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צילום איה וינד

דבר ראש המכון
החודש הנוכחי מזמן לנו מגוון הזדמנויות לעצור ולבחון מחדש שאלות של חירות ,בחירה ואחריות – יום האישה
הבינלאומי ,יום הבחירות וכמובן חג החירות שבפתח .מה זה אומר להיות חופשי? מה זה אומר לבחור באופן אחראי?
באיזו מידה בחירותינו משפיעות על גורלנו? ויקטור פרנקל מזכיר לנו כי "הקיום האנושי הוא קיום אחראי ,כי הוא
קיום חופשי .זהו קיום המחליט עכשיו מיהו‘ :קיום עם יכולת הכרעה'; הוא לא קיים רק במובן של ‘נמצא' .השולחן
שעומד לפניי הוא כפי שהוא וכך גם יישאר ,אלא אם כן האדם יחולל בו שינוי .לעומת זאת ,האדם היושב מולי ליד
השולחן מחליט ברגע זה מה יקרה בשנייה הבאה ,מה יאמר לי או יימנע מלומר לי ברגע הבא .ריבוי האפשרויות,
שמתוכן עליו להגשים רק אחת בהוויה שלו ,הוא המאפיין את קיומו( ".הרופא והנפש ,עמ' )111
בעידן השפע מצד אחד יש לנו יותר הזדמנויות ואפשרויות מתמיד ,ומצד שני הלחצים להשיג ולהצליח רק גוברים
ומציבים בפנינו אתגרים משמעותיים .חשיבות המצפן הפנימי והאחריות הנלוות לבחירותינו בולטת עוד יותר בעידן
היום שבו יש יותר חירות ובחירה ועם זאת גם עודף בחירה ,פרדוקס הבחירה ,שמאופיין בשיתוק ,הימנעות ,תחושת
פספוס וחרטה ,התמכרות לתענוגות הדוניסטיות שאינן מספקות לאורך זמן ,או להיפך למשל באימוץ נוקשה של
מסגרת אידיאולוגית שאין בה גמישות או היסחפות לתשובות "מן המוכן".
בכל יום נתון עומדות לרשותנו  1440דקות ,ועומדת בפנינו גם הבחירה ,והאחריות ,כיצד ננצל אותן באופן המיטיב
והמשמעותי ביותר .האם נבחר לראות את הפוטנציאל הטמון בסיטואציה מאתגרת או להתעלם ממנו; להיות
פתוחים ,נוכחים וסקרניים או לפעול על "טייס אוטומטי"; להוקיר תודה על הקיים או לקחת אותו כמובן מאליו;
לצקת משמעות לרגע הנוכחי או לראות אותו כחסר ערך ותכלית .דרך הבחירות שלנו אנו יוצרים את המציאות
שלנו .ברוח חג הפסח ודבריו של ויקטור פרנקל ,מדי יום אנחנו נקראים לשאול – מצה או חמץ – האם מיצינו את
חירות הבחירה שלנו או החמצנו?
הגיליון הנוכחי כולו בסימן של חירות ,בחירה ומשמעות .רגע לפני שאתם צוללים פנימה לתוכן המרתק שהכנו
עבורכם ,שאלו את עצמכם :מה זה אומר עבורי להיות חופשי/ה? במה אני בוחר/ת מדי יום ועל מה אני לוקח/ת
אחריות? על מה אני יכול/ה להשפיע היום ,השבוע?
מקווה שתיהנו מהקריאה וכתמיד ,מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה ,ולפנות אלינו עם מחשבות ,רעיונות ושאלות.
מאחלת לכולנו אביב פורח וחג חירות מלא במשמעות,
ד"ר פנינית רוסו-נצר ,ראש המכון

דבר המערכת
החודש התלבטנו במה הגיליון יעסוק :האם יתמקד ביום האישה הבינלאומי שחל בתחילת החודש או שמא בחג הפסח
שייחגג בסיומו? לאחר מחשבה רבה החלטנו על איחוד תחת הכותרת חירות ומשמעות.
חירות ,חופש ,בחירה ,אחריות ,סולידריות ,נשיות ,הדדיות ,קהילה – הנושאים האלו מופיעים בגיליון המיוחד
שניצב לפניכן.ם ושזורים בין הכתבות ,בשלושת הדוגמאות לנתיבי המשמעות ,בציטוטו של ויקטור פרנקל ,בדבר ראש
המכון ,בטור של הודא ,בפרויקט השבט ואפילו במדור החדש שלנו "טעימת משמעות".
ויקטור פרנקל טוען כי החופש שלנו מתקיים בהתנהלותנו אל מול גורלנו .כל אחת ואחד מאתנו נתונים במערכת של
מגבלות (למשל פליטות ,מצב הנשים בחברה ,עוני ,היעדר השכלה ,אזלת יד של מדינה אל מול צרכי אזרחיה ועוד)
ואנו מנסים ומנסות במהלך חיינו ,לצד היותנו כפופים וכפופות להן ,להשתחרר מהן ,לגבור עליהן ולעצב אותן.
כשאני מסתכלת על הגיליון אני מתמלאת השראה אל מול הא.נשים הללו שבחרו מתוך ידיעת גורלן.ם להתחיל לנקות
את חייהן.ם ,כדברי שירו של אלי אליהו ועל אף החשש ,לקחו אחריות על חייהן.ם ועשו בחירות ערכיות ומשמעותיות
אם זה למען עצמן.ם או למען אחרות ואחרים ומאחלת מכל לבי שכולנו נזכה ,על אף הקושי והכאב שלעיתים כרוכים
בדבר ,להתפתח ולהיות חופשיים בתוך גורלנו.

תודה מיוחדת למיכל שומר מעצבת ויוצרת עברית רב־מגדרית .להתנסות והורדת הפונט
חג אביב שמח!

עורכת :עוז רוטברט
חברות מערכת :הדס לוי ,ד"ר פנינית רוסו-נצר
עיצוב גרפי :אושרית גרגיר

"אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד :את האחרונה שבחירויות אנוש – לבחור
את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות ,לב ֹור את דרכו .ותמיד היו הזדמנויות לבחירה.
יום־יום ,שעה־שעה ,נקראת לחתוך הכרעות ,הכרעות שקבעו ,אם תיכנע או לא תיכנע
לכוחות שאיימו לשלול ממך את עצם יישותך ,את חירותך הפנימית"
מתוך "אדם מחפש משמעות" מאת ויקטור פרנקל .תרגום :חיים איזק הוצאת דביר .1970 ,עמ' 85-86

צילום :איריס שטרן לוי

כשנשים
תומכות בנשים
קורים דברים
מופלאים!
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"לכל אישה מגיעה ההזדמנות להיחלץ מקשיי
חייה ,להתפרנס בכבוד ,לרכוש מקצוע ולהשתלב
בשוק העבודה" מתארת טל את חזון עמותת
'המכללה' שחגגה ,לא מכבר 5 ,שנות עשיה.
טל חמווי גרנות ואיריס שטרן לוי הן המייסדות
ומנהלות במשותף את 'המכללה' (Her
 ,)Academyבית ספר חברתי ,שמעניק הכשרות
בשלל תחומים עבור נשים שחוזרות למעגל
העבודה .אמנם בית הספר לא מוגדר כמוסד
שמיועד לנשים היוצאות ממעגל הזנות ,אך מרבית
הנשים הלומדות בו הן שורדות זנות ואלימות,
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אשר עושות צעדים ראשונים או מתקדמים לצאת
ממנה ולהשתלב בעולם העבודה.
בבוקר יום ראשון 07.03.21 ,התקיים מיצג מחאה,
במסגרת העמותה ,מחוץ לביהמ"ש בת"א .במיצג
זה הונחו  20ארונות קבורה שסימלו את הקלות בה
נתפסים מוות ואלימות מגדרית כלפי נשים בשנת
 .2021בכל ארון שכבה אישה והאחרון נשאר ריק
ולצדו עמדה אישה שהחזיקה שלט בו היה כתוב
"אני מסרבת להיות הבאה בתור!"  .
‘המכללה' צמחה מראייה פמיניסטית הרואה
בזנות את אחד הביטויים הקיצוניים של אי השוויון

בין נשים לגברים ומתוך רצון לתת מענה לנשים
אשר מבקשות לצאת מהזנות ולהשתלב בחברה.
זהו תהליך ארוך ,קשה ומורכב ,הדורש פתרונות
כוללים ושינויים מערכתיים.
"הבנו מהשטח" אומרת טל" ,שהמקום בו נוצר
הוואקום הכי גדול נמצא בתחום התעסוקתי.
כשאישה בוחרת לצאת מהזנות ,אין לה מקום
להשתלב באופן נורמטיבי בחברה והיא צריכה
להתמודד עם העדר קורות חיים וחוסר ניסיון
תעסוקתי בעבודה מסודרת ,שיאפשרו לה להיכנס
בקלות לשוק העבודה .בנוסף ,יש עליה סטיגמה
חברתית מאוד קשה".
עמותת 'המכללה' פועלת לבניית והפעלת
הכשרות מקצועיות במגוון תחומים ,השמה
תעסוקתית לנשים שסיימו את לימודיהן ורכשו
מקצוע ויצירת מאגר עסקים שייקחו חלק בקליטת
הבוגרות" .שילובן בעולם התעסוקה תורם גם
לתלמידות המכללה ,אך גם לארגון המעסיק
שלוקח חלק בשינוי חברתי ערכי ורחב" מוסיפה
טל "אנחנו מלוות את הבוגרות ואת העסקים

"כבר מגיל צעיר ,ידעתי שהתכלית שלי בעולם
היא לתקן עוולה חברתית .לא ידעתי איך ובמה
בדיוק אבל המטרה וההבנה שזה האופי שלי
ואלה החיים שלי ,היו לי מאוד ברורות".
טל חמווי גרנות
הקולטים בתחילת דרכם המשותפת באופן ייחודי
ומותאם לצרכים העולים מהשטח".
לשאלה  -איך הכל התחיל? עונה טל שעוולות
חברתיות תמיד הטריפו אותה" .כבר מגיל צעיר,
ידעתי שהתכלית שלי בעולם היא לתקן עוולה
חברתית .לא ידעתי איך ובמה בדיוק אבל המטרה
וההבנה שזה האופי שלי ואלה החיים שלי ,היו לי
מאוד ברורות .הבנתי שהזנות משקפת באופן
עוצמתי ואכזרי את אי השוויון שקיים בין נשים
וגברים ושיש נשים שיכולות לבנות לעצמן חיים
חדשים לגמרי אם רק יקבלו הזדמנות .מה
שמפריד ביני לבין התלמידות הוא מזל ולכן אני

צילום :אורן זיו מאקטיבסטילס

מרגישה שאני צריכה לפעול לשינוי המצב .לעבוד
כל היום עם נשים מדהימות וליצור אוטופיה קטנה
שלפיה העולם צריך לפעול זו הגשמת חלום גדול
מאד בעיני".
איריס שטרן לוי ,זוכת פרס זוסמן ג'וינט לשנת
 2019ופרס רפפורט לשנת  2021מספרת:
"כשפרצה מלחמת בוסניה הרצגובינה התוודעתי
למחנות אונס .הבנתי שהכל קשור אלינו ושאם
אנחנו לא נעשה משהו אז דברים איומים ימשיכו
לקרות .אם אנחנו לא נגיד שאנחנו נגד האלימות,
אז היא תימשך".
"כשפרצה מלחמת בוסניה הרצגובינה
התוודעתי למחנות אונס .הבנתי שהכל קשור
אלינו ושאם אנחנו לא נעשה משהו אז דברים
איומים ימשיכו לקרות .אם אנחנו לא נגיד
שאנחנו נגד האלימות ,אז היא תימשך".
איריס שטרן לוי

המכללה מייצרת לנשים חווית למידה משמעותית
ומאפשרת להן להתמיד בלימודים .חלקן חוות
הצלחה בפעם הראשונה בחייהן .הן זוכות
ברכישת מקצוע והערכה עצמית מחודשת .בזכות
הפדגוגיה המיוחדת של "המכללה" ,התלמידות
לומדות על עצמן שהן חכמות ,שהן שוות,
מתחזקות ולומדות להביע את דעתן .הן מצליחות
לרקום חלומות ולצאת להגשימם בכל הכוח.
"פעם איריס ואני היינו חמושות רק באמונה שלנו

שהתלמידות יכולות להגיע כל כך רחוק .היום
אנחנו יכולות לומר בוודאות שנשים מצליחות
ובגדול" מכריזה טל .ולראייה ,היא מצטטת את
דבריה של מי שהשתלבה במחלקה המשפטית,
לאחר  30שנה בזנות בתחנה המרכזית:
"'המכללה' נתנה לי את הכוח לעזוב את הזנות
אחרי  30שנה ולהתחיל חיים חדשים .אם לא
הייתי עושה את כל הקורסים ,לא הייתי שורדת
במקום עבודה .אולי בניקיון' .המכללה' גרמה לי
לבוא לעבודה מוכנה עם ביטחון וידע ,לא להרגיש
טיפשה ,לא להרגיש רק זונה".
אחד הסיפורים המרגשים שמור לבוגרת שיצאה
מזנות והיום היא אם הבית של "המכללה" וגם
מעבירה בה קורס פילאטיס" :בהתחלה הייתי
מגיעה ל"המכללה" לפני משמרת ,עם כל הלק
והליפסטיק ,נכנסת לקורס אנגלית ואחרי השיעור
ממשיכה ישר לעבודה בדירה דיסקרטית ,לא
רחוק משם .תמיד חשבתי שיש  2סוגים של
אנשים :כאלו שנולדו עם כפית זהב ,ואותנו...
כל אלו עם הסמים ,הזנות והרחוב .לא יכולתי
להרשות לעצמי לחלום ולא לדמיין אופציה אחרת.
איריס הייתה אומרת לי ,בואי ל"המכללה" ,אפילו
רק תשבי כאן ,העיקר שלא תעברי את זה לבד.
עברתי הרבה אשפוזים בחיי אבל "המכללה" היה
האשפוז היחידי שעבד ,הריפוי שלי .חלומות שלא
העזתי בכלל לחלום התגשמו ,כי לפעמים מספיק
שמישהי אחת תאמין בך כדי להתחיל להאמין
בעצמך .גם היום 3 ,שנים אחרי ,אני לפעמים
מתקשה להאמין שיש לי עבודה אמיתית".
לאתר המכללה

צילומים :איריס שטרן לוי

מה חדש?
לוגותרפיה בארץ
מחקר חדש!
"משהו לחיות עבורו" :חוויות ,משאבים וחוזקות אישיות בגיל השלישי
מאת ד"ר פנינית רוסו-נצר ופרופ' הדסה ליטמן-עובדיה
"Something to live for": Experiences, resources and personal strengths in late adulthood
Pninit Russo-Netzer & Hadassah Littman-Ovadia, Frontiers in Psychology
עם העלייה בתוחלת החיים ,קצב הגידול של
אוכלוסיית הגיל השלישי הוא הגבוה ביותר.
תופעה גלובלית זו מעלה שאלות חשובות באשר
לזקנה משמעותית ומוצלחת .כשחושבים על
גיל הזקנה עולים לרוב דימויים של דעיכה,
אובדן ,הידלדלות וצימצום .ואכן ,עד לפני
כמה עשורים זקנה אופיינה בספרות המחקרית
בירידה בבריאות נפשית ופיזית ובסיכון מוגבר
לבידוד חברתי ולדיכאון .לא פלא איפוא שמושג
הרווחה הנפשית בגיל המבוגר נחשב למורכב
ועמום .לאור זאת ,המחקר הנוכחי ביקש לבחון
חוויה סובייקטיבית של זקנה על היבטיה השונים
והתבטאותה בחיי היום-יום של האדם המבוגר.
באמצעות מחקר איכותני-פנומנולוגי הממוקד
בחווייה החיה של אנשים בגישה פתוחה,
"מלמטה למעלה" ,על ידי ראיונות עומק עם
מבוגרים מגיל  60ומעלה נחקרה השאלה מה
מעסיק אנשים בתקופת חיים זו ,ומהם המשאבים
ודרכי ההתמודדות שלהם יום-יום ,כפי שהם
תופסים אותם.
ניתוח ראיונות העומק העלה שלוש תמות
רחבות )1( :אתגרים ודאגות מרכזיים אשר תוארו

על-ידי המרואיינים כמאפיינים את החוויה
שלהם בתקופת חיים זו; ( )2אסטרטגיות בהן
המשתתפים עשו שימוש על מנת להתמודד
עם אתגרים אלו ולחיות חיים משמעותיים
בגיל הזיקנה; ( )3משאבים אישיים /חברתיים/
קהילתיים וחוזקות אופי התומכים באסטרטגיות
ההתמודדות ומאפשרים חיים של שגשוג
ומשמעות .באופן כללי ,הממצאים העולים
מהפרספקטיבה והקולות של המבוגרים החווים
עצמם מלמדים על חיבור פוטנציאלי בין
דאגות קיומיות ( )existential concernsלבין
משאבים פסיכולוגיים חיוביים וחוזקות אופי
(.)character strengths
ברמה התיאורטית ,ממצאי המחקר
מחזקים ,מרחיבים ומגשרים בין פסיכולוגיה
אקסיסטנציאליסטית ,פסיכולוגיה חיובית ומדעי
הזקנה .ברמה הפרקטית ,לממצאי המחקר
השלכות הנוגעות לטיפול וייעוץ בגיל המבוגר,
קביעת מדיניות הנוגעת לשכבת גיל מתרחבת
זאת ,בנייה ויישום תוכניות הכנה לקראת פרישה
ותוכניות מניעה.
לקריאת המאמר

לוגותרפיה בעולם
• מכון מצפן גאה להיות אחד מהמכונים המובילים בעולם בנושא
משמעות השותפים בכנס המאורגן על ידי הרשת הבינלאומית למשמעות
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• בעקבות חזונו של ויקטור פרנקל עובדים בימים אלו עובדים על הכנת
והקמת פסל האחריות .הפסל יוצב במערב ארה"ב כהשלמה לפסל
החירות במזרח ארה"ב מתוך הטענה כי אין חירות ללא אחריות.

צילום :ספואן מריח

זרקור על חבר.ת מכון מצפן

והפעם :הודא מריח

יועצת חינוכית מזה  17שנה .בוגרת לימודי CBT
אינטגרטיבי והנחיית קבוצות באוניברסיטת
חיפה .נשואה לספואן ולהם שלושה ילדים.
בוגרת מחזור ד' של לימודי לוגותרפיה
באוניברסיטת תל אביב .כיום סטודנטית בתכנית
השלמות לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית
קלינית וחברת מכון מצפן.

חירות ומשמעות
"חופשיים תהיו רק עת תשוקת הדרור לא תהיה
לכם רסן והחרות-לא מאווה ויעד" ,מאת ג'ובראן
ח'ליל ג'ובראן.
تستطيعون أن تصريوا أحرارا ً حتى تتحول رغبتكم يف السعي وراء
الحرية إىل سالح تتسلحون يه و تنقطعوا عن التحدث بالحرية
كغايتكم ومهجتكم
חירות בראש ובראשונה הינה היכולת לבחור.
היכולת להיות נאמנה לעקרונותיי ,ערכיי,
רצונותיי ורגשותיי .לחיות באופן אותנטי ועל פי
בחירות אישיות המעצבות את הקיום שלי .בכל
מצב יש לאדם "יכולת תגובה" ,הוא יכול להגיב
על ידי השימוש שלו בחופש בחירה .תמיד קיימות
אלטרנטיבות אפילו בתנאים גרועים.
אומנם אף אחד לא בחר להיוולד ואף המוות
לא נתון לבחירתנו ,ומרגע שנולדים ועד
מותנו הרבה דברים נקבעים עבורנו מאשר

אנו קובעים בעצמנו עדיין אנו יכולים לבחור
את עמדתנו גם בנסיבות הכי קשות .פרנקל
עצמו היה מוכן לחיות ולמות למען עקרונותיו
ולמען הערכים שדגל בהם .הדברים שחווה
כאסיר באושוויץ הראו לו ש"אפשר ליטול מן
האדם את הכל חוץ מדבר אחד :את האחרונה
שבחירויות אנוש ,לבחור את עמדתו במערכת
נסיבות מסוימת".
לכל אחד מאיתנו יש "סיבת קיום" ,חלק
מהאנשים מצא את הסיבה לקיומם וחלק עדיין
מחפשים אף על פי שהוא קיים בתוכם .המשותף
לכולנו שאנו מחפשים אחר משמעות וכשאנחנו
בתחושה של חיבור בעל משמעות ,חיינו
מלאים יותר .המסע האישי בתהליך החיפוש
והדיוק העצמי לתכלית חיי דרש סבלנות ואף
התמודדות עם אתגרים רבים שעמדו בפניי אך
הבחירות וההחלטות שבעזרתן עיצבתי את חיי
בשביל לדייק את סיבת קיומי גרמו לי להרגיש
"חופשיה" מכבלי עצמי והסביבה והיותי אחראית
ואדון לעצמי בבחירת העמדה כלפי משמעות
קיומי .החירות והאחריות הם המגדלור המראה
לנו את הדרך ומאיר את דרכנו וחיינו .וברגע
שהאדם נוטל אחריות על עצמו ועל חייו הוא
יכול להמריא אל המחוזות בהם הוא חפץ להיות
ולפעול לפי רצונותיו.
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נתיבי
משמעות

על פי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלושה נתיבים מרכזיים:
יצירה אשר נותנת ביטוי לייחודיות שלנו ע"י עשייה ונתינה לעולם.
חוויה אשר סופגת מן העולם את הייחודיות שלו באמצעות
אמנות ,טבע וגם מערכות יחסים.
נקיטת עמדה אשר מהווה את הדרך בה אנו מתייחסים ומגיבים
במיוחד לדברים שאנחנו לא יכולים לשנות.
שלושת הנתיבים האלו משקפים את יכולת האדם לחרוג מעל ומעבר
לעצמו ולהניע אותו לקראת מטרה בעלת ערך שהיא לא הוא עצמו.
בכל גיליון נציג דרך מסוימת בה נתיבים אלו באים לידי ביטוי בהתאם
לנושא הגיליון והפעם ברוח חירות ומשמעות .בנתיב היצירה נכיר
את קולקטיב קוצ'ינטה ,המורכב מנשים אמיצות אשר יוצרות מוצרים
מיוחדים ,איכותיים ויפים אך גם יוצרות פרנסה ,חיבור ,קהילה תומכת
וחידוש ברוח התקופה .בנתיב החוויה נחווה כל אחת.ד מאיתנו
בדרכנו הייחודית התרוממות רוח ,חיבור לעצמנו ומחשבות על היכן
כדאי להתחיל את ניקיון פסח האישי שלנו ,בזכות הקריאה בשירו
המרגש של אלי אליהו במה להתחיל .ובנתיב נקיטת העמדה נכיר
את תרבות של סולידריות ,יוזמה של עזרה הדדית שהוקמה ע"י
עלמה בק ,לאה טוניק ודניאל קנטור אשר לא יכלו לעמוד מנגד.

יצירה

חוויה

נקיטת עמדה

צילום :דבי היל

לום :מיכה ש
מחון
צי

קוצ'ינטה ("סריגה במסרגה
אחת" בטיגרינית) הוא קולקטיב
של נשים אפריקאיות מבקשות
מקלט החיות בתל אביב .זהו
פרויקט פסיכו-סוציאלי שמטרתו
העצמת הנשים שמצאו עצמן
במצבים פגיעים ומוחלשים –
רבות מהן שורדות של סחר בבני-
אדם ,עינויים והתעללות מינית.
הפעילות המשותפת בסביבה
תומכת ומבינה ,תוך יצירת מוצרים
הקשורים בתרבות האפריקאית,
היא בעלת ערך טיפולי ועוזרת
לנשים להתמודד עם מציאות
חייהן הקשה .קוצ'ינטה מאפשרת
לנשים להתפרנס ,וליצור קשר עם
קהל ישראלי בסדנאות ואירועים
שונים .מאז הקמתה בשנת
 ,2011קוצ'ינטה שינתה את חייהן
של עשרות נשים ,רובן אימהות,
שהקולקטיב משמש להן כמקור
הכנסה יחיד.
קוצ'ינטה מייצרת מוצרים סרוגים,
כמו סלים ,שטיחים ופופים.
משבר הקורונה יצר משבר
הומניטרי בקרב קהילת מבקשי
המקלט ודרש מנשות קוצ'ינטה
יצירתיות נוספת והן למדו בעזרת
מתנדבות לתפור מסיכות בד,
לייבא בדים אפריקאים ,ולייצר
מוצרים נוספים כגון :תיקים,
ארנקים וצמידים אפריקאים.
לאתר של קוצ'ינטה

אלי אליהו

אוּלַי אֲ ִני צָ ִריך לְ הַ ְת ִחיל לְ נ ַּק ֹות
אֶ ת חַ יַּי,
לְ הַ ְת ִחיל ,אֲ בָ ל ַּב ּ ֶמה לְ הַ ְת ִחיל?
אוּלַי אֲ סַ ּלֵק ּ ַפחַ ד דַּ ק
ׁ ֶש ִהצְ ּ ַט ֵּבר ִעם הַ ׁ ָש ִנים
וְקו ִּרים ׁ ֶשל אַ ׁ ְשמָ ה
ׁ ֶשנ ְִטוו ּ ִ ּבדְּ מָ מָ ה ַּבלֵיל ֹות.
א ֹו אֲ ַגלְ ּגֵל ְּת ִח ּלָה אֶ ת הַ ְ ּב ִדידו ּת
ֶש ִ ּכ ְס ָתה אֶ צְ לִ י ִמ ִּקיר לְ ִּקיר
וַאֲ נ ֶַּקה ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ ,
ְ ּכ ְדי ֶש ּ ָת ׁשו ּב ו ּ ְַתבְ ִריק ִרצְ ּ ָפת
נ ְַפ ׁ ִשי
ְ ּכ ִאלו ּ לֹא דַּ ְרכו ּ עָ לֶיהָ
מֵ ע ֹולָם.
וְאוּלַי אֶ ְדחֶ ה זֹאת לְ פַ עַ ם אַ חֶ ֶרת.
אַ חֲ ֵרי הַ כּ ֹל,
עֲ ַדיִן אֶ ְפ ׁ ָשר לְ הַ ּלֵך ּפֹהְ ,ו ַ ּגם
הַ חֲ ל ֹונ ֹות,
י ֵׁש ל ֹומַ ר ,עֲ ַדיִן ר ֹו ִאים דָּ ְר ָּכם
אֶ ת הָ ע ֹולָם .וְחו ּץ ִמזֶה,
הַ ׁ ּ ִשיר הַ זֶּה.
וְת ֹוכ ֹו הָ ָרצו ּף אַ הֲ בָ ה.

צילום :שרון קנטור

קוצ'ינטה

במה להתחיל

תרבות של
סולידריות

הינה יוזמה של עזרה-הדדית
בת שנה שהוקמה במטרה
לסייע לאוכלוסיות החלשות
ביותר" :בשנה האחרונה למדנו
לעומק מה היא שותפות וכמה
שהיא יכולה להיות רוחנית.
למדנו על צמיחה ועל הרחבת
גבולות הנפש ,על גבולות נתינה
או על גבולות בכלל .ובעיקר
גילינו כמה כח של אנשים גדול
הרבה יותר מהמוגבלות של
האדם הפרטי.
שנה אחרי ,כשעשרות אלפי
ארגזי מזון וארוחות חמות
חולקו ,מאות אלפי שקלים
הועברו לסגירות חובות ובתים
שהפכו בעבודה קשה לראויים
למגורים ,אנחנו יודעות שעם
המשאבים של הקהילה
שלנו — הזמן ,העבודה,
הכישורים ,היכולות והתרומות
הכספיות — אנחנו יכולות
לייצר שקט אמיתי עבור מי
שלא יכולים בעצמם לעצמם".
לכבוד הפסח ,יתקיים מערך
חגיגי של סיוע.
להצטרפות ופרטים נוספים

חדשות ואירועים של המכון
קורס מבוא ללוגותרפיה
בהנחיית דן שוורץ
משך הקורס הוא חמישה מפגשים בני שעתיים
וחצי הכוללים הצצה אל עולם המושגים והמחשבה
הלוגותרפי לצד כלים יישומיים לחיי היום-יום.
מחזור נוסף מתוכנן להיפתח אחרי פסח.
פרטים בקרוב.

"פרויקט השבט  -הקשבה מהלב לסיפורי חיים"
הפרויקט נהגה ונרקם בתקופת
הקורונה ,תקופה בה היינו עדים
להעצמה משמעותית של
חווית הבדידות בכל שכבות
האוכלוסייה ,וביתר שאת בקרב
הקשישים ובני הנוער.
הפרויקט מחבר בין אוכלוסיית
הקשישים לבין אוכלוסיית בני
הנוער לצורך מסע אנושי משותף בן
חמישה שבועות בו ניתנת לקשיש האפשרות לספר
את סיפור חייו ,לחבר את המתנדב לעולמו ,לערכיו,
לשיעורים המשמעותיים שלמד על עצמו במסע חייו
ולמסרים שהיה רוצה להנחיל לדור הבא.
אנו מלווים את המתנדבים במהלך המפגשים,
ומבצעים מפגשי אמצע וסוף על מנת לשמוע
את חוויותיהם.
בסיום חמשת המפגשים כל משתתף מכין עבור
הקשיש תוצר מסכם של סיפור חייו על פי
הבנתו ויצירתיותו.

הפרויקט פועל היום ב-
כרמיאל שילוב של מתנדבי שנת שרות (לפני גיוס)
ובני נוער שנפגשים בצוותים משותפים עם קשישים.
תיכון לאו בק בחיפה תלמידי כיתות י' ויא'
שנפגשים בצוותים משותפים עם בני שרות עם
גימלאי התיכון.
חטיבת יהלום בשוהם  30תלמידי כיתת נחשון –
כתת מנהיגות חברתית נפגשים בזוגות עם
קשישי שוהם.
ובקרוב יפעל במסגרת:
• מרכז צעירים עכו (המשרד לשיוויון חברתי)
סטודנטים יבצעו את הפרויקט במסגרת פיילוט
"שביל הזהב" בשיתוף קופת חולים כללית.
• הנוער העובד והלומד סניף עכו.
• בשבועות הקרובים יצטרפו לפרויקט גם קומונה
של מתנדבי שנת שרות בחיפה בשכונות המזרחיות,
מרכז צעירים בירושלים .
אנו מאמינים שזו זכות להגיע לכל קשיש שזקוק
לחברה ולקשר אנושי ובטוחים שגם עבור
המתנדבים קיים ערך רב בזכות הנתינה ובזכות
ללמוד באמצעות המפגשים על עולמות שונים של
אנשים ועל החותם שהם משאירים במסע חייהם.
נשמח לחיבורים וקישורים של מקומות פוטנציאליים
ליישום פרויקט מבורך זה.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם
דייקי גרינברג054-9368080 :

טעימת משמעות
מגה מקרון פטל של קרן קדוש

צילום :אבישג שאר ישוב

כשביקשנו משף קונדיטור קרן קדוש ,בעלת
קפה קדוש הירושלמי ,לבחור מתכון כשר לפסח
שמסמל בעיניה עוצמה נשית ,היא בחרה את
המתכון הזה ,אחד מהאהובים עליה ביותר.
את ההשראה לפיתוח המתכון קיבלה מעוגיית
המקרון המפורסמת .לאחר שלקוחותיה ביקשו
עוד ועוד מקרונים ,היא חיפשה להפוך את המקרון
הקטן לעוגה משפחתית חגיגית .וכך ,שינתה את
גודלו ויצקה לתוכו הפתעות שמעשירות את טעמו,
כגון :קרם קצפת ופירות טריים (שניתנים לגיוון
בהתאם לרמת היצירתיות).
"מורכבות המתכון מזכירה לי את מורכבות
הנשים" מציינת קדוש" .רק אנחנו מצליחות
לעשות כמה פעולות במקביל ובתחכום רב.
במתכון הזה ,יש ריבוי פעולות שיש לבצע בבת
אחת :הכנת המרנג ,הכנת המרציפן ,הכנת
המילוי ונדרשת מיומנות מאוד גבוהה של דיוק.
זה דומה מאוד ליכולת שלנו ,הנשים ,לג'נגל בין
הקריירה לבין האימהות והבית שלנו .יש בנו את
התבונה לדעת מתי הרגע המתאים לבצע כל
פעילות ,מתוך שלל הפעילויות הניצבות בפנינו
ולעשות זאת ביעילות מרבית .אין להתווכח
עם העובדה ,שכבר הוכחה מדעית ,שנשים
הרבה יותר אפקטיביות מגברים במינימום זמן
ובמקסימום משימות".
מלבד עיסוקה בקונדיטוריה ,קרן יזמית ופעילה
חברתית שותפה ,בפרויקטים עירוניים שנועדו
לעודד תיירות קולינרית בירושלים .במסגרת
האמונה שלה בכוח הנשי ,היא מייעצת מקצועית
ופועלת רבות לקידום עסקים של נשים עצמאיות
בתחילת דרכן .זו אחת הסיבות שפיתחה סדנאות
בארץ ובעולם ,על מנת לאפשר לנשים ללמוד
מהידע שצברה ולהצליח להתפרנס מכך.
"המגה מקרון ,על כל מרכיביו ,מזכיר לי רחם שיש
לו יכולת הכלה והזנה" אומרת קרן" .כך גם אנו,

הנשים ,בעלות פוטנציאל להכיל את הילדים שלנו
ואת הסובבים אותנו ולהזין את כולם .זה מעבר
להזנה פיזית .זו הזנה רגשית .שאלתי פעם מכרה
שראיתי אותה מבשלת הרבה סירים לשבת ,למה
היא מסתבכת? והיא ענתה לי :זו הדרך שלי להביא
את כל הילדים (שכבר בעלי משפחות משלהם)
לשולחן השבת ,כי זה אוהב את הסיר הראשון
והאחר אוהב את הסיר השני .זו המומחיות שלנו:
לדעת לשלב ,לאחד ,ליצור ,להכיל ולהזין .ואנחנו
צריכות להשתמש במומחיות הזו .לצערי ,יש
נשים שלא מצליחות לשלב בין אימהות לקריירה,
ולפעמים מרגישות אשמה או תסכול עקב כך .אני
חושבת ,שאחת המשימות הגדולות שלנו ,כנשים,
על מנת להעצים זו את זו ועל מנת לחוות את
השוויון בין המינים שלו כולנו מייחלות ,ללמד את
אותן נשים שאפשר לעשות גם וגם".

מגה מקרון פטל
(מתכון כשר לפסח)

למקרון
רכיבים
למרציפן
 240גרם אבקת שקדים
 240גרם אבקת סוכר
 88גרם חלבון
למרנג
 88גרם חלבון
 240גרם סוכר
 60גרם מים

אופן הכנה
• טוחנים יחד שקדים ואבקת סוכר במעבד מזון.
• מכניסים את החלבונים לקערת המיקסר.
• בסיר שמים סוכר ומים ומביאים לרתיחה.
מבשלים על להבה בינונית ומודדים בעזרת מדחום
את הטמפרטורה.
• כאשר הסירופ מגיע לטמפרטורה של  113מעלות,
מתחילים להקציף את החלבונים במהירות בינונית.
• כאשר הסירופ מגיע לטמפרטורה של 118
מעלות ,מגבירים את מהירות המיקסר למקסימום
ויוצקים את הסירופ בזרם דק על החלבונים ,תוך
כדי הקצפה.
• ממשיכים להקציף את המרנג במשך כ 7-5-דקות
עד שהוא מתקרר.
• מעבירים את מרנג לקערה נפרדת.
• מנפים את תערובת השקדים ואבקת הסוכר
במסננת דקה לקערת מיקסר (אין צורך לשטוף את
המיקסר מהמרנג).
• מוסיפים לקערת המיקסר עם האבקת סוכר
והשקדים מחית את החלבונים ( 110גרם) מוסיפים
צבע מאכל ומערבבים בעזרת וו גיטרה.
• מוסיפים כשליש מהמרנג לקערת המיקסר
ומערבבים מעט מוסיפים את יתר המרנג וממשיכים
לערבב בעזרת וו הגיטרה בעדינות זהו שלב קריטי.
• המסה שמתקבלת צריכה להיות במרקם
שמזכיר טחינה.

• בדיקה :מרימים בעזרת כף את המסה ומניחים
אותה על יתר המסה אם היא משתטחת באיטיות
המרקם מושלם.
• מזלפים עוגה גדולה :קוטר  18בספירלה מהפנים
החוצה ומזלפים חישוק בקוטר  18ס"מ על משטח
סיליקון (לא מחורר).
• אפייה :תנור שחומם מראש ל 120-מעלות כ 35-דק'.

לקרם
רכיבים
 250גרם שמנת מתוקה
 150גרם שוקולד לבן
 100גרם מסקרפונה
 30גרם א .סוכר
תמצית ווניל
פירות טריים (מעל הקרם)

אופן הכנה
• מחממים שמנת מתוקה לסף רתיחה ויוצקים על
השוקולד הלבן ומקררים כ 6-שעות.
• מכניסים את השמנת והשוקולד הלבן לקערת
המיקסר עם המסקרפונה ,אבקת הסוכר והווניל
ומקציפים לקרם.
• מזלפים את הקרם על המקרון בצורת ספירלה
כ 1/2-ס"מ ובחלק החיצוני מזלפים בעזרת
צנטר משונן.
• מניחים את החישוק מעל הקרם ומסדרים
במרכז פירות טריים.

לחומרים
נוספים
ועידכונים

חדשות ואירועים של המכון

מוזמנים לקרוא יותר
עלינו באתר:

compassinstitute.org.il

עקבו אחרינו
בפייסבוק:

מכון מצפן לחקר ויישום
משמעות בחיים

להצטרפות
לרשימת התפוצה

מודעות #זמןלהתחבר
מדי שבוע ,כבר  23שבועות ,עולה בדף הפייסבוק שלנו
מודעה להשראה עם שאלה שמייצרת חיבור וגורמת לנו
להרהר ,לשתף אדם אהוב ,או אפילו לייצר שיחה עם אדם
אחר שעובר ברחוב.
את המודעות ניתן להדפיס ולתלות בבניין המגורים /
מקום העבודה /ועוד וכמובן לשלוח לנו ולשתף.
והשבוע  -לרגל הבחירות וחג החירות ,אנחנו מזמינים
אתכם לשאול את עצמכם על מה אתם יכולים להשפיע
השבוע  -כי גם לדברים הקטנים ביותר יכולת להשפיע
באופן משמעותי.
לצפייה בכל המודעות

compass1.ravpage.co.il
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מכן.ם רעיונות,
שאלות ועוד
בכתובת הדוא"ל
compassmagil@gmail.com
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