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עבודה אישית או בקבוצות קטנות

הרצאות וסדנאות
איך ליהנות מהחיים ולשמור על תזונה נכונה

לחוגי בית, מפעלים וציבורים שונים

טיפול טבעי
טיפול הוליסטי באדם

כולסטרול גבוה l יתר לחץ דם l סוכרת 
מחלות נפוצות נוספות

אימון והדרכה
לתזונה מאוזנת וחיים בריאים

	 תוכנית תזונה מותאמת לאורח החיים
	 הנחיה בקנייה בסופר ובילויים

	 בישול משותף אצלך בבית
	 קבלת מתכונים מותאמים אישית

ה-28-29  של  השבוע  בסוף 
בינואר יצאו תלמידי כיתות ט' 
תלמידים(  כ-60  כיתות,  )שתי 

בירוש יהדות  בנושא  ־לסמינר 
אבי רמי  של  בהנחייתם  ־לים 

תחת  פריש,  נעמי  ורעייתו  רם 
המטריה של "ניגונים", החברה 

שמפעילה נעמי. 
הידי את  כשקיבלנו  ־כבר 

שמחנו  הקרב,  הסמינר  על  עה 
ייחודית,  חוויה  תזומן  שלבננו 
לו:  נזמן  לא  כהורים  שאנחנו 
להיחשף  יוכל  שבו  סופשבוע 
לעולם שבדרך כלל הוא חשוף 
בין  מתחים  בחדשות.  רק  אליו 
שחיתויות  לחילוניים,  דתיים 
ברור  היה  "שמחות".  ושאר 

שי זה  הוא  אבירם  רמי  ־שאם 
שקיים  הרי  הסמינר,  את  עביר 
סיכוי גבוה שילדינו יחוו בשנה 
שלהם  והאחרונה  השלישית 
בחטיבה חוויה משמעותית, עם 

תוכן ותכנית. 
רמי, למי שבמקרה לא מכיר, 

־הוא  הוגה, יוזם ומפעיל "תנו
האלטרנטיבית"  הנוער  עת 
והשם  החלטה,  מתוך  )שלא 
בלבד(  הכותבת  דעת  על  הוא 
הלחימה,  אמנויות  חוגי  סביב 
ומחנות  החופשים  פעילויות 
הקיץ בכפר ורדים.  הוא מחנך 
ילדים  של  קבוצות  שנים  כבר 
גוף  מהווה  ולמעשה  ונערים, 
הביתי,  בחינוך  התומך  חינוכי 
משפר אותו איפה שניתן ורצוי, 

־ובעצם עוזר לילדים רבים למ
צוא את דרכם בשנות הילדות 

וההתבגרות. 
פשוטים  באמצעים  אלה  וכל 
חשש  בלי  כבוד,  הקשבה,  של 

־להעמיד דרישות גבוהות, ויצי
ושיי לכידות  של  אווירה  ־רת 

כות. 
בחזרה לסמינר כיתות ט':

הנער אכן חזר מרוצה, מוטען 
סיפו ומלא  מיוחדות  ־בחוויות 

מהפעילויות  כמה  ועניין.  רים 
לדוגמה:

תוך  שערים  במאה  ביקור 
חזנות  ולשירת  לתפילה  האזנה 

בבית הכנסת בערב שבת.
־ביקור במוזיאון ישראל המחו

זמן  עם  וכן  הדרכה  עם  דש, 
חופשי להתרשמות והנאה.

ומוקפדות  מתוכננות  סדנאות 
דתית,  זהות  יהודית,  זהות  על 

ויתר עניינים בוערים שרק צריך 
על  הזה,  בגיל  לילדים  להכיר 
מנת שיבינו שזה חלק מחייהם 

בארץ הזו.
של  בסופה  הבדלה  טקס 

השבת.
־כל אלה ועילויות נוספות הת

שמירת  על  הקפדה  תוך  קיימו 
השבת, כבוד לרמי, נעמי ושאר 

שומרי השבת. 
שחלק  לציין  רוצה  אני 
מהפעילויות היפות שבני סיפר 
עליהן היו מוכרות לי )ובוודאי 
בית  משנות  נוספים(  להורים 
כאשר  שלי,  העל-יסודי  הספר 
האישיות והערכיות נבנו. מתוך 
ההבנה הזו בדיוק זימנו לנו אנשי 
החינוך אפשרויות להכרות עם 
תרבויות אחרות אך קרובות, עם 
תכנים זרים, אך מחוברים אלינו 
כל כך, ולא פחדו לעמת אותנו 

עם השונה.
נוספת(  )ומדריכה  ורמי  נעמי 
הביאו את התכנים האלה, כמו 
גם תכנים נוספים, בלי לחשוש 
מהביקורת של הילדים, עם פתח 
הרבה  ועם  ולדיון,  לשאלות 

דרישה לכבוד ונתינת כבוד. 
שמאחורי  לגלות  נפלא  היה 
מפורטת  שבו  הסטנדרטי  הדף 
פעילות סוף השבוע כולל זמני 

לה אוכל  וכמה  ־יציאה/חזרה 
־ביא, הסתתר תוכן אמיתי שמי

אותו  התאים  עליו,  חשב  שהו 
שיעבור  ודאג  הרלוונטי,  לגיל 
סוף שבוע בלתי נשכח שייצרב 

בתודעה של הילדים.  
וכמה נפלא היה "לגלות" את 

שיל שכחו:  כבר  שחלקנו  ־מה 
דים, גם בני 15, צריכים להיות 

ורג שכלית  מגורים  ־עסוקים, 
שית, על מנת  שהטוב והאיכותי 

שבהם ייצא.
מהחטי השנה  שנפרדת  ־כמי 

בה, אמא לילד ב-ט' שממשיך 
לעוד  ממשיכה  מיד  אך  הלאה, 

־שש שנים עם שני ילדיי האח
רים, אני מקווה שחטיבת ביניים 

לתלמי לזמן  תמשיך  ־אמירים 
כאלה  איכותיות,  חוויות  דיה 
תכנון,  בהן  שמשקיע  מי  שיש 

מחשבה ועשייה מוקפדת. 
־תודה גדולה לנעמי ולרמי ול
צוות אמירים שאיפשר וליווה.

אפרת פלדמן

סופשבוע יהדות עם 
הרבה מחשבה
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