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מה שאני מנסה להגיד לכם, ומה שלמדתי על 

עצמי, זה שאהיה בטוח במה שאני עושה, בכל דבר 

שאני בוחר לעשות, כל דבר כזה יכול להוביל אותי 

אדע שלכל דבר ובחירה בחיים  למקום אחר. )...(

אני לא מרגיש את יש השלכות ומשמעות, גם אם 

 זה באותו רגע. ונכון לחשוב על זה.

עורך עיתון "מכוונים בחירות| להב סוטו,  –דבר העורך 

 גבוה"
 

מה זה בעצם בחירות? בכל  -חירות

רגע בחיים, בכל דבר בחיים, אתה 

עושה בחירה, בחירה שלך, לעצמך, בחירה 

לאחרים, בחירה לעולם. יש בחירות 

לכנסת, שחוזרות כל ארבע שנים )במקרה 

הטוב(, ויש בחירות אישיות, שאני קורא 

רות בחיים". אתה בעצם להן "הבחי

משפיע על איך החיים שלך ייראו, באיזו 

 דרך אתה תבחר ללכת. כל צעד ובחירה שאתה עושה בדרך יכול להוביל אותך למקום אחר. 

החיים הם כמו משחק מחשב שבו אתה בוחר לאן המשתמש שלך ילך. המטרה היא לעשות כמה 

ד מהטעות ולא לשחזר אותה. בחיים אנשים שיותר בחירות נכונות, אך אם אתה טועה, עליך ללמו

טועים, אבל אנחנו צריכים ללמוד מכך ולדעת שאם דבר כזה יקרה שוב, או שיתרחש מצב דומה, 

 לראות איך אנחנו בוחרים בדרך הנכונה הפעם. 

בעיתון הקודם סיפרתי לכם איך הגעתי לעמותה ולתפקידי כעורך העיתון. התלבטתי בין שני מקומות 

החלטתי ללכת לכוונים. מאז שנכנסתי לעמותה הזו, הרגשתי שאני רק משתפר ומתקדם. ולבסוף 

שנותיי בבית לא למדתי.  20נכון שאני עדיין גר די קרוב לבית המקורי שלי, אבל למדתי דברים שבכל 

אני לא אומר שלא יכולתי ללמוד זאת בבית, אבל בעצם המסגרת של המכינה רק עזרה לי להתנהל 

אי יותר, בין אם זה לבשל, לכבס, ועוד. יכול להיות שאם הייתי באופן עצמ

נשאר בבית הייתי ממשיך להסתמך על ההורים שלי ולא מתקדם ככה 

בחיים. אבל בעמותה אני מרגיש שכל יום אני צובר יותר ויותר ניסיון, יותר 

ויותר כלים להמשך החיים. אני מרגיש שהבחירה להגיע לעמותה הזו הייתה 

אני נמצא בעבודה שאני מתחבר אליה, הכרתי חברים  כונה.ה נבחיר

חדשים ולמדתי, ואני ממשיך ללמוד איך להתנהל בבית. כל הדברים האלה 

הייתה נכונה. בכל רגע בחיים יש מצב של ורמים לי להרגיש שהבחירה ג

בחירה, כל שנייה אתה בוחר, מה לכתוב, מה להגיד, לאן ללכת, מה לחשוב, 

ל הדברים הטריוויאליים. "דבר העורך" שאני כותב לכם, הוא בחירה שלי. בחירה מה ואני מדבר גם ע

להגיד ומה לכתוב, ואיך להעשיר לכם את הידע שאני רואה אותו לנכון כאן. אחרי העבודה אני בוחר 

 .אם ללכת ישר הביתה או לעצור בדרך לחברים או למקום שניתן לאכול בו

בטוח במה שאני עושה, בכל  שכדאי להיותמדתי על עצמי, זה מה שאני מנסה להגיד לכם, ומה של

דבר שאני בוחר לעשות, כל דבר כזה יכול להוביל אותי למקום אחר. אם אני בוחר לצאת מהעבודה 

חברים,  -חמש דקות אחרי השעה המקורית, ואני פוגש באנשים אחרים ממי שהייתי אמור לפגוש 

אדע שלכל דבר ובחירה בחיים יש השלכות ומשמעות,  -אנשים מהעבודה, מכרים או אפילו משפחה 

 כון לחשוב על זה., נ גם אם אני לא מרגיש את זה באותו רגע

אני מבקש לברך אותנו בהצלחה בהמשך השנה, כמו כן חשוב שנעשה את הבחירות הנכונות לנו, 

 חשוב שנדע שיש להן השפעה עצומה להמשך חיינו. קטנות ואנחנו לא מרגישים אותן,  גם אם הן

  מאחל לכם בהצלחה בכל דבר שתעשו. ואני אני להב

 ב



4 
 

 | גידי צור, של האחרעל הבחירה שלנו בשם 

 מנכ"ל עמותת כוונים

 )הטקסט נכתב לפני מספר שנים ונשלח להנהלת מוזיאון לוחמי הגטאות(

 הכפרהעל נאציזם גרמניות ושלוש צעירות מארגון אות 

 ידי שנה אנו מגיעים לטקס המרשים של נעילת יום השואה בקיבוץ לוחמי הגטאות. מידי שנה,

 נו, יושבים, רציניים ומכונסים בעצמם, מתנדבי אות הכפרה אשר עוזרים לחניכינו.לציד

 .1939למען הסר ספק, רוב משפחתי נספתה בשואה והורי הגיעו כבני נוער לארץ בשנת 

בטקס מאחורי דורו, אולי ופרנצ'סקה. אולי ודורו שולטות בעברית לאחר יותר מחצי השנה ישבתי 

 שנה. פרנצ'סקה הגיעה לכאן לפני חודשיים.

ים נואמאני רואה את אולי מתרגמת לפרנצ'סקה. ומכאן אני מוצא את עצמי, לאט לאט, מקווה שה

בחין מתי הדוברים משתמשים יכנו את הרוצחים בכינויי נאצים ולא רק גרמנים. אני לא מצליח לה

בכינויי נאצי ומתי בכינויי גרמני. נראה שהם פשוט מגוונים. על רקע האימוץ הכמעט טוטאלי של 

האידיאולוגיה הנאצית על ידי כל שכבות העם הגרמני, בשנות העשרים ובעיקר השלושים, יש הגיון 

 בחפיפה.

ריות )לא כולם(. ארגון אות הכפרה אך מזה שנים, חלקים רבים של החברה הגרמנית מכירים באח

הוא עדות ללקיחת אחריות. הם מתנדבים בארץ במקומות תובעניים ביותר. הם מגיעים לאחר בחירה 

קפדנית והכשרה יסודית. הם רוצים להגיע ולהתמודד בין היתר עם העבר הנאצי של האומה 

לכך, הם מתנדבים מספר  הגרמנית, באמצעות קשר ישיר עם החברה הישראלית. הם אמיצים. בנוסף

 שכמותם, למען ההווה והעתיד.רבים שעות עם ניצולי שואה בארגון "עמך". למענם ולמען גרמנים 

אנו דנים בשואה, עלינו לדבר ר שאאני רוצה להציע לנו היהודים, ולמען האמת לכל דוברי העמים: שכ

 צים לבין גרמנים שאינם נאצים.נא-עלינו להבדיל בין נאצים וגרמניםנאצים,  -על נאצים או גרמנים

 בואו נשמור את ההווה והעתיד לגרמנים.

לסיום, לשמיעת הקריאה לשירת התקווה נעמדנו. הוד, חניך 

מכינת כנפיים, לצידי, מושיט יד אל אולי, המושיטה יד באופן 

הוא פיזית היא  -טבעי, והם עוזרים אחד לשני לייצב עצמם 

ני מבחין בדורו, שפשוט שרה נפשית )אני מניח(. בעת השירה א

 .תקווהאת התקווה. עם צעירים שכאלו יש הווה ו

 מ
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בסופו של הערב הסיקו הנציגים כי אין זה 

משנה מי מעלה את החוק ומי מקבל על כך 

קרדיט, מה שחשוב הוא שאנשים עם 

לכל אזרח מוגבלות יקבלו זכויות זהות 

במדינה, ושעל הממשלה לעשות הכול על 

מנת להביא למצב שווה בין כלל 

 האוכלוסייה.

 פאנל בחירות 2019 | מערכת עיתון "מכוונים גבוה"

ובשיתוף  20 לינקבמרץ נערך פאנל בחירות במכללה האקדמית גליל מערבי בראשות  11-

בית ", "מגדל אור", "נגישות ישראל צפון", "תמיס" -ועמותות נוספות  כווניםעמותת 

"  עכו. השיח בפאנל עסק באנשים עם מיוחדים פורום צרכים"-" ובזכות", "רמפה", "הגלגלים

 מוגבלות ובמציאת פתרונות עבורם.

חניכים ואנשי צוות מהעמותות השונות, והנחייתו חולקה לשניים. הערב נפתח  150-באירוע נכחו כ

תון, ממכינת על על ידי שניים מחניכי עמותת כוונים: אודי, ממכינת דיור ארוך טווח, ולהב, עורך העי

הרצף, ואת המשכו הנחתה דניאלה יקירה. בפאנל השתתפו חברי כנסת ומועמדים, ששאפו להיכנס 

למקום בטוח במפלגתם ביום 

באפריל  9הבחירות שחל בתאריך 

2019: 

שירלי  -מפלגת הימין החדש 

 פינטו.

 פארן. -יעל כהן -מפלגת העבודה 

 קארין אלהרר. -סיעת כחול לבן 

 אכרם חסון. -נו מפלגת "כול

 נורית קורן. -מפלגת הליכוד 

 משה )מוסי( רז. -מפלגת מרצ 

פידאא  -תע"ל -סיעת חדש

 טבעוני.

נציגי המפלגות השמיעו את משנתם ואת המצע שלהם בכל הנוגע לאנשים עם מוגבלויות, ואת 

ר מכן נשאלו כוונתם לפעול למען אותם אנשים שמהווים חלק שווה ערך בין אזרחי מדינת ישראל. לאח

מיקומו בקשת הנציגים שתי שאלות בנושא האמור לעיל; כאשר כל אחד מהם ענה עליהן בהתאם ל

, והסביר מה הוא ומפלגתו עשו ויעשו בנושא עליו נשאלו. אלא שמהר מאוד השיח הפוליטית

ם "התלקח", כיאה לפאנל בחירות, וכל נציג אימץ לזכותו את הקרדיט הטוב ביותר בנושאים שעוסקי

באנשים עם מוגבלות. השיח היה מעניין ומרתק, הקהל היה נלהב ורצה להגיב לתשובות הנציגים 

 השונים.

 ב
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החזון של כוונים מדבר על השתלבות 

בקהילה באופן אקטיבי. המשפט שמלווה 

 -אותנו כעמותה הוא: "שום דבר עלינו

אנו רוצים להיות במקום פעיל,  -בלעדינו" 

תורם, יוזם.)...( ומחובתנו להעלות את השיח 

הציבורי על האוכלוסייה שלנו ולהראות 

לכולם שאנחנו מסוגלים להכל אם רק 

 יאפשרו לנו."

בסופו של הערב הסיקו הנציגים כי אין זה משנה מי מעלה את החוק ומי מקבל על כך קרדיט, מה 

ת שחשוב הוא שאנשים עם מוגבלות יקבלו זכויות זהות לכל אזרח במדינה, ושעל הממשלה לעשו

 הכול על מנת להביא למצב שווה בין כלל האוכלוסייה.

בסוף הערב נערכה הצבעה בקלפי מדגמי, שנעשה על ידי עמותת כוונים. כל אחד הצביע בהתאם 

"הצלחה -למפלגה שתאמה את אמונותיו וערכיו. להב, עורך העיתון ומנחה הערב, הגדיר את הערב כ

כי הצלחה זו באה בזכות הדיון המרתק, שהעלה  יתרה". הגדרה משולשת: האחת, מכיוון שהאמין

בנו שאלות שעדיין לא נשאלו; השנייה, מאחר שבפני הנציגים עלה הצורך להעמיק את המחשבה 

זכות" ההתפרצויות שלא היו במקומן, "בעלינו ועל החשיבות שלנו בחברה הישראלית; והשלישית, 

 התפתח שיח מעניין וזכינו לתשובות מעניינות לא פחות.

מנכ"ל עמותת כוונים, גידי צור, פתח 

ואמר: "זה הפאנל השלישי בנושא 

בחירות. הראשון היה בחנות בעכו 

העתיקה, בפעם השנייה התרחבנו 

לבונים החופשיים, ועכשיו הייתה פה 

הרחבה של המודל )שיתוף פעולה 

ועמותות נוספות,  20עם לינק 

והפאנל התקיים במכללת גליל 

מערבי(. היה יפה לראות את איגום 

המשאבים בין הארגונים השונים ובין 

באי הפאנל, כדוגמת קארין אלהרר, 

שהייתה בחוג בית בבוסתן הגליל ולאחר מכן באותו ערב בפאנל במכללת הגליל המערבי. זה אפשר 

עילות שיחה מעמיקה בין הצוות של כוונים לבינה, ותרומתו של המפגש הישיר עם החניכים, והפ

והעבודה עם שרח  20שלה במהלך חוג הבית שהייתה בין המרשימות. הארגון והשותפות עם לינק 

 הייתה טובה.

ההנחיה של להב ואודי הייתה טובה, הם התמקמו נכון וגם מיקמו את כוונים על המפה. דניאלה 

יקירה, "החזיקה" והתמודדה עם 

הקושי וההתלהטות של הקהל וחברי 

 הפאנל. 

ם הגיעו מכל קצוות הקשת המשתתפי

הפוליטית, ולכן ההתפרצויות היו 

טבעיות ואותנטיות, בין אם מהקהל 

ובין אם מהפאנל. מאוד היה משמעותי 

השילוב העמותתי )מוגבלות שונה 

וותק שונה(, כדוגמת להב שהגיע 

ממכינת על הרצף שנה א', ואודי 

שהגיע מתכנית דיור ארוך טווח 

יו שבתכנית בוגרים. המנחים ה

אינטלקטואלים, והשילוב ביניהם היה 

מוצלח ומרשים. המעטפת של 

המכללה הייתה טובה )המיקום 

וההגעה, השירותים, החדרים, האלקטרוניקה, הכול היה נגיש, והמקום עצמו הינו מקום אקדמאי 

 מכובד שאנשים עם מוגבלות יכולים ללמוד בו(, וגם הכיבוד היה טוב.
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שווה בין שלל האנשים עם המוגבלות, בין אם המגבלה הינה פיזית,  למדנו שיש צורך להעלות שיח

 חושית, תקשורתית, נפשית וכו'.

החזון של כוונים מדבר על השתלבות בקהילה באופן אקטיבי. המשפט שמלווה אותנו כעמותה הוא: 

להביע את  אנו רוצים להיות במקום פעיל, תורם, יוזם. אנו רוצים לבחור, -בלעדינו"  -"שום דבר עלינו

רצוננו מבלי להתבייש או לחשוש, כי זו הזכות שלנו. וכמו שיש לנו זכויות יש לנו גם חובות, ומחובתנו 

אם רק  להכללהעלות את השיח הציבורי על האוכלוסייה שלנו ולהראות לכולם שאנחנו מסוגלים 

 יאפשרו לנו.

ות לשמוע וביטחון עצמי לחלוק, "לסיכומו של הערב גידי שיבח ואמר: "הערב סימל אקטיביות, נכונ

 היה ערב חשוב!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת הכנסת 'קארין  -לבן -בתוצאות המדגם שעמותת כוונים ערכה לאחר הפאנל ניצחה סיעת כחול

קולות קיבלו  5קולות.  6עם  -שירלי פינטו  -קולות. אחריה מפלגת הימין החדש  22עם  -אלהרר' 

קולות, סגרו את ההצבעה מפלגת מרצ, ולהפתעת סופרי  3מפלגות הליכוד והעבודה, ולאחריהן, עם 

 קולות.  3עם  -הקולות גם עמותת כוונים 

  

 קולות סיעות ומפלגות

 22 לבן-כחול

 6 הימין החדש

 5 העבודה

 5 הליכוד

 3 מרצ

 3 כוונים

 1 כולנו

 1 זהות
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אני, כמו גם אנשי העמותה, לא 

היינו יכולים להניע את הגיוס הזה 

אלמלא היינו כולנו בעלי כוח רצון 

עז, אלמלא האמנו בערכה 

 וחשיבותה של מטרה זו.

 הבחירה לפתוח מכינה | להב סוטו

ראשית חודש מרץ נפגשתי עם שאדי עביד, מנהל מכינת כנפיים לדוברי ערבית, כדי לדבר על 

המכינה החדשה שנפתחה בחיפה לפני זמן לא רב עבור חניכים דוברי ערבית. למרות 

שבהיסטוריה של העמותה יש חניכים וחניכות דוברי ערבית, הרי שזו הפעם הראשונה בה 

 רבית. נפתחת מכינה המיועדת לדוברי ע

שלום שאדי, הצג בבקשה את עצמך, 

 את תפקידך בעמותה ואת המכינה 

, סיימתי תואר 26אני שאדי, אני בן 

סוציאלית ראשון בעבודה 

באוניברסיטת חיפה, ופה אני במסגרת 

של עובד סוציאלי. במכינת כנפיים 

שבחיפה, שנפתחת לראשונה, אני 

מרכז את התכנית עבור דוברי ערבית 

שהם אנשים עם מוגבלויות. המכינה 

שווה לכל אחת ממכינות הכנפיים בעמותה. השוני הוא ברצונם של אנשי העמותה לפתח את התכנית 

רי הערבית כי זה חסר בה, ולדעתי, זה משהו שצריך שיהיה. יש עוד מקום כזה בארץ? אני עבור דוב

כי  עוד לא שמעתי על כך. גם אם יש מקום כזה וגם אם אין, צריך שיהיו כמה שיותר מקומות כאלה,

יש מאות אנשים עם מוגבלויות, ואצלנו פשוט יש את הלכידות בבית, שקשה להתנתק ממנה. להורים 

שנה של טיפולם  10-20שחרר את בניהם ובנותיהם. אם חושבים על העתיד, מבינים שלאחר קשה ל

של ההורים בבניהם המוגבלים, כבר לא יהיה להם כוח להמשיך בטיפול הפיזי, ולכן המכינה היא משהו 

. אני מקווה שכל זה יעזור וישפיע יבהחשפתח את המאוד טוב, משהו שדרכו מכינים אותם, משהו שמ

 על התרבות שלנו ועל החברה. מאוד

 

 מי דחף את הרעיון להקמת המכינה? מאיפה זה התחיל?

גידי עשה הרצאה במכללת אורנים, בה אמא שלי למדה באותו זמן. גידי דיבר על העמותה ועל המכינה, 

הלימודים, ואמר שהם מחפשים עובד סוציאלי דובר ערבית בחיפה. בדיוק באותו זמן אני סיימתי את 

ואמא שלי קישרה ביני לבין גידי. גידי הזמין אותי לראיון עם ורד )מנהלת תכניות( והם העלו בפני את 

הרעיון. אני מאוד התלהבתי מהרעיון, ומזה שבכלל עושים מכינה כזאת לחבר'ה כאלה, דוברי ערבית. 

 וככה זה התחיל.

 

ם לכך שלא הקימו את המכינה קודם האם אתה יודע למה רק עכשיו מקימים את המכינה? מה גר

 לכן? 

יכול להיות שהיה צריך לעשות את זה קודם, אבל יותר טוב שזה נעשה עכשיו מאשר אף פעם לא. כי 

כמו שאמרתי, אני חושב שהקמתה של המכינה הזו היא דבר מאוד חשוב, כי יש הרבה אנשים שיש 

באופן עצמאי, וכל הזמן הם נשענים על  להם מוגבלות ושהם אינם יודעים איך לנהל את החיים שלהם

מי שמטפל בהם, שזה בדרך כלל ההורים והמשפחה. ובגלל שאי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד, חייב 

כל אחד להיות אחראי עד כמה שאפשר על עצמו, שהרי בסופו של דבר כל אחד חי את החיים שלו 

 לנו החיים.כרצונו, עד כמה שניתן לו, וצריך לדעת ליהנות ממה שמציעים 

 

 

 

 ב
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בסופו של דבר, אנחנו מביאים 

אותם לכך שהם ינהלו את החיים 

שלהם. אני רוצה שהם יביאו את 

 הצד שלהם. אם מישהו,)...(

ם השירות, רוצה אחרי סיו

לעשות משהו מסוים אז אני 

 בעד.

 מהו החזון שלך כאחראי על המכינה?

הערבית עד החזון שלי הוא לנסות להשפיע על החברה 

כמה שאפשר, ושחברה זו באמת תכיר במכינה ותדע מה 

הן מטרותיה, ושאלה מכוונות לכל האנשים שיש להם 

מגבלה. כאן אנחנו מתייחסים לחברה הערבית באופן 

ספציפי, אבל אני באמת רוצה שזה יגיע למקומות רבים ואל 

משפחות רבות בחברה הערבית, ויעלה את מודעותן, כי זה 

ב. אני לא יודע איך אתה רואה את זה, אבל אני, מאוד חשו

בתור בן אדם ערבי, רואה את זה בתרבות. אני יודע עד כמה 

קשה להורים לשחרר את בניהם. למשל, כשהתחלתי לגייס 

חניכים, היה לי מאוד קשה לשכנע אותם שמטרה זו 

מיועדת לבנם, מיועדת לחניך במכינה. אבל אני מאמין 

אוצה, ואני גם מקווה שאנחנו שלאט לאט זה יתפוס ת

  נעבוד על מטרה זו במלוא המרץ כדי שהיא  תגיע ליותר ויותר אנשים.

 

האם הקמת המכינה הזו הייתה קשה? האם היו בעיות חדשות או בעיות שלא הכרתם? מה 

 השוני בין המכינה הזו לבין שאר המכינות הוותיקות יותר? על איזה צורך היא עונה?

א כל כך שונה במהות שלה, כי בעמותה כל המכינות כנפיים פחות או יותר זהות. אני לא חושב שהי

וזו  –החניכים באים למשך שנתיים ומודרכים לניהול חיים עצמאי בקהילה  -הן נבנות על אותו בסיס 

מהות חזונה של העמותה. וכמו שאמרתי, הקושי הראשון שעלה בגיוס היה הקושי של ההורים 

בניהם ובנותיהם. קשיים נוספים עלו בחיפה, עיר גדולה שרק עכשיו מתחילה והמשפחה לשחרר את 

לעבוד על נושא הנגישות. היה לנו קשה למצוא בתים נגישים, וכשכבר מצאנו אחד שמתאים לנו, היה 

קשה לשכנע את בעל הבית שצריך לעשות בו כל מיני הנגשות. וכל זה משום שהאזורים הנגישים 

ם יחסית, וכנראה שבעל בית של בניין חדש לא יסכים לעשות בו שיפוץ כזה. בחיפה הם אזורים חדשי

אבל בסוף הסתדרנו, מצאנו שתי דירות בנווה שאנן )שכונה בחיפה( ומכאן מתחילים. עכשיו צריך 

 לחפש עוד דירות.

 

למה החלטתם לעשות זאת דווקא בחיפה, כאשר בגליל המערבי יש די מקומות, כמו בוסתן הגליל, 

 נהריה? עכו,

יש בה ערבים,  -קודם כל, אני נולדתי בחיפה ומכיר אותה מאוד טוב. כמו כן, חיפה זו עיר מעורבת 

קיום שם מאוד טוב. אבל להביא את החניכים מהכפרים אל העיר או לאזור שהוא -רוסים ויהודים, והדו

ותם בשכונה ואיך השכונה לא כל כך נוח, יכול להיות קצת בעייתי עבורם. לכן אני לא יודע איך יקבלו א

תקבל אותם. אבל פה בחיפה אנחנו כמעט ולא שומעים על דברים כאלה. בדרך כלל, מקבלים אותם 

 בצורה טובה בשכונה וגם בבניין.

 

 קיומית-עכו גם היא עיר דו

כן, אבל את חיפה אני פשוט מכיר. יש בה הרבה מסגרות טובות שאפשר, מבחינות שונות, ללכת 

שירות לאומי, תעסוקה, לימודים, אוניברסיטה, טכניון, גורדון )מכללה בחיפה(.  -אליהן בשעות הבוקר 

אוטובוסים, מוניות, המטרונית, רכבות שמגיעות  -ציבורית טובה  ותחבורהויש גם הרבה מוסדות, 

 כמעט לכל מקום: עכו, נהריה, תל אביב. האזורים האלה פה, זה משהו טוב.
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זה שהם מתעוררים בשש 

להכין את עצמם, להכין וחצי/שבע 

את ארוחת הבוקר, זה כבר משהו 

טוב שהם עושים. חלק מהם כבר 

משתמשים בתחבורה ציבורית לבד, 

הולכים ומכינים אוכל לבד, עושים 

כביסה לבד, ואנחנו עדיין שם פחות 

מחודש. אז כל זה מלהיב אותם 

 ומשמח אותנו לראות את זה.

 כמה חניכים יהיו במכינה הזו?

לגייס עוד שני חניכים, כדי שנתחיל לחשוב על הדירה  יםמחפש חנועם שלושה, ועכשיו אנ כרגע

ירה זו תהיה דירה לחניכות, לבנות. יש לנו כמה בנות באופק, אבל לפני כן רציתי הבאה. אני רוצה שד

 שנקבע את החמישייה הראשונה, ורק אחר כך נתחיל לצעוד קדימה, כדי שלא נעשה את זה משולב.

 

הבנתי שמבחינת התרבות יותר קשה לשחרר 

 את הנשים. מה דעתך? 

 

מכינה אני לא חושב שזה יהיה קל, אבל כאשר ה

הראשונה יצאה לדרך ובה שלושה חניכים וחניכה 

 –אחת בנהריה, ִלָיאלי, אז ניתן לפנות לצד השני 

ולהגיד להם: בואו, תראו, תכירו  -למשפחות 

ותבינו. זה לא יהיה פשוט, אבל אני מאמין 

שאף הם עוזרים בגיוס  ,שבעזרת אנשי העמותה

 להצליח בגיוס. הדבר אינו פשוט,נוכל החניכים, 

אבל אני, כמו גם אנשי העמותה, לא היינו יכולים 

להניע את הגיוס הזה אלמלא היינו כולנו בעלי כוח 

רצון עז, אלמלא האמנו בערכה וחשיבותה של 

מטרה זו. בסופו של דבר זה באמת מטרה טובה 

לאנשים האלה שמגיע להם, מגיע להם פשוט 

 .  איך שהם רוצים עצמאיים, לחיותלהשתחרר ולחיות חיים 

 

האם אתה מאמין שהתוספת של המכינה הזו תוביל ליצירת קשרים עם שאר המכינות בעמותה? 

כמו למשל, הקשר בין מכינת על הרצף שאני חבר בה,  ובין מכינת כו"ח, בשל הסופי שבוע בהם 

 אנו נשארים יחד? כלומר, האם אתה חושב שהקמת המכינה תעזור לחיבור דומה?

זה בין כל המכינות, אבל לחלק מהחניכים יש קשיי שפה והם צריכים לתרגל אני רוצה שיהיה חיבור כ

את העברית שלהם במידת מה. זאת ועוד, התכנית עדיין לא מתנהלת בחודש מלא, כך שייקח זמן מה 

עד שהם יהיו סופ"שים, ויתחילו להתנהל באופן כזה. אני מאמין שאחרי שהתכנית תגדל, לאט לאט, 

, הם כבר מכירים כמה אנשים והם רוצים גם למשמעות ה שהרי הם כבר בחנותהם יעבדו על חיבור ז

 להשתחרר ולהכיר ולהגדיל את מעגל החברים כמו כל אחד פה. 

 

לאומי או עבודה? ואם כן, מה הם  אזרחי מהי התכנית של המכינה? האם החניכים יעשו שירות

 יעשו אחר כך?

התכנית דומה לזו של הבוגרים. בשעות הבוקר הם יהיו במסגרות, כל אחד במה שהוא בוחר, גם לפי 

הגיל למשל. יש שילכו לשירות לאומי, ויש שילכו לתעסוקה, ויש שילכו ללמוד. בשעות אחר הצהריים 

עצמאיים בקהילה. ואחר כך הם, כמו כל אחד, יעשו את מה שהם הם יעברו סדנאות לניהול חיים 

אוהבים. בסופו של דבר, אנחנו מביאים אותם לכך שהם ינהלו את החיים שלהם. אני רוצה שהם יביאו 

את הצד שלהם. אם מישהו, אחרי שנתיים, אחרי סיום השירות, רוצה לעשות משהו מסוים, אז אני 

 ן, אז סביר להניח שהוא יודע מה הוא אומר.בעד. אם הוא רואה מעשה זה לנכו

 

 מאיפה החניכים מגיעים?

אחד הגיע מנצרת, אחד מעין מאהל, כפר ליד נצרת, ואחד מכפר קרע. שניים נוספים שפרשו, האחד 

 היה מנצרת והאחר ממג'דל שאמס שברמת הגולן.
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 במה הם עוסקים?האם היו כבר פעילויות במסגרת המכינה שהחלה? 

חה המכינה והתחילה התכנית נפגשנו, החניכים והמשפחות, כמה פעמים, אם בחנות לפני שנפת

ואם בבאולינג בקריון. בינתיים אנחנו מגבשים את תכניות הבוקר ואחר הצהריים, תכנית קבוצתית 

ותכנית אישית לכל אחד. עד עכשיו, אחד הולך ל"בית מרים" )מעון שיקום יום תעסוקתי בחיפה( כחלק 

, כדי שיזהו את המיומנויות התעסוקתיות למשמעות קר שלו, ושני חבר'ה שהולכים לחנותמהתכנית בו

שלהם. משם, אחד אמור להמשיך עם תמנע )רכזת שירות לאומי( לשירות האזרחי, והשני, לתעסוקה 

שבועיים לפחות, אבל -עם רוני )רכזת תעסוקה(, והם עובדים על זה. אני מאמין שייקח להם עוד שבוע

להם. זה שהם מתעוררים בשש וחצי/שבע להכין את עצמם, להכין את ארוחת הבוקר, זה  זה חדש

כבר משהו טוב שהם עושים. חלק מהם כבר משתמשים בתחבורה ציבורית לבד, הולכים ומכינים 

אוכל לבד, עושים כביסה לבד, ואנחנו עדיין שם פחות מחודש. אז כל זה מלהיב אותם ומשמח אותנו 

 לראות את זה.

 

 מה אתה מאחל למכינה החדשה?

קודם כל, אני מאחל לחניכים שיצליחו בכמה מהמטרות שהם יכולים; ואני מקווה שבתום השנתיים 

האלה הם אכן יוכלו לנהל עד כמה שאפשר את החיים שלהם באופן עצמאי; והחשוב מכול, שהוא 

ה אלא גם לגבי ניהול החזון של העמותה, להעלות את המודעות בחברה הערבית, לא רק לגבי המכינ

חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות. זה הדבר הכי חשוב, שיהיו עצמאיים. אבל זה לא פשוט. לא 

שנה, ביום ובלילה. מצד  20-25פשוט להורים לשחרר כך את בניהם שבהם התרגלו לטפל במשך 

משהו באופן עצמאי. אחד, ברור לי שההורים יהיו מודאגים, כי הם מעולם לא ראו את ילדיהם מתנסים ב

 ומשום כך, אני מקווה שמקומה של המכינה והצלחתה תיגע בעוד אנשים ובעוד משפחות ובעוד ערים.

 

 האם יש עוד משהו שתרצה להעלות?

 )שאר החניכים( אני רוצה רק זאת, שנצליח, ושהחיים במכינה יעברו בכיף, ושהחניכים ייהנו, ושכולכם

תיהנו ביחד איתם. אני מקווה, עד כמה שזה אפשרי, שהם יוכלו להסתדר עם כל המכינות, ושנצליח 

לעשות ערב גיבוש שמיועד אך ורק לחניכים, במקום ערב חופשי, ושכל המכינות, גם בבוסתן וגם 

 שתעשו לטיול גיבוש כזה.ובנהריה, יתארגנו 

 

 תודה רבה שאדי

 "בכיף."
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אם אתה נחרד מעצם האפשרות 

הרי זה  –לחזור על חייך שוב ושוב 

 מובהק, סימן 

שעליך לשנות בהם משהו מהותי. 

 לנהוג אחרת. לבחור אחרת. 

 

, חניך מכינת דיור חית| עמית הגלעדיעל רעיון השיבה הנצ

 ארוך טווח

 

חד הרעיונות העמוקים, לטעמי, 

הוא רעיון "השיבה  –בפילוסופיה 

 הנצחית" של ניטשה. 

 הרעיון מציע את התרגיל המחשבתי הבא:

כאדם, נגזר עליך לחיות שוב ושוב את חייך, 

 לעד, בדיוק כפי שהם נכון להיום.

 לחזור על כל רגע, כל מעשה, כל מחשבה.

 בדייקנות מוחלטת.לשוב על הכול, עד עולם, 

 האם הרעיון הזה, שואל ניטשה, ממלא אותך אימה נוראית, או שמא אושר 

 נשגב?

 הרי זה סימן  –אם אתה נחרד מעצם האפשרות לחזור על חייך שוב ושוב 

 מובהק, שעליך לשנות בהם משהו מהותי. לנהוג אחרת. לבחור אחרת. 

 

 ביד, ביושבי על ספת אני מהרהר בכך בשעת לילה, עם כוס קפה חד פעמית 

 העור הקרועה.

 מעלה מנבכי תת ההכרה שלי אינסוף העתקים מדויקים של רגע זה ממש,  

 העתקים שחוויתי באינסוף רגעי הגות לילית בעבר, ואחווה באינסוף רגעי חקירה עצמית 

 מהוססת בעתיד.

 יש משהו משתק ברעיונות פילוסופיים נוקבים.

 קרירות הלילות.העור מצטמרר, ולא רק בשל 

 אתה הרי אדם קטן מול הנצח, ודי מפחד מהצל של עצמך, אם לדבר בכנות.

 ובכל זאת...

 

 
  

 א
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, חניכת מכינת | גיתית אילוזלכווניםהבחירה שלי במעבר 

 כנפיים צעירים שנה ב'

 מה עברתי בעצם?ל

אותם חששות שהיו ואני חושבת שבזמן המעבר לפה היו לי את  ,ה קודמתבעמותהיה לי ממש קשה 

מתי ואיך הם יעיפו אותי מפה גם. היו ימים שאפילו אמא שלי כבר לא יכלה לשמוע  -לי כשהייתי שם 

לעיתים היא באמת האמינה לי שמשהו בהתנהגות שלי לא בסדר,  ,את חוסר ההערכה שלי כלפי עצמי

חושבת  . אניה בדרוםאת העמותמה שגרם לכעס רציני בינינו ולבסוף עשיתי את הבחירה שלי לעזוב 

, אבל היה לי גם טוב שם. את החברה ימוי העצמי שלי היה נמוךדשבזמן שהייתי במכינה בדרום, ה

הכי טובה שלי הכרתי שם, וכנראה מה שצריך לקרות קורה לי. לבסוף עשיתי את הבחירה לעבור 

את החבר הכי טוב לפה, לצפון, כדי לקבל יחס דומה לאחרים שחיים איתי בשותפות. פה הכרתי גם 

שלי, פאר שובל, וזה לא הכל. את החברים המדהימים שלי, שבלי החברים האלה לא הייתי מגיעה 

למקום שאני היום ועוד לאלפי מקומות מופלאים. אני חושבת שהמכינה פה נתנה לי אמון גם בחיים 

ן גרינברג, רכז העצמאיים שלי וגם בחיי החברה שלי, וגם בזכות הצוות המדהים שבראשם עומד רונ

הוא לבבי, יודע להקשיב ולהיות אוזן קשבת כשצריך.  . פה, רונןהמכינה, אני חושבת שהרבה בזכותו

אז רונן שלנו, אנחנו אומרים על הכל תודה. כולנו, כל הדירה שלנו ולכולם באמת, כולם פה טובים 

 אחד אחד. 

יש כאן מעטפת גדולה, רכזת אני רוצה לדבר פה על משהו שקשור לתהליך מציאת העבודה פה. 

התעסוקה רוני פה איתי בשותפות מלאה ואני מרגישה שהיא ממש פה בשבילי, באמת כולם פה, 

אחד אחד עושים את העבודה שלהם פה, אין לי מילה רעה על הצוות, ממש צוות אהוב ונאמן בכול 

רום. אני ממש הדברים. גם ההורים שלי שותפים מלאים במה שקורה איתי פה, מה שלא קרה בד

אוהבת להיות פה בימי החול, ובשבת אני מגיעה לפעמים למצב שבא לי לחזור לפה, לצפון, להיות 

 עם החברים כי הכרתי פה חברים לחיים, ואולי אפילו אני אבחר לגור פה בהמשך החיים!

ם רוב הבחירות שאנו לוקחימה שאני באה להגיד לכם שעצמאות בשבילי היא דבר נהדר בקיצור, 

 בנוסף, אפשר לקבל אותן, ולהגיע למקומות חדשים וטובים. מאתנו אבל זה לא מונעבחיים קשות, 

 לקבל מהן תרומה לחיים!
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 טור ש"ש| לינוי ויובל, ש"ש עמותת כוונים

. טור זה מוקדש כולו 21-באפריל התקיימו בחירות ארציות בישראל, בחירות לכנסת ה 9-

 .השונות שהשתתפו בהןלבחירות ולמפלגות 

  ?אז מהן בעצם בחירות
בחירות הן הדרך הדמוקרטית בה אזרחים יכולים להשפיע על בחירת האנשים שייצגו את דעותיהם 

 .ויחוקקו חוקים התומכים בהשקפת העולם שלהם
הבחירות בישראל מתקיימות אחת לארבע שנים, אולם הממשלה יכולה לשנות את מועד הבחירות 

 .לאירועים שקרו בכנסת, וכך קרה גם בבחירות הנוכחיות אשר הוקדמו בכמה חודשיםבהתאם 
 18חברי כנסת אשר זהותם נקבעת בבחירות. כל אזרח ישראלי מעל גיל  120בכנסת ישראל ישנם 

מהקולות הכשרים )קולות שאינם פסולים(,  3.25%רשאי לבחור במפלגה. אם המפלגה תקבל לפחות 
כנס לכנסת. מספר חברי הכנסת שיכנסו מהמפלגה יהיה בהתאם לאחוז הקולות אז חבריה יוכלו להי

 .שאותה מפלגה קיבלה
 .ועכשיו נציג לכם חלק מהמפלגות שהתמודדו בבחירות האחרונות ואת תוצאותיהן

  .בהתאם לדעותיהן בתחומים השונים -נהוג לחלק את המפלגות על פי ימין ושמאל פוליטי 
ש הגוש הימני היא הליכוד, המפלגה אליה שייך ראש הממשלה הנוכחי, מפלגת הימין שעומדת ברא

. לפני הבחירות היא הייתה 1977בנימין )ביבי( נתניהו. מפלגה זאת נמצאת בשלטון רוב הזמן מאז 
  .חברי כנסת 35-חברי כנסת, ולאחר הבחירות הגדילה את כוחה ל 30המפלגה החזקה בכנסת עם 

לציין הן ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, כולנו בראשות משה  מפלגות נוספות מהימין שכדאי
מפלגה הנוצרה מאיחוד מפלגות שונות בימין בשביל לעבור את אחוז  -כחלון, איחוד מפלגות הימין 

 .החסימה, אשר כולן נכנסו לכנסת וקיבלו בין ארבעה לחמישה מושבים של חברי כנסת
המפלגות החרדיות ש"ס בראשות אריה מכלוף דרעי ויהדות מפלגות נוספות המשתייכות לימין הן 

 .התורה בראשות יעקב ליצמן
שמאל הבולטות הייתה כחול לבן, אשר הוקמה לפני הבחירות -מנגד, אחת ממפלגות המרכז

הנוכחיות כאיחוד של מספר מפלגות. בראשה עומד בנימין )בני( גנץ, אשר מקיים הנהגה משותפת 
רי מפלגתו: יאיר לפיד, משה )בוגי( יעלון וגבי אשכנזי. בתום הבחירות ביחד עם עוד שלושה מחב

  .מושבים בכנסת 35קיבלה המפלגה 
חברי כנסת( ומפלגת  6מפלגות נוספות בגוש שכדאי לציין הן מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי )

 .חברי כנסת( 4מרצ בראשות תמר זנדברג )
בל"ד בראשות -מאל הן המפלגות הערביות רע"םש-מפלגות נוספות אשר משתייכות לגוש המרכז

תע"ל בראשות איימן אודה ואחמד טיבי  -מושבים בכנסת( וחד"ש 4מנסור עבאס ומסעוד גנאים )
 .מושבים בכנסת( 6אשר )

הבחירות הנוכחיות היו סוערות, מותחות, 
מפתיעות ומרגשות אבל לא רק בגלל מערכת 
הבחירות אלא גם בשל כך שאנחנו, 

ים, הצבענו בפעם הראשונה השינשינ
 .בבחירות ארציות

בגלל היצע המפלגות הרחב וריבוי של 
מפלגות חדשות לא היה לנו קל להחליט 
באיזה מפלגה לבחור. עם זאת, לאחר 
שחקרנו והבנו לאילו מפלגות אנו מתכוונים 

צלנו להצביע, הגענו לקלפיות ושמנו את פתק ההצבעה הראשון שלנו בהתרגשות רבה ושמחה כי ני
 .את זכותנו לבחור ולהשפיע

פחות חשוב אם התוצאות של הבחירות היו לשביעות רצוננו או לא, בראש סדר החשיבות היא עצם 
ההצבעה. מקווים שקיבלתם משהו מהכתבה שלנו ובעיקר מקווים לראות אתכם בקלפיות גם 

 !בבחירות הבאות

 ב
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דיבר על משמעות  (...)עמית הגלעדי,

הוא  (...)האושר בשיר של ז'ק פרוור

הסביר איך הוא רואה את משמעות 

האושר בחיים, ומכאן נפתח שיח 

מעניין שבו כל אחד שעלה לדבר 

הסביר איך הוא רואה את האושר 

בחיים שלו, ומה נותן לו האושר 

 בחיים

 קפה כוונים| מערכת עיתון "מכוונים גבוה"

בפברואר נערך באולם הבונים  13-

הריה מפגש עמותתי החופשיים שבנ

קפה כוונים. מלבד קפה, האירוע -שנקרא

הינו מפגש חברתי בין כל חברי וחניכי 

העמותה, שבמהלך הערב גם נחשפים בו 

לתכנים חדשים ומעניינים. הערב הראשון 

היה בנושא "כוונים אומנותיים", והיו בו 

 שלל הופעות של חברי וחניכי העמותה.

ת לבמה בהתחלה לינה הייתה אמורה לעלו

ולנגן לקטע בכינור, אך מפאת מחלתה 

נבצר ממנה להגיע. במקומה ניגן בגיטרה 

בחור בשם חיים, ואליו הצטרפה הש"ש 

נטע, שביחד הם שרו שירים כמו "מכה 

 אפורה" ועוד שירים שונים, והנוכחים הצטרפו אליהם בשירה ובהווי.

שמעות האושר בשיר חניך מתכנית הבוגרים, שדיבר על מ עמית הגלעדי,לאחר מכן, עלה על הבמה 

הוא קרא בפני כולם את השיר ונתן להם את הקטע כדי שיוכלו להצטרף אליו ולהבין  של ז'ק פרוור

במה מדובר. אחר כך הוא הסביר איך הוא רואה את משמעות האושר בחיים, ומכאן נפתח שיח מעניין 

רואה את האושר בחיים שלו, ומה נותן לו את האושר בחיים. שבו כל אחד שעלה לדבר הסביר איך הוא 

 הדיון שהתפתח היה מאוד מעניין, אך בגלל הזמן המועט לא כולם הספיקו לומר את אשר על ליבם.

גולת הכותרת של הערב הייתה מופע ליצנות של אוסקר, מופע אשר הכין זמן רב מראש לכבוד כולם, 

פע היה מבדר ומצחיק מאוד וכולם נהנו ממנו ונראו מרותקים והוא הסיבה המרכזית לערב הזה. המו

למופע היחיד של אוסקר. ניכר היה כי אוסקר התרגש מאוד וקיווה שהמופע יעבור בשלום, וכך גם 

 היה. 

לבסוף עלה עידן רפפורט, מתכנית צעירים שנה א', שעשה מופע סטנדאפ שעבד עליו עם להב במשך 

פ היה על דברים שקורים ביומיום, ואיך כל דבר יכול להפוך למצחיק. זמן רב, עורך העיתון. הסטנדא

 הקהל נהנה וצחק מאוד מהמופע של עידן.

לסיכום, הערב היה מהנה ומכיל. הרבה מחברי העמותה נפגשו וחלק גם הכירו פנים חדשות. זה היה 

ה, ולסיום מפגש מעשיר, שכל אחד יצא ממנו עם ידע חדש בנושאים אמנותיים שונים. הקהל נהנ

 כולם חגגו לאיריס מנהלת החנות יובל שנים בעולם.

 

 

 

 

 

 

 ב
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 עדכון מפרויקט דירה מנצחת| צוות הפרויקט

 
 

 פרויקט דירה מנצחת ממשיך בכל הכוח...
 

 ביקרנו בכל הדירות בנהריה ועכשיו אנחנו ממשיכים גם לדירות בחיפה.
 

 החניכים שלכם.מנהלי תכניות ומדריכים תכינו בבקשה את 
 

 חניכים יקרים אנא תתכוננו לבואנו.....
 

 בסוף השנה אנחנו נכריז על דירה מנצחת ובנוסף השנה נכריז גם על חדר מנצח.
 

 צוות דירה מנצחת
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 חידונים ומשחקים | להב סוטו

 

 

 

שם   
 העמותה

אתר בין  בהתאם 
ירדן 

 לישראל

כתבת  
חדשות 

)ש"מ 
 למפל(

פה 
 הציפור

כיסוי 
 למנורה

  

נהר  
 באפריקה

 -סימו  
 לציה

 

  

  

מילת    מערב          להבה
 שאלה

 

דמות 
בדיונית 

(5,4) 

ר"ת נרו  
 יאיר

בירת   
 ישראל

      

 
 לא זז

 דף     

 

אכילת    
חטיפים 

בין 
 ארוחות

מילת 
 סיבה

  

רקמת  יונק ימי
 החי

יום 
 בשבוע

כלל 
האותיות 

 בשפה

ההפך  
 משלום

 

 

מלבוש    
 הרגל

 
  

מוט  
 לאוהל

הנ"ל, 
 הלה

 

איבר   התעוררה  
 בָפנים

ברכת 
 שלום

     מילולי

 צעידה 

כוס 
 קפה

 מפלס   

 

 

  

ציפור 
שיר 

 קטנה

     

אות      עסיסי   בשבילו
 מוזיקלי

   כיוון  

לא קיים 
 הבטחה

עיר 
 באיטליה

  פחדן      פתח, יזם   

 

אחד  
מסוגי כלי 

 הנגינה
חלק 

 קריסטל באקדח

   ביוב

 

עיר בירה 
 באירופה

צחקו  אמונה 
על 

 משהו

יקום, 
 תבל

 

משקה 
 אלכוהולי

  

 

נוצרו, 
 קרו

  גר 

 

צמח 
מאכל 
 כתום

   

צייד   דר 
 ימי

 

איבדו      
את 

 הדרך

מנהיג    
 הודי

 

 

 

 

מילת 
 סיבה

אביו  
של 
 נח

  

 

מזח,    נחשול
 סכר

    

מחלקי         
 הרכב
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 שאלות בנושא בחירות )בישראל ובעולם(: )התשובות בעיתון הבא(

 ?21-. כמה מפלגות הגישו מועמדות לבחירות לכנסת ה1

 לבן והרמטכ"ל לשעבר?-. באיזה מושב נולד בני גנץ, יו"ר מפלגת כחול2

 השר לפיתוח הנגב והגליל בממשלה היוצאת?. מי היה 3

 . כמה אחוזים מסך הקולות בבחירות הינו אחוז החסימה?4

 . לפי הבחירות בקלפי של "כוונים", מי המפלגה שקיבלה הכי הרבה קולות?5

 . מי הוא האדם היחיד שהיה גם ראש הממשלה וגם הנשיא בישראל?6

 ת ארצות הברית?. באיזה תאריך מושבע הנשיא האמריקאי לנשיאו7

 . כמה נשים כיהנו כראש ממשלת בריטניה?8

 . מי היה נשיא צרפת לפני עמנואל מקרון?9

 . מי היה נשיא ארצות הברית הראשון?10

 . מי הוא ראש ממשלת ברזיל שביקר כאן לאחרונה?11

 . איזה כדורגלן עבר הוא היום נשיא מדינה אפריקאית?12

 ?. מי נבחר לתפקיד הרמטכ"ל השנה13

 . לאחר מותו של חיים ויצמן, למי הוצע תפקיד נשיא מדינת ישראל אך הוא דחה את ההצעה?14

. מי מהבאים לא רצח ראש ממשלה או נשיא? א. ג'ון וילקס בות' ב. יגאל עמיר ג. מארק דיוויד 15

 צ'פמן ד. לי הארווי אוסוולד

 תשובות לחידות והמשחקים מעיתון שעבר

קרח חד ודקר את הנרצח, זרק את הגביש )שבינתיים הפשיר(, ברח הרוצח הגיע עם גביש  .1

 מהדלת ונעל אותה.

 ע י ת ה ז ד פ צ כ מ ס ז ח ח כ ג ד א

 ה א י ש א מ ל ג כ ע ק א ל ד ו מ ה ל

 ד צ ע ה י ח צ פ ו ו ת ט ה ק ו ח צ ג

 ח ע ל ר ק נ ל ה ב א ו י י ג נ י ו ו

 צ ר ג ל ז ג ש י ג ש ר ר פ ו י פ פ ד

 ג ו ה י ו ד ש י ז ה ד ע ת ע מ ה י ש

 ב ר ע ל ת ז ד צ נ ר א ל ד ז א ע מ ר

 ט ד י ג א י ט ל פ י מ נ ת כ ו ר ג '

 ק ש ת ה ט ג ז ד ה ש מ נ צ ו ר נ ק ג

 ט ת כ נ פ ע ט ה מ ה ל י ח ו ש מ ח ה

 ז ל ו ת צ ו ח ע י ד כ ע נ ס י א ח א

 ס פ ח ס ר ג ו י כ ו ר נ ב ק ז ת ו י

 א ה י ו ה ת א א ל ק א ת י ד ו ה י ר

 ר ת ט ב ל ש מ כ ו ו נ י מ ג ב ו ה י

 ח ד ס צ ע י ר י מ ת מ נ ה ל י פ ט ס
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(, ומחלקים 50ירוק ) 4-(, מחלקים ל100הוא צהוב ) 2הוא כחול, אם מחלקים ל₪.  200 .2

 (.20אדום ) 10ל

נגיפים, אז זה מאיץ  2שניות. אותו תהליך אך שנייה אחת יורדת כי מכניסים בהתחלה  59 .3

 נייה.את התהליך בש

זה  3-לחלק ל 9) 3-. המחבל חשב שאחד כי כל פעם חילקו את המספר ב4התשובה היא  .4

יש שלוש  9(, אך בעצם הקוד הוא לפי מספר האותיות, שכן במספר 2זה  3-לחלק ל 6, 3

 יש ארבע אותיות. 3יש שתי אותיות, ובמספר  6אותיות, במספר 

 

 

 

תל אביב  
 )ר"ת(

ארגון  ת
לאיכות 
 הסביבה

היכל  שניים
 הקודש

שם  ד מספיק ד
העמותה 

)כולל 
כתיב 
 חסר(

מדינה 
 גבוה באסיה

חברת 
 אוטובוסים

מקום  ד ג א
 לשחייה

 ה כ  י ר ב

 תמיד

מובילי  א
 עדר

אות  מ י ע ו ר
 אנגלית

 ו י  

מילת 
 שאלה

דג מלוח 
(5,2) 

לא  רם
 יבשתי

פאר,  ר ד גר י מ י
 הדר

 ד ו   ה

תבלין 
 לקפה

 ו ו    אנקול  ג נ י ר ה ג ד
חיה 

 לילית

מילת  י ל ב ללא
 הכפלה

 מרי נ   ת י פ

מילת 
 ברירה

סוג 
 כלב

מהירות  ו א
 )בלעז(

 מ י מערב ד י פ ס
סך 

 תריסר הכל

אחד 
מהעמים 
 הקדומים

קיבוץ  ש מתנה י ס ו ב י ה
 בדרום

 ר מ ס
מילת 

 סוחר הכפלה

מן  בנוסף
 משקע

הר געש  ה ר י פ צ אזעקה ד ר ב
 באיטליה

 ד

כיוון, 
 נטייה

תלמוד 
 כלשהו

נער  מ ג
משרת 

(3,2) 

וכן  י ו ב  ל ב
 הלאה

זמר  ו כ ו
 ישראלי

 סימן עני

מגלגל 
 המזלות

אולם,  ר ב תבואה י ד ג
 אבל

נזל,  כ א
 ניגר

 ב ז

גל 
 בר מינן חורבות

 פס

בא 
 בברית

כלי  ל ע מילת יחס ל מ
כתיבה, 

 עט

 ס ו מ ל ו ק

מין  
 משקה

עיירה  ה ת
 ברבים

קש,  ת ו ר י י ע  
 שחת

 נ ב ת
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 תודות| מערכת "מכוונים גבוה"

 

תודה לכל הכתבים העוסקים במלאכה, תודה לכל מי שהיה מאחורי הקלעים, תודה לכל מי 

 שהקדיש זמן כדי לעזור ולתרום לעיתון.

 למשמעות.חסות לעיתון דרך החנות ייעוץ ו שנתנו ברוחופית תודה רבה לאיריס ברבי 

 .ן הקודם, שייעץ לי בעריכת העיתוניםתודה רבה לטומי ברצ'נקו, העורך העיתו

 של העיתון. המקורי תודה רבה לגל אנגדיה שעיצבה את הלוגו

תודה רבה למנהלי המכינות השונות על תרומתם והעזרה לעיתון בתחומים שונים, יצירת הקשר 

 הם השונות למען העיתון.ביני לבין החניכים, ביני לבינם, ועל תרומותי

, יובל רוזנברג, לינוי גיתית אילוז ,עמית הגלעדימנכ"ל העמותה,  -תודה רבה לכל הכתבים: גידי צור 

 .גפן, להב סוטו

 - להב סוטו, מנהל מכינת כנפיים לדוברי ערבית –שאדי עביד , גידי צורתודה רבה לכל המרואיינים: 

 .עורך העיתון

 שבזכותו עלה ה"קפה כוונים" הראשון לשנה זו.תודה רבה לאוסקר 

שאפשרו לעמותת כוונים להוות חלק אינטגרלי בפאנל הבחירות ואפשרו  20תודה רבה ללינק 

 לעיתון לכתוב על אירועי הערב.

 תודה רבה לעירית לאופר על העריכה הלשונית של העיתון.

שתות חברתיות, על תרומתה תודה רבה למיכל ניצני, מנהלת פיתוח וגיוס משאבים ומנהלת ר

 לעיתון.

מנטל, רכזת השירות הלאומי, על העזרה, ההצעות השונות וההקשבה -תודה רבה לתמנע דקמן

 בכל עת.

תודה רבה לנטע גרימברג וליאל רייזמן, ש"ש העמותה, וחלק חשוב מצוות "מכוונים גבוה", שתרמו 

 ון.ותורמות המון לעיתון, שמייעצות ומכווינות בכל צעד בעית

 תודה רבה ללהב סוטו על הוספת החידונים הייחודים והמשחקים לעיתון.

 תודה לכל האורחים שפקדו את משרדי העמותה והחנות ותרמו לעיצוב העיתון.

 וקשר עם הנהלת העמותה. תודה רבה ליהודית זגורי על תיאום פגישות,

 מעריכים את עזרתכם, עבודתכם הקשה, ותרומתכם לעיתון זה.
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לפרטים נוספים אודות התוכניות שלנו 

 וליצירת קשר בקרו באתר:

www.kvn.org.il 

 הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות:

 

טלפון:   2280300כתובת: קיבוץ לוחמי הגטאות, ד.נ גליל מערבי, מיקוד: 

 kivunim@kvn.org.il | דוא"ל: 9917444-04

 

 כוונים
 
 עמותת

  

kivunim 
  

http://www.kvn.org.il/
http://www.kvn.org.il/

