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מסיבת שכונה צילום :עמותת שמח"ה

שכונה שכזו :עשרות
תושבי רחוב דוד
אלעזר נפגשו בחמישי
האחרון למסיבת
שכונה ססגונית,
שעיקרה היכרות
הדדית בין כל
המשפחות בשכונה.
מי שאחראי להילולה
היא עמותת שמח"ה
הפועלת כדי לשמח
אנשים וללמד אותם
להפסיק להתעלם
האחד מהשני.
אמריקה ,זה כאן
אירית מרק
¯ ¡
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איזה כיף שיש כאלה שכנים :שכונת
הרמטכ"לים בהוד השרון החליטה
לקיים ערב גיבוש רב שכונתי כדי
להכיר ולהתוודע האחד לשני .כך
למשל למדו השכנים ,מי עומד מאחורי
הנחירות העזות מהחלון ממול ,מאיפה
הריח המסחרר של החמין ולמי יש כבל
כשהרכב לא מתניע .היה שמח

משחקים "של פעם"

§¶§¸¬¶µ

iritmark@local.co.il
זו לא שכונת פאר ולא שכונה
של עוני ,אבל יש בה אנשים
מיוחדים שהחליטו לעשות
מעשה ולטרוח להכיר קצת
מעבר להנהוני ראש מעבר לגדר.
שכונת הרמטכ"לים בהוד השרון,
התאספה על כל רחובותיה כמו
רחובות לב השרון ודוד אלעזר,
לערב גיבוש בגן השעשועים
בשכונה .השכנות הביאו מאפים
וטעימונים שהכינו ,הגברים
התבייתו על שיחות כדורגל



וכדומה והילדים בשכונה סוף סוף
למדו להכיר מי נגד מי.
מי שאחראי לשמחה ולהילולה
היא תנועת שמח"ה שפועלת ללא
כל מטרות רווח וכל מעייניה הם
להעלות חיוך ותשומת לב בין
איש לרעהו.

אפשר לחיות אחרת
כולנו עסוקים כל כך בחיי
היום-יום שאנחנו שוכחים
שיש מסביבנו בני אדם .החיים
השגרתיים יכולים להיות נעימים
יותר ,אם רק נעיז לעשות מעשה.

להזכיר לאנשים שנמצאים בשגרה
שלהם -שאפשר לחיות אחרת,
לשנות גישה ,לשדרג מוסכמות.
זו מטרת תנועת שמח"ה )שדרוג
מוסכמות חברתיות בהתנהגות
( .תנועה שכל מטרתה יצירת
אווירה נעימה וקהילתית ברחוב
הישראלי -שדרוג מוסכמות
חברתיות בהתנהגות .אחת
החברות בתנועה היא דנה פלג
מהוד השרון שהחליטה להקריב
את שכונתה לפרויקט הראשון
של התנועה לעורר שמחה
בקרב האנשים .ומה יותר טוב
מהשכנים...
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"ממש בא לנו להכיר
אתכם"
בהזמנה למסיבה שחולקה
לדיירי השכונה שבועיים קודם
נכתב ":החלטנו לעשות מעשה...
ממש בא לנו להכיר אתכם,
הגיע הזמן לא? אנחנו גרים כאן
לידכם ...עוברים ברחוב ומסיטים
לא אחת את המבט הצידה ,כל
אחד מאיתנו נכנס לביתו .אנחנו
רוצים לשנות אווירה .לחייך,
להגיד שלום .רוצים להכיר
ולבלות אחה"צ משותף נעים
בצוותא".
ביום חמישי שעבר התקיימה
§¦¯·¸ª£ª£¦£§ª

חברי תנועת שמח"ה

בשכונת
שמח"ה
מסיבת
הרמטכ"לים .על הדשא נפרסו
מחצלות ,מוזיקה נעימה נשמעה
ברקע  ..אט אט החלו מגיעים
השכנים .הילדים התקבצו
לפעילויות שונות כמו משחקי
כדור ,הבנות ציירו קעקועים
ושזרו צמידים מחוטים צבעוניים
ילדים ופעוטות ציירו וגם
המבוגרים השתתפו במשחקים
חברתיים "אפשר היה להרגיש את
האווירה הטובה וקירוב הלבבות.
השכנים שוחחו זה עם זה ,צחוקים
רמים נשמעו באוויר ..הופתענו
לגלות שכנים חדשים ונחמדים,
היה מצחיק ומשעשע ניתן היה
להבחין בחיבור שנוצר .התחושה
הייתה נהדרת  "..סיפרה השבוע
יוזמת ערב הגיבוש השכונתי
דנה פלג "קינחנו בארוחת ערב
משותפת ,כל השכנים הביעו את
רצונם למפגשים נוספים".
 יצרתם חיבורים מהמפגש?"בהחלט .יש ניצנים של
התהוות של קבוצת הליכה ברגל
לנשים ,טיולי אופניים ופעילויות
נוספות .מסיבת השכונה הייתה
כל כך מוצלחת שהוחלט לשכפל
את המודל ולקיים מסיבות
שמ"חה נוספות בעיר.

"הילדים גדלו
והשכנים התחלפו"
גנית ,המתגוררת אף היא
בשכונת הרמטכ"לים השתתפה
במסיבת הגיבוש השכונתית.
§¦¯·¸ª£ª£¦£§ª

"קיבלתי טלפון מדנה כבר
בתחילת אוגוסט שאני אפנה את
יום חמישי  27.8.09כי יש מסיבה
בשכונה" ,היא מספרת "אני גרה
בשכונה עשר שנים ומכירה הרבה
מהשכנים ,אך עם הזמן הילדים
גדלו ,שכנים התחלפו ומשום מה
שעוברים אחד מול השני בשכונה
אפילו שלום לא אומרים .כשדנה
העלתה בפני את הרעיון האדיר
הזה נרתמתי למשימה ומצאתי
את עצמי עם דנה מחלקת הזמנות
לכל השכונה...אני מוכרחה לציין
שלמרות גילנו ה"מופלג" ) (36לפני
כל דפיקה בדלת של שכן חדש
גיחכנו כמו ילדות מתלהבות."...
ביום חמישי המדובר בשעה
שש בערב אחרי ציפייה ארוכה
והתרגשות כבירה של הילדות
הגיעו השכנים על ילדיהם
וצידניותיהם לארוחת ערב ,עם
מחצלות וכיסאות "פתאום כאילו
ולא היה איזה נתק .כולנו ,שהרי
מכירים אחד את השני לפחות
בפרצוף ,התחלנו להחליף חוויות
מהחופשה,
התעדכנו בגילאי הילדים
שצמחו מבלי לשים לב ומגלים
את המשותף בין כולנו בהפעלה
מדהימה שערך לנו הצוות
מעמותת שמח"ה .החיוכים
עפו לכל עבר ,צחוקים נשמעו
מכל מחצלת ,הילדים הופעלו
בהפעלות נחמדות ואני תרמתי
את השולחן העוגיות והסוכריות
של הילדות המשקיעניות.
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בס“ד

בית אושר

המרכז הבינלאומי
ללימודי הילינג ורפואה יהודית
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"נשב בחוץ כל כך יפה"

המצחיק הוא שלא רצינו
לסיים את הערב ,וכולנו מחכים
בציפייה כבר למסיבה הבאה.
האמת שקבענו לעשות ברביקיו...
ישראלים או לא?! זה מפגש נהדר
שטומן בתוכו המון יוזמה ברוכה
לקהילה .ממליצה בחום לכל
שכונה או בניין דירות לאמץ את
עמותת שמח"ה שיבואו להפעיל
ולקרב בין השכנים ,והם יעשו את
זה בשמחה.

"וואלה ,לא ראיתי
אותך אף פעם"
למפגש הגיעו עשרות שכנים
מכל כיוון .כשבעים איש ,הורים,
ילדים ,כולם שכנים מתגוררים
באותה שכונה.
ככה בחצי אוזן אפשר היה
לשמוע את השיחות בין השכנים
'אתה גר ברחוב דוד אלעזר?
עובד ב'טבע'? וואללה לא ראיתי
אותך אף פעם...הבת שלך לומדת
בבית ספר המגן ,איך זה שלא
נפגשנו'...
השכנים החלו אט אט
להתקרב והתחלקו לשתי
קבוצות ,במטרה למצוא כמה
שיותר דברים משותפים :שמות,
מקומות עבודה ,איך הגענו להוד
השרון ,כמה ילדים ,מי בוועד
כיתה ,מי מכין סושי ,למי יש
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צילומים :פרטי

אוטו לבן  ?..למי יש בחשבון
יותר ממיליון שקלים? מי עושה
ספורט?
הקבוצה המנצחת הצליחה
למצוא למעלה מ  -20נושאים
משותפים.
דנה פלג מספרת":שכנה אחת
נגשה אליי ואמרה שמייקל בעלה
ממש ביישן והוא חשב לחתוך
הביתה אחרי  10דקות .אותו
מייקל היה מאחרון הנשארים..
פשוט היה לו כיף.
הבת שלי שירה בת 9.5
וחברותיה מאי וליהי לא ישנו
בלילות מרוב התרגשות לפני
המסיבה.
"הן החליטו להעסיק את
עצמם באפיית עוגיות והציעו
למכור אותן במסיבה .אני עבדתי
ממש קשה על הנמכת ציפיות
ועל פעילות הסברה הורית
שבמסיבה לא מרוויחים כסף,
והכול בא מאהבה ללא תמורה".
מוטי ומשה גרים בשכנות
כבר  6שנים .שניהם שכנים של
משפחת פלג משני הכיוונים ,בין
חדרי השינה שלהם מפרידים
לא יותר מ  30מטרים .מוטי
סיפר שהוא שומע בלילה את
הנחירות של השכן והצביע על
החלון של משה ...במסיבה הוא
הבין סוף סוף מי בעל הבית של
הנחירות0 .
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