
 ,בוגרות ובוגרים יקרים
שי כץ סיימה את תפקידה לאחר שנה של עשייה וקידום תחום  . ה נפתחה והפעילות בקרב קהילת הבוגרים רוחשת ותוססת"שנת תשע

התבססו שבתות הבוגרים והורחב  , מוסדו מפגשי הלימוד במרכז, התחזק הקשר בין הבוגרים והמכינה, במהלך שנה זו. הבוגרים במכינה
פעלתנות ומקצועיות רבה ממשיכה את העשייה , ובהתלהבות, לנעליה הגדולות של שי נכנסה מיטל. שיתוף הבוגרים בפעילות המכינה

 .ואף מרחיבה אותה
עשרות בוגרים . התחזק שיתוף הבוגרים בפעילות המכינה, מתחילת השנה. תחילת השנה מצביעה היטב על הכיוון שבחרנו ללכת בו

,  בנוסף. או כאושפיזין בסוכה( חניכה בשבוע ניווטים)אם בפעילות ממשית , שונים כבר לקחו חלק כזה או אחר בפעילות המכינה
בוגרים לקחו חלק ביום הפתוח והשבת   20-קרוב ל(. ד"י)החלטנו השנה לשתף בוגרים בתהליכי המיון והקבלה של המחזור הבא 

 .היה זה תהליך מרגש ואיכותי ודוגמא חיה להדדיות ולזיקה בין המכינה לבוגריה. הפתוחה שהתקיימו לאחרונה
מרגשת  , הגיעו לשבת שטח קסומה, ב"י-'נציגי מחזורים ז, בוגרים 65". בראשית"שבת , האירוע המרגש של פתיחת השנה היה כמובן

כל זה  ... לעין עקב, לבישול המשותף, ללימוד, לשטח המכריח אותך לשהות יחד ולשוחח, החזרה לנופים המוכרים. ומלאת תוכן ועניין
הנוכחות  . ומשמחת עוצמתיתהפכו את השבת לחוויה , ג"בנוסף למפגש הבין דורי בין הבוגרים השונים והמפגש עם חניכי מחזור י

הגדולה וחוויה החיובית הכניסו הרבה רוח למפרשים ואנו שועטים קדימה להמשך חיזוק הקשר עמכם וליצירת עוד ועוד פלטפורמות  
 .לעשייה ותקשורת

 ,שנה טובה                                
 מולי                                       

 
 
 
 

סיפורי הבריאה הנמתחים מפרשת  . ימי בראשית מעלים אצלנו תמיד שאלות יסוד בדבר מהות האדם בעולם
אך מיד  , עולם טוב ומושלם אלהיםבראשית ברא . מגלים לנו תמונה לא פשוטה" נח"עד פרשת " בראשית"

האדם  , ולמרות רצונו של האל לשמור על האדם מהרע, מתגלה לנו כי אין טוב בלי רע, בסיפור גן עדן ונח
הוא לא נח ושובת  . האדם המגורש אינו דומה לאדם מבראשית. מגלה זאת וכך יוצא מגן עדן לעולם שאינו נח

הוא קורא להוויה בשמה  . לסיפורו אין סוף, כי אם מקדיש את חייו לחזור לגן עדן, ממלאכתו בסופו של יום
ד " ם הּוא ֻיּלַּ ת ּגַּ ֵׁ ְקר  ּבֵׁ ּוְלש  ּי  מֹו ֱאנֹוש  א ן וַּ ְ ְקֹרא א  ֶאת ש  ל ל  ם בְּ ז הּוחַּ ֵׁ מביט בה וחווה את  , ( בראשית ד" )'הש 

י " –כמו חוה שהייתה הראשונה שקראה להוויה בשמה , המציאות נכחה ית  נ  ּתֹאֶמר ק  יוַּ  (.בראשית ד" )'הש  ֶאת א 
כדברי  , היא דרשה מאיתנו להסתכל להוויה בפנים ולפעול. אדם חֹווה, חוה-הציונות שמה לנו למטרה להיות אדם

ל הונאה  . עולם-ויינשאו פתחי –שא ראשך , שא ראשך, הצער-שמע בן, ישראל-בן, שמע: "ברנר ל מנוחה ואַּ אַּ
ְרא  , תהי איזו שתהיה, עצמית ל י  .  אל קורט של שקר ורכות הלב. תהיינה מה שתהיינה, מפני כל תוצאותה אַּ

השג  . ראה את פני ההוויה, עלה לפרדס, גשה עד הערפל. הסר מעליך את הכף. צא מנקרת הצור, הלאה עננים
או כדברי המדרש על הפספוס של משה לראות  , "(על הדרך", ברנר. ח.י!...". )התקדש. את כבודה, את מהותה

ּיַּ :  "את פני ההוויה ר וַּ יומש ֶ ְסּתֵׁ נ  ובאחרונה  ... לא עשה משה יפה שהסתיר פניו : יהושע בן קרחה אמר' ר -" ה ּפ 
ֹבֶדך  : "שנאמר, בקש לראות י נ א ֶאת ּכְ נ  ְראֵׁ "  עכשיו שבקשת איני מבקש, כשבקשתי לא בקשת: ה"אמר הקב". הַּ

 .חודש טוב(. ה"פרשה מה פ, מדרש רבה שמות)
 
 
 

 דבר תורה קצר



  
 

 .מסעי במדבר תם
 .רק התחיל, או שמא

 ".יציאת מצרים"בחרתי להיכנס ל, חודשים לערך 10לפני 
 .שותפים אחרים וטובים 50יחד עם , לצאת למסע במדבר

 .של הישברות ובנייה, של למידה, מסע של גילוי
  .מסע שטומן בחובו התמודדות מתמדת

נפלתי לתהומות ודהרתי  , מסע במהלכו עליתי וטיפסתי עליות חדות וגבוהות
 .ירידות

 .מסע שלא פעם איבדתי את דרכי
בתוך מרחב אינסופי שכמותו תמצאו רק , מסע של דרך חדשה ולא ברורה

 .במדבר
 .של עשיית דין וחשבון עם עצמי, מסע של התבוננות פנימית

 .רגלי מעדו וגופי קרס תחת החום, מסע שבמהלכו אזלו לי המים
חלק  . שהניע אותי להמשיך הלאה היו שותפי למסע, שתמך בי, מה שחיזק אותי
 .לכה עוצמתי. אלו הם שהפכו אותו לכה משמעותי. בלתי נפרד ממנו

חשפה ופתחה אותי לעולמות חדשים  , הדרך החדשה שהילכתי בה ועודני
גרמה לי להעריך את . להתבוננות וערעור מחדש על דברים מבוססים, ושונים

 .הפרטים הקטנים שיוצרים מרחב ומכלול שלם גדול
עם כל  , עם כל משעול, גם רוחי ונפשי התעצבה לה במדבר, וכמו בני ישראל

 .צעד
 .המדבר שהפך לי לבית. המדבר הגדול והמכיל ששואב ושובה. במדבר המאפשר

שנה שהיא מעמד הר  . שנה של שיא. השנה הזאת היא חוויה של פעם בחיים
 .סיני

 .היא נקודה מכוננת בחיי כמו שזו הייתה לעם היהודי
של מסלול חיים  . היא התחלה של קו, זמנית -שהיא על, והנקודה הזאת

 .מתמשך ואינסופי
  .תודה על ההזמנות להיות חלק ממנה

 .לקוות. להתרגש, לצחוק, לחוות לכאוב, תודה על ההזדמנות לטעם
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 ראש המכינה -מולי רובין 
נשוי לנועה ואב ליעלה   38בן . וראש מכינת הנגב ל"מגמנהל 
 .ומעיין

בוגר תואר שני במקרא ומחשבת ישראל ובעל תעודת הוראה  
ך  "לימדתי תנ. באוניברסיטה העברית" רביבים"במסגרת תוכנית 

. בירושלים" זיו ומרקס"ומחשבת ישראל וריכזתי שכבה בתיכון 
במקביל הייתי חבר בצוות ההקמה וההיגוי של המכללה  

בשנים האחרונות ניהלתי את  . כלכלית בירושלים-החברתית
בוקר  -במדרשת שדה" תיכון לחינוך סביבתי"הפנימייה ב

כן שימשתי כמורה במכינה  -כמו. ושימשתי כמורה ומחנך בתיכון
  1ד "בבה" יהדות כתרבות"והעברתי הרצאות בנושא ' במחזור י

 .ל של הנוער העובד והלומד"אני בוגר גרעין נח. ה"בינדרך 

 רכזת תחום בוגרים -מיטל רז 
נולדתי בכפר אדומים וממשיכה גם היום  

 .לחיות ברוח היישוב המעורב בשיזף
שם  , התבגרתי וצמחתי במכינת מיצר שבגולן 

 .ופול'קוצנוצר הכינוי 
בצבא רציתי לעשות תפקיד משמעותי וצבאי  
במהותו ולכן בחרתי להיות לוחמת ומפקדת  

 .כ בחיל ההנדסה"אב
 -משם החיים התחילו לרוץ בקצב מסחרר 

טיילתי  , למדתי קורס הדרכת טיולים והדרכתי
בדרום אמריקה הנהדרת וחזרתי בתחושה  

 .חזקה שאני רוצה בית וגינה
התמקמתי בבאר שבע בכדי להכיר את שותפי  
לחיים במסווה של לימודי גיאוגרפיה ופיתוח  

 ,גוריוןסביבתי בבן 
בשנה השנייה הצטרפתי לעמותת איילים  

בכפר הסטודנטים בדימונה והתאהבתי סופית  
 .ואז באשל. בנגב

,  לצלם, מאוד אוהבת את המדבר ולטייל
 !אמאליצור ולאחרונה להיות , לקרוא

מחכה להכיר אתכם הבוגרים ולהתאהב גם  
 !בכם

  

 מחנך -אלנתן מיה 
 .ותיק אקליפטוסבין צרצרים בערב ותחת עץ , גר במדרשה בגפי, 31בן 

,  מלווה ועדות ידיעת הארץ ותרבות יהודית, מחנך שנה שנייה במכינה
מנסה  , בין לבין. ומעביר קורס כתיבה, אחראי על תחום שטח וטיולים

 .לתפוס מחשבות בצוק
תואר שני בספרות עברית   אני מסיים ,בימים אלו ממש, איכשהו

אחרי שעשיתי הסבה מלימודי גיאוגרפיה  , גוריוןבאוניברסיטת בן 
ביליתי מספר שנים בתור מורה בבית ספר תיכון  . והיסטוריה בירושלים

 .לא לפני שעברתי בין כותלי מסע ישראלי כמדריך ורכז, באזור ירושלים
בשאר הזמן תמצאו אותי כותב שירים או רץ להנאתי עם כוס הקפה  

עדיין מופתע בכל יום מחדש מכך שיש צוק  . החמישית שלי באותו היום
חצר ואדמה משלי  , שצומח מאה מטר מהבית שלי לכיוון דרום ושיש לי בית

בגובה חצי מטר  , אבל שהדבר היחיד שאפשר לגדל בה הוא גרניום באדנית
 (.הפרחים האדומים משתלבים יפה עם התריסים הירוקים), באוויר

  

 מנהלת אדמיניסטרטיבית -יעל עטר 
 .מעיין ויונתן, אורי, נשואה לאבי ואם לרן,  39בת 

 .בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באוניברסיטה הפתוחה
  .2007אני תושבת המדרשה מאז שנת  -ולשמחתי הרבה , גדלתי ברמת גן

  .בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית, 2008עובדת במכינה מאז שנת 
 .ואילך כבר מכירים אותי ואני אותם' בוגרים ממחזור ז

.  משאבי אנוש, לוגיסטיקה, תקציב, תיפעול: אחראית על כל נושאי המינהל
ומטבע הדברים מלווה  , מלווה את החניכים בכל הקשור לתחומי אחריותי

 .בעיקר את ועדת ניהול משאבים לדורותיה
כולל  , בתחום משאבי אנוש והכוונה תעסוקתית נסיוןשנות  14 -בעבר כ

 .שירות צבאי כקצינת סגל בחטיבת גבעתי
 מוסיקה וחברה, מדבר" חולת"



 שוקר   מתנאור
 ב"צוות מחזור י

 מנהל המכינה -עידו עמר 
התיכון   בוגר ,נשוי לנעמה

עשיתי שנת  , לחינוך סביבתי
שרות בבית ספר שדה גולן  

כ  "חרמון והתגייסתי אח
שירתי ארבע  . ליחידת עוקץ

.  שנים כלוחם וכמפקד
לאחר הצבא טיילתי בדרך  
,  המשי וחזרתי ללמוד חינוך

י וגיאוגרפיה  "לימודי א
בעשר  . במכללת בית ברל

שנים האחרונות עבדתי  
מדריך  , כרכז תוכניות

טיולים ומורה דרך בארגונים  
 .שונים

במכינה ליוויתי את  
א כמחנך  "י-ו' מחזורים י

והשנה חזרתי לנהל  , וכרכז
את המכינה בהתרגשות  
גדולה תחת מולי לאחר  

שנה שבה ניהלתי את  
פעילות תנועת הצופים  

 .באזור שיקגו

 מחנכת -מורן לוי 
לשם   כ"בדרס אני עונה 'אבל תכל

או נלחצת כשקוראים לי מורן  )מורי 
כי כנראה עשיתי משהו לא  

מתחילה שנה  , 31בת ...(. בסדר
 .שלישית כמחנכת במכינה

מלווה את ועדת תכנים   :במכינה
(  אורחות חיים) ח"אווועדת 

מלווה את  , ובאשכול עשייה תורמת
 .סהרונים ועתיד במדבר, ניצנה

מטפחת את הצמחים   :בשאר הזמן
נלחמת בחתולים , בגינה שלי

שהורסים את הצמחים בגינה שלי  
ואופה דברים מתוקים כדי שיהיה  

 !במה לכבד כשתבואו לבקר
עבדתי  :כמה דברים שעשיתי בעבר

עבדתי , כמרכזת בשבט צופים
במחנה קיץ של הסוכנות היהודית  

עבדתי עם נוער בסיכון  , ב"בארה
והדרכתי טיולים של קבוצות של  

למדתי   . נוער יהודי אמריקאי בארץ
תואר ראשון במכללת בית ברל  

עבודה עם נוער  )בקידום נוער 
 (.והוראה)י "ולימודי א( בסיכון

מקווה לראות כמה שיותר מכם  
יש מלא מקום במדבר , באים לבקר

 ...ושקט שמספיק לכולם

  

 מחנכת -יפעת פלג
את שנות התיכון העברתי בתיכון לחינוך סביבתי בשדה  . גדלתי במצפה עמוקה שבגליל העליון

  ש"בביסומעצבות אלו הובילו אותי באופן טבעי לשירות כמורה חיילת  חוויתיותשנים . בוקר
סדנאות שטח והדרכות של נוער  , עסקתי בעיקר בהדרכות טיולים, בשנים שלאחר הצבא .גליל

, שם. חי-למדתי במכללה האקדמית תל( חינוך מיוחד)את התואר הראשון  .ל"יהודי מחו
  ".עמותת איילים"לקחתי חלק ב

את אשכול צרכים מיוחדים בעשייה  היום אני מחנכת שנה שלישית במכינת הנגב ומלווה
 .וגיוסים צ"קשחאת וועדות , התורמת

 .ושמחה על ההזדמנות לשוב ולעלות לנגב, אני אוהבת את העבודה במכינה

  



 
             

 
 -אבל אני חייב להגיד את האמת , אני יודע שעוד יצלבו אותי על זה בסיכום שבועיים

השעות של שבת   24ב, אבל זה נכון, סליחה שהשתמשתי במילה גסה כזאת! היה כיף
חזרנו לאותו מקום אחרי זמן  , במין כוח מיסטי כזה. הבוגרים לא הצלחנו להפסיק לחייך

ששרירי  , גם אם חשבנו שהשתנינו. אותו דבר והכללי "רב של נדודים במדבר הצה
צמחוני עם   פוייקהשבלוטות הערכיות יבשו ושלעולם לא נאכל שוב , החפירות התנוונו

אנחנו מנקים  , בלי משים ובלי תכנון מראש, עם התפאורה הנכונה, סלט ירקות וטחינה
דור  . הפוסטמודרניאת הצלחות שלנו עם חול ואבנים בעודנו דנים על קיימות בעידן 

 .הולך ודור בא והמכינה לעולם עומדת
  

חבורה של אנשים במעגל מדברים על , עדיין יפה מאין כמוה ציןהשקיעה על נחל 
?  מי רוצה לדבר. דברים ברומו של עולם ומשחקים עם האבנים והמקלות שעל האדמה

אחר כך . אף אחד? מי רוצה לדבר אחרי שמישהו אמר משהו ממש חכם, כולם מצביעים
?  בסוף פוייקהמי רוצה לנקות את הסירי , כולם? מי רוצה להגיש אוכל, עוברים לארוחה

מתגודדים סביב  , הכוכבים מאירים את השמים ונהיה קר. עלקמנהיגים , ככה חשבתי
צחוקים , שישים בני נוער, וזה רגע האושר האמיתי. ומתחילים את העונג שבת, המדורה

צוחקים בלי , מחייכים בלי סמיילים, ונהנים במשך יותר משעה בלי שום מסך מהבהב
בלוי  . הם שם בדיוק עם האנשים שהם אוהבים ועושים את מה שהם אוהבים, חחחחח
 Nofilter#ראוי 

  
אם זה  , הייתה להכיר אחד את השני, אבל הרווח הגדול ביותר שלנו מהשבת הזאת

או במעגל או סתם נימוס מובך שהופך לגלוי לב  , בדרך לעין עקב או סביב המדורה
תחומי עניין  , תחושות דומות, חוויות דומות, אנחנו מגלים שאנחנו מאוד דומים. אמיתי

חלק היו  , היו כאלה שאהבו ספורט ואחרים לא, משותפים ובאותו זמן גם מאוד שונים
סוציאליסטים ומחזור אחר היו  -מחזור אחד היו שמאלנים, וחלק מנותקים רגשית חפרנים
 .יחי ההבדל, מרקסיסטים-סמולניםבכלל 

  
נותרה  , על הקסם שלה ועל קירוב הלבבות שבה, ואילו לאחר שבת הבוגרים הזאת

האם קהילת הבוגרים היא מסגרת של שיתוף חוויות  , "יחסינו לאן"שאלה מהותית על 
נוסטלגיות מהאוב והשוואת מספר השיטפונות במחזור או מסגרת אחרת עם אמירה ערכית 

מבט אחרת ומוטיבציה נוספת להיות  ' נקותוכן משמעותי שתאפשר ללוקחים בה חלק 
 . ולעשות את מה שאליו חונכנו
אני רק שמח בעובדה  , ועד אז. אבל תידרשנה החלטה, שתי האפשרויות טובות בעיניי

יש  , וחולף על המדרשה עם חוד עקב בעין ועין עקב בלב, 40שאני עובר על כביש 
.             ובלי צורך. בלי יכולת להסביר במילים, אנשים שמרגישים את אותה הרגשה בדיוק

                                                      
 א"בוגר מחזור י –רועי גבאי                                      

 

 

 

 

 
 
 
 

היינו , (עם מורי) כשקמנו בבוקר והתחלנו את הטיול לבדנו 
ניתן להגיד בכנות שלא היה לנו מושג  . עדיין מבולבלים וסקרנים
וכיצד נמצא את עצמנו משתלבים , איך הולך להיראות הטיול

כשהגענו לחניון  . בוגרים של המכינה אותה רק התחלנו 63בין 
חיכו לנו כמה בוגרים ממחזורים שונים וקיבלו , (באיחור)הלילה 

התחלנו . לראות את המחזור החדש -אותנו בחום ובהתרגשות 
וניתן להגיד שזאת בעיקר  , את הטיול באווירה טובה ובאנרגיות

לאורך כל הטיול מצאנו את עצמנו יוצרים  . בזכות הבוגרים
קשרים ומכירים קצת יותר לעומק את האנשים שהיו בדיוק  

 –ואנחנו יכולים להגיד בלב שלם , במקום שלנו לפני כמה שנים
החוויות המטורפות והקשיים  , הסיפורים ששמענו! נהנינו מכל רגע

החדירו בנו מוטיבציה  , שהפכו את אותם אנשים להיות מי שהם
לשנה  , מוטיבציה להפוך את השנה החד פעמית בה זכינו. אדירה

כמובן שעצם ההיכרות עם הבוגרים  . הכי מיוחדת שתוכל להיות
אך כולנו הרגשנו שקיבלנו , היא מעניינת וחוויית בפני עצמה

כל הבוגרים . הבנה מעמיקה יותר לגבי משמעות השנה הזאת
היה ניתן לראות . שיצא לנו לדבר איתם התעניינו והסתקרנו

כיצד הם מתרגשים לשמוע על החדרים שכרגע אנחנו ישנים 
או על הועדות והפרויקטים השונים שגם  , בהם והיו שלהם בעבר

כמובן שגם עבורנו היה  . הם לקחו עליהם אחראיות בדיוק כמונו
. מיוחד לשמוע על עבר המכינה ואיך דברים היו נראים פעם
הבנו כי האנשים שיוצאים מהשנה הזאת הם באמת אנשים  

, חשוב לנו להגיד. עם רצון לשתף ולצחוק, מגניבים, ייחודיים
במהלך השבת שמענו המון על קונצים שנערכו בשנים האחרונות  

על כך שכל הבנות מצאו , תודה לכם בוגרים יקרים. במכינה
ללא . את האופניים שלהן דחוסים בחדר אחד יום לאחר מכן

ספק עוררתם בנו מוטיבציה לעשות שטויות ולקחת את השנה 
תודה רבה  )כשחזרנו מהטיול . הזאת בכיף ובאווירה טובה

זה לא מובן  .... לבוגרים שלקחו חלק מאיתנו עם האוטו
החניכים שיצאו לטיול בחדר האוכל   16ישבנו ...(  מאליו

ותהינו במשך שעה שלמה איך לא הוצאנו את כל החניכים  
הרגשנו כי הוא היה משמעותי וכי כלל המכינה  . לטיול הזה

אנו מודים לבוגרים שענו על כל . הייתה צריכה לחוות אותו
נשמח שתמשיכו להגיע ולהשתלב . שאלה בשמחה ובכיף גדול
זה . מכם ועודולהכיר עוד ועוד , בפעילויות השונות במכינה

 צ""קשח –ג "מחזור י –נוגה !    משמעותי עבורנו

מכיניסטמנקודת מבט של   



 !הנה כמה תמונות מהרגעים המתוקים של סוף השבוע הנהדר של שבת בראשית
עונג שבת  , (כפול חמש)טעים במיוחד  פויקה, דרך מסורות מחזוריות בקבלת שבת', יבועד ' מזממעגל גדול של בוגרי המכינה 

דרך קימה  , שיחות אל תוך הלילה, דרך ניגונים בגיטרה, אן'שמירות לצד מדורה ופינג, לילה שהפתיע בקור העז שלו, מענג ומצחיק
ולבסוף  , טבילה מצננת בעין עקב, לבין צוות, מפגשים ביניכם לבין עצמכם, עם פינוקי קורנפלקס וגרנולה, לתוך בוקר מדברי

   .חוויתם, "הוויתם", הייתם, שבאתם -תודה לכולם  .ג"סגירה במעגלים קטנים עם מחזור י
 מיטל! פרטים בסוף –' לנוב 21-מדרשי בשישי  -נפגש  –וכמו שאומרים                                  



 אלנתן מיה/ הבנה ( אי)להגיע ל
 (ליקוטי הלכות, רבי נחמן מברסלב" )תכלית הידיעה אשר לא נדע"

יום הפשוט של החיים אני מצליח להיחלץ מן -רק ביום. רק כשאני ממתין מספיק זמן אחרי הפנמת הנכות שלי אני מצליח להיחלץ מן הנואשּות
 –מנסח את עצמי מתוך אי ידיעה מוחלט , ברגעי השיר שלי אני יושב בחדר העבודה לצד השולחן וכותב לאור המנורה. השתיקות המשתקות

,  כי האגו גדול כל כך, אינני נכנע למצבים בהם הרוח סביבי גדולה כל כך עד שאין דבר המסוגל להיברא לצידה. ידיעה שאני חסר יכולת לעופף
ומבין כי דווקא היא מאפשרת , כאשר אני מקבל את הנכות שלי. כי חוסר האמונה תופס את מקומה של האמונה ואינני מוכן לחיות עם אי ידיעה

אני נחלץ למציאות  , כאשר אני מפנים את סוד הבריאה היכולה להיווצר רק מתוך החוסר הגדול, התקדמות חדשה כפי שלא הייתה לי מעולם
החוסר הוא מקור ההשראה  . קפואה, סטטית, תנועה מוחלטת-אדם הולך ומתקדם רק כאשר לפני הליכתו היה במצב של אי. רוחנית חדשה

אינני יודע מהי מוזה או נבואה אך השנים והזמן . להעז להיות במצב שהאדם לא היה בו מעולם –ומתוכו נובע הכוח לכתוב ולהתעופף , עצמו
והאור הגדול שממנו . לעטוף אותה בחום ולהפוך אותה למקור כוח, הזמן מאפשר לקבל את אי הידיעה כידיעה. מגלים את מקום מנוחת הנפש

כמו ברק הסודק את החושך ומפנה את מקומו , "ידיעה-אי"מייצר אחריו חוסר בלתי מובן של , הנפש מסתנוורת כמו מופע מחול מרהיב
לא סתם אי ידיעה אלא קבלתה כמקור   –זהו מקור השראה גדול יותר בעיניי . גם אם לרגע קצר, לחושך אחר אפל עוד יותר מזה שהיה לפניו

,  שלו" ישנו"האדם איננו ייחודי ב. מה שמייחד את האדם היוצר איננו יצירת יש מאין או בריאת קיום חדש שלא היה בעולם עד כה. השראה
 .זהו הלא ייאמן –בתחושת האיניּות הייחודית שלו שרק מתוכה הוא מסוגל ליצור , הוא ייחודי בנכות שלו ובחוסר
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