
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

בדבריו אל העם היושב בגולה אומר ישעיה . בחרתי לכתוב כמה דברים על הנגב, לרגל מסע חוצה נגב שהתקיים החודש במכינה

 :את הדברים הבאים( ה"פרק ל)הנביא 

ר ְוִציָּה א שּום ִמְדבָּ ֶלת, ְישֻׂ ה ְוִתְפַרח ַכֲחַבצָּ בָּ ֵגל ֲערָּ ֵגל ב. ְותָּ ֹרַח ִתְפַרח ְותָּ נֹון ִנַתן לָּּה, פָּ ֲהַדר ַהַכְרֶמל , ַאף ִגיַלת ְוַרֵנן ְכבֹוד ַהְלבָּ

רֹון ה ִיְראּו ְכבֹוד ה; ְוַהשָּ  . ֲהַדר ֱאֹלֵהינּו', ֵהמָּ

פֹות ּוִבְרַכִים ֹכְשלֹות ַאֵמצּו ג ַדִים רָּ אּו-ַאל, ֵלב ִחְזקּו-ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי ד. ַחְזקּו יָּ ַקְחנָּה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני  ה... ִתירָּ ָאז ִתפָּ

ַתְחנָּה ֹרן ְלשֹון ִאֵלם ו. ֵחְרִשים ִתפָּ ל ִפֵסַח ְותָּ ַאיָּ ה-ִכי, ָאז ְיַדֵלג כָּ בָּ ֲערָּ ִלים בָּ ר ַמִים ּוְנחָּ ב ַלֲאַגם  ז. ִנְבְקעּו ַבִמְדבָּ רָּ יָּה ַהשָּ ְוהָּ

ִים אֹון ְלַמבּוֵעי מָּ ֹגֶמא, ְוִצמָּ ֶנה וָּ ִציר ְלקָּ ּה חָּ  . ִבְנֵוה ַתִנים ִרְבצָּ

ֶדֶרְך ח ם ַמְסלּול וָּ יָּה שָּ ֵרא לָּּה, ְוהָּ ֵמא ְוהּוא, ְוֶדֶרְך ַהֹקֶדש ִיקָּ ם  ט. ֹהֵלְך ֶדֶרְך ֶוֱאִויִלים ֹלא ִיְתעּו, לָּמוֹ -ֹלא ַיַעְבֶרנּו טָּ ֹלא ִיְהֶיה שָּ

ם ֵצא שָּ ְלכּו ְגאּוִלים, ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחיֹות ַבל ַיֲעֶלנָּה ֹלא ִתמָּ אּו ִציֹון ְבִרנָּה ְוִשְמַחת עֹולָּם ַעל' ּוְפדּוֵיי ה י. ְוהָּ בּון ּובָּ ם-ְישֻׂ , ֹראשָּ

ה גֹון ַוֲאנָּחָּ ה ַיִשיגּו ְונָּסּו יָּ שֹון ְוִשְמחָּ  .שָּ

יחד עם זאת ניתן לקרוא את . לפיו עם הגאולה יהיה שינוי פיסי בארץ ובאדם, ניתן לקרוא את דבריו כתיאור פיסי ממשי

אם נרצה לקחת את דברי . לשגשג ולהתמלא הדר, לפי קריאה זו עתיד המדבר לפרוח. במישור הסמלי שלו, הדברים כאלגוריה

הדרך להפיכת הנגב מפריפריה למרכז היא . ישעיה ולהקבילם למצב הנגב כיום יש לנו ממש חזון הפיכת הנגב מפריפריה למרכז

החצר האחורית , הנגב יישאר תמיד נכשל ומוכשל. רבים יצקצקו בלשונם או לחלופין יראו במשימה זו כחלום באספמיה. קשה

 .החברתיים והתרבותיים, גדרה על בעיותיו ופעריו הכלכליים-של חדרה

הנגב בעיני הוא מרחב ערכי וטמונה בו היכולת להפוך . אני בוחר להסתכל על הדברים מזווית אחרת ולאתגר את הקונספט הזה

לא , ..."כמו"לא עוד ניסיון להפוך להיות  –בדברי ישעיה ישנו כשל שאנו נוטים ליפול בו רבות , לפי קריאה זו. למרכז חי ומשפיע

 .א או ירושלים"בתפישה הזו נופלים אנו חדשות לבקרים כאשר אנו מנסים להידמות לת. כמו איזור הלבנון או הכרמל והשרון

מה נקודות החוזק והחידוש שהנגב יכול , מה מייחד כל איזור ואיזור, לבדוק ולמצוא מה מייחד את הנגב, עלינו לחשוב חזון

אין זה מספיק בעיני לפעול על מנת לשפר את הקיים ולהשוות את התשתיות . לייצר עבור החברה הישראלית ומשם לפעול

 .אלא לחשוב חזון ולייצר את הייחוד שימשוך וירים את הנגב למקומו הראוי, והתרבות למרכז

אך עלינו להיעזר בסבלנות , אנשים מחכים לתוצאות מהירות, והברכיים כושלות, הידיים רפויות. הדרך היא קשה, כדברי ישעיה

, תפקחנה עיני עיוורים ואזני חרשים תפתחנה, הו אז. קיימא-חשיבה חזונית ותכנון בר, ולבנות את העתיד מתוך אורך רוח

הדרך תיסלל אט אט ותהפוך מדרך מלאת מכשולים לדרך סלולה . המכשלות ייעלמו והשממה תתמלא במים של עשייה ויצירה

ּוְפדּוֵיי : "יש סיכוי שדברי ישעיה יתגשמו, כשיש חשיבה יצירתית ורבת שנים, כשיש דרך, כשיש חזון. שגם האווילים לא יטעו בה

אּו ִציֹון ְבִרנָּה ְוִשְמַחת עֹולָּם ַעל' ה בּון ּובָּ ם-ְישֻׂ ה, ֹראשָּ גֹון ַוֲאנָּחָּ ה ַיִשיגּו ְונָּסּו יָּ שֹון ְוִשְמחָּ  "שָּ

 ,בברכה                   

 מולי                   
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 !בוגרים יקרים

אני נחשפת , בתור אחת שגרה ביישוב מעורב. חג השבועות הוא אחד החגים שנחגגים באופן השונה ביותר בקרב המגזרים בארץ

מאפשרת אלטרנטיבה , מעבר למתן מקום ללמידה והעמקה, ההזמנה למכינה לערב תיקון ליל שבועות. לדרכים שונות שהחג נתפס

, התכנים אינם לאו דווקא שאובים מהדת ומהיהדות. שלכם“ ביחדנס“הגילוי וה, ללימוד שעיקרו הוא הלימוד המשותף והשונה

 מיטל, נפגש... בטוחה שתמצאו רגעים ממנו בלילה המיוחד הזה. “אושר“השנה נעמיק ב.  אלא רחבים ופתוחים לכולם



 
על המפגש הבלתי אמצעי שיצא לי לחוות איתו . הנגב מעלה בי המון רגשות ואמוציות ויש לי כל כך הרבה מה לכתוב עליו ועליי

 :במהלך השנה הזו ואני דווקא אתחיל בשיר קטן
 

 אני והנגב זה סיפור מאוד רומנטי
  .אשר התחיל בשנה אליה הגעתי

 אני אוהב בנגב את תחושת החול ברגליים
  .המים והשמיים, החום, הנוף, את השמש

 הנגב נותן לי שקט ושלווה
  .רוגע ואהבה

 
 . זה התחיל בבחירה שלי לבוא למכינת הנגב. אני באמת לא יודע מאיפה להתחיל כי הנגב נותן לי המון דברים

אם זה המרחבים , תמיד אהבתי את הנגב וכל פעם מחדש שאני צופה בו אני מתפעל מחדש מהיופי החסר תקדים שיש בו
  .הנחלים הארוכים והמפותלים ואם זה השקט ותחושת הביטחון שאני מרגיש בו, ההרים הגבוהים, הפתוחים

אני באמת אוהב את הנגב והמפגש איתו כל . שלווה ורוגע, אהבה, שמחה, הוא נותן לי אושר. הנגב נותן לי תחושה שונה בחיים
אני אוהב , להקשיב לשממה המדהימה ולשקט שנותן לך כל כך הרבה שלווה, אני אוהב לטייל בו! פעם מחדש עושה לי רק טוב

 !לנקודה הכי רחוקה ורק לקחת נשימה עמוקה וחיוך ענק מרוב אושר, להביט בו ולהסתכל תמיד על הפסגות הגבוהות והאופק
  .הוא נותן לי כל כך הרבה ביטחון למרות שאני לא מכיר את כולו והוא תמיד מלא בהפתעות ודברים חדשים

״הרוצה להחכים ידרים״ או ״בנגב יבחן העם בישראל״ אלו אמירות שאני כל כך : כמו שדוד בן גוריון אמר במאמרו ״דרומה״
 . מאמין בהן וזה המקום שבו אני רוצה לחיות את חיי וליישב את הנגב ולפתח אותו

אני באמת כל כך אוהב את הנגב ופשוט מתאהב במקום הזה כל פעם מחדש למרות הקשיים שקיימים , הזיקה שלי כלפיו ענקית
כל סלע או גרגיר חול במקום הזה נותן לי כל פעם מחדש להתרגש מהדבר העצום הזה מהמרחב המדהים הזה ומה שהכי . בו

 . וזה מה שנותן לי את האהבה העצומה אליו. מדהים שיש בו בסך הכל חול ואבנים ובעיקר שממה אחת גדולה
. הנגב כל כך מלא חיים והמפגש איתו פשוט מדהים אותי. אני אסכם ואומר שהנגב הוא הבית בשבילי ואני כל כך שמח מזה

  .הנגב נותן לי תחושת מסוגלות ומלמד אותי כל פעם דברים חדשים במפגשים איתו
 !אוהב אותך נגב שלי
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 ממכיניסט לחייל
פתאום נופל לך האסימון . זה בדרך כלל קורה בטירונות באמצע סיטואציה לא הגיונית שמרוחקת שנות אור מהתנהלות במכינה

זה לא מעניין את המפקד שלך שרק לפני כמה חודשים היית במקום . הזה שלאף אחד לא באמת אכפת אם עשית מכינה
להרים פרויקט או סיכום ואיך להעביר ביקורת שכל מטרתה , להיות ביקורתים, לתכנן לו״ז, שמלמדים להיות מעורבים בחברה

מי , אם הוא רק ישכיל להבין מה יש לו בידיים, זה צריך לעניין אותו, הבעיה אצלו, ושלא תבינו לא נכון. היא ללמוד להשתפר 
זה כנראה לא  -אבל הרשו לי לפוצץ לכם את הבועה . אתה ומה היכולות שלך הוא יבין שהוא יכול לשבת להרגע ולסמוך עלייך

 .אתם עוד חיילים, מבחינתו אתם כמו כולם, רוקנו את החזה מאוויר ותבינו, תורידו את האף. יזיז לו
 .אנחנו לא יותר טובים מאף אחד ולא צריך לתת תחושה לחיילים שעמנו שאנחנו מעליהם ובטח שלא למפקדים

ואיך אני עושה ? איפה אני משתמש בכל מה שלמדתי ? רגע אז בשביל מה עשיתי מכינה קדם צבאית-אז אתה שואל את עצמך 
אין נוסחא של מתי או , אין פה תשובה פשוטה , לאלפי חיילים -את זה בתוך המערכת הזאת שפתאום גדלה מחמישים חניכים

סבלני כדי להבין שזה , צריך להיות סבלני וענו, בעתיד יהיה לזה יותר מקום , זה לוקח זמן -מה שכן יש זה תובנה אחת , איך 
, אז יותר קשובים לך , תהליך ועם הזמן זה יגיע כי ככל שאתה יותר זמן בצבא וככל שאתה עולה בדרגה אז מידת ההשפעה גדלה

ובעיקר יהיה את   (לא כמו במכינה אבל בכל זאת)אם זה בתכנון לו״ז , אם זה בלהיות יותר יצירתי , חופש הפעולה שלך גדל
לא מהתנשאות ובטח לא לספק אפילו , וזה חייב להיות מלווה יד ביד בענווה, שלמדת   המקום להעביר הלאה ולחלוק את כל מה

לאכול קצת פחות ,לעבוד יותר יעיל ,להתנדב שצריך , ״ אני יותר טוב ממך ״ אלא לעשות את הדברים הקטנים   שבב תחושה של
ולעזור ! לדבר פחות,לוותר כשאפשר לטובת האחר וזה בעיקר לעשות יותר , וגם ולעשות את זה מהר כדי להחליף את מי ששומר

 .תמיד
שאנחנו אומרים את מה ,שאנחנו יותר ביקורתיים , שמים לב שההתנהגות שלנו קצת שונה,אין איך לברוח מזה , מזהים אותנו 

על ההתנהלות הביזארית שיש בצבא כי ראינו   אנחנו מתעצבנים  ולפעמים. שיש לנו להגיד גם אם זה לאו דווקא הזמן או המקום
 .וחווינו עולם אחר רק מספר חודשיים לפני

ויוקירו את   וכנראה שחלק גדול יותר יעריכו   חופרים,מתנשאים, חלק מהאנשים יתעצבנו ויחשבו שהמכיניסטים פלצנים
 4לא כולם ישנו , הזאת   אבל מה שצריך להבין זה שלא כולם עברו את השנה,האכפתיות שהיא הבסיס לכל ההתנהלות הזאת 

או היו מחוץ לבית שנה שלמה לפני הצבא ולא כולם קיבלו חוויה שונה של למידה חוץ ,שעות במשך שבועות כדי להכין פרויקט 
אז מגיעים למצב של , שכל אחד הגיע ממקום שונה והמוסכמות והנורמות הם אחרות, מבית ספר וברגע שמבינים את זה 

 .פתיחות והקשבה ולשם צריך לשאוף
, שחשבתי   אני מבין שלדברים לוקחים הרבה יותר ממה, אז אחרי כמעט שנתיים בצבא ולפני כניסה לתפקיד של מפקד מחלקה 

בעיקר שתמיד יש מקום , כך הרבה דברים שלא תמיד הייתי מודע אליהם אבל הם מתבהרים עם הזמן  שהשנה הזאת נתנה לי כל
 .להגיד את מה שאתה חושב רק צריך לדעת מתי ואיך

זה להיכנס ראשון ולצאת אחרון זה ,אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה מכולם,להפך , השמש לא זורחת לאף מכיניסט משום מקום 
 , להתנדב למשימות שאף אחד לא רוצה

זה גם לבלוע , ולא להתבכיינות או התלוננות על זוטות  זה להיות תמיד ביקורתיים בתנאי שזה מכוון להשתפרות ולמידה
זה להוות דוגמא אישית , זה להראות דרך , אני מצטער״ אבל יותר מהכל זה להיות אנשים ,זה להגיד ״טעיתי   ולפעמים לשתוק

וצריך להבין שהצבא הוא מגוון ובכל מקום , כי אם לא עושים את זה אז אנחנו מפספסים ובענק  ,לכל מי שסובב אתכם
 .התחושות הם שונות ומגוונות 

היא אולי וזה גם ,מה שתמיד צריך לזכור ולא להתעלם ממנו כי זה משנה את המחשבה ואת התפיסה שאולי השנה הזאת נעלמה
 .זה פשוט קורה לפני הצבא , זה לכל החיים ,זה יותר מזה ,לקחה פסק זמן כי המכינה לא מיועדת רק לצבא , במקרה חריג

 .עמוק בתוך המערכת  שכרגע במעבר ומי שכבר עמוק  מי, בהצלחה לכל מי שיעשה את המעבר
 

תפקידים מעניינים והדרך שלכם לממש את עצמכם במסגרת , דילמות, חוויות, סיפורים, נקודת מבט אישית על הצבא ומהצבא, צוהר לעולם הירוק והחאקי, הפינה הצבאית

 . שהיא לא תמיד פשוטה, הצבאית



 
 הבנות, כעסים, תובנות, חודשים של ריכוז בלתי נדלה של חוויות 5

 !!רגשות, תשוקות, אהבות, תהיות,
האחד , אז שהתבקשתי לכתוב על הודו עלו בי שתי חששות מרכזיים

 הוא שמעולם לא כתבתי דבר לרבים
והשני הוא שבעצם עוד לא הספקתי באמת להבין עם עצמי את גודל 

וזו בעצם הפעם הראשונה שאני תוהה ומהרהרת , ועוצמת החוויה
 ...בחוויה מאז שחזרתי לארץ

פשוט ונקי בלי קישוטים ומניירות , כמו שזה, אז אני פשוט אספר
 .מה עברתי שם( כי אין בי את זה)כתיבה 

צוק "שזהו ממש באמצע מבצע  77.2.7.24-אז תאריך הטיסה היה ה
 מציפים אותי בפחד שמעולם לא היה בי, הרגשות קשים ועזים, "איתן

החברים שנמצאים איי שם , פחד של מוות של הקרובים לי ביותר
 .בלאגן בבטן, המשפחה שגרה על קו הגבול.. בעזה

 .באף מלחמה או מבצע לא הרגשתי את מה שהרגשתי באותו הרגע

  
 ?יש כרטיס להודו מה עושים, אבל היי

בסופו של ? מה המצפון שלי אומר? האם זה מוסרי? לא טסים? טסים
כי )דבר אחרי לבטים רבים ושלל באלבלות החלטתי ללכת על זה 

 (רציתי לברוח מפה, באיזשהו מקום
הטיסה הייתה כרוכה בנסיעה לעמאן דרך המעבר גבול בבית שאן 

 !!דלהי.... ואז( נסיכות מוסלמית)ומשם טיסה לקטאר 
, עיר גדולה ומלאה זבל, תרבות זרה, במדינה זרה, לבדי, שקד, אני

 ???מה לעזאזל אני עושה פה. ומלחמה בארץ, צפירות, ריקשות
לקחו לי איזה יומיים להבין איפה אני ומה מתרחש עד שהתחלתי 

 !!!דארמסאללה -לאיטי להניע את הגוף לכיוון צפון הודו
ממש פאתי הרי , מקום שליו בין גבעות ירוקות ירוקות -דארמסאללה

שם הבנתי את המונח ! אנשים חיים בקצב אחר לגמרי. ההימלאיה
 "india time". המקובל 

בבוקר ולמצוא את עצמך משחק  9-פשוט מדהים איך אפשר לקום ב
אוכל איזה , שעות נכנס לאיזו שיחת נפש 5ואז עוד , שעות 5שח במשך 

 ..קורא, כותב ביומן, מצייר ציור, "טאלי"

 !באותה האנרגיה, וכולם באותו המוד
גם לא , אף אחד לא עסוק באמת, אף אחד לא ממהר לעבודה

ההתעסקות העיקרית שהייתה לי . המקומיים וכמובן שלא התיירים
 במשך שלושה שבועות במקום המופלא הזה

 !היא ריפוי
אחד , שקד: " במהלך אחד הימים חבר טוב התקשר אלי מהארץ

 "ואני הולך להחזיק את הקבר שלו בלוויה. החברים מהיחידה נהרג

 4ע מ ו     

m? ר ו ם י ל   ל ש ל ו ל   כ ת   ו ת   ל ע ל ו ן   מ א י  e i t a l @ m a g a l - n e g e v . o r g 

ת ת  תל ת  תת תו תל ת  תת ת  ת  תל ת  תו תת-ש תל ת  תל   
ת תו תת ת  תל תר ת  תמ תת ת  תל ת  ת  תת ת  ת   ש

כתבתם ? בשביל ישראל או במסלול מסומן בנגב, יצאתם לטייל בעולם הגדול. חלקים מיומן מסע. לעצמכם, לחברה, מייל ששלחתם לאמא, טיול לפני או אחרי צבא, “הטיול הגדול”

אלו שהגיעו לשלב הנהדר שבו יוצאים לגלות את , הטיילים, הנוודים -( שנקנא)הפינה הזו בשבילכם ובשבילנו ? הרפתקאות מעוררות פליאה? תיאורים עוצרי נשימה? מחשבות

 .ואת עצמכם בו, העולם

 ?מה, רגע
אני ישבתי לי בין גבעות ירוקות , בזמן שהוא דיבר

 והקשבתי לציפורים
משהו בריחוק הגיאוגרפי נתן לי פרספקטיבה אחרת 

 77האם זה הגיוני שבחור בן ... לגמרי על כל המתרחש
מישהו יודע למה ? בשביל מה? 77יסחוב בחור מת בן 

 ?נלחמים
, האם הבחורים הצעירים האלה שכל החיים לפניהם

? נלחמים בשביל מטרה נעלה.. השנים הכי יפות וטובות
 ?או שמא המלחמה הזו היא עוד מלחמה כי ככה

, פתאום הבנתי כמה קשה לגור במדינה הזו ששמה ישראל
 –איזה עול אנחנו צריכים לשאת על עצמנו כל יום ביומו 

 !!פחד
מזג , האנשים החמים. אבל אני אוהבת את המדינה שלי

, המדבר רחב הידיים, הים הכחול והגדול, האוויר
ישראל היא אני ואני , !!תרבות, משפחה, היסטוריה

 ישראל
שנים להיות מי שאני  72זה המקום שעיצב אותי במשך 

 .כיום
יושבת איפשהו שם בין הגבעות , עבר יום או יומיים

מסתכלת מסביבי ורואה שלל אנשים , אי'ושותה לי צ
האם גם להם עוברות , בשלל צבעים וגוונים מכל העולם

 ?מחשבות כאלה על המדינה שממנה הגיעו
האם גם הם מצאו בהודו איזה מקום מפלט מן 

החיים האינטנסיביים הללו שמחייבים את , הקפיטליזם
 ?כולנו להיות חלק משרשרת במפעל

בתו , 27אשה בת , "מאדו"חזרתי לגסט האוס ופגשתי את 
של בעל הגסט האוס המתגוררת גם היא באותו המתחם 

 .2-בת ה" נור"יחד עם ביתה הקטנה 
וכל אורח היה , למאדו היה חדר עיסויים בגסט האוס

 .יכול לקבוע אצלה תור לטיפול
החלטתי שהגוף והשרירים שלי ישמחו לקבל קצת 

 ..תשומת לב



 
 

 :המשך שטרודל דוט קום

 פ ו ס כ   מ כ י   י ס כ  5ע מ ו     

  (אפילו שזה אסור בתכלית האיסור)היא סיפרה לי שהיא התגרשה מבעלה , במהלך הטיפול מאדו ואני התחלנו לשוחח
במילים , היא תתחיל להימשך אליו, והסיבה היא שלא נמשכה אליו כלל וכלל עד שיום אחד החליט שאם ינסה בכח

 .הוא אנס אותה, אחרות

 .וככה הגיעה נור לעולם
 ?הרי ילדים זה ברכה לא, חודשים של מהלך ההריון בדיכאון מוחלט ולא יכלה לעשות דבר בנידון 9מאדו הייתה 

. לא היה לה אדם בעולם לדבר איתו על זה כי אונס מהסוג הזה הוא דבר מקובל ואף רצוי באזורים מסוימים בהודו
 "את האישה צריך לשים במקומה"

יצור קטן  -דיכאונה של מאדו הלך ופחת כי פתאום נהייתה לה משפחה אמיתית, מהרגע שהגיעה נור המקסימה לעולם
 .וטהור כזה שנקרא תינוק

 ...מאדו ביקשה ממני שאנסה איכשהו לסדר לה אשרת עבודה או ויזה זמנית לישראל, בשלב מסוים בשהות שלי
אני רואה את הישראלים ! כן בטוחה"  .בעודי חושבת על המצב המזוויע בארץ... שאלתי אותה" ?את בטוחה"

 וחוץ מזה, פשוט אנשים מקסימים וטובי לב, שמגיעים להודו
 "לחיות בקרבה של המשפחה שלי שלא נותנת לי מנוח, אני לא יכולה להיות במקום הזה עוד רגע

, ההשפלה, מחוסר הצדק, מהמציאות הבלתי הוגנת, שתמיד אפשר לברוח מהמצב הלא נעים, ואז הבנתי באמת
 אבל אפשר גם להתמודד ולשנות... הפחד

 ...להיות אדם טוב יותר קודם כל לעצמך ואז לאחרים, לחזק את עצמך, לרפא את עצמך
 להיות צינית כלפי המצב, שוכחת מהצרות.. להגיד שאני עוברת להודו, הרי אני יכולה לנסות לברוח

 .והופ צרות חדשות יופיעו פתאום, תעבור לישראל תברח מהבעיות שלה, וגם מאדו
 !ובתמים. באמת, הטוב נמצא בתוכנו....בכל מקום יש צרות, אין מקום מושלם

 :) אבל זאת אני, אני יודעת שאולי לחלק מהאנשים הדברים שנכתבו על הדף הזה ישמעו היפים ושמאלניים
 שבועות בודדים בדארמסאללה 2-וזה השיעור שעברתי ב

. 
חודשים בטיול המקסים והמרתק  6נמשך עוד , שם המסע שלי התחיל

 .וגם עד היום הזה, שהיה לי

 


