


| עלון מעגן • גליון 7 • עצמאות תשע"ז 2

לעשות,  אותי  מכוון  שהוא  הראשונה  הפעולה 
מתחילה  הדלת,  מפתן  את  חוצה  שאני  בשנייה 
מנסה  ואני  יש  לכיווני,  פשוטה  ידיים  בהושטת 
להתעלם, אבל במקרה כזה, השפה הקטנה שלו 
משתרבבת לה החוצה, העיניים מתחילות לדמוע 
ותחושת העלבון שלו כל כך גדולה שאני מרגיש 
כאילו שהשארתי אותו בבית יתומים וברחתי בלי 
לידיי.  אותו  ומרים  נכנע  אני  אז  פתק...  להשאיר 
השלב הבא בתכניתו הקבועה של הזאטוט, הוא 
להצביע לכיוון דלת הכניסה של הבית, אני מנסה 
או  אחרות  דלתות  לכיוון  אותו  לתחמן  לעתים 
להציע מטעמים שונים כדי להסיח את דעתו, אך 
הילד נחוש בדעתו, מצביע ומוציא מפיו קול שכמו 
ומתרה בי, "מה לא ברור אבא, תפתח את הדלת, 
יוצאים החוצה..." אז הדלת נפתחת והחוצה אנחנו 
תכניתו,  של  הכותרת  גולת  מתגלה  כאן  יוצאים, 
לא  האופניים,  על  מצביע  הוא  תקיפה  באצבע 
מעניין אותו שחזרתי עייף, לא מעניין שחם / קר 
/ יש יתושים / ברחשים או שאבא לא במצב רוח, 
מבחינתו זה הזמן שבו אנחנו עולים על האופניים 
את  מבצע  שאני  כמובן  בקיבוץ.  סיבוב  ועושים 

מבוקשו ועל האופניים אנו רוכבים.
כדי  תוך  הפדלים,  של  סיבובים  כמה  אחרי  ואז 

שאנחנו מטיילים כמעט בכל פינה בקיבוץ )הקטן 
בעולם להזכירכם, אז זה לא מרחק גדול( אני מבין 
אותו, מבין איך הוא מתרגש כשהוא רואה מקומות 
אנשים  רואה  כשהוא  בקיבוץ,  ישנים  או  חדשים 
של  המשמעות  מה  מחדש  מבין  אליהם,  ומחייך 
לגור בקיבוץ, של לחיות במרחבים שיש פה, של 
נזכר כמה אנו ברי  והביטחון,  הכנרת, של השקט 
מזל לגדל ילדים בסביבה כזאת, שבה הם יכולים 
לסופר,  למגרש,  לחברים,  ללכת  מהבית,  לצאת 
מזכיר  זה  בבית.  להרגיש  ועדיין  בקיבוץ  לטייל 
לי  עוזר  וזה  הזאת.  החיים  איכות  טובה  כמה  לי 
החשבונות,  את  לפחות(  רגעים  )לכמה  לשכוח 
וכל הדברים  היתושים, את החום, את הקור  את 

המציקים שיש אנשים שקוראים להם מציאות. 
החוויה  ולנו  הילדים  לכל  תישאר  שתמיד  מקווה 

המיוחדת הזאת.

נשמח שתספרו מה החוויה שלכם במעגן, חוויות 
נשכחות או חדשות.

זה הגיליון השביעי למעגן, תהנו...

בברכה, גיא.

מאמר מערכת | גיא שוקרני

המעוניינים לכתוב ולתרום מזמנם לגיליון 
 הבא, מוזמנים לפנות אלינו פנים אל פנים 

.alonmaagan@gmail.com  :או במייל

 עורך העלון – גיא שוקרני.
בהשתתפות: מורן בז'ה שוקרני, תום ברכר, דר 

רובנשטיין, יובל גבאי ועלי קדם.
עריכה לשונית – עפרה ביכלר • גרפיקה – זיוית 

דרורי. תמונות - ארכיון מעגן

בכל יום אני מגיע הביתה בסביבות שש-שבע בערב, כמובן שכל מה שמתחשק לי זה 
להרים את הרגליים ולשקוע במדיטציה ארוכה של שקט ושלווה, אבל מה שפוגש 

אותי בזמן האחרון, או יותר נכון מי שפוגש אותי זה הבן הקטן שלי, ענר... הוא עדיין לא 
מדבר, שוקל בערך עשירית ממני ועדיין לא מגיע לי לברך, אבל איכשהו הוא מצליח 

לשלוט פחות או יותר על כל פעולה שאני עושה מהרגע שאני חוזר הביתה. 
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תרבות מעגן  | חני ברכר ודר רובינשטיין 

אחרי חג ט"ו בשבט מיד התחלנו בהכנות לקראת 
ואכלנו  הצנחן  בבית  התכנסנו  האישה.  יום  ערב 
הקשבנו  ידינו,  מעשה  מדהימה  ערב  ארוחת 
מהתגובות  הנשית,  האינטואיציה  על  להרצאה 
ההרצאה  לנושא  יותר  התחברו  חלק  שקיבלנו 
אווירה  שהייתה  הסכימו  כולן  אך  פחות  וחלק 
ונעימה. אנחנו שמחות ומודות לכל הנשים  טובה 

שהגיעו! 
מספר שבועות לפני חג הפורים התגבש לו צוות 
החג וחשב רבות על איך לעשות את חג הפורים 
הכי שמח לילדים ולמבוגרים. מסיבת פורים ילדים 
ברחבי  ומחולות  תחפושות  בתהלוכת  התחילה 
לקשישי  מנות  משלוחי  חילקנו  בדרך  הקיבוץ, 
הקיבוץ, ובבית הצנחן חיכו לילדים משחקי שולחן 
ושעשוע, מוסיקה, דוכן פלאפל, אוזני המן, מסלול 
חושך שנבנה ותוכנן במיוחד בשבילם  - תודה רבה 

לצוות חג פורים ילדים.
מספר ימים לאחר מכן התקיימה מסיבת פורים 
מיוחדת  תפאורה  עם  הצנחן,  בבית  מבוגרים 
בנוסף,  מרשימה.  מאוד  שהייתה  ומורכבת 
נושא  סביב  ועבודה  מחשבה  הרבה  הושקעה 
המוסיקה בניסיון לתת ביטוי לסגנונות מוסיקלים 
שונים, אוכלוסיית מעגן כוללת בתוכה שכבות גיל 
כולם...  ולכן לא היה קל לקלוע לטעם של  רבות 
עד  רקדו  וכולם  טובה  אווירה  הייתה  זאת  בכל 
נזמין  כבר...   אז  כבר  אם  המאוחרות...  השעות 

אתכם למסיבה נוספת! 

ערב יום העצמאות
19:30 - התכנסות

19:45 - טקס הדלקת משואות
20:00 - הרמת הדגל לראש התורן 

וארוחת ערב חגיגית
20:45 - שירה בציבור עם תלם אלוני

22:00 - מסיבת ריקודים עם די ג'יי נמרוד בן - 
יעקב !!!

בירות, יין והרבה שמח
יום למחרת ניפגש בשעה 10:00 בדשא מול 

 הבמה למתנפחים משחקים ושעשועים....

לפני הסוף... 
לא נשכח את שוק אביב שהיה פשוט כיף, קליל 
והגיע עם הדוכן שלו.  ונעים. תודה לכל מי שיזם 

מחכות למשפחות ודוכנים נוספים בשוק הבא!
פרוייקט מועדון לחבר יוצא לדרך! 

את  להפוך  שמטרתה  קטנה  קבוצה  התגבשה 
אפשר  שבו  למקום  הצנחן  בבית  לחבר  המועדון 
לשתות  לנגן,  מוסיקה,  לשמוע  להגיע  בערבים 
להיות  ובעיקר  קלפים,  ביליארד  לשחק  בירה, 
הסדר,  שלב   – בפרוייקט  הנוכחי  השלב  ביחד. 
תכנוני  בין  להספיק  מקוות  אנו  והניקיון,  הפינוי 
האירועים הגדולים הבאים. נשמח לעזרה נוספת 

כדי שנוכל להקים את המועדון במהרה.  
נתראה כולנו בערב העצמאות, ערב שכולו שירה, 
ריקודים, וכמובן ... זיקוקים                       חני ודר.

חברים יקרים,
עוד כמה אירועי תרבות עברו בהצלחה, אנו שמחות לראות שיותר ויותר חברים 

ותושבים מגיעים לאירועים. קצת תזכורת מאירועי התרבות בחודשיים האחרונים:
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איפה הם היום  | אנחנו שואלים, הם עונים.

יוני קדם 
נשוי למירב מזה 11 שנים, ובזוגיות איתה כבר 19. 
הכרנו במהלך השרות הצבאי והשאר היסטוריה. 
אחרי סבב מגורים מפותל – מבשרת ציון, תל אביב, 
בעיר  יחסית  מעוגנים  אנחנו  בדרום,  צבאי  שיכון 
ירושלמית  -6 השנים האחרונות. מירב  ב  מודיעין 
מחליף  לא  אתה  למה  בבית,  )"אתה  בנשמה 
לטרנינג"(, אמא מדהימה ומנהלת בחסד. למדה 
כלכלה ומנהל עסקים והתקדמה בשרות הציבורי, 
בעיקר באגף החשב הכללי במשרד האוצר. כיום 
היא מנהלת ִמנהל הרכש הממשלתי בחשכ"ל. אני 
תובלה,  כטייס  דרכי  בתחילת  הוכשרתי  בצבא... 
שירותי  במסגרת  תפקידים  מגוון  מאז  וביצעתי 
השלמתי  במטה.  והן  בשדה  הן  האוויר,  בחיל 
תואר במתמטיקה ובפילוסופיה, וכיום אני משרת 
במטה חיל האוויר )ה"קריה" בת"א(. עוסק ברכש 
בחיל,  התובלה  למטוסי  לחימה  אמצעי  ופיתוח 
בפרט תחת הכותרת של דרישה ואפיון מבצעיים 

וניהול על פרוייקטלי. 

אני מבצע  את שמירת הכשירות המבצעית שלי 
בה  בדרום,  נבטים  בבסיס  הפילים"  ב"טייסת 
במטוס  לטיסה  האחרונות  בשנים  הוכשרתי 
מהדוד  שנרכש  החדש  ההרקולס   – ה"שמשון" 
סם. לא יצא לי להיות באנטבה, אבל לפני שנתיים 
לסיוע ההומניטרי שהגישה המדינה  הייתי שותף 
שפקדה  הקשה  האדמה  רעידת  אחרי  לנפאל 

אותה.

המשימות  מארסנל  חלק  הן  הזה  מהסוג  טיסות 
שהיחידה מבצעת – סה"כ די מעניין.

התא המשפחתי שלנו מכיל 3 בנות – לוטם )10( 
בכיתה ד', יהלי )8( כיתה ב' וכליל ) 2( בגן. הגדולות 

בית הצנחן 
עלי קדם                      

לאחרונה ביקרו מספר קבוצות בבית הצנחן וצפו 
מטיילים  של  קבוצה  ביניהן  ובסרט,  בתערוכה 
וותיקים שלנו בכפר הנופש לסוף שבוע, וקבוצה 
של חיילים. התשלום מקבוצות אלה נכנס לזכות 
של  מאוד(  )חלקי  לכיסוי  ומשמש  הצנחן  בית 
שמדריכים  ואנוכי,  שמן  )זיווה  אנו  ההוצאות. 
את המבקרים( מקווים שישנה פה תחילתה של 
מגמה להגדלת מספר המבקרים, ושיותר ויותר 

ישראלים יישמעו על המקום ויבואו. 

דיווח

על  קיר  "ציורי  על  עיון  יום  ביקור: במסגרת  ועוד 
המועצה  של  קבוצה  הגיעה  בקיבוצים",  בניינים 
לשימור אתרים לצפות בציורי הקיר שעל הבניין. 
האמן  של  עבודתו  פרי   – אלה  שציורים  מסתבר 
אריק קורן, בן קיבוץ אשדות – הינם ייחודיים למדי, 
ומהווים חלק מתופעה אמנותית שרווחה בשנות 

צילום: יחיאל בן יוסף
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ה- 50 וה- 60.  )לצערי העבודה שבפואייה סובלת 
מהשחתה ומלכלוך ונדרש לחדש אותה(.  

ביוזמתה של זיווה נעשתה עבודה על הקיר בחדר 
מעגן,  ובני  חברי  הנפטרים  תמונות  עם  הזיכרון 
החברים   – ונכון  אסתטי  יותר  למראה  שהביאה 

מוזמנים לראות ולהתרשם.
נערכה פגישה עם האדריכלית משאת כץ מ- א.ב. 
תגיש  שהיא  כוונה  מתוך  ב(,  דגניה  )חברת  תכנון 
סקיצה רעיונית ראשונית והערכת עלויות להפיכת 
אולם בית הצנחן למקום ההתכנסות עבור קהילת  
מעגן )אירועים, ישיבות, אספות ועוד(.  אני מקווה 
שבעזרת הכספים שעומדים לרשותנו ועם תוספת 
נוכל לקדם את  מתקציב השקעות של הקהילה 
הפרוייקט, כך שלשנת ה- 70 למעגן )2019(, ואולי 

אפילו לפני כן, נזכה לחנוך את האולם.
לאחרונה השתתפתי ביום עיון וסיור על הצנחנית 
חביבה רייק בקיבוץ מענית, שבו היא היתה חברה, 
חביבה".  "בית  שנקרא  שלהם  לחבר  במועדון 
המקום  מטופח ומרשים, מבחינת התצוגה – אין 

לנו במה להתבייש.    
אנו מודים לשמוליק יואש, לנוגה מנהלת הקהילה, 
לשימור  ועוזר  שמתנדב  מי  ולכל  הנוי  לעובדי 
מרכזי  כאתר  לתפקד  שימשיך  כדי  הצנחן,  בית 

בקהילת מעגן.

המשתמשים  ולילדים  לחברים  פנייה  לסיום, 
בצורה כזאת או אחרת בבית, לאירועים פרטיים 
הניקיון,  על  לשמור  הקפידו  אנא  ציבוריים:  או 

לכבד ולשמור, מבלי לגרום לנזקים.

עזבתי את הקיבוץ לפני 9 שנים ועברתי בעקבות 
בן זוגי ובעלי בהווה ליוסטון טקסס )שם בעלי גדל 
הבכור  בנינו  נולד  שנתיים  כמעט  לפני  והתחנך( 
דניאל. בשנים האחרונות אני עוסקת בתיווך נדלן 

ולומדת לתואר בו זמנית. 

הטיבעי  ולנוף  לים  בקיבוץ  מתגעגעת  אני  הכי 
החופש  ולתחושת  בוקר.  כל  אליו  שמתעוררים 

הניצחית.

דקלה שטרנברג לומדות 'מטר' מהבית בבה"ס השכונתי והולכות 
לשם ברגל כל יום. זמנן הפנוי מתחלק בין חוגים 
– פסנתר כמובן, חברים ובין טאבלט, סמארטפון, 
לפטופ, ִווי ומיני מדיות אלקטרוניות שואבות קשב 

אחרות.

בקיבוץ אנחנו מבקרים באופן קבוע, בפרט בימים 
החמים. סבא עלי וסבתא אינגריד תמיד שמחים

לא  מצידן  ואלו  לנכדות,  אהבה  ולהרעיף  לארח 
הזמן  למרות  ווין".  "ווין  שזה  כך  חייבות  נשארות 
שינויים  מעט  לא  ולמרות  שחלף,  יחסית  הרב 
תמיד  עדיין  אני   – השנים  בחלוף  הקיבוץ  שעבר 

מרגיש הכי בבית במעגן.

לך  כי  טריקית  קצת  שאלה  זו   – מתגעגע  הכי 
ילד  היית  שפשוט  מפני  שאהבת  מה  בין  תפריד 
עם מעט מאוד אחריות והרבה מאוד חופש, ובין 
מה שאהבת ותאהב גם היום. מפרספקטיבה של 
מתגעגע  הכי  שאני  חושב  אני  בימים,  בא  הורה 
לתחושה שכולם רוצים בטובתך. נשמע טריוויאלי 
אבל בנוולנטיות היא אחת מצורות ההתנהגות הכי 
נדירות בהן נפגשתי מחוץ לכתלי הקיבוץ. בקיבוץ 
הגדלת  למען  משותפת  עשייה  יש  זוכר  שאני 
האושר הקבוצתי מתוך הבנה שכך בהכרח גם גדל 
האושר הפרטי. זו בעיני ליבת הקיבוציות ובהקשר 
הקהילתית  ההתחדשות  את  לראות  מרנין  הזה, 

שתופסת תאוצה בשנים האחרונות במעגן.
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כמה מילים על הסדנא – "להיות מל"ך עם הילדים": 
נספר לכם על הסדנא שהעברנו בערב מיוחד, אליו הזמינו אותנו הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הסדנא 
כללה התנסות חווייתית ב"משחקיות יצירתית" שכללה משחקים מוזיקליים. ההורים למדו כמה עוצמתי 
יכול להיות החיבור שלהם לילדיהם, כאשר לוקחים התנסות מוכרת – כל התנסות, כל פעילות – ומוצאים 
דרכים להעשירה. אבא ואמא יכולים להיות מל"ך ומלכ"ה עם ילדיהם, כאשר הם הופכים להיות "הורים-

משחקיים", עם ובלי מילים. 
אנחנו מקווים שהסדנא "להיות מל"ך עם הילדים" תזכיר להורים את שהם כבר יודעים - לשמור ולתחזק 
את היצירתיות ההורית שלהם. כי עם יצירתיות-הורית, הורים יכולים ללוות כל מסלול התפתחותי שילדיהם 
עוברים – לצלוח כל אתגר, לשאוף לתמונת עתיד )אישית ומשפחתית( מיטבית וגם לקבל את ילדיהם 

)ואת עצמם( כפי שהם. 

"להיות מל"ך עם הילדים ©"  |  יובל גבאי

מה זה מל"ך ומלכ"ה? 
 - ל'היות   - מ'חוברים  אומר:  זה  ומלכ"ה  מל"ך 

כ'ווניות וגם - ה'אינטואיציה של אמא ואבא. 
אותם  שיהפכו  כלים  שמחפשים  הורים  כלומר, 
להיות "מלכים" עם ילדיהם )עם ולא של( צריכים 
ילדיהם  של  התוכן  לעולמות  להתחבר  לדעת: 
נוכחים  להיות  - מ'חשבה(,  - מ'שחק  )מ'חוברות 
)ל'עשות- ויצירתי  מעשי  באופן  ילדיהם  בחיי 
ל'היות-ל'חיות( ולתת להם כיוון וצורה )כ'ווניות-כ'ן 
ול'א(. מעל הכל, ובתוך כל הדברים כולם, מרחפת 
ה'אינטואיציה של אמא ואבא – שהיא הכוח היוצר 
הכי גדול שיש לכל הורה לכל ילד – ואליה אפשר 

תמיד לחבור. 
מ'חוברות – מלך אמיתי תמיד מחובר לממלכה 

שלו:
רק  למצוא  )כמעט(  אפשר  אמיתיים  מלכות  בני 
בדמיונכם  תריצו  ואם  עמים.  ואגדות  במעשיות 
לטובה  זוכרים  שאתם  ומעשיות  עמים  אגדות 
יהיו בה בני מלכות, שכדי להצליח למלוך בשלום 
ההרפתקה  את  לעבור  כדי  או,  ממלכתם,  על 
שלפניהם בהצלחה, הם נדרשו להתחפש ולהיות 
כ"אחד העם". מתוך מקום שמצליח להיות מחובר 
ל"אדם הפשוט" שבממלכה, הם הצליחו לשאוב 
הממלכה  על  לשמור  חדש,  רעיון  לקבל  כוח, 
שלהם ולהוביל אותה למקום מפותח ובטוח. אבל 
זה קרה רק אחרי שהם "נכנסו" ו"שיחקו" בדמותם 

של הנתינים שלהם. 
על  סיפר  ממעשיותיו,  באחת  מברסלב  נחמן  ר' 
את  "מתקן  שהיה  אחד  יהודי  בין  שנוצר  הקשר 

לבין  לפרנסתו  שנתקלקלו"  הדברים  תיקוני  כל 
מעמיס  המלך  הממלכה.  באותה  ששלט  המלך 
עליו קשיים ואתגרים ומונע מחד את החיבור של 
אותו  מניע  ומאידך  האמיתית  לפרנסתו  היהודי 
להתחבר לעצמו בכל פעם מחדש ובאופן עמוק 
יותר )לקריאה מעמיקה, "מעשה מביטחון" מתוך 

"סיפורי מעשיות משנים קדמוניות"(. 

לעומק  צפיתם  האם  "מחברות":  שאלות  נשאל 
לפני   – אוהבים  שילדיכם  טלוויזיה  בתכנית 
האם  בה?  הצפייה  את  שהיתרם/שאסרתם 
אתם מראים לילדיכם לצפות בסמרטפון שלכם 
פרסומת  קופצת  לשיר  שיר  ובין  ביוטיוב  בסרטון 
לבירה/לתחתונים? האם אתם אוסרים על צפייה 
מרשים  אבל  "אלימה"  מגדירים  שאתם  בתכנית 
להם לשחק בקלאש רויאל? האם אתם משחקים 
את  להם  נותנים  רק  או  רויאל  בקלאש  איתם 
רגשות  אכולי  אתם  ואח"כ  שחקו"  "קחו  הטלפון 
"מכורים"  הם  כי  מצוקה  ומרגישים  אשמה 
מעזים  כשאתם  הטלפון  את  לכם  ושוברים 
הדמויות  את  מכירים  אתם  האם  לסיים?  לבקש 
של תכנית הטלוויזיה האהובה עליהם או משחק 
עשוי  הזה  המידע  כל  עליהם?  האהוב  המחשב 
עם  שלכם  ההתחברות  באופן  משמעותי  להיות 
עם  לשחק  יכולתכם  את  להעשיר  ויכול  ילדיכם 

ילדיכם כמו גם לכוון אותם בחייהם. 
עם  מל"ך  בלהיות  הראשון  הצעד   - מ'שחק 

הילדים:
את  להכיר  אומר  זה  הילדים  עם  מ'חוברות 

 ,).M.A( מתוך סדנא חוויתית להורים | הכותב: יובל גבאי
מנהל "עמיתים כנרת" – מרכז טיפולי חברתי, תרפיסט ומדריך בתחום הטיפול הנפשי באמנויות.
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להם  ייתן  הזה  הידע  אותם.  שמעסיקים  התכנים 
חשובים  שלהם  העניין  שתחומי  ההרגשה  את 
לכם  ויאפשר  ביניכם  הקשר  את  יעמיק  לכם, 
לשחק ביחד. אתם תרוממו את תחושת השייכות 
שלהם לבית ולמשפחה. והצעד הראשון בלהיות 
מל"ך עם הילדים זה אומר לשחק איתם ולשחק 
עם הרעיונות שמדברים אליהם. "משחק" בשביל 
ילדים זה כמו לפתוח דלת ולהיכנס למקום רגוע, 
מסקרן.  מדהים,  מרגש,  מהנה,  מצחיק,  בטוח, 
דרך המשחק ילדים לומדים על מה מותר ואסור 
על  ושנאה,  קנאה  ושמחה,  פחד  על  ל'א(,  ו  )כ'ן 
ועל  עצמם  על  וחברות,  הדדיות  רגשות,  ויסות 
וירגיע  שישקיט  למשחק  זקוקים  ילדים  אחרים. 
אותם מפני המציאות הבלתי פוסקת שמתקיימת 

סביבם ומפרה את שלוותם... 
בהשאלה, כך סיפרה לי משפחה שנמצאת אצלנו 
של  בסופו  צריכים  ומלכ"ה  מל"ך  )כי  בטיפול 
צריכים להגיע  ואמא  לנהל ממלכה...(:  אבא  יום 
לעבודה,  בבוקר  ולצאת  חשובה  ממש  לישיבה 
לקום  כוח  ממש  אין  המושלמת  לנסיכה  אבל 
לבית הספר. "אנחנו קונים לה הכל, מורידים לה 
והיא  לסמרטפון,  חדשים  הכי  המשחקים  את 
ככה עושה לנו, איך היא מעיזה? זה מטריף אותנו 
מאחרים  קבוע  באופן  ואנחנו  מלחיץ,  בבוקר, 

לעבודה בגללה". 
מ'חוברות-מ'שחק- היו  להצלחה  המפתחות 
ל'היות נוכח-לתת כ'יוון. ההורים הפכו ל"מלכים". 
אבל איך? רק היה צריך ל"החיות" דמות שאותה 
"נסיכה" מחוברת אליה. כשהסתבר שהיא צופה 
נעזרו  ההורים  האריות",  "משמר  של  נלהבת 
ב"פולי הנמרה" שאותה היא אהבה, ופולי "רצה" 
לה על הגב, "קפצה" על המיטה ו"העירה" אותה. 

זה היה סוף הפסוק לבעיות בהשכמה. 
נשאבים רק למשחקי  מה עושים כאשר הילדים 
מחשב? מה זה אומר אם ילדים לא מוכנים לשחק 
לדמות  נכנסים  או,  בכלל,  "כאילו"   במשחקי 
דמיונית ובעיקר זה יהיה המשחק שלהם? ומה זה 
"קלאש רויאל האמיתי"? זה שייך לסדנא אחרת... 

אבל חשוב לשאול. 

ל'עשות-ל'היות-ל'חיות: 
מלא  באופן  נוכח  ולהיות  הזאת  ב"דלת"  לעבור 
בימינו.  לא פשוט  זה  הילדים,  עם  בזמן המשחק 
עבודה  ש'   40-50 הדלת:  לפני  "מסדרון"  יש 
בממוצע בשבוע... אין פניות ואין זמן... יש מסכים... 
כולם  זאת,  ובכל  הזכרנו?   – וזוגיות  משכנתא... 

"מסגרת"  שיש  ומתרגלים  "כלים"  מחפשים 
שמטפלת "בשבילנו" בהתפתחות של הילדים. 

צריך  הילדים,  עם  מל"ך  להיות  שרוצה  הורה 
לעבור את המסדרון הזה ואז להגיע לדלת ולעבור 
שבתוכו  המשחקיות  את  למצוא  עליו  אותה.  גם 
ולהיות נוכח ויצירתי כשהוא משחק עם ילדיו. הוא 
צריך להיות מסוגל לחיות את הרגעים הללו שהוא 
יכול להיות עם ילדיו. בלי פייסבוק, בלי לבדוק אם 
טלוויזיה  בלי  בסמארטפון,  מהבהבת  נורה  יש 
אם  אבל  אשריכם.   – מצליחים  אתם  אם  ברקע. 
ו"מסגרות"  "כלים"  לחפש  תמשיכו  אתם  לא, 
כשבעצם תפספסו את הרעיון שממש אתם – זה 

הכלי והמסגרת. 
כ'ווניות: 

אם אתם רוצים להיות מלכים עם הילדים, כדאי 
שלכם  המעורבות  ואת  הידיעות  את  שתעמיקו 
וכדאי שתשימו  במה שקורה ב"ממלכה" שלכם, 
המלוכה  לבני  מעבירים  שאתם  למסרים  לב 
שלכם. כי דרך המסרים אתם מכוונים את ילדיכם: 
מובילים  את  הספינה.  את  שמנווטים  אלה  אתם 
את הממלכה. אתם מייצרים עבורם  וביחד איתם 

את תמונת העתיד שלהם, שלכם. 
יצרנית  מאורגנת,  הממלכה  על  לשמור  מנת  על 
את  שמרכיבה  לשפה  לחבור  כדאי  ומתפקדת, 
העולם של ילדיכם ולהשתמש בידע הזה כדי לכוון 
את הילדים בזמן הנכון. מל"ך צריך לדעת לתחום 
ולכוון, להגדיר בעיקר מה כ'ן אפשר )אבל גם מה 
הורה  לפעמים  לדברים.  וצורה  כיוון  ולתת  ל'א( 
שמדליק  במוח,  הזה  הכ'פתור  כמו  להיות  צריך 
את עולם הדמיון או מכבה אותו ומחבר למציאות. 
בלי  זה  ולמה  הבעיה?  מה  אז   - ה'אינטואיציה 

מילים?
ה"בעיה" היא, שה'אינטואיציה שלנו מקורה בלב, 
לרובד  שמתחת  תוכן  ובעולמות  בתנועה  בגוף, 
לשפה  מתחת  היא  ה'אינטואיציה  שלנו.  הגלוי 
למחשבה  מתחת  למילים,  מתחת  המדוברת, 
של  והזהות  החיים  דומה,  באופן  להגיון.  ומתחת 
ילדינו עוברים בראשיתם דרך מסלול התפתחותי 
גופני, תנועתי, ווקאלי, קצבי. מסלול שהוא ברובו 
שם.  עברנו  ההורים,  אנחנו,  גם  העין.  מן  סמוי 
היינו שם. ולמעשה, רובנו שכחנו ליהנות מזה, או, 
תוכנו.  לתוך  הגישה  את  לנו  חסם  החיים  שמרוץ 
כדי לתמוך בילדינו בגילוי שלהם את עצמם אנחנו 
להיעזר  שלנו,  ה'אינטואיציה  על  לסמוך  צריכים 
מתוך  אותם  ולכוון  ילדינו  בחיי  נוכחים  להיות  בה 

מה שהוא כבר "שלהם". 
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הדם  בלחץ  לסיבוכים  הסיכון  את  כמפחיתה 
ניגשים  לפני שאתם  כל פעם  אז  ושבץ עתידיים. 
לקחת תרופה, חישבו על הבננה, אנחנו כאן בכדי 

להשמיע את קולה ולגלות את סגולותיה.
כוח המוח

מחקר  פי  על  המוח,  כוח  את  משפרת  בננה 
שבאנגליה,  טוויקנהאם  באוניברסיטת  תקופתי 
בו נבדקו 200 תלמידים אשר נעזרו בבננה לאורך 
כל תקופת המבחנים, שנה שלמה הם התבקשו 
לאחר  בהפסקה.  בוקר,  כארוחת  בננה  לאכול 
לצריכתם  להוסיף  המדענים  החליטו  תקופה 
לארוחת  בננה  פתיחה  כמנת  הסטודנטים  של 
המוח  כוח  את  להגביר  בניסיון  זה  כל  הצהריים, 
הגדושים  הפירות  כי  הראו  התוצאות  שלהם. 
גרמו  הם  הלמידה,  בתהליך  מועילים  באשלגן 
לעלייה ביכולת הריכוז של הסטודנטים, ולשיפור 

משמעותי בהישגים הקולקטיביים.
עצירות

ומעולם  מאז  בחיים,  חווינו  שכולנו  דבר  עצירות, 
הבננה  המעיים,  בעיות  לכל  קדום  פתרון  ישנו 
בננות  הכללת  תזונתיים,  בסיבים  עשירה  אשר 
באופן קבוע בתזונה היומית יכולה לשחזר פעולת 
מעיים רגילה, הבננה עוזרת לפתרון הבעיה מבלי 
היו  לא  פעם  זכרו,  למשלשלים.  כלל  להזדקק 
רק  המודרני  העולם  עם  באו  הם  כדורים,  בידינו 
ועזרים  פירות  לנו  היו  ומעולם  מאז  כתחליפים, 

טבעיים.
הנגאובר )חמרמורת(

הנגאובר  לריפוי  ביותר  המהירות  הדרכים  אחת 
הבננה  בדבש.  ממותק  בננה,  שייק  הכנת  היא 
מרגיעה את הבטן ובעזרת הדבש מעלה את רמת 
הסוכר הנמוך בדם, בעוד החלב/הסויה או המים 

מרגיעים ומוסיפים נוזלים למערכת שלנו.
צרבת

היא  בקיבה,  לחמצון  טוב  הכי  הנוגדן  היא  בננה 
כמובן  הקיבה,  תסיסת  את  טבעי  באופן  נוגדת 
שיש לאכול בננה בהפרש של חצי שעה מתחילת 
כרוני מצרבת  באופן  סובלים  הארוחה, אם אתם 

נסו לאכול בננה – מובטחת הקלה.
בחילות בוקר

נשים רבות מעידות על חוויה תמידית של בחילות 
הורמונליים  בשינויים  או  בהריון  זה  אם  בוקר, 
את  כמרגיעה  ידועה  הארוחות  בין  בננה  אכילת 
הבטן, מעלה את רמת הסוכר בדם ומונעת בחילה.

עקיצות יתושים
לפני שרצים למרוח משחה נגד עקיצות היתושים, 

בעזרת  הנגוע  האזור  את  בעדינות  לשפשף  נסו 
רבים  אנשים  הבננה.  קליפת  של  הפנימי  חלקו 
מוצאים את הבננה כפתרון נפלא ויעיל להפחתת 

נפיחות וגירוי.
עצבים

בננות בעלות רמות גבוהות של ויטמינים מקבוצת 
B העוזרים להרגיע את מערכת העצבים, על פי 
מחקר של סטודנטים במכון פסיכולוגי באוסטריה, 
אוכל  של  לאכילה  מביא  בעבודה  שלחץ  נמצא 
בחנו  הסטודנטים  וצ’יפס.  שוקולד  כמו  ממותק 
והגיעו  שונים,  חולים  מבית  שונים  חולים   5,000
למסקנה מניעת התשוקה לאוכל מלווה בפאניקה 
אפילו  לאכול  לאנשים  שגורם  מה  פסיכולוגית, 
לעומת  טבעיים.  הלא  הסוכרים  מן  יותר  הרבה 
רמת  על  לשמירה  נהדר  תחליף  היא  בננה  זאת 
והתמודדות עם התשוקות  סוכרים מאוזנת בדם 

האסורות.
כיבים

ליקויים  לבעלי  הדיאטטי  כמזון  משמשת  הבננה 
שלה  הרך  המרקם  בגלל  העיכול  במערכת 
היחיד  הגלם  פרי  היא  הבננה  והחלקלקות. 
של  יתר  ואימוץ  מצוקה  ללא  לאכול  שאפשר 
הקיבה, הבננה נמצאה כמנטרלת עודפי חומציות 

ומפחיתה גירויים בדפנות הפנימיים של הקיבה.
בקרת טמפרטורה

תרבויות רבות משתמשות בבננות כפרי “קירור”, 
ואיזון  קירור  סגולות  בעלת  בננה  כי  טוענים  הם 
נשים  בתאילנד  לדוגמה  הגוף,  טמפרטורת  של 
בכדי  בננות  באכילת  דוגלות  רבות  הריוניות 
שעל  טוענות  הן  תינוקיהן,  בריאות  את  להבטיח 

הוולד להימצא בטמפרטורה קרירה.
כמו שציינו, אתם לעולם לא הולכים להסתכל על 
הבננה באותה הצורה שהסתכלתם עלייה בעבר, 
ואם  רבות,  למחלות  טבעית  תרופה  היא  הבננה 
תשוו אותה לכל פרי אחר, לדוגמה לתפוח, לבננה 
בתפוח,  שמצויה  החלבון  מכמות  ארבע  פי  יש 
הזרחן  כמות  כפולה,  היא  גם  הפחמימות  כמות 
פי שלושה, כמות וויטמין ה-A והברזל פי חמישה, 
והרשימה עוד ארוכה... הבננה מכילה בתוכה אין 
ספור של ויטמינים ומינרלים אחרים. היא עשירה 
הערכים  בעלי  הם  תזונתיים,  וסיבים  באשלגן 

תזונתיים גבוהים.

החיים,  דרכי  את  לשנות  ביותר  הנכון  הזמן  זה 
ולבחור  היומית  בתזונת  באופן קבוע  בננה  לשלב 

בננה כפתרון הולם במקום לקיחת כדורים.
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