
1 
 

  1של אביאלה  70מצגת ליום הולדת    21.9.19
 

 

הרבה אנשים בבלקניצה מכירים את אביאלה בעיקר מהמפגש בחוג, ומתפלאים איך עם כל מה 

הם לא יודעים שזה רק קצה הקרחון. אנסה שהיא עושה למען החוג יש לה זמן לדברים אחרים. 

 של אביאלה  הידים הרבות בות, או יותר נכון,הפנים הרלהציג את 

 

יד של הבית ובן הזוג, של המשפחה, יד הקשורה בתחביב אחד   –הרבה ידיים לאלה הזו כפי שרואים 

מעוללות  קטן רק חלק  כאן תאר. אר, יד הקשורה בחברים ואחרת בפוליטיקהואחרת בתחביב אח

 האלה הזו.
 

 המצגת שולבה כתמונות עם הטקסט לטובת מי שלא נכח ובקש ממני לראות אותה. אירית  1
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יעלה את השתן לראש, יגרום  –קצת חששתי שהתאור שלי יגרום לאביאלה נזק בריאותי   משפחה:

 . נזכרתי שיש רופא בביתלהתפוצצות האגו, אבל אז 

 

 את תשומת הלב שלו הוא יקבל אחר כך מאבי...  - 70אגב, גם בודי חוגג  

 נשואים!שנות  48לפני כחודש חגגו , ומלכותי הזה הכיר עוד בבי"ס תיכוןהזוג ה

 

הלכו בדרכים מגוונות : אחד מתמטיקאי, אחד מוסיקאי,  , והםגדלו על העץ הזהנפלאים  תפוחים 3

  –הם כבר התחילו למלא את ידי ההורים במשימות ואפרופו ידיים ואחד סטודנט לרפואה. 
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 אוסטרליה לא מנע מהסבים לבוא לעזרה.מהמרחק  –בין השאר כשאחד מהם עבר דירה  

 ואל אביאלה. ובחזרה ארצה, 

אנחנו בחוג כבר נהנים הרבה שנים מהמומחיות של אביאלה בתחום   : מומחיות מקצועית

 נדבר על כך בהמשך.  עוד  –המחשבים 

 

וגם ניהלה סטארט אפ בתחום המתמטיקה.    IBMכמומחית במדעי המחשב אביאלה עבדה בעבר ב

ה בעצם "תיק" או תיקים תרתי גם זמשרדו. היא מנהלת את בכך ש  ודי מרויח מכשוריהבבית ב

 .משמע
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בגוגל אפילו לא הספיקו לעדכן   –וכאילו לא די בכך, רק לפני זמן קצר האנג'לים עברו דירה : בית

 את מראה הרחוב ובתמונה הבית עדיין "שמיר ושית".

 

ק מלחשוב על ר אביאלה. אפשר להתעייף –על -הבית כולו נבנה ע"י קבלן ביצוע שהיה מעליו קבלן

אם כדאי   -בפרוייקט הזה בתאומים בין בעלי מקצוע וברורים על כל פרט  המשימות שהיו כרוכות

כשחושבים   בסוףתסכולים אינסופיים.  ריצפתי ואיזה ועם איזה בעל מלאכה....-לשים חימום תת

ששתלו בגינה  ציםדורש להחליף את העפקח של הגינון ש ה צריכים להתמודד עםעוד  סתייםההכל ש 

 ס"מ. 6בקוטר  עציםס"מ ב 5בקוטר  שהם

  מרוצה.... נראה יצאה דירה לתפארת ובודי -המאמץ  אבל היה שווה את
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ברים ועיינתי כדי ללמוד על ה"יד" הזו של אביאלה ראיינתי ח :חברים לנעבור  מהמשפחה והבית

אחראית או ברוב המקרים היא ה - תמונות של אביאלה קל למצוא שם היה לאבאלבומים שלהם. 

  שותפה להכנה של האלבום עצמו.... למשל, בסוף האלבום של גליה כתוב:ה

 .כתבה, חרזה ועזרה בעריכה וכו' –יזמה, ערכה והפיקה, אביאלה  –ציפי 

 

 . לכם מוכריםהחברים עם  ונות חלקן עם אביאלה חלקןכמה תמ מהאלבומים הוצאתי

          

      

 מי נשאר יבש? -כמעט עד צואר ונרטבו  כולם הלכו במים שבו והנה עוד טיול בנחל דרגות 
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 יונתן( -בתמונה השנייה  לחברנו בתמונה הראשונה נמצא )רמז מישהו מוכר וכאן נסו לזהות

   

      

 ...)אבי(  אביאלה אבל לא יכולתי להתאפק לאאמנם  -אחרונה בתמונה השלישית אביאלה ונתן, וב

 . בימי שלישי בטרמפ עם יונתן ועליזהע"י אביאלה בדרכים שונותהטיולים מלאי החוויות האלו תועדו 

על הטיול לנחל גשרון שמעתי מהם כך חוויות מפעם.  ויש לי הזדמנות נהדרת לשמוע ספורים 

להסיק שזה היה טיול  ניתן(  1989שנה )פסח  30העובדה שזה טיול מלפני   בהנתןפעמים.   4לפחות 

עמודים במקאמה  2באלבום של גליה הוא מתועד על פני מיוחד. ואפשר לומר טראומטי במיוחד. 

   שאביאלה חיברה בעקבות הארוע והיא נקראת "במדבר ב'"
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 כמה שורות ממנה:

 ויסעו משם בני הכרמל עם הארון

 גשרון..... ותחנה העדה עם בוקר בנחל 

 

 והמים אשר בנאדותיה הולכים וכלים

 ורוגנים הבוגרים עם בכיית עוללים...

 

 וישמע ה' תחינתם ושוועתם

 וישלח חיילי צהל ומים לקראתם....

 

 וכך זה מסתיים:

 עדיין אנו פה אך כבר קשה לחכות

 ליסורי המסע הקרב בחג סוכות

ן ו למשל מילות השיר שמופיע באלבום שיונתחלק מהיצירות של אביאלה מוכר לותיקים שביניכם, כמ

 . 70קבל כשמלאו לו 

 

 בצוע: להקת השמחות )אוף שימחס, בהרכב משתנה(. אביאלה אנג'ל,  לחן: רוזה רוזה, מילים:

 קטע:

 בראשית שנות השמונים -אתכם אצל נחום הכרנו  

 והתגבשה לה חבורה של טיפוסים מגוונים

 גם דומים וגם שונים  –אתם מזן אחר הייתם 

 ילדים שמונה! וחוץ מזה אשכנזים וחילונים ??

 פזמון: אח גבריאלים, גבריאלים זן מיוחד נדיר
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)בתמונה "להקת  להקת "אוף שימחס" בביצוע הפקות"-"אנג'ל זה לא היה סתם שיר אלא הפקה של

  .השמחות" מתכוננת להופעה(

     

למחרת התקשרה אליה  liveאביאלה ארגנה הופעה  2004גליה מספרת שבחתונתה עם אמנון  ב

 הלהקה המופלאה... כי היא רוצה להזמין הופעה שלאחת הדודות ובקשה לקבל פרטים 

קות כאלו לחגיגות שונות כמו חלק מההפקות נעשה אפילו באולפן. וגם חברי בלקניצה השתתפו בהפ

 מיוחדים של חוה ואבי.ימי הולדת 

   

   

 ....ראות את התמונה הבאהואי אפשר שלא לה 



9 
 

 

 

עוד "יד" שבה אביאלה השקיעה הרבה אנרגיה ללא תמורה תרתי משמע לצערנו... זו  :  פוליטיקה

)להלן קטע  בשביל ישראלרק על קצה המזלג אזכיר שהיא היתה פעילה משמעותית בחוג מהפך 

 מהודעת דואר אלקטרוני(.

 

 ארגנה חוגי בית, עודדה אותנו להתפקד כדי להצביע בפריימריז ובין השאר בנתה את אתר החוג,

 חוה ורשימה מומלצת[בתמונה ]
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 ווטסאפים לכולנו  השקיעה שעות בתקשורת בכתיבת מיילים

 

 

 

 ע אנשים להצביע.עודדה והתנדבה להסיוגם במועד ב המשיכה, 
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 . תחביבים  –ולידיים יותר "מתגמלות" 

עפ"י מה  שבועי בין משפחות אנג'ל וניר. -מה שאתם רואים כאן זו תמונה של המפגש החד : ברידג'

העניינים יותר ברצינות. שדווח לי משפחת ניר היא הותיקה, אבל משפחת אנג'ל היא זו שלוקחת את 

 זה מתבטא בכמה אופנים:

ומשתתפים בתחרויות.  לומדים אצל מורה, משפחת אנג'ל נכנסה לנושא לעומק. קוראים ספרים .1

 עם השנים מתקדמים כל הזמן במקומם בדרוג השחקנים. והתוצאה היא ש

וק כמה ארוע חברתי והזדמנות לקטרזיס משפחתי, ואפשר לצעעבור משפחת ניר המפגש הוא  .2

]מתבטא בתמונה ב"ענני דיבור" "צועקים" בין  שרוצים בהקשר של המשחק או כל הקשר אחר

בודי מזכיר לאביאלה שהיא  – ומאופקת . משפחת אנג'ל, לעומת זאת, יותר פורמאלית[חוה ואבי

. אביאלה []ענן הדיבור שלו קצר ופורמלי מהמורה למדופסה כלל ש בית ופס לא עשתה שעורי

 .[]"ענן כביסה" מזכירה לבודי שכביסה מלוכלכת מכבסים בבית

 

 בקיצור, כמו בכל דבר האנג'לים מגלים דבקות במשימה ושאיפה למצוינות.

 

 :  בלקניצה –היד האחרונה חביבה שאזכיר 

לפי מה שסופר לי אביאלה . 1984ב החוג/עמותה עם הקמת התחילה התרומה הרבה של אביאלה

הובילו את בהמשך ביחד עם משה ונתן הם נכנסה לפעולת הצלה ברגעי מצוקה כשאבי היה מושבת. 

. רתה אפשר לנהל את הריקודים במפגש וכתבה  תוכנה שבעז ,בנתה לנו אתר נהדראביאלה   . החוג

 מגיעה לחלק האחרון במצגת. מקצרת ואני 

על, אני רוצה לסיום דוקא להראות שהיא בכל -ה היא באמת גבורתאם עד עכשו התרשמתם שאביאל

 זאת אנושית. לשם כך אגייס  עוד כמה דמויות מובילות בחוג.  
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 ,הקשורות אליהם ,אמירות 6 . להלן)שלום, אביאלה, נתן, צבי, אבי, משה( אתם מכירים את כולם

והמשימה שלכם היא להתאים כל אמירה למי שהיא הכי מתאימה לו. נקרא קודם את כולן ואחר כך 

 :לפי הסדר ונענה נחזור

 

 מאוכזב/ת כשאנחנו מחפפים בניעות רגליים או הרמת ידיים. .1

 מאוכזב/ת מעצמו כשטועה בצעד קטן במהלך הובלת ריקוד שלם. .2

 תרתי משמע.יש לו/לה הרבה קבלות  .3

 When you’ve got to dance – dance, don’t talk       עליו/ עליה נאמר: .4

המציא/המציאה חוק פיסיקלי, המתחרה בחוק שימור האנרגיה ונקרא "חוק שמירת  .5

 האנרגיה": תמיד עושים צעד קטן, אם לא מוכרחים לעשות צעד גדול.

 .ההשקעה הרבה בהכנה של מפגשי החוגמאוכזב/ת כי נדמה לו/לה שלא מעריכים את  . 6

 

 ונראה מי מתאים לכל אחת מהן. לפי הסדר על האמירות נעבור
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 (: תי איך האמירה קשורה לדמות זוהסבר הדמות ע"י הקהל זהוילאחר "תשובות" )

 [פים בניעות רגליים או הרמת ידייםמאוכזב/ת כשאנחנו מחפ ] .1

שעם העליה בגיל  עצמוהוא גם טוען על , אבל את טענותיו כלפינואני לא יכולה לסתור  – אבי

שגם אם  ]בעזרת תמונות המדגימות את תנועותיו[ תנועה. אז רציתי להוכיח לויש ירידה ב

 . לנוע כמוהושהיו שמחים אילו יכלו  -ואני ביניהם  –, עדיין יש רבים יש דברים בגו

 

       

 

 

 

 

 ... על כולם ]בעומק הכפיפות[ מה שנכון זה שציונה עולה
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 [בצעד קטן במהלך הובלת ריקוד שלם מאוכזב/ת מעצמו כשטועה] .2

 ]כפי שרואים בתמונה[ משה יכול להוביל בשמחה ואושר ריקוד שלם  – משה 

 

 קטנה הוא נעצב הכי טעותאבל ברגע שעשה 

 כאילו העולם כולו על כתפיו         

 

 וגם קצת הריקוד עם אביאלה ואז מי שיכול להחזיר לו את החיוך זו העובדת הסוציאלית 
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 [יש לו/לה הרבה קבלות תרתי משמע] .3

 "צעיר"קודם כל הוא מותיקי החוג כפי שרואים בתמונה ]ה – ?ולמה תרתי משמע  - צבי

ול,  טלופרומראו באתר קליפ של מימין[ וממשיך לרקוד איתנו גם בריקודים קופצניים למדי )

 .[בתמונה משמאל( אפילו שיש לו כבר נינים גדולים ]"הריקוד של חני"

 

                                                  

 

 

אביאלה זכתה יותר קבלות ממה שקשור בגזברות.  הרבהשנים, אבל יש לו  12יזבר כבר צבי ג

כשצעדה בבקרים עם צבי על החוף בזמן שאנחנו  ,לשמוע סיפורים מעניינים על הקבלות האלו

 עוד היינו שקועים בשינה.
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 [When you’ve got to dance – dance, don’t talk       עליו/ עליה נאמר:] .4

 ללא מילים" הוא מעין אוקסימורון.הביטוי " ]בהתייחס לתמונות[ כאן  - שלום 

 

                               

 

 

 

)של השיחות על  הזה קבלות בתור ע. גזבר, אבל האזכור לציין שגם לשלום יש הרבהחשוב 

הוא נקמת כל החדשים שעדיין נושאים איתם את הטראומה של הנזיפה שקבלו  הספסל(

 שמו שקלים בודדים בקופה....  בבלקניצה הם כשביום הראשון שלהם
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האנרגיה ונקרא "חוק שמירת המציא/המציאה חוק פיסיקלי, המתחרה בחוק שימור ] .5

 [ן, אם לא מוכרחים לעשות צעד גדולהאנרגיה": תמיד עושים צעד קט

  .]כפי שרואים בתמונות שלהלן[ הרבה הוכחותלי כאן יש  - נתן

             

 

                                     

 

כמודל טוב למי שמנסה ללמוד, איכשהו  ברצינות מומלץצחוק צחוק אבל האמת היא שנתן 

  המינימליזם שלו עוזר מאד למוח להבין את הצעד...
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  [מאוכזב/ת כי נדמה לו/לה שלא מעריכים את ההשקעה הרבה בהכנה של מפגשי החוג] .6

 כמו משה אביאלה מובילה אותנו בשמחה,  - אביאלה –אחרונה חביבה 

               

ד עם  בדואר האלקטרוני ביחאבל מדי פעם אנחנו גורמים לה לעצב. לפני זמן מה קבלנו  

 נקרא כמה משפטים ממנו. ".שעשועוןגם " 30.7.19תוכנית השבוע של 

 בחן את עצמך. –שעשועון 

 דקות, לא יודע 10ש',  3כמה זמן לוקח להכין תוכנית שבועית להרקדה? לפחות  .1

 האם המרקיד משקיע זמן נוסף?  .2

בין שעה לשעתיים בחזרה על הריקודים, את המאמץ המושקע:  מפרט אחד המסיחים

 בייס עם קבצי מוסיקה...-הדפסת התוכנית, העלאה לאינטרנט, תחזוק דטה

 .......  איש? 7יש  20:30איך מרגיש המרקיד כשב .3

 

מבטא אכזבה רבה מהעובדה שאנשים מגיעים באחור, שה"שעשועון"  ביןמבעיון מי שקורא 

והשערה שאולי לא מבינים כמה עבודה מושקעת בהכנת כל מפגש, ולא מעריכים את תרומת 

 המובילים. 

 כבר ניסיתי.  –אין טעם לומר לאביאלה שהיא טועה 

הייתי מגייסת אותנו לצעוק  שמנסה להחיות את טינקרבל אילו הייתי גילה אלמגור בתור פיטר פן

 , )ידיים כרמקול( ביחד "אנחנו מאמינים בך"

 

     

 

אחרי שהבנו את ההשקעה הרבה בבלקניצה וגם הכרנו את הידיים הרבות  – , אביאלהבמקום זה

   שכולנו נשתדל יותר. בשם החברים    -לך   נראה לי הכי מתאים שאבטיח -שלך 
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      כך רוצים לראות אותך תמידאוהבים אותך וכולנו כי 

 

 או כך

  

 

 

 

 

 נמסטה

 

 א.פ.

 

 

  

  


