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 דבר העורך |  שניר שלום,  עורך עיתון "מכוונים גבוה" 
 

 כשחזרתי לחנות למשמעות, ידעתי שאני רוצה לערוך את עיתון העמותה. 
אני מתחבר לעבודה הזו בעיקר מהמקום, שאני מאוד אוהב לכתוב. כששמעתי שהעיתון הבא 

בפורמט דיגיטלי, שמחתי שהמרכז למשמעות שעומד לצאת ואני אערוך אותו יהיה עיתון 
 ומנגיש אותו לכלל תוכניות העמותה. מתאים את העיתון לזמנים טכנולוגיים אלו

העיתון הדיגיטלי מיועד להיות נגיש וזמין לכל חניכי העמותה, הם יהיו יכולים לקרוא אותו 
 , להגדיל את הטקסטים, להיכנסמהמחשב בדירות העמותה מתי שרק מתחשק להם

 לקישורים וסרטונים בנושאים השונים ועוד. 

השתדלתי שהעיתון, יהיה כמה שיותר רלוונטי, עם כתבות על מגפת הקורונה המשתוללת,  
הבחירות הקרבות לכנסת, ועמוד שיוקדש לזכרה של ספיר בורשטיין ז"ל חניכת העמותה 

 . בסוף חודש ינואר ובוגרת מכינת כנפיים שהלכה לעולמה

 קריאה מהנה ומקווה שתחכימו מכתבות העיתון. מאחל לכם 

 

 שלכם, שניר.

 

 גידי צור, מנכ"ל העמותה |  דברי הספד לספיר בורשטיין
 

 ספירה יקרה 

לכל אחד ואחת יש את הספיר שלו, אני קראתי לה ספירה, נוספה לה ה'. אשה קטנה לוחמת 
בהתמודדות עם הבריאות גדולה במערכות הבריאות שלך. כן אופק, לאחותך היה פז"מ אדיר 
 המורכבת שלה. בחורה נמוכה אבל בתוכה זקופה להורים זקופים. 

 תמונות של זקיפות קומה מתוך תמונות רבות מהשנים האחרונות איתך:  3

א' לקחת את המיקרופון ונתת את אחד הנאומים היותר  במפגש מסכם שנה  .1
ביניכם, קשר עם ההורים וקשר מרשימים שנשמעו מהחניכים. הכל היה שם, קשר 

 עם הצוות. הכרה במורכבות וגם הכרת תודה. בוודאי הייתה גם בדיחה לפחות אחת.
שלך בקיפולי נייר ויצירת ברכות היית מחייכת. כמו  בכל פעם ששאלתי על המומחיות  .2

 מקפלת מצנחים מדוייקת מעבירה את הקיפול לאחרים.
חנות למשמעות. שאלתי אותך "ספירה לא מזמן היית שפוכה על שולחן העבודה ב .3

מה קורה"? וענית "אתה יודע הכדור גומר אותי". השיחה נמשכה עם אחרים ופתאום 
הרמת ראש עם חיוך גדול, מאוד ערני ואפילו ממזרי ואמרת "על זה לא תגיד לא,  

 מאור כבר אמר כן, אני עומדת לאמץ כלב". 

הספקתי לעדכן, אך  א גידול בעלי חיים. הספקתי לספר על כך שאנו מתחילים פרויקט בנוש
 את לא הספקת ליהנות מהתוכנית. לא הספקת, אבל החיוך היה ענק. יבואו אחרים, ספירה. 

 נוחי בשלום, לא נשכח.

 בהערכה ואהבה צוות כוונים.

גידי. 



 בחירות 2021

 מפולנית: רפי ויכרט התקופה / ויסלבה שימבורסקהילדי  

 ,ֲאַנְחנּו ַיְלֵדי ַהְתקּוָפה
 .ַהְתקּוָפה ִהיא ּפֹוִליִטית

 ָכל ַהַמֲעִשים ַהּיֹוְמיֹוִמִּיים 
ָלכֶׁם ָלנּו, שֶׁ ְלָך, שֶׁ  אֹו ַהֵליִלִּיים שֶׁ

 .ֵהם ַמֲעִשים ּפֹוִליִטִּיים 

ה אֹו הִתְרצֶׁ  , לֹא ִתְרצֶׁ
ְלָך ָעָבר ּפֹוִליִטי  ִנים שֶׁ  ,ַלגֶׁ

 ,ָלעֹור ָגוֶׁן ּפֹוִליִטי 
ֵבט ּפֹוִליִטי  .ָלֵעיַנִים הֶׁ

ת רֶׁ  ָכְך אֹו ַאחֶׁ
יָך ִהְדהּוד  ,ְלָכל ְדָברֶׁ

יָך ִהְשַתְמעּות   ְלָכל ְשִתיקֹותֶׁ
 .ּפֹוִליִטִּיים

ְכְתָך ִבְסַבְך ַהַּיַער  ַאף ְבלֶׁ
 צֹוֵעד ְצָעִדים ּפֹוִליִטִּיים ַאָתה 

 .ַעל ַקְרַקע ּפֹוִליִטית

 ,ַגם ִשיִרים לֹא ּפֹוִליִטִּיים ֵהם ּפֹוִליִטִּיים
 ,ּוַבְמרֹוִמים ֵמִאיר ָיֵרחַ 

 .ְיֵרִחי-זֶׁה ִמְכָבר לֹא
 .ִלְהיֹות אֹו לֹא ִלְהיֹות, זֹו ַהְשֵאָלה

 .ֵאיזֹו ְשֵאָלה, ַחִביִבי. ָהֵשב ַבֲהַקָלה
 .ְשֵאָלה ּפֹוִליִטית

ן  ֱאנֹוש-ֵאיְנָך ַחָּיב ִלְהיֹות בֶׁ
 .ְכֵדי ִלְהיֹות ַבַעל ַמְשָמעּות ּפֹוִליִטית

ִתְהיֶׁה ֵנְפְט ָגְלִמי  ,ַדי ְבָכְך שֶׁ
ם ְמֻמְחָזר לֶׁ ר גֶׁ  .ִמְסּפֹוא ְמֻרָכז, ֹחמֶׁ

ַעל צּוָרתֹו   אֹו ַאף ֻשְלַחן ְיִשיבֹות, שֶׁ
 :ִשים ֲאֻרִכיםִהְתַוְכחּו ֳחדָ 

 ְוָלֵתת -ִמָסִביב ְלֵאיזֶׁה ֻשְלָחן ֵיש ָלֵשאת
 .אֹודֹות ַחִּיים ּוָמוֶׁת, ָעֹגל אֹו ְמֻרָבע-ַעל

ְרגּו  ,ֵביְנַתִים ֲאָנִשים נֶׁהֶׁ
 ,ַחּיֹות ָגְועּו

ָהבֹות  ָבִתים ָעלּו ַבלֶׁ
א  רֶׁ  ְוָשדֹות ָצְמחּו ּפֶׁ

ם ְכמֹו ִבְת  דֶׁ  קּופֹות קֶׁ
ָּפחֹות ּפֹוִליִטּיֹות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

חניך מכינת  , אודי שמשון

 כנפיים בוגרים 

הללויה, בברכה, בשעה טובה והמון מזל 
טוב. מערכת בחירות רביעית בתוך 

 שנתיים.
 רצינו? ביקשנו יפה וקיבלנו.

כאילו שבתוך תקופה כל כך מבולגנת 
ומסובכת מכל הבחינות זה מה שאנחנו  

 צריכים. 

ברור שאני לא הולך להציג את דעתי 
האישית או להוביל ולהנחות אתכם למי 

להצביע. אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק  
ועקרוני. הגיע הזמן שנפסיק לריב ולצעוק  
אחד על השני, ונתחיל לבדוק עם עצמנו  

מה באמת חשוב לנו במדינה שלנו ובינינו 
 בין חברינו בכל תחום ועניין ביום יום. ל

אז במיוחד בשבילכם הנה כמה המלצות 
 לפיתוח דעה עצמאית מושכלת.

דבר ראשון והכי חשוב, גיבוש האני מאמין 
שלכם. תבררו עם עצמכם מה חשוב לכם 

בכל התחומים, ומי מציע את העמדה  
המתאימה לכם. בשביל להבין מה מציע  

את המצע , תחפשו ותקראו כל מתמודד
של המפלגות השונות. תקשיבו  לראיונות  
עם הנציגים השונים בתקשורת. דברו על  

התחומים והתכנים עם החברים והסביבה 
הקרובה שלכם, ובעיקר תהיו שלמים עם  

 דעתכם.

אז כמו שאומר ליאור שליין בסוף כל 

 .מונולוג, שיהיה לנו בהצלחה

 רוצים ללמוד עוד בנושא? 

 הקישור מוזמנים ללחוץ על 

  - כל מערכות הבחירות והמפלגות בישראל 

  (idi.org.il)המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

העברת סמכויות לרשויות  

 המקומיות 
כנפיים ,  שניר שלום

 נהריה -בוגרים
 

כשמדינת ישראל נכנסה אל תוך משבר 
הקורונה, נוכחנו לראות, שהממשלה,  

שאמורה להוציא את מדינת ישראל עם 
כמה שפחות נזק מהמשבר הבריאותי  
והכלכלי, לא מתפקדת כראוי, ואזרחי  

 המדינה בינתיים קורסים. 
לעומת זאת ראשי הערים ברשויות  

המקומיות, כמנהיגים שמכירים את העיר  
שהם מנהלים הכי טוב, תיפקדו באופן  

ובטוח, במאמצים להוציא את יותר שקט 
הערים שלהם, מהמשבר. לדוגמה: ראש 

העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, החליט  
לסגור את פארק מרום נווה שממוקם 

בסמיכות לעיר בני ברק, כדי שלא ייווצרו  
התקהלויות בתוך הפארק, וכדי לקטוע את  

 שרשראות ההדבקה בשכונת מרום נווה. 
מכבים   -ין חיים ביבס ראש עיריית מודיע

רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, קורא  
כבר תקופה ארוכה לממשלת ישראל, 
להעביר את חלק מסמכויותיה בעניין  

הקורונה לסמכות השלטון המקומי, הוא  
מנמק את הבקשה בכך שראשי הערים 

מכירים הכי טוב את העיר שלהם, 
וחושבים על טובת התושבים קודם כל וכל  

ל בתושביה בהתאם  עיר תדע לנווט ולטפ
 למצב התחלואה בעיר.

 
כולי תקווה שחלק מסמכויות הממשלה  
יועברו לשלטון המקומי, כי בעיניי ראש 
העיר שלי משפיע על החיים שלי יותר  

ובצורה יותר מוחשית, מאשר חברי 
 הכנסת והשרים. 

 

  11חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי בכאן 

מתראיין על התמודדות משבר הקורונה  

 ברשויות המקומיות 
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  -החשובות באמת הבחירות

 רונן גרינברג 

הבחירות החשובות ביותר שלנו, הן 

הבחירות היומיומיות. אנחנו חיים בעידן  

של חופש ושפע המזמן לנו יותר אפשרויות  

בחירה מאי פעם בעבר. חלק גדול  

מהבחירות שלנו הן אוטומטיות, אנחנו לא 

מקדישים להם יותר מדי זמן ומחשבה. 

נקנה את הקפה שאנחנו רגילים לשתות, 

נקנה את החולצה שמוצאת בעניינו חן  

יובר התורן, בלי לשאול ונעקוב אחרי היוט 

יותר מדי שאלות. לא נשאל את עצמנו 

כמה שילם בעל מטע הקפה לפועליו, או  

כמה הרוויחו בעלי המותג על חשבון 

היצרנים? מה קורה לכל ערמות החולצות  

הזהות שלא נקנו? כמה מים זוהמו  

בתהליך הייצור שלהן? מי באמת מרוויח  

וכמה מכל "לייק" שאנחנו מקליקים  

הבחירות היומיומיות שלנו לא   יוב? ביוט

נעצרות בנו, הן משפיעות על רשת רחבה 

של אנשים הקשורים אליהן באופן ישיר או  

עקיף. הן משפיעות גם על היחסים בין בני  

האדם, על הכלכלה ועל כדור הארץ, לכן 

אלו בחירות פוליטיות. פוליטיקה היא שם 

כולל למנגנונים המסדירים את החיים  

שלנו בדרכים לא אלימות. החברתיים 

ביסודה פוליטיקה היא מושג חיובי  

המאפשר לנו להיאבק על מה שחשוב לנו 

בדרכים לא אלימות. יצא לה שם רע 

בזכות לא מעט אנשים המנצלים את 

שליחות הציבור לצבירת כוח, כבוד וכסף,  

אנשים אלו, יותר משהם פוגעים בשמה 

של הפוליטיקה פוגעים בציבור אותו הם  

ורים לשרת. אבל נשים את אמ

הפוליטיקאים בצד ונחזור לעצמנו, או  

לעתידנו. אם חשוב לנו עתיד המין  

האנושי, או לפחות עתיד ילדינו, אסור לנו  

להתעלם מהשינויים האקלימיים הנגרמים  

ידינו. לפני דור או שניים החשש  -על

העיקרי לעתיד הקיום האנושי היה פצצת  

 חפר שחיים היפה לשיר תקשיבוהאטום )

 (, עכשיו זהו האקלים.כתב

הבחירות שלנו משפיעות על האקלים. 

נכון, לא כולן אבל חלק גדול כן. בחירות  

המשפיעות באופן מובהק על האקלים הן 

הבחירה במקום המגורים, בסוג הרכב, 

הנסיעה בתחבורה ציבורית, מקום  תדירות 

וסגנון החופשה, כמות צריכת החשמל  

ובעיקר כמות הילדים שיהיו לנו. אבל אלו 

בחירות לא יומיומיות שלרובן נקדיש 

מחשבה, גם אם לא תמיד ניקח בחשבון  

את ההשפעה על האקלים. הבחירה 

היומיומית שלנו שהכי משפיעה על 

האקלים נמצאת בתפריט שלנו. אחת 

שיות הפוגעות ביותר בכדור הארץ התע

היא תעשיית המזון מהחי. גילוי נאות, אני  

לא טבעוני אבל חולק את חיי עם מתרגלת  

טבעונות בוגרת ומתרגל טבעונות מתבגר 

אוכלי כול וכלבה(.  -)ושני אומניבורים 

מתרגלי טבעונות הם טבעונים שאינם 

לוקחים חלק פעיל בשכנוע אחרים  

ם על עצמם אם מדי  לטבעונות ולא כועסי

פעם מתפתים לאכול מאכלים עם חלב,  

ביצים או אפילו בשר. יש לי חבר שהוא 

מטיף טבעוני, אני קורא לו חבר למרות 

שהוא קורא לי רוצח. בגללו חשבתי 

תקופה ארוכה שדרך הפשרה לא ראויה, 

ואם אני בוחר לא להיות טבעוני אז אין  

סיבה שאגביל את עצמי בכמות המזון  

שאני צורך. אבל אז נתקלתי בספרו מהחי 

 - האקלים אנחנושל ג'ונתן ספרן פויר " 

הצלת כדור הארץ מתחילה בארוחת 

הבוקר" והשתכנעתי שדרך הפשרה 

. כמו שמדינות יכולות לקבוע אפשרית

- יעדים להפחתת פליטת החמצן הדו

פחמני, כך משפחות יכולות לקבוע יעדים  

להפחתת צריכת מזון מהחי. אז זה מה 

שעשיתי, חישבתי כמה בשר, עוף ביצים  

ומוצרי חלב אנחנו קונים בחודש, ובהתאם 

הגדרנו יחד כמויות מופחתות. בינתיים  

ו לעצמנו אנחנו עומדים ביעדים שהצבנ

ונראה שבקרוב נוכל לבצע הפחתה 

נוספת, כי בינתיים גילינו אפשרויות  

עם תחילתה  קולינריות חדשות וטעימות. 

של מערכת בחירות נוספת, במדינה 

המתאמצת להישאר דמוקרטית, רגע לפני  

שמתחילים להתבצר במפלגות המוכרות  

או להתייאש ולהתבלבל מהשפע החדש, 

ב על ארוחת חשוב לעצור לרגע ולחשו

.הערב

https://youtu.be/1_rOaEeXZbY
https://youtu.be/1_rOaEeXZbY
https://www.e-vrit.co.il/Product/16360/%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D


 אלימות כלפי נשים

ב ָאָגה / ֹנַעם חֹורֵׁ ם ַהדְּ שֵׁ  בְּ

 ְוֵאין שּום כֹוַח ַבְּיקּום 
ָּיקּום  שֶׁ

 .מּול ִאָמא

 לֹא טֹוְרָנדֹו ִמְשתֹוֵלל 
ר ַבָּים  לֹא ַגִלים ֲאשֶׁ

ל  ,לֹא ֲעָרפֶׁ
 ,ְולֹא ָהֵאל

 .ְולֹא ָשָטן ִבְדמּות ָאָדם

 ָהְרָגִעים ּוִבְקֵצה 
ת  לֶׁ ַמְלָאְך ַהָמוֶׁות ְכָבר ַבדֶׁ  ְכשֶׁ

ת ֱאלֹוִהים  – ִהיא ִתְשַאל אֶׁ
ד  ?ִמי ִיְשמֹור ִלי ַעל ַהּיֶׁלֶׁ

 ְוִאם ִהיא לֹא ֵתַדע
ַעְכָשיו הּוא ְכָבר ָבטּוחַ   - שֶׁ

ה ָיָדּה  ִהיא לֹא ַתְרּפֶׁ
 ִהיא לֹא ִתְשַכב ָלנּוחַ 

 ּוְבֵשם ַהְדָאָגה
 ְצִליַח ְלִעיִתים ִהיא תַ 

 ַגם ָלקּום ִבְשָאָגה
 .ְוַלְחזֹור ִמן ַהֵמִתים

 )בהשראת שירה איסקוב( 

 

 לסיפור המלא של שירה איסקוב לחצו כאן

 

 ח או עזרה, לחצו כאןוולמידע, די

 

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2021/Article-3302584770ed671027.htm
https://govextra.gov.il/molsa/domesticviolence/home/home/


 
 

מדוע מרכזי הטיפול באלימות של משרד הרווחה  

 ? | שניר שלום אינם נגישים לנכים

 מצאתי לכם באתר של משרד הרווחה, רשימה של כל מרכזי

במשפחה. אבל מה? מבדיקה שערכתי רוב המרכזים בארץ אינם הטיפול בנפגעי אלימות 

נגישים לנכים! מה זה אומר עלינו כחברה? האם החברה חושבת שאנשים עם מוגבלות 

  מעצם היותם כאנשים עם מוגבלות, אינם חווים אלימות? אני חושב שהחברה טועה בגדול.

אם פיזית או מינית, דווקא  אנשים עם מוגבלות בישראל, בעיקר ילדים, חווים אלימות בין 

בדרך כלל מנצלים את מוגבלותו, של הילד או  מהאנשים הקרובים ביותר אליהם. האנשים 

כך האדם האדם, בכך שבגלל המוגבלות שלו, הוא יתקשה להתנגד לאלימות, ועל ידי 

מצליח לספק את צרכיו בקלות. בעיניי חוסר הנגישות של   שמפעיל כלפיו את האלימות,

לטיפול באלימות, מטאטאת את בעיית האלימות נגד אנשים עם מוגבלויות מתחת מרכזים 

לשטיח, והאנשים עם המוגבלות בישראל, יוצאים מופסדים מחוסר הנגישות, וממשיכים 

   לסבול מאותה אלימות בלי יכולת אמיתית, לקבל עזרה. 

 

 

-4a66-3d73-https://www.gov.il/he/departments/bureaus/?OfficeId=4fa63b79

68476809fc47-9174-476f-d85c-ff385dd31cc7&categories=307806f0-b3f5 

 ל משרד הרווחה בכל הארץ.קישור למרכזי טיפול באלימות ש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/bureaus/?OfficeId=4fa63b79-3d73-4a66-b3f5-ff385dd31cc7&categories=307806f0-d85c-476f-9174-4768476809fc
https://www.gov.il/he/departments/bureaus/?OfficeId=4fa63b79-3d73-4a66-b3f5-ff385dd31cc7&categories=307806f0-d85c-476f-9174-4768476809fc


 
 

 קורונה מסביב לעולם 

חניך מכינת .  עידן רפפורט:מילים /חופשה מהקורונה

 . כנפיים בוגרים 

 מלך האריות  -האקונה מטטה: לחן

 אקונה מטטה, לחצו כאן הלשיר  

 חופשה מהקורונה איזה משפט מדהים,  
 חופשה מהקורונה מה עכשיו עושים,  
 נוכל סוף סוף להיפגש עם החברים 

 .נקטר יחדיו על בידודים חופשה מהקורונה

 חופשה מהקורונה? כן זה מה שאנחנו רוצים  
 מה זה קרונה? לא כלום 

 שהקורונה לא תמות פתאום חחח,  
 שמע ילד תגיד לקורונה שתלך מכאן לעזאזל. 

 תגיד לקורונה למשל: את עושה דברים מרושעים  
 כמו לשלוח אנשים לבידודים

 .בידוד נעים, תודה 

 הקורונה זה וירוס כל כך נורא
 ארץ נתקפנו בהלה עד שיום אחד הגיע החיסון, כל האנשים ב 

 זה מכאיב כך המחסנים אכן אמרו או החיסון   
 האם כדאי להתחסן כן או לא? 

 הקורונה מבאסת והקורונה הפריעה תמיד איך המרגש?
 .הקורונה היא בת, חבר לא לפני הוירוס סליחה 

 חופשה מהקורונה איזה משפט כה מדהים,  
 ו עושים,  חופשה מהקורונה מה עכשי

 נוכל סוף סוף להיפגש עם כול החברים  
 תמשיך לשיר 

 נקטר יחדיו על בידודים  
 .חופשה מהקורונה

 ברוך הבא לעמק המבודדים 
 אתם מבודדים כאן אנחנו מבודדים איפה שבא לנו 

 .כן זה מקום ממש נחמד פה יפה כאן

 חופשה מקורונה, 
 חופשה מקורונה,  

 ,חופשה מקורונה חופשה 

 נוכל סוף סוף להיפגש עם החברים
 נקטר יחדיו על בידודים  

 חופשה מהקורונה.  

https://www.youtube.com/watch?v=vUbam5xCghc


 ? מה נשתנה וכיצד -קורונה

שרי  ק  תמנהל, איריס ברבי

 קהילה ומתנדבים

ואני מנהלת את תחום   שמי איריס ברבי
 המתנדבים וקשרי הקהילה בכוונים. 

הקורונה אכן טרפה את הקלפים ויצרה  
מציאות ללא וודאות , אתגר של קבלת  
שינויים צורך בגמישות ומציאת דרכים 

 חדשות וכאן גם הזדמנויות! 

בתחילה פעילויות מול קהל ואירועי קהילה 
נחסמו , גם התנדבויות בדירות היוו סכנה.  

הצלחנו לשמר פעילויות ספורט עם  
גם זה פסק  מתנדבים וחניכים בטבע אך 

עם עליית התחלואה . המצב צרך הרבה 
משאבים יצירתיים ובמיוחד כשהיה צורך  

 בסופו של דבר לבטל תוכניות . 
עם נחישות , למידת עמיתים ויצירת  

עוגנים בסערת חוסר הוודאות הצלחנו 
לחדש קשרים ולבנות שיתופי פעולה 

ואפילו לתכנן לקראת השנה האזרחית 
 החדשה.

ילתי , קשר עם הגן  קבוצת תאטרון קה
זואולוגי, חיזוק קהילת  –הבוטנאי 

המתנדבים בעזרת תפקידים חדשים  
שנותנים מענה משמעותי, הוספת תחומי  

התנדבות. פתיחת פורום חדש בנהריה 
,שימוש בזום לפעילויות קהילתיות 

"שיוויון בסלון".   –בהסברות ע"י הזום 
פתיחת קורס והתנסות בהעברת פעילויות  

דרך הזום ואפילו טקס פתיחת  חווייתיות
 תערוכת צילומים בשידור חי. 

 אשמח לשתף אתכם בכלי שעזר לי .
הסתיימה ויש לתכנן ביעילות  2020שנת 

, להציב יעדים וסדרי   2021את שנת 
 עדיפויות! 

זו הזדמנות מצוינת לעצור לרגע ולדמיין  
לעצמנו איפה נרצה להיות בעוד שנה 

ת  .! א2022בדיוק, כשתתחיל שנת 
 -התרגיל הזה מציעה לנו לורה ונדרקאם

מומחית לניהול זמן. לפי ואנדקאם רבים  
מאיתנו מפריזים בחשיבות שאנו מייחסים  

להתחייבויותינו השוטפות, בעוד שאנו 
ממעיטים בערכו של הזמן שאנחנו  

מקדישים לקדם את הדברים שבאמת  
 חשובים לנו. 

קחו דף ועט ורשמו לעצמכם מהם הדברים  
, שגרמו לה  2021מהלך שנת שעשיתם ב

להיות שנה מדהימה שכזאת? תבחרו  
לפחות שלושה דברים . התרגיל זה, לקוח  

מעולמות הדמיון המודרך. מאפשר 
להתבונן שנה קדימה, ועם זאת לתכנן  

לכאן ועכשיו, לעשות הבחנה בין מה  
שביכולתנו למה שאינו ביכולתנו ולא 

בשליטתנו. ככל הנראה נגלה, שיש דברים  
ביכולתנו ועל אף חוסר השליטה  שהם

בוירוסים עולמיים, יש לנו שליטה על לא 
מעט דברים משמעותיים וחשובים בחיי  

 היומיום ובעיתות חירום. 

מהם   –לסיום אענה בשאלה אליכם 
הדברים שיהפכו את השנה הזו שלכם 

 לנהדרת?

שינויים בחיי בעקבות  

 הקורונה
 ,  ישראל צאצאשוילי 

 .כנפיים בוגריםחניך מכינת 

בעקבות פריצת מגפת הקורונה איני 
יכולתי לבקר את אבי אשר גר בדרום  

הארץ, וכתוצאה מכך לא התאפשר לנו 
השנה לחגוג יחידו את חגי ישראל כמו 

  9התראינו יותר מאני ואבי לא בכל שנה. 
 חודשים.  

המגפה העולמית גמרה לי ולאחד מחבריי  
ם לא הטובים לא להתראות יותר משנה, וג
לצאת ולבלות עם שאר חבריי.  אבל  

כת את העולם פלמרות שמגפה עולמית הו
לכל כיוון אפשרי, יצא לי להכיר הרבה 

חברים חדשים דרך עולם משחקי הווידאו.  
המגפה לימדה אותי מהי החשיבות של 

שמירה על קשר עם האנשים החשובים לי  
באמת, כמו משפחה והחברים הקרובים  

רפי רחוק ממני.  החיים במרחק גיאוג
ולמרות כל מה שכתוב למעלה חיי החברה  
שלי בניגוד למה שחשבתי בפרוץ הקורונה  

אינם נקטעו, רק בגלל שהתפתח קשר 
עמוק ומיוחד יחד עם שותפי לדירה, ככה  

ללא ל יום יש לנו יום מלא ומעניין כש
 .צורך לצאת מהביתה



,  כתבה של מאיה צורק
"  מכינת כרמל"חניכת 
 . בוגרים

 
דבר בשלום לכולם, אשמח לשתף אתכם 

 שחיכיתי לו כבר מספר חודשים.
אני מתחילה לעבוד בעמותת בקרוב 
עמותה שמתעסקת בכמה  -"גוונים" 

תחומים: שירות לאומי, דיור ושילוב  
בקהילה לצעירים המתמודדים עם  

מוגבלות נפשית ו/או מוגבלויות בתעסוקה,  
 וכו'. בחברה 

בעמותה הזאת אני מתחילה להדריך 
קבוצות של שירות לאומי, בסדנאות  

שמתקיימות פעם בשבועיים ולעיתים פעם  
בחודש. כל סדנה בנושא אחר הקשור 

לאיכות החיים: דברים רבים שמדברים  
 עליהם ביום יום, בכל מקום ובכל זמן.

לפני שנתיים לא חשבתי מה בא לי לעשות 
שירות הלאומי בעתיד, עד שבתקופת ה

שלי הציעו לי להצטרף ל"סייעי הנחייה".  
שזו סדנה שהתקיימה פעם בחודש בתל 

אביב, כדי ללמוד איך לעמוד מול קהל, 
לנאום, לדבר בביטחון מלא ועוד כמה  

דברים. הייתי שם כמה חודשים עד  
שסיימתי שירות לאומי, ואז הציעו לי  

להצטרף לקורס עצמו להנחייה, ממש  
 התרגשתי.

רץ האחרון התחלתי את הקורס, במ
שמחתי וציפיתי שהוא יתחיל ואז הגיעה 

הקורונה שטרפה את כל הקלפים, חששתי  
שמא הקורס לא ימשיך ולא אוכל לסיים 

אותו כראוי אך לשמחתי, הזמינו אותי שוב  
 במועד חדש וחששותי נעלמו.  

התחלתי באוגוסט את הקורס והתחלתי 
 בדרך חדשה, דרך של הנחייה. 

שסיימתי את הקורס, בנובמבר,  אחרי
התחלתי את ניסיון ההנחיה, לאחר תקופת  

הניסיון, אתחיל לעבוד בשכר. בפעם  
הראשונה בהתנסותי נלחצתי והתרגשתי. 

לשמחתי, הייתה לצידי מנחה שהיא מנחה  
קבוצות שירות לאומי והיא ממש מדהימה, 

היא מאוד חיזקה אותי והאמינה בי דבר  
 שהעניק לי ביטחון. 

אום הבנתי שזה מה שאני רוצה  פת
לעשות, להנחות ואולי גם להשפיע 

בדרכים שבא לי לעשות, להגיד ולפעול  
)כמו המצגת שעשיתי עליי ואני מציגה  

 אותה לקבוצות בצופים(. 
לסיום: אין על התחלות חדשות במקומות 

חדשים, תלוי גם את מי שואלים, אבל 
במקרה שלי אני מאושרת ומחכה להתחיל 

 את.בדרך הז
תהיה שנה  2021מאחלת לעצמי ששנת 

משמעותית עבורי בתחום הזה, ומאמינה 
 שגם לכם בכל מה שתרצו לעשות!

 

 לחצו כאן   "גוונים"עמותת אתר ל
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My experience with Covid-19 

in Germany and Israel 

אלסנר מגרמניה,  קלרה  ,  מתנדבת 

 .מכינת כנפיים בוגרים

My name is Clara. I think the most of 

you know me already. I am a 

volunteer from Germany who is 

working in Kivunim in different areas. 

In this article I want to give you an 

insight of one really important topic of 

today: Covid-19. As I now have 

experienced the pandemic in two 

different countries, I can tell 

something about the differences and 

similarities. 

In spring Israel was in its first 

lockdown, as well was Germany and 

in my hometown. There we had some 

strict rules. At this time, I was working 

in a small café as a waitress, but due 

to the corona situation we had to 

close. Also, my school closed so all 

pupils had to stay at home. I was 

about to graduate. It was not what I 

wanted my final year to look like, 

because all the cool things (like prom 

and parties) were cancelled. But still 

I was lucky, that I have a huge garden 

at home, so at least I did not have to 

stay insight the whole time. I could 

easily go out to study. Some months 

went by and the summer came. In 

summer we had less cases in 

Germany. Especially in my region. I 

live in a very small town in east 

Germany, which is close to Poland 

and Czech Republic. Because of the 

fact, that the situation was really good 

there, we had the chance to have 

some great months. My family and I 

even went on vacation to Denmark. 

I left Germany at the beginning of 

September to come to Israel and do 

my voluntary service. When I left the 

situation in my home country was 

okay. I mean of course there where 

some cases of corona, but it was not 

too much. In September, the situation 

in Israel was very different to the one 

in Germany at the time. I arrived here 

at the 9th of September, just a few 

days before Israel went into another 

lockdown. It was already the second 

one here. 

A new country, a new situation 

relating to corona and a different 

handling. The first weeks of my time 

here I spent in Jerusalem. The rules 

in Israel where stricter than in 

Germany. We were told, we can only 

walk one kilometre apart from our 

home and there is a need to wear 

masks even outside. But I managed 

to get along with those rules. I 

experienced that it is easier to keep 

the rules when you live in a city. You 

can easily walk to the supermarket or 

even order on the internet. That was 

something very new for me, because 

where I come from, we had to drive 

with the car at least five kilometres to 

the next market and ordering in the 

internet was only possible in the 

cities. Anyway, Israel managed to get 

through their second lockdown. 

As I am in close contact to my family 

and my friends in Germany, I get told 

about the current situation of corona 

at home a lot. Since the middle of 

October, the numbers of infected 

people in Germany increase. By the 

end of November and the beginning 

of December the situation in 

Germany was so bad, that the 

government imposed a second 

lockdown. But this time it was stricter 

than last time. You cannot meet other 

people only two different households 

are allowed, shops where closed and 



 
 

it was forbidden to leave your house 

if it’s not for necessary things (like 

shopping or going to work). On 18th of 

December Germany reached a new 

record: over 30.000 infections in one 

day. Never before had there been a 

higher count of corona cases in 24 

hours. Many corona cases were 

counted in the region where I live. 

When I heard that I was really worried 

about my family. We live in a big 

house, together with my grandmother 

who is already over 70 years old. My 

father is a nurse at the intensive care 

unit (ICU) in the hospital. He works 

with highly infectious people every 

day. His and also a lot of other 

hospitals are on their limits. There are 

not enough people to care for the 

patients and also not enough beds or 

oxygen devices. My mother works in 

a home for people with mental illness. 

Half of the people there belong to a 

risk group. So, for my parents this 

time was not easy. Also, my sister, 

who is about to graduate next year 

had to stay at home and participate 

on zoom classes. She was not able 

to see any of her friends. My family 

was very happy when the vaccine 

was allowed to be used in Germany. 

My dad got his vaccine at the end of 

December, my mom hopefully will get 

it in February. Right now, the 

situation in Germany is still not good 

but it is more relaxed. Cases are very 

slowly decreasing, and people start 

to follow the rules better. I am really 

lucky to be in Israel now. Israel is the 

leader related to the vaccine. While 

Germany still needs to buy more 

vaccine, Israel already vaccinated 

approximately 20 percent of its 

population. There are a lot of reasons 

for this fact. At first Israel’s population 

is much younger than the one of 

Germany. And it´s also smaller. 

Concluded by the fact, that Israel 

pays more money and buys more 

vaccine it´s pretty clear, that this 

country is the front runner. 

One year ago, I would not have 

imagined to do my voluntary service 

in a global pandemic. The fact that I 

have to wear a mask all the time and 

keep distance to the people that I am 

working with is sometimes hard. 

There are so many things I wanted to 

do, which are not possible right now. 

But even though I wish all the corona 

will end soon, we cannot really 

change the situation we are in. But 

we can make the best out of it. I saw 

so many good ideas and lovely 

people doing wonderful and very 

creative things in Kivunim. At the end 

I can say that I am very grateful to be 

here, and it´s such a gift to work with 

you all. 

This whole situation we are in now 

and the fact that I got to experience it 

in very different situations teaches 

me one thing: Even if we all don´t like 

what is happening now, that we want 

Corona to end and go back to our 

“normal” life as it was before. It is so 

important to keep even the strict rules 

in order to help the people around us. 

I believe and I really hope, that this 

world will be a different one after 

Corona is over. A world where we 

appreciate the little things, be grateful 

for the freedom that we have and 

start to see the people next to us. We 

can learn so much from the current 

situation and I hope we all will. 

Stay strong and healthy. We are all in 

this together and we will get through 

it! Feel hugged!



Corona in Guatemala 

ג'ג ותרפיסטית  י פיז  ,קוב 'ניפר 

 "המרכז למשמעות "

The corona virus came to change 

everyone's life. This time I want to 

tell a little about what is happening 

in other countries, countries with 

perhaps less "luck" than us. 

I moved to Israel 4 years ago, but 

my parents, brothers and family 

stayed in Guatemala, where I had 

the opportunity to live and work for 

several years. 

Due to my work as a physical 

therapist and a time when I also 

worked as a paramedic, I had the 

opportunity to see public hospitals 

up close. It is worth mentioning that 

in Guatemala to have an acceptable 

regular medical care is necessary 

for private health insurance that is 

not that cheap . 

At that time, when I worked within 

the public services, I found a poor 

health system, two patients who had 

to share a single bed, lack of staff, 

lack of medicines and people dying 

only because there was not what 

was necessary in a hospital. 

However, we worked trying to give 

the best with what we had available 

and at that time there was no health 

emergency. 

My concern increased when the 

corona appeared and the first thing 

I thought was that all the people in 

Latin America would do, if 

something like what happened in 

Italy at the beginning of the 

pandemic got there. 

Fortunately, union and solidarity in 

these difficult times have been the 

key for countries like Guatemala, 

despite all the shortcomings and 

being a third world country, unlike 

Israel, it has kept contagion 

relatively low. People take social 

distancing, masks, and all 

necessary care very seriously, 

taking care of themselves has been 

the main task. 

Otherwise, the outlook would be 

quite discouraging for example: 

Performing a corona test in 

Guatemala costs the equivalent of 

300 shekels, public hospitals 

obviously do not have the capacity 

to serve a population of more than 

16 million people. 

Even private doctors and hospitals 

reserve the right of admission for 

many people, this from my own 

experience since my grandmother 

suffered from a stroke during the 

pandemic and even with negative 

Covid-19 tests, they did not accept 

to receive it in any hospital. 

But despite everything, it is quite 

emotional to see how the people 

have worked together to weigh the 

problems of the pandemic . 

There has been a lot of support from 

the private sector towards the 

poorest population and you can see 

even homeless people in the 

streets, but who wear a mask and 

respect the instructions of the 

Ministry of health. 

 

 



 ת ירקומגדלות  ירוקות דירות  

ושניר   המרכז  "חופית 

 "למשמעות

ימי הבידוד והסגר הם הזדמנות לטפח את  

שלנו.הגינה   את    הביתית  עבורכם  מצאנו 

 הנוסחה המנצחת לגידול ירקות: 

אדמה טובה +צמח טוב +העונה הנכונה  

ירקות   טובה=  +השקיה  במידה  +שמש 

 נהדרים מהגינה לצלחת!

ל  הנבטה: לעשות  , קישוא,  עגבניהניתן 

 . מלפפוןו פלפל, דלעת

במ בבית  ההנבטה  את  לבצע  קום מומלץ 

ו ישירה  קרינת שמש  ללא  לאחר   רקמואר 

להעביר   יש  זעירות  נביטות  שיוצאות 

 לעציצים שבחוץ. 

מוציאים את הזרעים מהירק    מה עושים?

אותו בחרנו, מניחים על מגש או צלחת על 

גבי מצע סופג )צמר גפן, נייר טואלט/סופג(,  

ונ קלות  המצע  את  לאמא מרטיבים  ותנים 

 )עובדת חיונית(.  אדמה לעשות את עבודתה

לעשות    השרשה:  אדמהמניתן  , תפוח 

 ועוד. לירקות    סלרי,  חסה,  קולורבי,  בטטה

אינם אבל    אלו  להנביט  ניתן  אותם  זרעים 

חדשים  שתילים  מהם  ליצור  ניתן  בהחלט 

 באחת משתי השיטות הבאות:

עושים? שומר   מה  בצל,  אדמה,  תפוח 

לכסות   ובטטות הקליפה,  עם  לחתוך  ניתן 

באדמה ולשמור על לחות קבועה. בהמשך  

י עלים  נחכה  נראה  ואם  מן האדמה  וצאים 

חדש  ירק  נקבל  חודשים,  ארבעה  שלושה 

 שלם מכל חתיכה שטמנו באדמה.

סלרי חסה,  קולורבי,  ניתן    גזר,  ועוד 

להשריש בעציץ )רצוי להתחיל במקום מוצל 

שבוע ולחכות  לשמש(  להעביר   -ובהמשך 

לנו  תוציא  שבתורה  לפריחה  שבועיים 

כמו   ולהנביט  לאסוף  נוכל  אותם  זרעים 

 .נבטנו את העגבניהשה

מקווים שנתנו לכם רעיונות לטיפוח הדירה  

 והנוף שלה.

הסביבה איכות  ,  צניעות,  על 

בוגר  –והקורונה   ש  "ש,  אורי 

 כנפיים צעירים 

הקורונה, ארורה ככל שתהיה, לימדה אותנו 

גם כמה שיעורים. רמת זיהום האוויר בסין  

וחלו   המגיפה,  מתחילת  פלאות  ירדה 

גדולים הקשורים בתרבות הצריכה שינויים  

 בכל העולם!

ישנם המאמינים שזהו כמו ״אות״ של כדור  

לנו   שמסמן  חברה..    –הארץ  ״הלו, 

של  הדרך  היא  הקורונה  ואולי  הגזמתם.״ 

נהיו  האדם  בני  שכן  לאיזון,  להגיע  הטבע 

דומיננטיים ופוגעניים בצורה לא הוגנת כלפי 

 שאר היצורים החיים פה, וגם כלפי עצמם. 

אנשים חושבים שתיקון מוצרים או מיחזור  

תורמים לאיכות הסביבה, וזה בהחלט נכון,  

אך הגורם החשוב ביותר בתרומה לאיכות 

הוא   זה    –הסביבה  מה  לשווא!  לצרוך  לא 

לא לקנות   אומר? להיות חסכוניים! לדוגמה:

מה שלא באמת צריכים, לא לבזבז חשמל  

 ומים. 

המערבית היא  תרבות הצריכה הבזבזנית  

פוגענית מאוד. מעבר לזה שבעיני היא לא  

רגעי   אושר  על  ומבוססת  כמו    –צנועה, 

שיש   אפילו  ויפה  חדשה  חולצה  של  קנייה 

 הרבה בארון.. היא מזיקה מאוד לסביבה!

כאשר אנו בוחנים את הדרכים לשמור על 

במודל  להשתמש  אפשר  הסביבה,  איכות 

  קודם כל לסרב, אם לא צריך   הנהדר הזה:

אם כבר מבזבזים, ו  לבזבז משאבים, אז לא!

הבזבוז. את  להפחית  משהו   אז  אם 

אם אי אפשר לתקן,  לתקן.אפשר  -מקולקל

שימוש   לצורך  בחומר  להשתמש  אפשר 

חלופי: לדוגמה לשתול ערוגה בתוך קרטוני 

 וכמובן, למחזר.  חלב.

אני מקווה מאוד שהמין האנושי ישמור על  

איכות   בנושא  חיובית  הסביבה. המשכיות 

 זה חשוב לכולנו, וגם לבעלי החיים סביבינו.  

 .אני מאחל לכולנו ליהנות המון ממה שיש

 



 
 

איך הקורונה משפיעה 

על חיינו ועל משבר 

 האקלים? 

האס, כנפיים   תומר

 בוגרים.

טוב.   לא  לצערינו,  האקלים,  מצב  כיום 

האוויר,   זיהום  הגלובלית,  ההתחממות 

כמויות הפלסטיק, שטחי ההטמנה המלאים  

מהיר   באופן  משפיע  זאת  כל  גדותם,  עד 

החיים   בעלי  ועל  עלינו  אכזרי  גם  ולרוב 

 בארצנו. 

ולא  שטחה  כל  על  בונה  ישראל  מדינת 

לצמוח   להמשיך  לאדמה  מאפשרת 

יים אין מקום לחיות בו  ולהצמיח. לבעלי הח

וניתן לראות כמה מהם בשטחים העירוניים  

 )כמו חזירי הבר בחיפה(. 

 מה ניתן לעשות? 

וחפשו   • פלסטיק  מוצרי  פחות  צרכו 

 את המוצרים המתכלים.

מחזרו ועשו שימוש חוזר במוצרים   •

 שניתן להשתמש בהם שוב. 

זכוכית,  • פלסטיק,  פסולת:  הפרידו 

 נייר ועוד. 

חשמל:   • פחות  את  צרכו  צמצמו 

חלונות   פתחו  במזגן,  השימוש 

והאירו את הבית באור טבעי. צפו  

בטלויזיה מועיל    -פחות  גם  זה 

מבחינה  לנו  וגם  לסביבה 

 בריאותית.

אני מקווה שהצלחתי לתרום ולו במעט  

 ☺ולהשפיע עליכם ואולי על העולם 

 

 

 

 

 

על פרויקט דירות  

 ירוקות כבר שמעת?

צעירים, יזמה שיר, רכזת מכינת כרמל  

העמותה  דירות  טיפוח  נפלא!  רעיון 

ליופי,   שיתרמו  ופרחים  צמחים  בשלל 

 לסביבה וכמובן גם לנו.

אז גיסו כספים, תרומות והרבה נכונות 

מהדירות   בחלק  והקימו  לעזור  ורצון 

החיסון   ימי  במהלך  חילקו  ירק,  גינות 

עציץ לכל חניך/ איש צוות, הוסברו דרכי  

 ל צמח.שתילה, השקיה ואור לכ

כחלק מהפרויקט חולקו לכל חניך עציץ  

לטפל   האחריות  ועליו  בחר  הוא  אותו 

השקיה,   הנכון,  למיקום  לדאוג  בצמח: 

 טיפול ועוד. 

שלכם,  הצמח  על  תשמרו  כי  מקווים 

 תדאגו ותטפחו אותו. 

 כמה כיף לקום לנוף ירוק יותר?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 החיים באמריקה 

כנפיים  חניך מכינת , יואב פז

 צעירים 
רציתי  שלום על  ,  לכם    התקופה לספר 

 באמריקה )בערך שנתיים(.שגרתי 

בן   , אבא שלי חזר מהעבודה  13כשהייתי 
הציעו לו   -)באינטל( והודיע הודעה מרגשת

שמחה   הרגשתי  לארה"ב.  רילוקיישן 
לפולסום,    -אדירה שרונה  ממושב  לעבור 

ביולי   היה  זה  טסנו  2011קליפורניה.   .
לפולסום.  ומשם  אטלנטה  דרך  מישראל 
נחתנו בקליפורניה,שם חיכתה לנו לימוזינה  
היה  זה  החדש,  הבית  עד  אותנו  שלקחה 
מה  הבנתי  לא  בהתחלה  ומיוחד.  נחמד 
כשהגענו   מהטיסה.  עייף  הייתי  כי  קורה 

הייתי לחוץ. הדלקנו את    -הביתה היה מוזר
הטלוויזיה שלא ממש עבדה אבא סיפר לנו  

ה החדשות  טובותאת  שהיינו   -לא  הבית 
אמורים לגור בו, לא היה מחובר לתשתיות 
בכלל. כל השבועיים הראשונים עברו עלינו  

 בלי אינטרנט!! כמעט השתגעתי... 

הלכנו להמון טיולים בהרבה מקומות וברוב  
  - הטיולים במקום ליהנות כולנו היינו רעבים

כי ראינו הרבה מסעדות מסביבנו. לא זוכר 
המסעד שמות  זוכר את  אני  אבל  ות, 

בהן. שהוגש  האוכל  את  הייתה   שאהבתי 
מהטיול   כחלק  שנסענו,  אחת  פעם  איזו 
וכשהגענו  קליפורניה  בתוך  שם,  שעשינו 
למרינה של סן פרנסיסקו ראינו כלבי ים והם 

 היו ממש חמודים. 
של  סניפים  יש  באמריקה  המקומות  ברוב 

זו חנות ענקית    -Costco"חנות לכל דבר,  
כמעט שם  ספות,    ויש  אוכל,  אפילו  הכל 

 מאפייה, יין ועוד. 
למדתי בבית ספר באמריקה והיו שם אחלה 
של מורים. זה היה בית ספר מקומי, היו בו  
שתי כיתות של חינוך מיוחד, אבל עד כמעט  
סוף השהות שם, הלכתי לשיעורים שכולם  

שמה היה    -השתתפו בהם. הייתה לי סייעת
 ם. רובין, אנחנו עדיין בקשר מידי פע

מבחינה  לא  גם  נגישות'  בעיית  הייתה  לא 
 ידעתי אנגלית עוד לפני שהגענו. -שפתית

יום אחד למדנו מתמטיקה ושיחקנו משחק  
מחשב לימודי והיה כיף. המשחק הלך ככה: 
זה היה דרקון בתוך טירה שהיה תקוע בזמן  
עם   הולכים  הביתה.  להגיע  צריך  והיה 
הדרקון בעזרת החיצים, היה צריך להביס  

 . ת השדונים בעזרת פתרונות מתמטייםא

 
המקומות   נחמדים,  היו  שפגשתי  האנשים 

 שראינו היו יפים. 
זו הייתה חוויה טובה, אבל היום לא הייתי 

 חוזר לשם.
שלי  והחלום  ביפן  לבקר  מעדיף  אני  היום 
נראית  יפן  לגור שם תקופה מסוימת.  הוא 
שם   ואין  טובים  אנשים  מעניין,  מקום  כמו 

 כעס כמו בישראל.בעיות של 
 
 

חנה זיסקינד חניכה בתכנית  

 :בוגרים נהריה ממליצה

רק עוד יום  "

מאת   -אחד

 " כריסטין הרמל

 

 

אחות   על  סיפור 

בארצות   ילדים  אונקולוגיה  במחלקת 

בראש   גידול  לה  שיש  שמגלה  הברית, 

ההתמודדות   ועל  לחיות,  ספורים  וחודשים 

שממנו   ללב  נוגע  רומן  זהו  המחלה.  עם 

למדתי שלכל דבר בחיים, יש זוויות שונות, 

אנשים   בנו.  תלוי  זה  אחרת.  מבט  ונקודת 

אך  הסיטואציה,  את  לנו  משנים  אחרים 

ההחלטה אם להסתכל על הצד הטוב בה  

אני   שאם  למדתי  עוד  שלנו.  היא  הרע,  או 

ממש רוצה להשיג משהו בחיים, אני יכולה 

לעשות זאת תמיד, אף פעם לא מאוחר מדי 

נצל כל רגע כל עוד אנחנו נושמים וצריך ל

 בעולם הזה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

המלצה לאומן מאת יובל  

חניכת כנפיים  ,  הרשקוביץ

 צעירים 

צייר מפורסם     נדבר על
 .רפאלבשם 

בגלל  זה  בצייר  בחרתי 
במגמת   שלמדתי 
שזה  וחשבתי  אומנות 

 ממש יעניין אתכם. 
 - אספר קצת מסיפור חייו

בעיר   באיטליה  נולד  כינויו  רפאל  אורבינו. 
למשפחת   בן  אורבינו.  דה  סנזיו  רפאל 

 ציירים. 
רפאל התבלט בעיקר בציורי דמויות דתיות,  

למד לצייר     ופעל בשיא תקופת הרנסאנס.  
שהיה צייר ומשורר.     מאביו, ג'ובאני סנטי,

 . 12  ג'ובאני מת כשרפאל היה בן
בן   אמן     ,16כשהיה  אצל  ללמוד  התחיל 

. וחיקה את עבודותיו פייטרו פרוג'ינו   בשם
השנים נודע     (.1445-1523)   בין  פייטרו 

בהרמוניה   פשוטים  ציורים  שצייר  כמי 
כה   בצורה  אותו  חיקה  רפאל  סימטרית. 
מושלמת, שקשה היה להבחין מי מהם צייר  

 חלק מהציורים. 
 

 

 

 

 

 Scuola)באיטלקית:   "אסכולת אתונה" 
di Atene  אחד מהציורים הידועים של )

הציור    .1510–1509  רפאל. צוייר בשנים
בארמון    בעצם ציור קיר  שזה  פרסקוהוא 

 כיכר פטרוס הקדושהאפוסטולי שליד 
. הציור מציג את כל גדולי  קריית הוותיקן ב

וגדולי הספרות   הפילוסופים
 . והרנסנס   העתיקה  יוון  מתקופות

 
 
 
 
 
 
 

 פרפרים 

תכנית דיור  ,  יונתן גולדמן

 . נתמך
היכולת  אמנות.   הוא  בשבילי  תיאטרון 

במה   פחד  ללא  דמויות  ולגלם  לשחק 

יכולת רב.  עצמי  ביטחון  לי  זו   מעניקה 

למדתי כשהייתי נער בארצות הברית ופעם  

הטוב לחנות בשבוע הייתי הולך עם חברי  

אפ -ספרים.  שם היו מתקיימים ערבי סטנד

לא  בהם  משתתף  והייתי  הפתוח  לקהל 

 פעם. 

בארץ לראשונה השתתפתי בחוג תיאטרון  

היינו   אנו  שנה  מדיי  ניצן.  החברתי  במרכז 

מעלים הצגה חדשה שעליה עבדנו במשך 

ובשנת   חודשים  על 2019עשרה  עבדנו   ,

תחילת  לפני  ורגע  "פרפרים"  ההצגה 

 רנה הספקנו לעלות אותה. הקו

היו הרבה סצנות בהצגה, היא נפתחה עם  

כלי   שיחקתי  אומנם  )אני  אנושי"  "שחמט 

שלושה   עוד  עם  ביחד  "מעודד"  שחמט 

לדמות  אומרים  אופרה  בקול  אשר  אנשים 

 המרכזית לאן להזיז את החייל(

היו עוד כמה סצנות ובשלישי אני גלמתי את 

אשר  פסיכולוגית  דמות  ה"מקטלג", 

מהסצנה   )החייל  אדם  בן  לאבחן  תפקידה 

מאוד   מיוחדים.   צרכים  בעלי  הראשונה( 

ממש   לי  יצא  כי  ה"חיזור"  מסצנת  נהנתי 

האחרים   לעיני  "להשוויץ"  וכאילו  לרקוד 

שניסו לחזר.  היו עוד כמה סצנות של מרכז 

 הכשרה ובו גילמתי "מקליד".  

מאוד נהניתי לשחק בהצגה זו. אהבתי את  

למי של  וההכנות התהליך  הטקסטים  דת 

 לקראת ההצגה.  

 

אני דיי מדוכא שאני לא יכול להמשיך בחוג 
 כי ממש מהנתי לגלם תפקידים ודמויות. 

 
 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%9F


 
 

,  רותם גרמאי -התחלה חדשה

 מכינת כנפיים צעירים 

ה שני  בפעם    11.1ביום  להתנדב  הגעתי 

רציתי   אני  בנהריה.  הבוטני  בגן  הראשונה 

עם  להיות  אוכל  אני  במקום שבו  להתנדב 

חיות אז ניגשתי לאיריס ודיברתי איתה על 

הבוטני  הגן  על  חשבה  ישר  איריס  זה. 

זה גן    -וקבעה לי פגישת היכרות עם המקום

 חיות קטן שנמצא ממש בתוך נהריה.  

לחוצ מה הגעתי  ידעתי  ולא  היום  באותו  ה 

בו.  אעשה  אני  ומה  הזה  המקום  זה 

כשהגעתי למקום וראיתי את כל החיות עלה 

לי חיוך על הפנים, זו הייתה הרגשה נעימה 

וידעתי שאני רוצה להמשיך  וחמה בשבילי 

 ולהתנדב שם. 

כשהגעתי בפעם הראשונה מנהלת המקום 

כל  את  לי  והראתה  בגן  סיור  לי  עשתה 

ם את הארנבונים. כשראיתי את וג  -החיות

פינת הארנבונים שמחתי מאוד ורק חיכיתי  

וללטף אותם זה היה הדבר   -להיות איתם 

המנהלת  ישר  לעשות.  שרציתי  הראשון 

להיות  הלכתי  אז  איתם  לשבת  לי  אישרה 

הדבר  לגמרי  זה  אותם.  וללטף  איתם 

במיוחד   הזו,  בתקופה  צריכה  שהייתי 

העסיק את בתקופת הקורונה הייתי חייבת ל

 עצמי ואני שמחה שיצא לי להתנדב בגן. 

יש   נמצאת  אני  שבה  הארנבונים  בפינת 

ארנבון אחד חברותי מאוד וקראנו לו פיטר  

על שם הסדרה "פיטר הארנב". הוא ממש  

שהגעתי  הראשון  מהרגע  וחברותי,  חמוד 

אליו.   לגן הוא ניגש אליי ורוצה שאני אתייחס

עם  ולהיות  לשבת  פשוט  יכולה  אני 

 הארנבונים שעות ולא להשתעמם. 

שאני   בנושא  תהיה  שההתנדבות  רציתי 

אני מאוד אוהבת לעבוד    -אוהבת כמו החיות

והן נותנות לי הרגשה נעימה כל  עם חיות 

פעם מחדש. כשאני נמצאת עם החיות אני  

אף אחד   -נמצאת ממש בעולם משל עצמי

לא מפריע לי, אף אחד לא מציק לי וזה רק  

אנ והחיות.  הדברים  אני  מכל  שוכחת  י 

 .הרעים והחיות נותנות לי להרגיש בבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הוא גיבור "דרו " וראנד על ששמו -הסיפור שלנו על גיבור

על בתעופה. יש לו מיוחד בעל מוגבלויות פיזיות ויכולות 

כיסא ממונע שיכול לשנות צורתו וניתן לשימוש במצבים 

   שונים.

c 

 

אני חושב שמישהו 

נמצא בצרה, הקולות 

נשמעים מכיוון 

 הכביש

הצילו נפלנו  

 לתהום 

תחזיקו מעמד 

אני מחלץ  

 אותכם

בבקשה  

הורד אותנו  

לקרקע יש  

לנו פחד  

 גבהים

התאזרו  

בסבלנות עוד  

מעט אני  

 מוריד אותכם 

תמיד שמח  

לעזור  

 לאנשים

אנחנו  

מודים לך  

על זה  

שהצלת  

 אותנו



 
 

 נרדפותתשחץ מילים  

 מתיאס נדר וחנה זיסקינד, חניכי כנפיים בוגרים 

 

 פתרון: 

חרפה/  -קצת/ בושה -בד/ מעט -אמבטיה/ ענף -טנא/ גיגית -מתנה/ סל -לבנה/ שי -ירח

לחם/   -לביא/ פת -ידיד/ אריה -לבדוק/ עמית -דף/ לבחון -הס/ נייר -פיח/ שקט -פחם

 -נביאהאבל/  -כזב/ אולם -קשישה/ שקר -בול/ זקנה -סופה/ בדיוק -חמה/ סערה -שמש 

 וילון.   -שתה/ פרגוד -הלם/ גמע -אניה/ זעזוע  -פינהחד/ ס -מוטו/ ברור -חזון/ פתגם

 סל      ירח 
 

 גיגית    

 שי 
 

 ענף פרגוד 

 לבחון  
 

   מעט     

 בושה  עמית 
 

      שקט   שמש   

 סערה 
 

       
 
 
 

 נבואה   

 פחם      
 

   

 זקנה
 

 נייר 
 

      פתגם  אריה   

 ספינה
 

 זעזוע  
 

  אולם  שקר   פת   

 גמע 
 

 בדיוק   
 

       

 ברור 
 

   
 
 
 

       

   
 
 
 

       



 
 

 טריוויה 
 נריה לוי ומתיאס נדר , אלון שיימן 

 תכנית הבוגרים נהריה 
 
  . באיזה יישוב הונף דגל הדיו המאולתר?1

 א. חיפה  
 ב. אילת  
 ג. באר שבע  
 ד. עכו  

 
 קרוי על שם מישהו?   לא. איזה מבין הישובים 2

 אלעד א.  
 ב. כפר אז"ר  
 ג. קיבוץ יד מרדכי  
 ד. גבעת ח"ן  

 
 מהי המועצה המאוכלסת ביותר בארץ? . 3

 א. עמק חפר  
 ב. מטה בנימין  
 ג. מטה אשר  
 ד. מטה יהודה  

 
 . מי מארבעת ראשי הממשלה הבאים הוא מזל מאזניים?4

 א. בנימין נתניהו  
 ב. מנחם בגין  
 ג. יצחק רבין  
 ד. יצחק שמיר  

 
 "? freemap Israelישראלית נקראה בתחילת דרכה ". איזו המצאה  5

 א. גוגל מפות  
 moovitב.  

 wazeג. 
 trailzeד.  

 
 מהו השיר הראשון של אריק איינשטיין? . 6

 שר בשבילך  .א
 הייתי פעם ילד  .ב

 ג. יושב על הגדר 
 גיטרה וכינור  .ג

 
 איזה מבין משחקי הקופסא לא הומצא בישראל? . 7

 מונופול  א.

 ב. טאקי 
 רמיקוב ג.  
 יניב ד.  

 
 איזה אתר מבין אתרים הבאים נמצא בצפון הארץ? . 8

 א. גן לאומי ציפורי 
 ב. בית גוברין 
 ג. דרך בורמה 

 ד. גבעת התחמושת 

 



 
 

 רכזת השכלה  –כתבה של תמנע על תפקידה החדש בעמותה 

 

עם בוא הגשם צמח לו תפקיד חדש וחשוב מאוד בעמותה, תפקיד שעומד בזכות עצמו ולא  

נלווה לתפקידים נוספים. בעולם שאנו חיים יש חשיבות גדולה להשכלה ומתוך הצורך נוצר  

 התפקיד, שמחה שנתנו לי את ההזדמנות לרכז תחום חשוב כל כך.

כחלק מעבודתי אני יוצרת קשרים ונחשפת לתכניות לימוד שונות, לומדת על זכויות ביטוח  

יך של בירור וחיפוש מסלול ההשכלה  לאומי וסל השיקום ועוברת יחד עם החניכים תהל

 המתאים לכל אחד על פי צרכיו השונים.   

השלמת בגרויות, קורסי העשרה, קורסים להכשרה  -יש מגוון רחב של מסלולי השכלה

מקצועית, לימודי תעודה ותארים. ויש גם המון מוסדות בפריסה ארצית ותכניות סיוע  

 לו.  מהים, כל אחד עושה את הבחירה המתאילסטודנט

בשבוע הקרוב יתחיל קורס אנגלית לחניכי העמותה שמורי הקורס נמצאים בארה"ב, זאת  

הזדמנות להגיד תודה למיכל ניצני על הובלת הפרוייקט ולקורונה שפתחה לנו את הראש  

 ופתחה הזדמנויות למידה חדשות. 

 בהצלחה למשתתפי הקורס הקרוב

 בהמשך יתפרסמו קורסים נוספים  

 

 לפנות אליי מזמינה אתכם 

 זמינה לכל שאלה או חשיבה משותפת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אתר "החנות למשמעות" עלה לאוויר!

החנות למשמעות היא חנות קטנה שבטח כולכם מכירים, נמצאת במשרדינו שבלוחמי  

 הגטאות.

מה שבט לא שמעתם )לפחות לא כולכם( היא שהחנות משתפת פעולה עם עמותת "כוכב 

הגיעו לחנות מוצרים חדשים, משגעים וייחודיים! כל מוצר עשוי בהמון אהבה הצפון" ובשל כך 

 ותשומת לב לפרטים הקטנים.

החנות הינה חלק ממרכז ההכשרה לקראת תעסוקה לחניכי העמותה אך לשמחתנו כולם  

 יכולים לרכוש ממנה מוצרים.

חדש שלנו, לעיין  ועכשיו, יותר מתמיד, הרכישה היא סופר קלה ונגישה, ניתן להיכנס לאתר ה

 במוצרים השונים, לקרוא את הבלוג החודשי וכמובן להזמין מוצרים דרך חנות האונליין. 

 אנחנו מצרפים לכם כמה תמונות אבל ממליצים בחום פשוט להיכנס לאתר: 

 כאן לחצו לאתר לכניסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shopformeaning.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

לפרטים נוספים אודות התוכניות שלנו  

 וליצירת קשר בקרו באתר:

www.kvn.org.il 

 הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות: 

 

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

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

 כוונים
  
 עמותת

  

kivunim 
  

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

