסדי העמותה

מבין כל הדברים שעשיתי בחיי, יש אחד שאני גאה בו במיוחד. זה החלק שלקחתי 
בהקמת עמותת "זו בחירתי".

לפני כעשרים שנים השתתפנו, אשתי ואני, בסדנה שהשפיעה עמוקות על חיינו מאז. 
כעבור זמן מה, על סמך ההכרה בתועלת האנושית שמופקת מהסדנה, החלטנו, קבוצה 

של בוגרי הסדנה, על הקמת עמותה שתמשיך לקיים את הסדנאות.
זכורה לטובה חברתנו בניטה רפאלי, שהובילה את העמותה בשנותיה הראשונות, וכיום 

מנחה סדנאות בעמותה.
מאז השתתפו בסדנאות שלנו אלפי אנשים, בהם ילדינו ובני משפחתנו. 

השנים עברו, וועדים ומנהלים התחלפו, וראו זה פלא – המפעל חי וממשיך לפעול, 
שממש "פרפטום מובילה", שהרוח המקדמת אותו בבטחה ובהתמדה היא הרוח האנו

שית של בוגרי הסדנה.
בזכות חברתנו עודדה יערי, שהובילה גם היא את העמותה במשך תקופה, זכינו לכך 

ששיש לנו מנחים ישראליים )וייזכר לטובה גם טרי ווילסון שתרם מניסיונו לקורסי המד
ריכים(, שמעניקים לעמותה עצמאות ורצף פעילות ראויים להערכה.

ובפן האישי, אשרי שזכיתי להשתתף כמסייע בסדנה שאותה הנחו היליק ונועה, ילדינו.
אני מלווה את העמותה מקרוב לאורך כל השנים שעברו, גם אם אינני פעיל בה. אני 

שמאחל לעמותה ולכל החברים שעברו בשעריה, קרובים ורחוקים, הצלחה בדרכם והמ
שך פעילות מבורכת.

באהבה רבה,
)אני!!!(

                                                                                                    חיים ניסני



על ידי הרחבת הדימוי העצמי שלך, אתה מרחיב את גבולות 

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

מינה וחיים ניסני

איך הגעתם לסדנה? איפה שמעתם על הסדנה?  -
הגענו לסדנה דרך אדם קרוב אל חיים. 

שצפיתי בשינוי התנהגותי מאוד חד אצל אדם קרוב אליי, באותה התקופה. כשביקש
תי הסבר, הוא אמר שהוא השתתף בסדנה כזו וכזו. החלטתי ללכת, ומינה הצטרפה 

אליי.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אתכם?  -
נפגשנו עם הסדנה באמצע החיים. לא הגענו כדי לפתור משהו, אלא מתוך סקרנות.

-  האם הרגשתם כבר אז שאתם מייצרים שינוי פנומנלי?
שלא. אבל זה היה מאוד משמעותי בחיינו. הרגשנו שהשתתפות בסדנה מועילה למ

תתפים לטווח רחוק.

האם הרגשתם כבר אז סוג של שליחות?  -
כן. הרגשנו מידה מסוימת של שליחות. הסדנה עושה טוב לבני אדם, והייתה לנו 

הזדמנות להשתתף בעשייה. גם אנחנו הרגשנו שינוי לטובה בהתנהגות שלנו.

האם הבנתם את גודל העניין?  -
שבהחלט! נחשפנו למקומות שלא עברנו בהם, ולמדנו ליישם את מה שלמדנו בס

דנאות כחניכים וכמסייעים. מעניין לספר שאז, בתקופה ההיא, לא היה נהוג כל כך 
להתחבק. כשהיינו נפגשים ומתחבקים אנשים היו מסתכלים עלינו בפליאה. עם 

השנים ראינו שהחיבוק נכנס יותר לחיים של אנשים, אולי גם בזכות בוגרי הסדנה 
שהפיצו את המנהג.

 
         ממיסדי העמותה

מה הביא אתכם להיות חלק מהוועד?  -
יצרנו קשרי חברות מסוג חדש עם אנשים שהכרנו ושהבאנו איתנו לסדנאות. ערכנו 
חוגי בית, וגייסנו חניכים. ואז היה משבר שאיים על המשך הסדנאות, חשבנו שהכל 

הולך להתפרק. החלטנו ללכת בעקבות הקול של בניטה, ורצינו לעשות את הדבר 
הנכון על מנת שזה יימשך. האמנו בדרך, התגייסנו והלכנו קדימה בנחישות למרות 

האתגרים שהיו לנו.

איך הרגשתם עם העובדה שילדיכם, נועה והיליק, השתתפו ועברו בהצלחה   -
את קורס המנחים?

אנחנו מאוד גאים על כך שהילדים הלכו לקורס מנחים. זה הישג שהצלחנו בו. בכל 
טקס סיום, כשאנחנו רואים את החיוכים, אנחנו שמחים.

אחד מרגעי האושר בחיי היה טקס הסיום של הסדנה הראשונה בהנחיית נועה והיליק, 
בה השתתפתי כמסייע.

מה הייתם ממליצים ליו"רית הנוכחית?   -
שתמשיך בדרך הזאת. לדעתנו, חברי הוועד עושים עבודה נהדרת. מקדישים לכם שיר: 

"את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק..."

מה אתם מאחלים לקהילה?  -
שלא יאבדו את הסבלנות לעולם, שיכירו בכך שמותר לאנשים להיות שונים. שלא 

ישכחו לקבל את האנשים כמו שהם.

מה הייתם רוצים לראות מתפתח בקהילה? איפה אתם מבקשים לראות את   -
הקהילה בעוד 20 שנה?

פעילות רחבה ומגוונת יותר, שהזרימה תמשיך מעצמה, שהמפעל הזה יימשך לתמיד.

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

                                                                                                                               מקסוול מאלטס 



עטרה ויוסי אמיר 

איך הגעתם לסדנה? איפה שמעתם על הסדנה?  -

אנחנו הכרנו את האיש שהביא את הסדנה לארץ, חנוך טלמור. הוא שכנע אותנו 
שכדאי לבוא לראות. באנו, ראינו והוקסמנו. היינו במחזורים הראשונים. חנוך הביא 

את הסדנה לארץ, ואנחנו החלטנו שאנחנו מצטרפים. הוא פעל באמצעות עדנה, 
אשתו, היא הייתה בשיח עם המנחים האחראיים. היא הייתה הכתובת לכל הבעיות, 

באותה תקופה לא הייתה עוד עמותה.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אתכם?  -
גם יוסי וגם אני הרבה זמן בקטע הרוחני. ידענו המון דברים תיאורטיים, והסדנה 

הייתה המקום שפגשנו בדברים הלכה למעשה. כל הדברים שידענו יישמנו וראינו 
אותם. 

האם הרגשתם כבר אז שאתם מייצרים שינוי פנומנלי?  -
זו הייתה צומת דרכים שמאוד השפיעה על החיים שלנו. חד משמעית.

האם הרגשתם כבר אז סוג של שליחות?  -
 .UYO כן, בהחלט. אנחנו היינו הסופרוויזרים האחרונים של

האם הבנתם את גודל העניין?  -
בהחלט. זה היה צומת מאוד חשוב.

מה הביא אתכם להיות חלק מהוועד?  -
התחושה של השליחות. לא רצינו לתת לזה לגווע, זה היה חשוב מדי.

בזכות ה- UYO אנחנו שינינו המון. ראינו את העיניים הכבויות ביום חמישי, ואת 
האור בעיניים ביום שבת. במשך כל התקופה הזאת רצינו לגלות איך לשמר את 

האור בעיניים, אז יצרנו את המסגרת שבה אנחנו נוגעים היום כדי לשמר את זה, 
אחרת מהר מאוד אנחנו נסחפים לטייס האוטומטי שלנו. צריך ליצור מצב שבו 

אנשים מיישמים את הידע. חייבת להיות המשכיות. היו הרבה אנשים, אבל לא כולם 
התמידו כי חסרו מסגרות.

מה אתם מאחלים לקהילה?  -
שתטמיע את הדברים ותחייה אותם, כי ידע לא משנה בן אדם, רק יישומי ידע. אי 

אפשר לדלג על היישום, דרך העשייה אנחנו מגשימים דברים. הבאנו את ילדינו, את 
המשפחה ואת החברים.

מה הייתם רוצים לראות מתפתח בקהילה? איפה אתם מבקשים לראות את   -
הקהילה בעוד 20 שנה?

יותר משפיעה, נוכחת ובאור הזרקורים.

                           ממיסדי העמותה 

רצונות רופפים מתבטאים בדיבורים,
 רצונות חזקים מתבטאים במעשים.

                                                                               גוסטב לה בון  )סופר פסיכולוג צרפתי( 



מנחה: מיכל אייל 

IMC  -ל UYO -מה זה השטויות האלה?! - מ

לפעמים, כשאני מציגה את עצמי בתחילת סדנה שאני מנחה, אני אוהבת להשוויץ 
שאני השתתפתי בסדנה הראשונה )!( שהתקיימה בארץ, מה שהופך אותי לדינוזאור 

הכי וותיק בעמותה, מבין החברים הפעילים, כמובן. אז הנה הזדמנות נהדרת לספר 
את כל סיפור הרומן שלי עם הסדנה המופלאה שלנו.

אני בת מושב נווה אילן שבהרי ירושלים. בשנת 1990 עבדתי כמזכירה במלון 
שבמשב. בוקר של יום חמישי אחד מישהי נכנסה למשרד, ואמרה שיש בלובי מישהו 

שמבקש עזרה עם תרגום כלשהו. יצאתי ללובי, ופגשתי איש מקסים בשם
 חנוך, ישראלי שחי בארה"ב. התיישבנו בבר, והוא נתן לי דף ועליו כתוב שיר מטופש 

שלא מתחרז.
מה זה השטויות האלה? שאלתי בביקורתיות האופיינית לי. 

חנוך סיפר לי מאד בקצרה שהוא ואשתו עדנה הביאו לארץ סדנה מאד מיוחדת 
 UYO" )Understanding Yourself" למודעות עצמית וצמיחה אישית, בשם

.)and Others
"רוצה להצטרף?" שאל חנוך, "מתחיל הערב בשבע, 600 דולר - ואת בפנים".

עד היום אני לא יודעת להסביר מה בדיוק גרם לי, גרושה טרייה, עם שתי רגליים על 
הקרקע ומעט מאד מודעות, שחיה על תקציב דל במושב שיתופי עני - להחליט באותו 
היום שאני מתרוצצת במושב, מלווה כסף מחברים ומשפחה, והולכת לסדנה המוזרה 

הזאת שלא ידעתי עליה כמעט דבר. 
אבל כמו עוד שתים-שלוש החלטות מוזרות אך גורליות שקיבלתי בחיי, גם ההחלטה 

הזאת הייתה ללא ספק רגע מכונן, שהייתה בו תחושה של יד מסתורית ומכוונת - 
כזאת שיודעת הרבה יותר טוב ממני מה אני אמורה לעשות. אני חושבת שקוראים 

לזה אינטואיציה.

יום חמישי, 19:00, אני נכנסת לאולם במלון.
אני נכנסת ובקדמת החדר עומדים שני אמריקאים שהזכירו לי את בארבי וקן )שמם 
האמיתי היה ג'ף וויסבאום ושרי הודג'סון(. לא עברה שעה, ומישהי בחדר התחילה 

לבכות. כולם מיד נעמדו סביבה, ומנחי הסדנה דיברו אליה ממש בשקט. ואצלי בראש: 
"מה זה השטויות האלה?! לאן נכנסתי, ואיך אני יוצאת מזה?!"

לא עברו שעתיים, והמנחים )ג'ף ושרי( עלו עליי, על הביקורתיות והציניות שלי, אבל 
באופן מפתיע לא גרמו לי להרגיש רע - אלא להפך, הם כיבדו והכילו אותי, ואמרו לי 

שהתפקיד שלי בסוף השבוע הוא להתריע כשאני מרגישה שהם עוברים את גבול הטעם 
הטוב )שלי, כמובן(. מיותר לציין שלאחר מכן, כשהרגשתי שרואים ומקבלים אותי, 

לא ממש היה צורך בביקורתיות ובציניות, ובאורח פלאי הכפתור הזה לא היה שמיש, 
לפחות במהלך אותו סוף השבוע.

הסדנה שלי הייתה מיוחדת; היו הרבה יותר סטודנטים מאסיסטנטים )16 סטודנטים ו- 
4-5 אסיסטנטים, אם אני זוכרת נכון, מכיוון שייבאו אותם מארה"ב(. זה אומר שלא 
היו לנו, הסטודנטים, 2-3 אסיסטנטים אישיים, מה שאפשר לי לשבת בחוץ, מאחורי 

השיח, ולבכות לבד כמעט בכל הפסקה. היום זה לא היה עובד!
ואם מדברים על בכי, באותו סוף השבוע הרגשתי שנפתח ברז שהיה חלוד במשך כל 
ימי חיי. בכיתי את שלושים ומשהו השנים בהן לא נתתי לעצמי רשות לבכות, משום 

שלא חשבתי שיש מישהו בעולם שיכול להדביק אותי בחזרה אחרי שאתפרק )מסתבר 
שבארבי וקן יכולים!(

באותו סוף שבוע נפל לי אסימון ענק שקשור לדרך שבה אני משאירה את עצמי 
"בחוץ".

הסדנה הסתיימה.
נכון, לקח זמן להבין "מה זה השטויות האלה" ומה קרה לנו, אבל דבר אחד היה ברור - 
כולנו רצינו לחזור להיות אסיסטנטים, ושהסדנאות תמשכנה להתקיים כאן לנצח. אבל 
בעלי המרכז, חנוך ועדנה טלמור, חיו בארה"ב - ועלינו, מעט הבוגרים הטריים, הופעל 
לחץ אימתני )ודי בלתי נסבל( למלא את שתיים-שלוש הסדנאות בשנה עם סטודנטים 

חדשים - כשלא באמת ידענו, בכל פעם, אם הסדנה תתקיים או לא. באותן השנים 
הגיעו בכל פעם מנחים חדשים מארה"ב, חלקם חקוקים לי חזק בזיכרון ובלב, )וביניהם 

טרי, שעד היום ממשיך להגיע, ושהכשיר, בבוא העת, את המנחים הישראלים( וויקי 
היקרה. 

המתכונת הזאת נמשכה כמה שנים, עד שחנוך ועדנה החליטו שהם מפסיקים להביא 
את הסדנה לארץ.

בניטה שלנו יודעת וזוכרת יותר טוב ממני איך בנקודה זו קמה עמותת מ.ל.א. שעד 
היום חיה ובועטת, ומקיימת לפחות 12 סדנאות בשנה.



מנחה: נועה יובל 

ספרי קצת על התקופה של תחילת הסדנאות.  -

הוריי נמנו על הקבוצה שהקימה את העמותה לפני 20 שנה, ככה ששמעתי בבית הרבה 
על הסדנאות. ההתלהבות והחוויות שלהם מהסדנה היו מאד חזקות, ויצרו שינוי משמעותי 
באווירה ובשפה בבית. האח הצעיר שלנו הלך ראשון בעקבותיהם, אחר כך היליק ואחריו 

אני.
ערב הסיום של הסדנה של היליק היה מאד עוצמתי, בעקבותיו בחרתי גם אני להשתתף.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אותך?  -
סדנת הסטודנט הגיעה בעקבות בעיות בריאות שחוויתי ורצון מאוד גדול בהורות, כשאני 

מבינה שיש לי כאב מאוד גדול ואני מבקשת עזרה כדי לעשות שינוי.

האם הרגשת כבר אז שאתם מייצרים שינוי פנומנלי?  -
כל כך חשוב בעיני "להעביר את זה הלאה", לכן בהחלט הרגשתי, אז וגם היום, שכולנו 

שותפים לשינוי מהותי. 
שכאחת שבאה מעולם מדעי ההתנהגות, בלימודים וגם בעבודה, שמחתי שהמשפחה שלי מצ
טרפת לעולם שמוכר לי. לאורך שנות הלימודים הייתי בהדרכות, טיפולים, הנחיית קבוצות, 
סדנאות וסמינרים רבים בתחום תהליכי המודעות, ופתאום כולנו מדברים במושגים דומים, 

מרגישים ולוקחים חלק פעיל בשינוי אישי, משפחתי וחברתי, בכל המעגלים שסובבים אותנו. 
ברמה האישית ביותר אני יודעת להגיד, שאז הקשר עם אבא שלי נפתח לחלוטין, ברמות 

שלא היו לנו קודם. 

מה הביא אותך להיות מנחה? האם ראית בכך סוג של שליחות?  -
מה שהביא אותי להיות מנחה הוא גם מה שהביא אותי גם לבחור במקצוע שלי, עבודה 

סוציאלית קלינית - לקבל את הזכות וההזדמנות להיות שותפה בתהליכי השינוי של אנשים. 

אני עושה את זה כל החיים, זה חלק מההוויה הקיומית שלי. כשאני מטפלת, מנחה או מלווה, 
לא משנה מה היה לפני כן, אני מרגישה נפלא. 

ברגע שהודיעו שנפתחה ההרשמה לקורס מנחים, נרשמתי. סיפור ידוע הוא שבהתחלה לא 
התקבלתי בגלל הגיל הצעיר ולקות השמיעה שלי; הרמתי טלפון לכל אנשי, הוועד ושיתפתי 

אותם בכל מה שאני עושה ולומדת: טיפול זוגי משפחתי, תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית 
ועוד. הייתי בתשוקה כל כך גדולה להיות חלק מהקורס הזה, והייתה בי וודאות גדולה שכך 

יהיה. שכנעתי אותם והתקבלתי.

מה היית ממליצה למשתתפי ולמסיימי קורס המנחים?   -
לזכור בצניעות רבה שאנחנו מקבלים מאחרים את הזכות להשתתף בחוויה שלהם, ולחוות 

אותם ברגעי השינוי. האור הוא אצל אחרים, אנחנו רק נותנים את הידע והכלים. האחר, הוא 
זה שעושה את הדרך, וזאת זכות גדולה להיות שם ולקחת בזה חלק.

זה מרגש אותי בכל פעם מחדש. אני זוכרת, לאורך שנים, איפה הם היו בתחילת הדרך - 
ואיפה הם היום. זה לא משהו שהוא שלנו ולא משהו חדש, אנחנו מעבירים ידע וחשוב 

להעביר אותו הלאה כמה שיותר.

מה את מאחלת לקהילה?  -
שתמיד ישמרו על התקווה והרצון שיהיה יותר טוב. זאת הסיבה לשמה אנחנו פה, הסיבה 

להקמת העמותה. המייסדים רצו שיהיה עולם יותר טוב ושהמעגלים האלה יתרחבו עוד ועוד.
כשלאדם טוב עם עצמו הוא נותן יותר לאחרים, זה בדוק.

מה היית רוצה לראות מתפתח בקהילה?  -
הייתי רוצה לראות את העמותה הופכת לבית ספר למודעות. 

שבית ספר שיהפוך למרכז שמקיים סדנאות וקורסים רבים ומגוונים, בנוסף לסדנאות "זו בחיר
תי" וסדנאות הנוער. שזה יהיה מקום שמקדם את הנושא בכל הרמות, והופך להיות גדול יותר 

ממה שהוא היום.

איפה היית מבקשת לראות את הקהילה בעוד 20 שנה?  -
הסדנה, והגישה עליה היא בנויה נהדרות, וזה עובד. הייתי רוצה לראות את הקמת הבית ספר. 

הייתי רוצה לראות את זה מתקיים, בכל הגילים ובכל הפורמטים. בכל העולם מדברים על 
ההשפעה שיש לאינטליגנציה הרגשית, EQ, ועד כמה זה יכול לשנות. אני מאד רוצה לראות 

את החלום הזה מתגשם.
מרגש לראות שעברו 20 שנה וזה עוד פה, גם עבור הדור המייסד וגם עבור הדורות הבאים. זו 

זכות גדולה עבורי להיות חלק מהקהילה הזו.



מנחה: היליק ניסני 
איך הגעת לסדנה? איפה שמעת על הסדנה?  -

אבא שלי ומינה הלכו לסדנה במשך לא מעט שנים לפני שאני הלכתי. היו על זה מעט דיבורים בבית, 
ובדיעבד, העובדה שהם לא לחצו עליי, אלא רק סיפרו שהשתתפו, סייעה. במשך השנים ראיתי שינויים 

בהתנהגות שלהם. לא דברים דרמטיים, אבל עדיין מספיק כדי להיות סקרן ולבחור להשתתף בעצמי.
באיזו נקודה בחיים זה פגש אותך? בן כמה היית?  -

32 כשנרשמתי, באפריל 1999. החלטתי להשתתף משום שהבנתי שיש לי בעיה ביצירת קשש  הייתי בן
רים זוגיים יציבים, וחשבתי שזאת יכולה להיות מסגרת שבה אקבל תובנות, ואבין כיצד לטפל בעניין.

האם הרגשת כבר אז שאתם מייצרים שינוי פנומנלי?   -
הסדנה סיפקה לי תובנות רבות. בעקבותיה, שיניתי דפוסי התנהגות אשר הביאו ליצירת הזוגיות שלי עם 

דנה, בת הזוג שלי, ואם בנותיי. אנחנו יחד כבר משנת 2000.
האם הרגשת כבר אז סוג של שליחות?  -

כשסיימתי את הסדנה שלי כסטודנט, הייתי מוצף ברגשות תודה. אסירות תודה על כל מה שניתן לי 
בסדנה. הרגשתי צורך עז להחזיר בכל דרך אפשרית - לאנשי הסדנה, לעמותה, ולתת מעצמי גם לטובת 

אנשים נוספים שיגיעו בעתיד. בדף המטרות והחלומות שלי, כתבתי שאני רוצה להיות מנחה.
בהתחלה, הצעתי לנועה לבוא והלכנו יחד, עם מינה ואבא שלי. אחר כך שלחנו את האח השני שלנו, 
את אמא שלנו, את הבעל שלה ועוד הרבה בני משפחה וחברים קרובים. אני חושב שאישית צירפתי 

עשרות אנשים לעמותה, וכמעט תמיד הלכתי אתם יחד. בהתחלה כאסיסטנט מן השורה, אז כמתרגם 
לויקי, בארב וטרי. הקרבה הפיזית למנחים סייעה לי להיות תמיד קרוב לאקשן, ואפשרה לי לשאול אותם 

וללמוד מהם - יותר מאשר מה שאסיסטנט יכול ללמוד. אני חושב שעם הזמן הפגנתי רצון ללמוד, והם 
הביעו רצון ללמד. הם עודדו אותי, לא מעט פעמים, להתערב כאשר הייתה לי פיסת מידע חשובה. אני 

אסיר תודה לשלושתם על ההזדמנות הזאת.
האם הבנת את גודל העניין?  -

הבנתי שהסדנה היא מתנה להרבה אנשים. הבנתי שהעמותה יכולה לשמש דבק חברתי, ולספק צרכים 
רבים לאנשים רבים. ראיתי חברים ואנשים קרובים לי משתנים, וחלקם ממש עושים קסמים בחייהם. 

בהחלט הרגשתי שיש כאן משהו מיוחד.

מה הביא אותך להיות מנחה?  -
בשנת 2002 הוועד החליט להכשיר מנחים ישראלים. טרי המליץ עליי כמועמד, ועודדה יערי, ששימשה 

כיו״ר הוועד, תמכה. היו מספר חברי וועד אחרים שחששו מהבחירה בי כמועמד, והייתי צריך לעבור מכשול 
גדול כדי להצטרף לקורס. רוב חברי הוועד חשבו שאני מגיע ללא רקע רלוונטי קודם, והדבר יהיה לי לרועץ. 
לשמחתי לא ויתרתי, ונראה שגם עודדה וטרי סייעו לי - והנה, אני כאן היום. קורס המנחים היה קשה מאוד, 

אבל אני אסיר תודה לטרי על הידע שהוא העביר לנו, ועל החונכות שלו. אני גם אסיר תודה לויקי ובארב 
ששאיתן לימדתי במשך שנים רבות. ההנחיה המשותפת מאוד מאתגרת, הרבה מעבר למה שרוב האנשים יכו
לים לתאר לעצמם. ויקי ובארב לימדו אותי, ואפשרו לי לגדול ולצמוח כמנחה גם בשנים שאחרי ההסמכה.

האם הרגשת את השינוי באביך ובמינה?  -
מינה ואבא שלי אכן השתנו עם השנים. חלק מהדברים משמעותיים וחלק פחות, אבל הם בפירוש היוו 

מודל לאנשים ערכיים, מתחשבים, מסייעים ונותנים. במשך שנים רבות הם היו המנטורים שלי, בתחומים 
רבים ומשמעותיים בחיי. כשהבחנתי שהם עשו שינויים ושיפורים בהתנהגויות שלהם, זה בהחלט עורר אותי 

לרצות ללמוד כיצד הם עשו זאת.
מה היית ממליץ למשתתפי ומסיימי קורס המנחים?  -

קודם כל, אני ממליץ לכולם להמשיך ללמוד ולהתפתח. תמשיכו ללמוד, לקרוא, להכיר נושאים רלוונטיים. 
קחו את הזמן למצוא את הסגנון שלכם, ולימדו לשלב אותו בקורסים ובהנחיה המשותפת. ודבר אחרון 

-אנחנו רק מנחים את הסדנה. אנחנו לא במרכז, אלא הסטודנטים והאסיסטנטים.
מה אתה מאחל לקהילה?  -

אני מאחל לקהילה שיהיו לה עוד הרבה חולמים שגורמים לדברים לקרות, שיהיה לה יושבי ראש כמו בניטה, 
עודדה, דוד וסנדי, ועוד רבים וטובים אחרים, שיחד עם חברי הוועד הובילו וניווטו את העמותה במשך כל 

השנים, טיפלו בנושאים רגישים, ופיתחו את העמותה מרעיון וחלום, לקהילה עשירה של למעלה מ- 4,000 
שבוגרים ובוגרות, למעלה מתריסר מנחים ישראלים וסדנאות המשך נוספות. נוצר כאן משהו מיוחד, ואני מק
ווה שנשכיל לשכפל את ההצלחה ולאפשר לאנשים רבים ככל שאפשר בארץ לעבור את הסדנה הבסיסית, 

להיות חלק מהעמותה והקהילה ולהשתתף בסדנאות המשך.
מה היית רוצה לראות מתפתח בקהילה?  -

הייתי רוצה לראות את העמותה פועלת כמלכ״ר יציב, עם וועד מתחלף, אבל עם מנכ״ל שכיר קבוע. אני 
שחושב שזה ממש בהישג ידנו ויקפיץ את העמותה שלב אחד קדימה. אני מקווה שיוקם צוות שיבנה אסטר

טגיה לעמותה, כדי שהעשורים הבאים יסייעו לנו להגיע לעוד אנשים בארץ, לתת מעצמנו לאנשים שזקוקים 
לאהבה, מסגרת וידע, וכדי שיותר אנשים בישראל ידברו בשפה שלנו - שפת העמותה.

איפה היית מבקש לראות את הקהילה בעוד 20 שנה?  -
50,000 בוגרים של סדנאות רבות, בכל הארץ, בכל הגילים - שכולם מדברים את השפה שנוצרה בקהילה 

שלנו. אנשים שרוצים לתת מעצמם ללא תנאי, שיודעים לראות את הטוב בכל מצב ואדם, שיודעים כיצד 
לגרום לצד השני להרגיש טוב, שיודעים לחבק ולסלוח, שמרגישים ״אני״ ב- 100% מבפנים, ושמרגישים 

אוהבים ונאהבים. 



תמונות נוסטלגיות מהסדנאות הראשונות
                                                          באדיבות בניטה רפאלי



לפני כארבעה חודשים נתבקשנו להכין את הגיליון המיוחד של עיתון זה. תחילת 
העבודה עליו פגשה אותי במקום מאוד לא פשוט בחיים שלי. כמעט ויתרתי על 

העריכה ועל דברים נוספים בחיי. בחרתי להישאר, והרגשתי שזכיתי. זכיתי לשמוע 
ממספר מקורות על תולדות הקמתה של העמותה, על האתגרים שניקרו בדרכם, 

ועל חוזקה של אמונה ביכולתם של אותם מייסדים להקים עמותה שהיא חלק 
חשוב בחיינו.

המטרה שלהם הייתה מאוד ברורה וגלויה לנגד עיניהם: הם ידעו כיצד הם רוצים 
לראות את המשך קיום הסדנאות - מסדנה שמטרתה הברורה הייתה כוונת רווח, 
21 משתתפים, הם הפכו לארגון ללא מטרת רווח, שקיום הסדש  והתקיימה רק עם

נאות לא היה מותנה במספר המשתתפים.
מנקודת ראותי, הקמת העמותה הייתה היישום המשמעותי ביותר של הכלים אותם 

הם קיבלו,
לייצר סדנאות שיאפשרו להמשיך את התהליך שלהם, ולהעניק לאנשים אחרים 

אותה החוויה.
יש בזה משהו מעורר השראה לחיים שלנו. כמה פעמים דפקנו על אותה הדלת, 

בתקווה שיקרה משהו שונה? 
עלו לי לא מעט שאלות בעקבות הראיונות עם המייסדים, ובין היתר השאלה איך 

הם ידעו מתי באמת הרגע המתאים לפעול?
לדעתי, זה היה טמון ברגע שהם הרגישו שיש להם יותר מה להפסיד בלהישאר 

במקום שהם נמצאים, מאשר להרוויח מהעזיבה אותו.

שאין ספק שזה היה מהלך שטמן בחובו אומץ רב, נחישות, התמדה ואמונה בצד
קת דרכם.

מהלך שמעיד על כך שהם לא היו בעמדה נמוכה אלא בעמדה של חוזק, בעמדה 
של תחילתו של שינוי, שמלווה את כולנו עד היום. 

זה היה אחד הדברים שעורר בי את ההשראה לפעול בצורה שונה כעת, גם בחיי 
האישיים. 

מייסדים יקרים, לכם התודה הענקית על מה שעשיתם למעני, ולמען כולנו.

ואליכם, חברים יקרים, אני פונה בהזדמנות זו, בואו נמצא את הדרך לשמור על 
הגחלת ולשמר את אותם ערכים שעמדו לנגד עיניי המייסדים, כדי שנזכה לעוד 

הרבה שנים לפעילותה של עמותה זו.

לעבר אין חשיבות. להווה אין חשיבות. זה העתיד 
שאיתו אנו צריכים להתמודד. כי העבר הוא מה 

שהאדם היה צריך להיות. ההווה הוא מה שאדם 
אינו צריך להיות. העתיד הוא מה שהאומנים הם. 

                                                                                                                                  אוסקר וויילד 

אור כהן - טור אישי



מתכון לטירמיסו איטלקי

חומרים לבצק הבישקוטים
3 ביצים בטמפ' החדר

1/4 כפית קרם טארטר
100 גר סוכר 

3 חלמוני ביצה 
100 גר קמח לעוגות 

חומרים לסירופ קפה לטיבול בצק הבישקוטים
375 מ'ל  קפה אספרסו
גרדת לימון )מלימון 1 (

1 כפית רום כהה או מארסאלה )ליקר( 
חומרים לקרם מסקרפונה למילוי

60 גר אבקת סוכר 
)L( 2 ביצים

227 גר גבינת מסקרפונה 
225 גר שמנת להקצפה 

אופן ההכנה 
לבצק הבישקוטים: במיקסר , חלבונים קרם טארטר  וכף סוכר במהירות בנונית כ 

5 דקות לאחר מכן להוסיף את שאר הסוכר במהירות מיקסר גבוהה) כף בכל כמה 
דקות (

מנמיכים מהירות מיקסר ומוסיפים חלמונים . התקבל קצף עומד וסמיך .
מוסיפים את הקמח דרך מסננת ומערבבים בתנועות קיפול עם מרית עד לערבוב 

מלאה ואחיד של העיסה 
מהעיסה אפשר להכין אצבעות בישקוטים או משטח בשכבה אחת לפי צורת עוגה 

רצויה 

מעל בצק הבישקוטים  מפזרים אבקת סוכר מכניסים לתנור
ואופים ב 190מעלות ל 20 דקות . משאירים להתקרר למשך הלילה 

פורסים ל 3 שכבות את רולת הבישקוטים 
מילוי העוגה 

לערבב ביצים עם הסוכר ולערבב עם מקציף ידני להוסיף את השמנת להקצפה 
וגבינת המסקרפונה לערבב עד קבלת מסה חלקה נוזלית מעט ואחידה .להכניס 

למקרר למשך הלילה 
להכניס למיקסר את התערובת להקציף במהירות בנונית למשך כ 5 דק עד 

שמעט יתקשה ) להיזהר לא להקציף מידי (
הרכבת העוגה 

מניחים ניילון נצמד לתחתית התבנית . מורכים שכבה ראשונה של קרם מעליה 
מניחים שכבה אחת של הבישקוט . את הבישקוט מורחים בנוזל האספרסו . 

מעל מורחים עוד שכבה של קרם מעל מפזרים פצפוצי שוקולד ומעליהם 
מפזרים אבקת קקאו.

שושוב מוסיפים מעל שכבת עוגת הבישקוט אותה גם מרטיבים עם נוזל האספ
רסו. מעל ניתן למרוח ריבת לימון ומעל עוד שכבת קרם ומעל אבקת קקאו 

סוגרים עם שכבת בישקוט האחרון מרטיבים בנוזל האספרסו ומכניסים למקרר 
למשך הלילה 

לאחר הקירור לפני ההגשה . הופכים את העוגה ומעל מפזרים וגרדת שוקולד 
אבקת קקאו ומעט גרדת לימון .



חומרים
לסופגניות:

1 ק”ג קמח )7 כוסות(
1 שקית שמרית )50 גרם( או 2 כפות שמרים יבשים )17 גרם(

1/4 1 כוסות חלב פושר )300 מ”ל(
1/2 כוס סוכר )100 גרם( 

3 ביצים 
100 גרם חמאה, רכה

2 כפות ברנדי )30 מ”ל( 
קליפה מגוררת מ-1/2לימון

לטיגון:
שמן לטיגון עמוק )בערך 1/2 1 ליטר(

לקישוט:
אבקת סוכר

 
למילוי:

ריבת תות
סופגניות כמו בקונדיטוריה

אופן ההכנה
מכינים את הבצק ומתפיחים:

בקערת מיקסר עם וו לישה שמים כחצי מכמות הקמח ומערבבים פנימה שמרים. 
מוסיפים חלב, סוכר, ביצים, חמאה, ברנדי וקליפת לימון ומעבדים דקה לקבלת תערובת 

אחידה ונוזלית. 
מוסיפים בהדרגה את יתרת הקמח תוך כדי עיבוד במהירות נמוכה. 

מגבירים את מהירות המיקסר לבינונית וממשיכים לעבד 5 דקות נוספות, עד לקבלת 
בצק חלק ומבריק. 

מכסים את פני הקערה בניילון נצמד ומתפיחים עד להכפלת הנפח.
מגלגלים לכדורים ומתפיחים שוב:

30 כדורים בגוש  מעבירים את הבצק למשטח עבודה מקומח מעט מאוד, ומגלגלים ממנו
דל ביצה )מחלקים ל-30 בקלות ככה: מחלקים את הבצק ל-3 חלקים שווים, פחות או 
יותר. מגלגלים כל חלק ל“נקניק” ארוך וחוצים לשני חצאים. מחלקים כל חצי לפי העין 

ל-5 חלקים(. 
מניחים על נייר אפייה משומן או על ריבועי נייר אפייה חתוכים. 

מכסים בניילון נצמד משומן, למניעת התייבשות )הצד המשומן מכסה את הבצק(. 
מניחים לתפיחה עד להכפלת הנפח.

מטגנים, מקשטים באבקת סוכר וממלאים בריבה:
בסיר רחב מחממים שמן לטיגון עמוק )160 מעלות אם יש מדחום(. 

מטגנים את הסופגניות )5-4 בכל פעם(, בערך 2 דקות מכל צד, להשחמה. 
אם נעזרים בריבועי נייר אפייה - מכניסים את כדורי הבצק יחד עם נייר האפייה לתוך 

השמן. 
מוציאים את הסופגניות לנייר סופג. מפזרים אבקת סוכר בנדיבות. מזריקים פנימה ריבה 

ומגישים.

מתכון לסופגניות כמו בקונדיטוריה



בברכת מזל טובילידי נובמבר דצמבר  מברכת אתקהילת מ.ל.א

בברכת מזל טובילידי נובמבר דצמבר  מברכת אתקהילת מ.ל.א

צוות מהמלא מאחל    
חנוכה שמח 

   MERRY CHRISTMAS 
 

ושנה אזרחית טובה!
חגים שמחים לכולנו! 

    



 מסיבת חורף 2016 בציון 20 שנה לעמותת מ.ל.א



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

 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

0546-640792ravitgu@gmail.comרוית גוטמן רכזת

צוות נוער

דוא"לטל' להתקשרותשםתפקיד 

CRM)  Crm.imc@gmail.com( צוות מנל

טל' להתקשרותשםתפקיד

0547567755שקמה תבורעורכת 

0546791503אור כהןעורכת

0543445511אבי כנפועורך גרפי

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

0507775620ami.rozen@gmail.comעמי רוזןראש צוות 

0544-820191ilana.heller@gmail.comאילנה נצר

052-8905596noa.ben.zvi@gmail.comנעה בן-צבי



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

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

16-18/02/17
 imc סדנת

239
מיכל אייל
אייל נאור

עירית וולד 0523564144
בית ברל-כפר סבאאיתי אנגלברג 0503009509

23-25/02/17
 imc סדנת

240
אורית אור
בועד אור

עופר שגיא 0546248845
בית ברל-כפר סבאלירון מורד 0526096677

יהלי גינצבורג רמח סדנת נוער 3-4/02/17
בועז אור 

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

סדנאות העשרה  לבוגרי סדנאות "זו בחירתי"
שישי-שבת 13-14/01/17

1. הדרמה של היחסים במשפחה- הבנת היחסים במשפחה בראי הפסיכודרמה - מנחים אורית ובועז 

אור.

2. פיתוח אינטלגנציה ריגשית- לעולם העסקי- מנחה היליק ניסני.

3. שיטת סדונה - מנחה מיכל אייל.

4. מסע הקסםהמסורי - מנחה יהלי גיננצבורג רמח.

מיקום הסדנאות: בית ברל

לפרטים נוספים: נתי אברהם 054-6195575 / רחלי יעלי 052-2460000 / משה ברקן 050-2507581

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.



mamale.imc@gmail.commamale.imc@gmail.commamale.imc@gmail.commamale.imc@gmail.com


