
 

 

 2009אוקטובר , עלון פסיכואקטיב

, שלום לכל המנויים על רשימת התפוצה של פסיכואקטיב

מרגיש קצת ' עלון'השם , למעשה. (וחגיגי)וככזה הוא בעל אופי ניסיוני , זהו העלון הראשון של פסיכואקטיב

והצעות לשיפור אתם מוזמנים לשלוח תגובות . קצת יותר צנוע, מרגיש מעט פחות מחייב' מכתב'... גדול

.   'עלון'יתחיל להרגיש כמו ' המכתב'ואולי יום אחד , וננסה להתפתח ביחד, ולשכלול

התלבטתי ', שלום לכל המנויים על רשימת התפוצה'במשפט הפתיחה כתבתי … עוד קצת על בחירת מילים

ת הזהות אולם בחרתי לבסוף בניסוח שמשאיר את שאל' לכל חברי פסיכואקטיב'אם להפנות את המכתב 

מנויים על 'נדמה לי שאותה התלבטות שלי בין , למעשה. וההזדהות כחברים פתוחה לכל אחד ואחת

...  קשורה באופן כלשהו לרעיון של העלון החודשי' חברים בקבוצה'ל', רשימה

על הגמישות והחופש שמתאפשרים דווקא בשל האופי  ,לאחרונהממש וגם  ,בהתכתבויות דובר לא פעם

מהי המשמעות של : לא פעם עלתה השאלה. אולם גם עלה הקושי מול העמימות, של הקבוצההלא מוגדר 

 ? מפסיכואקטיב' חלק'להיות 

וכן , עבור כולנו, חלק ממטרות העלון החודשי הן לסייע ליצור בהירות ונגישות ביחס לפעילויות פסיכואקטיב

 . להקל על מצטרפים חדשים

קיבל מכתב זה . את פסיכואקטיב מבינהמשהו על האופן שבו היא באחד מהמכתבים לירונה כתבה , בנוסף

:  מעתיקה חלק ממנו גם לכאן תגובות משמעותיות ולכן אני

ות שחשו צורך לעשייה /שנים ממפגש של קומץ חברים 4-החלה לפני כ' פסיכואקטיב'"

היה פעילות אם אני לא טועה המניע הראשון . ן כאנשי בריאות הנפש/פוליטית מתוך מקומם/חברתית

פגיעה 'פסיכולוג מתמחה ערבי ממרפאת יפו שנאסר ונשפט מאז על , יד כנענא'סביב מאסרו של מאג

כבר בפעילות ההיא נדרשנו לסוגיית הגדרת הגבולות האידיאולוגיים כאשר היו . 'בביטחון המדינה

והחלטנו בחרנו אז בפלורליזם ובריבוי הדיעות . יד'ות שלא הזדהו עם התמיכה במאג/משתתפים

כל , מתקיימים פרוייקטים, כלומר. שהגדרת ההשתתפות בפסיכואקטיב תהיה הרחבה ביותר האפשרית

ה את ההשתייכות לגוף שמקיים גם פרוייקטים /כל פרט מכיל. ו/ו יכולתה/ת כפי רצונה/ת משתתפ/אחד

עצומות שלא כך נכתבו . והקבוצה מכילה פרטים שלא מזדהים עם כל פעולותיה, ה/שאינם תמיד לרוחו

ן שותפים להם בין אם מסיבות לוגיסטיות /ות עליהם ומתקיימים פרוייקטים שלא כולם/ן חתומים/כולם

ות לכיבוש וכנמצאים /ות כמתנגדים/אפשר לסווג את המשתתפים. ובין אם מסיבות אידיאולוגיות

רבות ומגוונות , הן אישיותמעבר לכך ההגדרות האידיאולוגיות , חברתי/שמאלה מהמרכז במובן הפולטי

 (לירונה." )(ניתן לקרוא באתר' פסיכואקטיב'דף מידע רשמי על )

.  ה/תודה לכל מי שכתב. כעת ניגש למלאכה

  سايكوأكتيفسايكوأكتيف

  פסיכואקטיבפסיכואקטיב

PPssyycchhooaaccttiivvee 

 

 



 פעילויות פסיכואקטיב

 

  :הפעילויות שיוצגו במכתב זה

 ארגון פגישות פסיכואקטיב .1

  כנס בנושא הנכבה .2

 the London panel  –הכנס בלונדון  .3

 ראח'התערבות בשייח ג .4

 של בצלם shooting back -פסיכואקטיב בפרוייקט ה .5

 עבודה עם מרכז לטיפול באוטיזם בסורדא .6

 פרוייקט מטפלים לפעילים .7

 פרוייקט עדויות מעופרת יצוקה .8

 לוחמים לשלוםשיתוף פעולה עם ארגון  .9

 עלון פסיכואקטיב חודשי.10



 

 ארגון פגישות פסיכואקטיב .1

 (שרה קלעימאת )

השיקולים בבחירת התאריכים היו . של פסיכואקטיבהרכבנו את רשימת הפגישות  (שרה) ואניורדה עמיר 

  .שיתוף מירב האנשים החברים בפסיכואקטיבניסיון ל

ות /יהוא יום קליניקה של חלק נכבד מחבר ייום שיש .יום קדוש לדתיים ויום עבודה של הפלסטיניםהינו שבת 

חגים ה בדקנו מתי מתקיימים .שומרי השבתמגביל את ה דבר, םבחורף השבת נכנסת מוקדו ,פסיכואקטיב

הינו  (עולה כעת בדיונים ברשימת התפוצהש)נושא נוסף עליו חשבנו  .יהודייםוה, נוצרייםה, םימוסלמיה

במידה ואלה היו , וכן קיומם של כנסים ,(הצפונית והדרומית) המרחקים בין הפריפריות, מיקום הפגישות

עם בקשה את התאריכים רשימת פסיכואקטיב ושלחנו ל, ו להתחשב בכל הנתונים הללוניסינ . ידועים לנו

 . כן הפצנו את הרשימהלא קיבלנו כל הערה ולבזמנו . להערות

 

: אנא רשמו ביומן את התאריכים של המפגשים הבאים

  תמר לביא :על המפגש אחראית.  יום שישי.  דרוםב   20.11.09   

       .  הפגישה בשבת. רם הוחלטמיקום ט     16.1.10   

 .ורדה עמיר :על המפגש אחראית   .יום שישי. ירושליםב     19.3.10   

 . יום שישי .צפוןבדרום או ב     14.5.10   

 . יום שישי .מרכזב       9.7.10   

 

 skalai@netvision.net.il:מייל

 

נושא הנכבה כנס ב .2

 (מאת אילנה לח)

כפי , ולהתגברות הגזענות, הכנס הינו תגובה לניסיונות ההשתקה וההכחשה –מתארגן כנס בנושא הנכבה 

.  (שעברה באופן חלקי)שהיא באה לידי ביטוי בהצעת החוק 

כנראה שהכנס יתפרש על פני . והכנס בהתהוות, בינתיים הרבה מאד דברים הם לא ברורים ולא סגורים

שיכלול הרצאות של , פאנל היסטורי. פאנלים 3מתוכננים להתקיים בו . לאורך השנה, יומיים לא רצופים

שידבר על ההשפעות של הנכבה על החברה , "שתיקה" -שמו הזמני, פאנל פלסטיני; היסטוריונים וגם סרט

וק בשאלה של למה ויעס, "השתקה" –שמו הזמני , ופאנל ישראלי; דורות 3הפלסטינית ברמה נפשית לאורך 
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ומהן , מדוע הצעת החוק עלתה דווקא עכשיו, הדיבור על הנכבה מפחיד כל כך את החברה היהודית בישראל

.  התוצאות של מאמצי ההשתקה הללו

ההתארגנות כרגע מתרכזת סביב מציאת מקום . אנו מעוניינים שבמקום הכנס תהיה גם תערוכת צילומים

.  מארח והתחלה של פניה לדוברים

.  ובהם נדונו הנושאים שתוארו לעיל, בינתיים התקיימו שני מפגשים האחד אצל דוניה והשני אצל אורי

.  מרכזות הכנס הן יסמין דאהר ואילנה לח

  elanalakh@gmail.com  yasmeend@gmail.com  :מיילים

 

 The London panel –הכנס בלונדון  .3

 

, תות משקפיוההתכתבו. ברשימת התפוצהלפני שהנושא נפתח  תיאור זה נכתב על ידי אורי: הערה)

תמודד עם נושאים טעונים לה, כמו גם של חברים אחרים, את המוכנות של המעורבים בפרוייקט, להרגשתי

  (. ולבטא את עצמם בכנות, רגשית

 

The london panel.  

The conference in London is called "Sites of conflict: psycho-political resistance in 

Israel-Palestine". It is due to take place on October 15th-16th and the program has been 

distributed among psychoactive and it is attached herewith. A preliminary meeting back in 

winter selected four themes for the Psychoactive panel: Introduction about structure and 

activities, psychoactive during the attack on gaza, Palestinians in Psychoactive and wider 

implication of Psychoactive activism. 

The people selected to deliver these were, respectively, Nissim, Tova, Dunia with Moshe, 

and myself. Since then people have prepared their talks individually. Dunia eventually 

decided that she could not join us, and Uri is looking for someone else who could take her 

place. 

  uri-h@freud.tau.ac.il: מייל
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 ראח'התערבות בשייח ג .4

( מאת שרה מצר) 

 

. ראח'ח גילפני כחודש וחצי פנה אליקים מלוחמים לשלום לארנונה ובקש סיוע עבור המשפחות שפונו בשי 

. שיותר קרובים לירושלים המזרחית, יםארנונה הפיצה את הידיעה במיל ופנתה אל החברים הירושלמ

לקחתי על עצמי את העניין יצרתי קשר עם בחור נוסף מהארגון הזה ובסופו של דבר הם קישרו אותי 

 ."שמעון הצדיק"שהוא נציג המשפחות שנמצאות באתר הקרוב יותר לשכונת , לנאסר

 

להזדהות איתם וגם , את המפוניםת בעלי ונסענו לפגוש מכיון שאיני מכירה את העיר המזרחית גייסתי א

וישבו לאות מחאה על , המפונים שמחו לביקור הם נראו כמו פליטים בביתם. ללמוד במה מדובר באופן כללי

היה קשה מאד לראות את המשפחות המפונות כאשר לביתן נכנסו לגור במהירות מתנחלים . המדרכה

 .פשוט מול היעניים שלהם

לפגישה הגיעו יצחק . ם נאסר כדי לברר מהם הצרכים של המשפחותקור זה קבעתי פגישה עיאחרי ב 

שוחחנו עם נאסר כשעתיים והוא גולל את סיפור הפנוי . (שרה מצר)מנדלסון רחל רוקח שרונה ואנוכי 

במידת , ביחד החלטנו שנחפש אנשי מקצוע דוברי ערבית לעבודה עם הילדים ולעבודה עם הנשים.בפנינו

חיפשנו אנשי מקצוע דוברי ערבית והחיפוש העלה . על המדרכה, ום המחאההאפשר העבודה תעשה במק

שרונה יצרה קשר עם משעולים ומנהלת המכון הסכימה להתערבות של כמה פגישות בעזרת שני . חרס

 .מטפלים באמנות דוברי ערבית

יתכן . דיםאנשי מקצוע דוברי ערבית שימשיכו לעבוד עם האמהות ועם היל יםעדיין מחפש ואנ: צרכים   

נתיים שוחחתי בי. שכאשר תתחיל שנת הלמודים האקדמית נוכל להיעזר בסטודנטים מסמינר בית הכרם

לבריאות הנפש במזרח   הסתבר שאנשים מהתחנה: העניין תקוע בגלל שתי סיבות, עם אליזבט ממשעולים

סיון לעבוד יובנ ,לפלוש לתחום שלהם אליזבט ניסתה ליצור עמם קשר כדי שלא, העיר היו שם פעם אחת

שהיא מטפלת באמנות שברה , תמי, כמו כן .חוזרים אליה כי לא, בינתייםאך זה לא מצליח , תוף פעולהיבש

ואני אנסה . לקחה כמה ימים כדי לחשוב מה לעשותימים אלה אליזבט ב. את שתי ידיה ואינה יכולה לעבוד

.. .תוצאות ם יש השקעה ואין כל כךבינתיי. ליצור קשר עם התחנה במזרח העיר אישיים דרך קשרים

  metzer@actcom.co.il:  מייל 

 

 של בצלם shooting back -פסיכואקטיב בפרוייקט ה .5

 (מאת אורנה גלס) 

או נתנו מצלמות וויד במסגרתו  shooting backבשםחשוב וגדול הם יזמו פרוייקט  "בצלם"אנשי ארגון  

 ובכך גם להגיב ,בכדי שיוכלו לתעד את המתרחש סביבם( ובמקומות נוספים בשטחים)לפלסטינאים בחברון 

ת הרגשיות חשו שהם אינם ערוכים להתמודד עם ההשלכו" בצלם"אנשי , אולם. בצילום למאורעות

mailto:metzer@actcom.co.il


ם שהזמינה אנשי, והם פנו ללירון, עדים ומשפחותיהםשהתיעוד מעורר אצל המת והפסיכולוגיות

. על כן אני מארגנת את הפרוייקט עם אילנה, בשעה טובה ,בינתיים לירון ילדה .מפסיכואקטיב להצטרף

 "(בצלם"עם מתרגמת פעילה של )זוג מטעם פסיכואקטיב פעם כל  –חודש אחת , לחברון מגיעים, בינתיים

ולצפות איתם  שר קבוע עם אותן המשפחותהמטרה היתה ליצור ק. ונפגשים עם שתי משפחות של מתעדים

ויש בו , הוא מורכב ,הקשר אכן נוצר, בפועל. ולדבר על כל מה שמתעורר אצלם עקב כך, בחומרים שתועדו

באלו שכבר  של אנשים נוספים מפסיכואקטיב שתומכים מתקיימות ישיבות . לטעמי, גם קושי וגם חסד

. בפרוייקט שמותאם לכל הגורמיםאנחנו עובדים בקצב . ובקרוב גם הם יתחילו להגיע לשם, נוסעים לחברון

 . מה שקורה כרגע בפרוייקט, יםבקווים כללי, זהו

  glass3@netvision.net.il :מייל

 

עבודה עם מרכז לטיפול באוטיזם בסורדא  .6

 (מאת אילנה לח)

במטרה ללמד את ההורים כיצד לטפל , טיםקיים מרכז אותו הקימו הורים לילדים אוטיסבסורדא : רקע

סיות "פסיכולוגיות ועו -צוות המרכז מורכב מהורים לילדים אוטיסטים וממתנדבות . בילדיהם האוטיסטים

. במרכז עושים עבודה מופלאה בתנאים קשים של קשיי הגעה וחוסר תקציב. צעירות

.  (אילנה)ואני , צביה, ארנונה ומשתתפות, המעורבות של פסיכואקטיב נמשכת בסורדא מזה חצי שנה

טיפול , טיפול באמנות: קיימנו מספר סדנאות בנושאים שונים. ביום שבת, אנחנו נוסעות לשם אחת לחודש

בהמשך נערכה חשיבה בנוגע . ועסקנו בעבודה עם ההורים, ִנתנה הרצאה של נוירולוג ילדים, במוסיקה

.  דנו תהיה המתאימה ביותרובנוגע לשאלה איזה התערבות מצי, להמשך הפרוייקט

בינתיים המרכז נקלע לקשיים כלכליים רציניים , אולם. חשבנו על תוכנית השתלמות של סדנאות מתמשכות

 -כרגע הם בתהליך של גיוס כספים לעבודה שוטפת ולפרוייקט של קליניקה ניידת . מאד ופעילותו נעצרה

המנהלת הנפלאה של , בוראן אלריאס. יםלנסוע לכפרים אל המשפחות המטופלות ולעשות עבודה בבת

לא מפסיקה לחשוב על התערבויות ותוכניות , חודשים 4ששכלה את אמה בגלל עיכוב במחסום לפני , המרכז

 . ומתחזקים את הקשרים האישיים שנוצרו, וכרגע אנחנו בעיקר תומכים, חדשות

שיכול ללמד אותם בהתנדבות , פיםדרוש מישהו שמבין בהגשת הצעות לקרנות ובגיוס כס: הצרכים המידיים

וכשהמרכז יחזור , נמשיך לבקר שם אחת לחודש, מבחינת הזווית המקצועית. איך לעשות זאת בצורה רצינית

. נמשיך לממש את תוכנית ההשתלמויות, לפעילות

  horesh.tsvia@gmail.com elanalakh@gmail.com arnonaz@beitberl.ac.il: יםמייל
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" מטפלים לפעילים"פרוייקט  .7

 (מאת צביה)

בבקשה לקבל , לפני מספר חודשים הגיעו מספר פניות של פעילים מתל אביב לכמה אנשי פסיכואקטיב

: קריטריונים 2לים שיוכלו לספק טיפול שיענה על שמות של מטפ

 טיפול מוזל לפעילים שהם מעוטי אמצעים. 

  ידידותי לאקטיביסט"טיפול." 

 

הנוגעות לאותם התפתח דיון ער סביב המשמעויות האתיות והטיפוליות , כשהנושא עלה ברשימת התפוצה

בסופו של דבר הוחלט שכל . בפעילים התגבשה רשימה של מטפלים המעוניינים לטפל, במקביל. קריטריונים

ברשימת , יחד עם זאת. מטפל יסכם עם הפונים אליו את נושא המסגרת הטיפולית ועלויות הטיפול

.  (מוזל או חינם, מלא)כל מטפל ציין באופן כללי את עמדתו בנושא התעריף , המטפלים

אך מעוניינים ללכת , יפול במחיר מלאשיש כאלה שיכולים לממן ט, י הפעילים שפנו"חשוב לציין שנאמר לנו ע

. פוליטית דומה לשלו/חברתית/גישה ערכית למטפל שמזוהה עם 

החשיבה בנושא תמשיך באחת מפגישות פסיכואקטיב , לפי בקשת חלק מהמשתתפים בדיון האינטרנטי

. הקרובות

של חשש שהובע ב, בהווה. ניתן לפנות למיה או לצביה, ת המטפליםאם יש אנשים שרוצים להצטרף לרשימ

אלא תשלח באופן אישי לכל מי שיביע , הרחב הרשימה לא תהיה חשופה לציבור, על ידי מספר משתתפים

  . עניין בטיפול

  maymuk@netvision.net.il  horesh.tsvia@gmail.com: מיילים

 

מעופרת יצוקה  פרויקט עדויות .8

 ( מאת סני ופרל)

במטרה לראיין אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות לגבי ' עופרת יצוקה'פרוייקט העדויות התגבש לאחר 

סוכם שלאחר הראיונות הטקסטים ישלחו . ההשפעות הפסיכולוגיות והתפקודיות שהיתה למלחמה עליהם

הפלשתינים בעזה ובגדה . ובהמשך לכתוב חוברת עם תיאור ומסקנות, ת חוזרותתימו" למרקר"לקוראים כדי 

עבור חלק מהמשתתפים היה חשוב שהחוברת תקרא . ל"התלהבו מכך שהעדויות ומסקנותיהן יופצו בחו

 . על ידי החברה היהודית, דווקא בתוך ישראל

הקבוצות אותן הוחלט לראיין  .ונותופרל מרכזת את שלב ביצוע הראי ,ארנונה הפרוייקט הוא פרי יוזמה של

 -עוטף עזה; מרכזת סני  -48פלסטינים ; בהווה מרכזת אילנה לח ,רכזה עתר  -פלסטינים בגדה:  הינן

mailto:maymuk@netvision.net.il
mailto:horesh.tsvia@gmail.com


בהווה , רכזה ארנונה -חיילים; מרכזת שילי -הורי חיילים; מרכז משה לנדסמן - עזה; מירעמרכזת ורדה 

.  פרלת מרכז

זאת למרות שבחלק מהקבוצות כבר התקיימו לא מעט , במבוי סתוםכרגע התחושה היא שדברים עומדים 

, לראיונות פרוטוקול  ,נוצרו קבוצות עבודה; התארגנות ומוטיבציה רבה לגבי הפרוייקט בזמנו היתה.  ראיונות

 .הנוכחות הצטמצמה מאוד אחרונות במשך הזמן ההתלהבות ירדה ובשתי פגישות. והתקיימו מספר ראיונות

יש צורך במשתתפים נוספים שמוכנים , לכן. עבודה לא הצליחו למצוא מרואייניםהקבוצות חלק מ, בנוסף לכל

.  להשתתף בפרוייקט

 .הבא לאחר הראיונות הוא ניתוח החומר ויש צורך במישהו שיהיה מוכן לרכז שלב זה השלב

 .רביום חמישי בע, אוקטוברב 1-ב ,הפגישה הבאה של הפרוייקט תתקיים אצל סני בראש העין

  gorbar@netvision.net.il perle@netvision.net.il: מיילים

 

שיתוף פעולה עם לוחמים לשלום  .9

 (יעל, אורי)

, פעילי מחסום ווטש, פסיכואקטיבבמהלך חודש אוגוסט התקיימה פגישה אצל ריבה בכרך עם נציגי  :רקע

היוזמה למפגש התעוררה מצד לוחמים לשלום בעקבות הכנס האחרון של . וחברים מארגון לוחמים לשלום

תקוותם היתה להבין . שעסק בהשפעות השירות בשטחים על חיילים ועל החברה הישראלית, פסיכואקטיב

. את הקהל הישראלי" לשכנע"איך , ימיםטוב יותר איך להציג את הנושא במסגרת חוגי בית שהם מקי

": פנימי"והשני " חיצוני"האחד קבל את השם , במסגרת המפגש עלו שני כיוונים לפעילות. שהכיבוש מזיק לנו

פלסטיניות  -שלוחמים לשלום מעוניינים בה היא עזרה בהנחיה של קבוצות ישראליות" הפנימית"הפעילות 

איך , איך מציגים דברים בפני אנשים, קשורה להסברה ויחסי ציבור, "חיצונית"הפעילות ; (ראו טקסט מצורף)

.  מעודדים אנשים להצטרף לפעילות

 :אורי הדר כותב

Group work with Combatants for Peace: 

Following the meeting with Combatants at Riva's, I undertook to lead the attempt to do 

group work together with Combatants. Ruti, Dorit and Yitzhak also joined the team that will 

pursue this. I met with Chen- my counterpart from Combatants- and we agreed to organize 

an open meeting soon, hopefully in Chol Hamoed. The meeting is due to discuss various 

possibilities of group work. 

משוברים "אילן , רוני ואיה מלוחמים לשלום: משתתפים, ויחסי הציבור, בצוות שעוסק בשאלת ההסברה

.  ויעל מפסיכואקטיב, נעמה, בלה, ריבה, "שתיקה

  uri-h@freud.tau.ac.il  yael@israel.net: מייל
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 חודשי פסיכואקטיבעלון  .10

 (סיון יעל)

מרגיש קצת ' עלון'השם , למעשה. (וחגיגי)וככזה הוא בעל אופי ניסיוני , זהו העלון הראשון של פסיכואקטיב"

...."  קצת יותר צנוע, מרגיש מעט פחות מחייב' מכתב'... גדול

.  (2009אוקטובר , עלון פסיכואקטיב)

והתנדבתי לקחת על עצמי , הנושא דבר אלי. עלון חודשי הועלתה למיטב זכרוני על ידי אריה פלאטהיוזמה ל

.  את המשימה של איסוף החומר ועריכתו לכדי מכתב

על , מחדש, האם מדי חודש כדאי לדווח: למשל, עלון העלו אצלי מספר שאלות/הכתיבה והעריכה של המכתב

תפקיד אותו אני )האם יש מקום למי שעורך את המכתב ? קודמיםהפעילויות שכבר נכתב עליהן במכתבים 

או שעדיף לדבוק בתיאור הפעילויות ללא , לכתוב משהו יותר סובייקטיבי ויצירתי (תופסת כזמני ומתחלף

, האם צריכים להיות הבדלים בין הגרסה שנשלחת לרשימת התפוצה? מה עוד רצוי שיכלל בעלון'?  פרשנות'

 . במהלך החודש ים אלהאשמח אם יתפתח דיון בנושא? תלגרסה שמופיעה ברש

" פעילויות"להיות רק  יםלא חייבהתכנים . שהם רוצים שיופיעו במכתבחשוב שאנשים ישלחו חומרים : צרכים

או של החלקים מהמכתב שיופיעו , של המכתב, היתה גם מחשבה על תרגום לערבית ...( אפשר גם שירה)

?  ר בכךהאם יש מי שמוכן לעזו. באתר

, (או אישיות, פוליטיות, מסגרות מקצועיות)' פסיכואקטיב'ה במסגרות שאינן /מי שפעילכל  :הזמנה

נת לכתוב ולשלוח /מוזמן, או להזמין אחרים מפסיכואקטיב להצטרף, ו בחוויות/נת לשתף בפעילות או/ומעוניין

ואתם , אצלכם רעיון לפעילות חדשה "מתבשל"אם מזה זמן , כמו כן. בעלון הבא כדי שנוכל לכלול זאת, אלי

אולי העלון יאפשר מרחב  ,או משאבים כדי לממשה למצוא שותפים, וניינים לקבל התייחסות כלשהימע

.  להעלאת רעיונות לפעילויות בשלבי פיתוחמתאים 

לפעילותם במכתב אין התייחסות  כאשר, פסיכואקטיב פועלים במסגרתשרבים יש אנשים : עוד כמה מלים

כמו הטיפול המסור )נוסף לפרויקטים שונים שאנשים מובילים או לעבודה שוטפת לתחזוקת הקבוצה ב .זה

קוראים  ,מפגשיםל וחלקם גםישנם משתתפים שמגיעים אל כנסים  (שנעשה על ידי מיה, ברשימת התפוצה

ן פסיכואקטיב שבשבילן ובזכותחשובות  'פעילויות'הן  גם אלה – חולמיםלפעמים , חושבים, ואולי גם כותבים

  ...מתקיים

 yael@israel.net: מייל 

 ...להתראות בעלון הבא

To be continued… 
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