סיור חברי העמותה בצפון  17- 16ביוני 2021
יצאנו לדרך בשעות הבוקר:
מירושלים  :מרים בר-גיורא (נהגת) ,נילי דרור ,רות פלש ,ג'ולייט דביקה
מהמרכז  :חנה גיבור-אלישע (נהגת) ,הדס זאב ,יפי וולמן ,אריאלה ליכטרמן
מתל אביב  :עדנה בר און (נהגת) ,אלי עתיר ,אילת גלילי ,ג'ודי שלסקי
בשעה  12.00הגענו לתמרה ,לחווה החקלאית שהיא חלק ממערך מסגרות הטיפול של מעון אלנהדא בראשותו של
מוחמד דיאב ,חבר העמותה ,שהזמין אותנו להכיר את מערך השירותים והגישות הטיפוליות שבאחריותו.
הוזמנו לסוכה מקסימה עם כיבוד בקפה טורקי מעולה ,מלפפונים שזה עתה נקטפו בחלקה ,פרי וממתקים ובנוכחותם
של עוד חברי צוות .מוחמד הציג את עבודתו ,תפישת עולמו ודרכי הטיפול שהוא מפעיל .דבריו עוררו דיון ער מקצועי
עם היבטים אנושיים הנוגעים בצרכי הנזקקים ומשפחותיהם .השיחה הייתה מרתקת ומלהיבה וכולנו הרגשנו שאנו
פותחים את שני ימי הסיור במקום המתאים ביותר להרגיש שיש מה ללמוד ,להכיר ולהעריך ואף לרצות להכיר ולדעת
עוד.
בסיום השיחה יצאנו לביקורים במספר פינות מיוחדות בחווה וקבלנו הסברים על דרך פעולתם ועבודתם של החניכים.
להלן התמונות שליוו את הסיור:

בסיום הסיור הוזמנו לארוחת צהרים מפוארת ועשירה מאד במסעדה על כביש :70

פגשנו קרוביו של מוחמד שחגגו במסעדה
מלאי רשמים ושבעים עד מאד ,יצאנו לדרך להגיע בזמן לפנימיית "אהבה" בכפר ביאליק שם חיכו לנו בשעה .16.00
קיבל את פנינו יואב אפלבאום ,מנכ"ל הכפר ,שמאד שמח לקראתנו במיוחד כיוון שנילי דרור ,שסייעה ועבדה עמו
לאורך שנים ,הייתה נוכחת בסיור (והוא לא ידע שתגיע .)...יצאנו אתו לאולם שהכינו עבורנו לשמוע מפיו על
ההיסטוריה של המקום ,על שירותיו לנוער בסיכון ,על הגישות המיוחדות ,המקצועיות ,האנושיות והחדשניות שהם
מפעילים במקום .דבריו של יואב היו מלווים בדוגמאות רבות ונשאלו שאלות רבות .התפתח דיון מקצועי והחברות
הביעו דעתן ושיתפו בידיעותיהן וניסיונן .נראה היה לנו שיואב קצת הופתע מפרץ השאלות והטיעונים שלנו ,עם זאת
קיבל אותנו באהבה וברצון ובהמשך שיתף אותנו גם בדברים אישיים .בהחלט הרגשנו טוב באווירה ששרתה עלינו
במקום!
לאחר השיחה שנמשכה זמן ארוך ,יצאנו לסיור והכרנו פינות חמד ואנשים מקסימים שעובדים בכפר :פינת החי,
האורווה ,המשתלה והגינה סביבה וכן ביקור אצל משפחה צומחת שלה ,כמדומני ,שני ילדים משלה ושמונה ילדים
מאומצים מהכפר .הביקור אצלם (קומה שלישית בבניין מגורים בכפר) והשיחה עם ההורים והילדים היו גולת הכותרת
של הסיור!

רונית סלע הודיעה לנו שהיא מצטרפת אלינו מגדעונה ומחכה לנו באכסניית הנוער בעכו ואנו יצאנו משערי הכפר
בחשכה היורדת עשירים בחוויית הביקורים עד כה:

הגענו לאכסנייה בשערי העיר העתיקה בעכו  -בניין מרשים ביופיו ורחב ידיים .קבלנו מפתחות ומיהרנו לחדרים
להתרענן .הצילומים הבאים מתארים את אשר ראינו בחדרים ומהמרפסות היפות שלנו:

לא נותר לנו זמן מיותר למנוחה שהרי ,קיבלנו הוראה מחנה והדס להגיע בשעה  8.30לגג האכסנייה למדיטציה
בהנחיית אריאלה .כך אמנם עשינו תוך כדי התפעלות אדירה מהנוף שנשקף מהגג  -האורות הצבעוניים סביב
והספינה המקושטת ששטה במימי המפרץ .לאחר המדיטציה אף קבלנו הסבר מוקלט ממכשיר מצוין שמצוי על הגג
המסביר את הטופוגרפיה ,הגאוגרפיה וההיסטוריה של המקום המופלא הזה .לצערנו ,אין תמונות מהיופי שחווינו.

לאחר מכן ,ירדנו לחדר עם מיחם שהיה כולו עבורנו והעמסנו על השולחן ממיטב המאכלים שהבאנו עמנו .כמובן שלא
יכולנו לאכול הרבה לאחר ארוחת הצהרים העשירה בתמרה אבל בכ"ז טעמנו מתוקים ,פיצוחים ופירות והתכבדנו
בשתייה חמה וקרה .את הערב פתחנו בהרמת כוסית יין לכבודנו ולבריאותנו!!
חנה והדס הכינו ערב חברתי-בידורי מושקע ומיוחד .האווירה הייתה אינטימית וחמה (אולי גם כיוון שהיינו נשים
בלבד .)...חלקנו סיפורים ורגשות אישיים ביותר וחשנו שזו הזדמנות להתקרב ולהכיר טוב יותר זו את זו .אכן ,היה זה
ערב גיבוש אמיתי!
בסיום הערב היינו עייפות מאד וחלק פרשו לישון .אחרות יצאו לסיור בנמל וגילו בתי קפה ומקומות מלאי אנשים,
מוסיקה ואוכל כאילו לא הייתה שנת קורונה ולא היו מהומות לפני זמן לא רב.
כמדומני שראיתי תמונות אך לא קבלתי אותן כך שלא יכולה לחלוק אתכם.
למחרת בבוקר נפגשנו בחדר האוכל הייחודי שבו יש חלק מחומה עתיקה .הכינו לנו שולחן ארוך וסעדנו ארוחה
מצוינת ועשירה שהוגשה בבר כולל קפה מצוין ממכונה.
שוב לוח הזמנים לביקור הבא דחק לעזוב בשעה  8.15כדי להגיע למקום האירוח הבא בחיפה .הבטחנו לעצמנו
שנשוב ונגיע לאכסנייה ולביקור אמיתי של העיר עכו שיש בה הרבה לראות ולעשות.
הדירבון לצאת בזמן כדי לא להיקלע לפקקי תנועה וגם למצוא חנייה הצליח ,וכולם הגיעו בזמן לארגון "אשה לאשה"
בחיפה בהדר.
התכנסנו באולם שמלא בכרזות רבות ,כסאות סביב ופינת שתיה .קיבלה את פנינו צמרת שעובדת בארגון שנים רבות
והייתה כאן למעננו לספר איך התחיל ,מה המטרות והחזון ,מהן הפעילויות ,מי האנשים והתומכים ובעיקר  -היבטים
רחבים של חשיבה ועשייה למען נשים בכל תחומי החיים .שוב ,דבריה עוררו סקרנות ,נשאלו שאלות רבות והתפתח
דיון נרחב .צמרת אף הציגה שתי נשים שמובילות שירותים חשובים כמו ,קו חם ומרכז סיוע וכן את הפעילות בחברה
הערבית וחיבורה ליהודית.

אמנם יכולנו לשמוע עוד ולדון עוד ועוד אבל שוב הזמן דחק לצאת לביקור הבא :בדיוק בשעה  11.00יצאנו לכיוון
קיבוץ כפר המכבי.
עדנה לשם חיכתה לנו במסגרת "שילובים" יחד עם דפנה האחראית .הן אירחו אותנו בחנות שבה היו מוצרים רבים
שהחניכים מכינים ומוכרים .הוצע לנו לקנות ולתמוך בהם וכך עשינו .במקום זה גם קבלנו הסבר מקיף מדפנה על
המסגרת ,ההיסטוריה של המקום ,הפעילות והגישה המיוחדת לאנשים בעלי צרכים מיוחדים .העובדת הסוציאלית
הייתה אתנו זמן מה אך נראה שהיה עליה לטפל בכמה וכמה בעיות שדרשו את התערבותה.
לאחר ההסברים ,השאלות והדיון ,יצאנו לביקור במספר סדנאות עבודה והתפעלנו מהעבודות היפות ומשמחת
היצירה של החניכים ששוחחו אתנו ושיתפו אותנו בחייהם ובעבודתם.
עדנה הוסיפה ויידעה אותנו על בתי האוכלוסייה המיוחדת הזו ששמשו בעבר את בני הנעורים ,שופצו והותאמו לצרכי
הזוגות שגרים בהם ,ואף לקחה אותנו להראות שבתים אלה נמצאים בלב ליבו של הקיבוץ .כך שותפה אוכלוסייה
ייחודית זו בחיי הקיבוץ באופן מלא כולל עבודה בסופר הקיבוץ ובענפים אחרים ,הכול לפי יכולתם וכישורם.
נראה שלא צילמנו ב"שילובים" אולי גם משום שלא מתאים לצלם את החניכים אך ,לכל אחד מאתנו יש מזכרת
מהמקום שנקנתה בחנות.
לאחר הביקור ,בדיוק בשעה  ,13.30כפי שנדרשנו ,הגענו בליווי עדנה ויואב בן זוגה לחדר האוכל של קיבוץ רמת
יוחנן .נהנינו מארוחת צהרים עשירה וטעימה מאד .עדנה הפגישה אותי עם רחל ,חברת הקיבוץ ששייכת לאותה
קבוצת נשים הפעילה למען שילוב נשים ערביות ויהודיות ולמען חברה טובה יותר.
לצערנו ,לא היה לנו זמן לשמוע על הפעילות שלהן כי הזמן שוב דחק להתחיל בישיבת העמותה ולסיים בזמן כדי
לחזור הבייתה ולא להיתקע בפקקים של יום חמישי.
יצאנו מחדר האוכל והלכנו למקום מאד מיוחד שעדנה ויואב ארגנו עבורנו .היה זה אחיאם ,חבר קיבוץ רמת יוחנן,
שאחראי על "הסליק" ואפשר לנו לקיים את הישיבה כולל חיבור למחשב .אחיאם סיפר לנו מעט מההיסטוריה
המעניינת של הקיבוץ ודיבר על הסליק עצמו .המקום מאכלס היום חפצים שהיו בשימוש פעם .לצערנו ,שוב היינו
דחוקים בזמן אך בכ"ז יואב ניגן לנו מעט באקורדיון שיש לו היסטוריה והעלה את סקרנותנו להבין איך נכנסים
לסליק.....

בשעה  15.00חנה הפעילה את הזום כדי שחברים נוספים יוכלו להשתתף בישיבה אך איש לא נכנס.
היינו  13במספר כך שהאספה הכללית התקיימה כתיקנה ויכולנו לאשר את הדוחות לרשם העמותות.
הישיבה דנה בנושאים שונים באופן יעיל ביותר לפי סדר היום והסתיימה לאחר שעה וחצי ,הרבה יותר מוקדם
מהמתוכנן.
יצאנו בדרכנו הביתה בשעה  16.30עם תחושת סיפוק והנאה עם רצון לעוד  -כבר חושבים על הסיור הבא ,הפעם
בירושלים!
תודה לכל החברים על ההשתתפות הפעילה ,העמידה המופתית בלוח הזמנים ,על החברות ועל הרוח הטובה!
תודה לחנה על ארגון האכסנייה ,לה ולהדס על ארגון הערב הנפלא ,לרונית שהגיעה להיות אתנו ,לעדנה לשם ויואב
שארגנו את הביקורים בכפר המכבי וברמת יוחנן ולג'ודי ונילי שגם צילומיהן צורפו כאן!
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