
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

 ".תיקון עולם"לכבוד חג השבועות שחגגנו החודש ברצוני לייחד דבר תורה זה למושג 

  :בקובץ הסיפורים שלו כותב קפקא את הסיפור הבא

לא ,  איש רץ לקראתנו  –מפני שהרחוב עולה לפנינו והירח מלא   –ורואים עוד מרחוק ,  כשאנו מטיילים בלילה ברחוב"

 . אלא ניתן לו להמשיך לרוץ, גם אם מישהו רץ אחריו וצועק, גם אם הוא חלש ומרופט, ננסה לתפוס אותו

ומלבד זאת יתכן שהרדיפה היא לשניים ;  ולא אנחנו אשמים שהרחוב עולה לפנינו באור ירח מלא,  משום שעכשיו לילה

אולי השני מתכוון לרצוח ואנו נהפוך ;  אולי הראשון נרדף על לא עוול;  אולי שניהם רודפים אחרי שלישי;  שעשוע בלבד

אולי הם ;  כל אחד על דעת עצמו,  והם רצים אל מיטותיהם,  אולי השניים כלל אינם יודעים זה על זה;  לשותפים לרצח

 . ואולי הראשון יש לו נשק; סהרורים

שאפילו את השני אנו כבר לא ,  שמחים אנו?  כך-האם לא שתינו יין רב כל?  האין אנו זכאים להיות עייפים:  לבסוף

 ."רואים

קפקא קובע כי בני האדם בעולם המודרני של ניכור ואינדיבידואליזם יעדיפו לעצום את עיניהם ולא להיות אקטיביים גם 

עשייה היא דבר מפחיד ואף מסוכן .  אין באדם האשם על כך שהירח מלא והוא גרם לו לראות.  במקרה שנראה להם לא טוב

האדם נמנע מהאחריות המוטלת .  כותב קפקא והאדם זועק את זכותו להיות עייף ושמח שהסיטואציה המטרידה נעלמה מעיניו

 .עליו ובוחר לא לראות כדי שמצפונו לא יעיק עליו

הרעיון היהודי העתיק .  מי מאיתנו לא חווה את ההרגשה הזו שקפקא מצייר בה אנו שמחים שאיננו רואים אף את האדם השני

משמש הרעיון של תיקון עולם לצורך תקנת תקנות שאינן ,  ל"אצל חז,  בראשיתו.  של תיקון עולם דורש מאיתנו בדיוק ההפך

מאוחר .  כלומר יצירת תיקון הכרחי מתוך התבוננות מפוכחת במציאות הבעייתי אפילו אם אין לכך סימוכין בתורה,  מהתורה

אותו ,  בתיקון.  מכניסים המקובלים בצפת משמעות נוספת לתיקון כאשר הם קובעים את תיקון ליל שבועות 61  -במאה ה,  יותר

 :מסופר על ליל שימורים שבמהלכו דיברה השכינה מפיו של קארו באומרה, התקין רבי יוסף קארו

אשר שמתם על נפשיכם ...אשריכם ואשרי ילדתכם,  ידידי אהובי שלום לכם,  שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים" 

ואין ...  ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות,  אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי,  לעטרני בלילה הזה

[כאלה המכורים ל...]וסרוחים על ערסותם,  אתם כאותם השוכבים על מטות שן שינה שהיא אחד משישים במיתה

 (. ה הקדוש"מתוך השל..." )אלילי כספו ומאודיו בהנאת העולם

רבים מידי אלה הישנים .  להתבונן על העוולות במציאות ולפעול למען תיקונם,  השכינה מהללת את מי שבוחר להיות ער

זה מעייף .  אקטיביות-משמען אחריות וקריאה לפרו,  המודעות לעוול,  הראייה.  עוצמים עיניהם ונמנעים מתיקון,  בחייהם

ולכן מכאן והלאה תהיינה עיניכם .  ואתם זכיתם":  על כן מסכמת השכינה,  אך זו דרכה של היהדות בתיקון עולם,  ומאיים

אך הדרך ,  זו זכות להיות מודע ולפעול למען תיקון עולם..".  ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק,  פקוחות על דרכיכם

  .באיגום משאבים ומוטיבציות ובעיקר באמונה גדולה ביכולת האדם לשנות לטובה, בצוות, היחידה לעשות זאת היא ביחד

בוגרות ובוגרים ,  אך לכם,  חברים מכרים,  משפחה  –לכל אדם יש לא מעט שותפים שעמם יכול הוא לפעול למען תיקון עולם 

, השתמשו אחת בשני.  בעלת יכולות עשייה ואמונה ובעיקר כזו ששותפה לדרך,  נלהבת,  איכותית,  ישנה קבוצה נוספת,  יקרים

 ".איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"הציעו יוזמות לתיקון ופעלו יחד 

 מולי        

   

ת ת תת תפתית  ת/ ת  ת ת  ת תל תת ת ת   מתל

ל ל  למ ל  לי לל ל  ל  לת ל  ל  לל לו ל  לל לה לת לי למ ל  ל  לי לל לב ל  לו  ע

 פוסט מכיניסטפוסט מכיניסט
 8‘ עלון מקוון מס ה “כה סיוון תשע 26.2.6.21



. ל"אשר היווה שיא בהכנה שלנו לקראת הגיוס לצה" שבוע צבא ובטחון"התקיים הפרויקט , (1..61-6)במהלך השבוע האחרון 
 .נתנה לי ההזדמנות להיות אחראי על השבוע הזה, לשמחתי הרבה

 .ומסע מעבר ממכיניסט לחייל, סמינר תכנים בנושא צבא ובטחון: השבוע התחלק לשני חלקים
האתגרים הביטחוניים של ישראל , ל"תפישת הבטחון של צה, ל"את הסמינר התחלנו בלמידה על תפישות היסוד בהקמת צה

אשר פיקד על אוגדת עזה במהלך מבצע צוק איתן ועשה לנו סקירה על , ל מיקי אדלשטיין"ובסוף היום הגיע אלינו תא, כיום
 .המבצע כדי שנבין דוגמא בת ימינו

 .עם מרצים ברמה גבוהה מאד, ל"נחשפנו להמון מבואות ותפישות של צה, היום היה מרתק ביותר
בהמשך היום . ונחשפנו לשגרת חייהם של החיילים, כדי ללמוד איך עובד הכוח, של תותחנים, ביום השני ביקרנו בבסיס שבטה

ע של "י קצינה מבסיס הגדנ"ל ע"ושיעור על חשיבות המשמעת בצה, עברנו שיעור של עידו המנהל על תפישת השירות המשמעותי
 .שדה בוקר

 
והגיעה אלינו , ל"עברנו שיעור מרתק של יהונתן טוקר בנושא פיקוד וקצונה בצה, חברה-ביום השלישי התעסקנו ביחסי צבא

את היום סיימנו עם מורשת קרב . שבע לדבר איתנו על מקום המכיניסט בצבא ועל הליכי הגיוס-דית קהילה של לשכת באר"רמ
 .ל מועצת המכינות הקדם צבאיות"מנכ, יוס אלדר' ל במיל"של תא

מסע מעבר "יצאנו אל מסע בן יומיים הנקרא , עם אנשים מהדרג הבכיר בצבא, לאחר שלושה ימים מלאים בתכנים מעניינים
 .שבו ליוו אותנו בוגרי המכינה" ממכיניסט לחייל

שיתפו , במהלך המסע הבוגרים דיברו איתנו. ונועד לעשות סגירת מעגל, המסע ברובו חופף למסע עליה שעשינו בתחילת השנה
דילמות ,  והעבירו שיעורים מאד מעניינים שנגעו בנושאים רלוונטיים כמו מה הסיבה שאנו מתגייסים, ענו על שאלות, חוויות

  .'וכו, הסתגלות לכלל החברה הישראלית, הפער בין מכיניסט לתלמיד שזה עתה סיים תיכון, מוסריות במהלך השירות
  .וגרם לנו לחשוב על הגיוס שלנו שקרב ובא, המסע התקיל אותנו בשאלות הקשות באמת

 
למדנו בו המון והוא הוציא אותנו קצת מהבועה בה אנו רגילים לחיות ואילץ אותנו , הפרויקט היה חשוב ומשמעותי עבורנו

אני מאד שמחתי לקחת בו חלק ואני מקווה כי הנושא ימשיך להעסיק אותנו עד . להתמודד עם שאלות ומחשבות לקראת הגיוס
 .הגיוס וגם אחריו

 פ ו ס כ   מ כ י   י ס כ  2ע מ ו     

ת ת תל ת ת תל ת תת תבתות  ת  תט ת תת-מתית  ת  ת ת ת  תבתותת ת  תט תמתמתית   מתבתמתת
ת תת ת  ת  ת  תר תת ת  תת-  תר ת  תת ת  תל ת  ת   מ

 .. כי לפי דעתו היא נעלמה . אם אני אישית חווה או חוויתי גזענות, עם אני חושב שיש גזענות חבר שאל אותי פעם 
 “!?יכול להיות שאין באמת גזענות.. יכול להיות שהוא צודק ”: חשבתי לעצמי

היא רק מחליפה ,  היא אולי לא נראית לעין אבל היא שוכנת בינינו והיא כנראה גם לא תיעלם!  כן יש גזענות :  אמרתי ואז
  .צבעים

 
  !!שנה התפרצה בבום 01שתיקה של 

  .שתיקה של המון שהחליטו לא לשתוק עוד
  ?ועכשיו. מטרת ההפגנה הייתה נגד אלימות 

  !משתמשים באלימות נגד אלימות. הרמה שלהם, עכשיו ירדנו לרמה כזאת
 ?לצאת להפגין  למה מלכתחילה הינו צריכים 

  .להראות שאנחנו חלק מהחברה הישראלית
 ..בצבע העור שלנו, במה אנחנו שונים בעצם

  !?שלי חלמו להגיע למה זה קורה במדינה שסבא ואבא 
 .אני אוהב את הצבע שלי וגאה להיות חלק מהעדה האתיופית

  .שונא אלימות במיוחד שהיא תגובה לאלימות. קשה לי מאוד עם ״מחאת האתיופים״ יותר נכון ממה שהיא הפכה להיות
אבל מה לעשות שהחברה .  אבל משהו בי יודע שאם לא האלימות זה היה נעלם ובטוח לא היו מסקרים את זה ברמה כזו

אנחנו כאן הדור הצעיר יכולים להשפיע ולמגר את .  אני מגנה אלימות ונגדה בכול תוקף .  הישראלית מבינה רק ״אלימות״
  !! ולהילחם בתופעה הזו שנקראת גזענות, כול הכעס שלנו למקום חיובי

ת ת ת ת  ת תל ת  תת ת  תיתת-שתט ת תמתל תשתת ת תת-שת תל תפת  תל ת ת תית   מת ת תיתת
ת תל תו ת  ת  תל תמ תת תש ת  תר תת-  ת  ת  תת ת  תל ת  ת   מ

 !בוגרים יקרים

חווים השבוע את כוחה של יוזמה , החניכים שעוד רגע מצטרפים לקהילת הבוגרים, שלהי השנה מורגשים בסמינר

על אף שמבחינת , עוד שנה חלפה, מבחינתכם. הלכה למעשה בשבוע יוזמה ובמקביל מתכוננים לקראת טקס הסיום

אני מקווה שבתחושה שלכם אתם הולכים ומתקרבים אל הקהילה , משנת המכינה“ מתרחקים”הזמן אתם 

שמרו את , 622/-וב 6121, 6/21 –נפגש בשישי מדרשי ב, פעילות הבוגרים נמשכת גם אל תוך הקיץ. הנרקמת

 ,  התאריכים ובואו בשמחה

 מיטל, שבת של שלום                                                   



 8‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  3ע מ ו     

ת ת תמתמתשת תת ת ת תת-מת ת תית תת תר ת תט תמתת תבתל תט תל תנתת   ת תל
ת   לנלןלחללל לנלבלולגל ל ללל ל לללול ל לל-אלנלןלמלהללל ל ל לת

זה המקום להתרגש ממעשים קטנים וגדולים ולהספיג את כולנו בהשראה , מעשים שנעשו בתקופות אחרות, יוזמות שהחלו מתקופת המכינה. פינה זו מוקדשת ליוזמות ולעשייה

 . שלא שומעים מספיק“ חדשות טובות“וב

ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך : "נכתבה לראשונה בספר בראשית במסע אברהם למציאת מקומו בעולם' נגבה'המילה 
לפרקים יושב חודש  –הלוך ונסוע הנגבה : "י מפרש על הפסוק"ורש". ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶנְגָבה... ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ 

 ".ללכת לדרומה של ארץ ישראל. וכל מסעיו הנגבה, או יותר ונוסע משם ונוטה אוהלו במקום אחר
אלא שנראה כי מסעו של אברהם . וקובע אוהלו בבאר שבע, אל הארץ אשר אראך, בסופו של המסע מגיע אברהם אל יעדו

אברהם אבינו מבקש , או אפילו בעיקר, אלא גם, על מנת לשבת בבאר שבע ובארץ ישראל ותו לא', יעד'איננו רק " הנגבה"
משמעה הליכה  תמידית אל המקום הזה שיש בו ' הנגבה'תנועה זו . אל הדרום, אל הנגב, הנגבה –" כיוון"ו" תנועה"לייצר 
 . בשורה

, אלא שאם אנו מתחברים לאברהם. לשאלה זו צפויות תשובות רבות? מה המקום הזה רוצה לומר לנו? איזו בשורה יש כאן
 .מעשה אבות סימן לבנים". אב המון גויים נתתיך"בשורה של , הרי לנו בשורה של מפגש וחיבור בין אדם לאדם

 
, תרבותיים, עשרות פרויקטים ומיזמים חברתיים. היא מתעוררת עכשיו, ויש בשורה, אם לדרום יש בשורה לחברה הישראלית

אי אפשר שלא להתרשם מהשתנותה של באר שבע הממצבת עצמה כאימפריה . צצים כאן מידי שנה, התיישבותיים ועוד
אותה בשורה מבקשת להניח את . בכך שהיא מנסחת את הבשורה הדרומית באופן מרתק, תרבותית דרומית ייחודית

. וככאלה שיש לממשם ולא להעלימם, חברתיים ושממה כייחודיים-קצוות, המבקשת להעמיד רב גוניות. הפריפריה כפריפריה
יש בה , אלא דרישה להכרה בייחודיות הפריפריה שלא כמו המרכז, לא עוד קריאות המבקשות להפוך את הפריפריה למרכז

, ידוע הוא שאומנות. יצירת יש מאין יכולה להיעשות רק במרחב פנוי, השונה, החשיבה האחרת. ייחודיות כיוון שהיא פנויה
משלושה : "כמו שכתב יהודה עמיחי על ייחודיותו של המשורר, מחייבת להסתכל לכיוון אחר, בריאה מחייבת יש מאין, יצירה

 .המסוגל לבחון את המציאות בעיניים חדשות –והאחד הזה הוא הדרום ". או ארבעה בחדר תמיד אחד עומד ליד החלון
 

יוזמה אשר קמה לפני .  בית מדרש קהילתי בבאר שבע המהווה במה ללימודי יהדות  -'  נגבא'אל תוך הדרום הפנוי הזה נברא 

חופשי מלימודים פורמאליים המלווים במבחנים ,  כשנתיים מתוך חוסר של צעירים שחיפשו מקום ללמוד בו באופן קבוע

, מאתגר,  על כן קם כמקום פתוח.  בית המדרש רואה עצמו חלק בלתי נפרד מהעיר וההתרחשות בה ובדרום בכלל.  ועבודות

. גם יחד'  תנועה'ו'  יעד'נגבא הוא .  קהילתי ומגוון המעוניין להשפיע על סביבתו ולממש את הלימוד על מנת שיבוא לידי מעשה

אל הנגב המייצרת מציאות של ' תנועה'אך גם כ, למען לימוד באשר הוא, מבקש לקיים את עצמו בתוך הנגב ולמען עצמו' נגבא'

"'נגבא'באחד ממפגשי בית המדרש פגשנו את לאה שקדיאל מירוחם וכך אמרה על .  הליכה בונה . מבנה כלשהו באופק,  שמש: 

מפוזר אבל נינוח ,  בית המדרש הוא בעיניי סוג של העפלה אל ראש ההר במרחב חצי מיושב מייצג משהו קבוצתי ולא רק אישי

והצביעה על התמונה הזו שצולמה בשבת הקהילתית האחרונה שהתקיימה "  על הגבול בין בילוי ופנאי לבין מחויבות למטרה

 .בירוחם



כל מה , שאני כל כך מתעב
, שצריך זה רק להמשיך קדימה

נשימה אחר , צעד אחר צעד
עד שנצלח את האתגר , נשימה

ונתכונן , נסדיר נשימה, הזה
 .לאתגר הבא

הקדמה ארוכה זו בשבילי היא 
מסע "המפתח להבין את ה

שהחניכים " ממכיניסט לחייל
במהלך (: ועדיין עוברים)עברו 

היומיים האלו התעסקנו 
למה  -בשאלות מהותיו כמו

והאם ? מאילו סיבות? להתגייס
משם המשכנו ? זה בכלל משנה

לתכנים המדברים על 
שלנו כמכיניסטים " שליחות"ה

" לעורר"הבאים אל שאר העם 
אותם מהתרדמה שהם 

מאיזה מקום  -נמצאים בה
מלמעלה ? לנסות לייצר שינוי

איך יתקבל ? או כאחד העם
בוגר מכינה בצבא אם הוא 

? ינסה להיות אקטיביסט דעתן
בלילה דיברנו על דילמות 

וראינו שגם , ערכיות בצבא
כבוגרי מכינה לפעמים נורא 
קשה לקבל החלטות גדולות 

משם נדדנו . ברגעים הקטנים
שהייתה )אל משבצת אדירה 
וקיבלה , בחוד עקב בזריחה
המדברת , (נופך דרמטי בנוסף

כלומר  -"שבירת הלוחות"על 
" אמת"ההבנה שלפעמים ה

שבוגרי המכינות מנסים להביא 
לצבא ולחיים אינה תמיד עולה 
בקנה אחד עם קו המחשבה של 

ואיך אנחנו , שאר החברה

אמת "מצליחים לשמור על ה
שלנו למרות הפער " הפנימית

המשבצת . הזה בהמשך הדרך
האחרונה התעסקה בנושא 

ושם ניסינו , הפיקוד והקצונה
להבין את המניעים לצאת 

האם אנו מחוייבים , לפיקוד
כבוגרי מכינה להיכנס לנעלי 

ר הגדולות הללו של "חי2בריל
או שאולי אפשר ? קצין2מפקד

לייצר שינוי גם מתוך העם ולא 
 ? רק כמפקד מוסמך

היומיים האלה התעסקו בעיקר 
חלקן פשוטות . בייצור שאלות

כאשר , חלקן מורכבות, יותר
המטרה הגדולה היא לייצר 

מספיק שאלות שהזמן בצבא 
אני . ייספק להן את התשובות

חושב שהמחזור הזה יצליח 
להגיע לצבא טיפה יותר מודע 

לאפשרויות שהמסגרת הזו 
והחניכים יוכלו , טומנת בחובה

לקבל החלטות מושכלות 
 .ממקום הרבה יותר שלם

הקשתה ' הדס בלום ממחזור יב
גם  -והאמת, על המכיניסטים

איך "עם השאלה , עלי
מצליחים להרגיש משמעותי 

אני " ?במשך כל הפרק הצבאי
, רוצה לענות על השאלה הזו

באמצעות ההקדמה, וגם לסכם
נשימה אחר , צעד אחר צעד -

, לפעמים יהיה קשה. נשימה
אבל לא , לפעמים גם לא נצליח

 .ולא נפסיק לרוץ, נפסיק לנסות

ריצות . אני שונא ריצות
 ארוכות במיוחד

בשבילי לרוץ זה כאילו שמישהו 
סדיסט חשב על עינוי מאוד 

ובסוף , מתוחכם שיחזיק לנצח
הגיע לתובנה שריצה זה 

ושכלל אותו עם , הפיתרון
, המשוואה שככל שנרוץ יותר
נחיה יותר טוב ונהיה יותר 

-והרי לכם שיטה סאדו, בכושר
מזוכיסטית לכל אדם באשר 

בשניה שאני מתחיל לרוץ . הוא
הרגליים שלי , אני כבר מתחרט

הלב שלי , מתחילות להתעייף
, מתחיל להגביר פעימות

והריאות שלי כאילו לוחשות לי 
חשבתי שסיכמנו שמפסיקים "

, ואני, !"עם השטוצ הזאת
בוגד , בהיותי אדון לא מתחשב

ברצונן כל פעם מחדש ומוציא 
כל שבוע אחת , אותן לריצה

יותר , יותר ארוכה מהקודמת
 .קשה מהקודמת
עלינו להמשיך  -כי כאלו החיים

מהר , להמשיך לרוץ, קדימה
. אם אפשר -חזק יותר, יותר

, עלינו תמיד להסתכל לאופק
גוריון אמר -ולהבין שכמו שבן

החיים הם כמו לנסוע בעליה "
אם אתה עוצר  -באופניים

כנראה שתכף תתחיל , במקום
ואפילו אגדיל , "להדרדר למטה

ואוסיף שהסוד שלנו להמשיך 
אין "קדימה נעוץ במשפט 

הטיפה חודרת את הסלע בכוח 
אלא מכוח , עוצמתה

, בדיוק כמו בריצה". התמדתה
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ת תת ת  ת  ת  ת  תת ת  תל ת  תי ת  תת תי ת  תת ת  תת-י ת  ת  ת  ת  ת  תת תו תב ת  תט ת  תי תמ תמ תת תמ תב  מ
ת ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  תמ ת  תר תת ת   ש

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

 . שהיא לא תמיד פשוטה, במסגרת הצבאית

צע  אחר ”

 שימה , צע 

. אחר  שימה

לפעמים יהיה 

לפעמים , קשה

, גם לא  צליח

אבל לא  פסיק 

ולא , ל סות

 “. פסיק לרוץ

 על חו ו של חו  עקב -משבצת פיקו   
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תית תמת ת ת  ת ת תת ת ת תת–מת תל ת תל ת   שת תותת
ת תת ת  ת  ת  תפ ת  תת ת  תמ תמ תת-ט ת  תת ת  תל ת  ת   מ

אחד הדברים שהיו לי הכי ברורים כשסיימתי את התיכון היה שכשאהיה גדולה אני הולכת להיות מורה ולהציל את מערכת החינוך  

 . מההתנהלות העקומה שבה לומדים בשביל מבחן ולא בשביל הידע

במסגרת הבלתי פורמלית או בכינויו , עד שאקבל את תיק החינוך או אנהל רשת של בתי ספר אני מתנסה בחינוך קצת אחר, אז בינתיים

 .חינוך משלים -השני

אבל זה !! חוויה מדהימה -ל של לב אחד בזמן מבצע צוק איתן"ואחרי שבועיים שהעברתי בחמ), לפני כמעט שנה, מיד אחרי שהשתחררתי

 . ב"עד י' נכנסתי לתפקיד מרכזת שבט בצופים בשבט בו אני גדלתי כחניכה מכיתה ה( כנראה בפעם אחרת

השבט שבו אני . חניכים בכל הארץ 21,111תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה בישראל וכוללת כ -למען הלא צופיפניקים שבינינו

בהתאם להגדרת . שנים 0/מרכזת נקרא שבט יהודה ונמצא בכפר אדומים כבר 

חניכים  111כיום יש בשבט . היישוב כמעורב לדתיים וחילונים כך גם השבט

הפעילות העיקרית היא בימים . כולם תושבי גוש אדומים, ב"עד י' מכיתה ד

. שלישי ושבת בפעולות השגרתיות שכל מדריך מעביר לקבוצת החניכים שלו

מחנה קיץ ועוד כל מיני מפעלים במהלך , חוץ מזה יש טיולים בסוכות ובפסח

 . השנה שמשתנים משבט לשבט לפי המסורות הנהוגות בכל אחד

שאלה שנתקלתי בה לא )קשה להסביר בכמה משפטים מה בעצם אני עושה שם 

אבל אני (. ובכל פעם אני מגמגמת מחדש ומנסה לפשט את זה ללא הצלחה, פעם

 . אנסה בכל זאת

יש ערכים , יש חונכים ונחנכים, כמו בכל עבודה חינוכית יש פה בני נוער וילדים

והמון ישיבות וענייני בירוקרטיה למיניהם כיאה , שמועברים בדרך כלשהי

 .לארגון בסדר גודל שכזה

". פורמליות"ה, אבל יש משהו בתנועת נוער שקשה למצוא במסגרות האחרות

כל הילדים עוזבים את המאורה , פעמיים בשבוע למשך שעתיים, פתאום

מתנתקים לרגע מכבלי המסכים ויוצאים החוצה לאוויר , שנקראת הבית

מתווכחים ופשוט נמצאים אחד עם , רצים, מדברים, הם משחקים. העולם

 . השני

חבורת ילדים בתיכון שאחראים על . אצל הגדולים זה אפילו עוד יותר מופלא

יפתח דיון על מחאת האתיופים או על יום , חניכים וכל מה שחשוב להם זה שאותו חניך יתעניין בפעולה וילמד דברים חדשים 11/, 1., 61

 . ידע איך עושים מדורה ואיך בונים עם סנדות וחבלים, ירושלים

הם ". אין שום סיכוי בעולם שאני אצליח לעבוד איתו"הם לומדים מה זה להסתדר בצוות גם אם נראה ש, הם מקבלים פה אחריות

 .הם מחנכים. ביישוב שלהם ובחברה שבה הם חיים, בחברים שלהם, מקבלים הזדמנות לעשות שינוי בעצמם

נפלה בחלקי הזכות להיות חלק מזה ולנסות לכוון את אותם ילדים 

לצערי רק בשלב . למקומות הטובים שאליהם הם יכולים להגיע

אני , הזה של השנה וממש תוך כדי שאני כותבת את המילים האלה

את המקום הזה , מתחילה לתפוס את גודל התפקיד שנכנסתי אליו

שאני עומדת בו היום ואת היכולת שלי להשפיע ולו במעט על מה 

 .שקורה עם אותם ילדים

. כמובן שלא חסרים קשיים ויש רגעים פחות נחמדים ופסטורליים

וחבריי יעידו . לא תמיד הכל מצליח ואי אפשר להתחבר לכולם

אבל יש את הרגעים האלו . במיוחד בשבתות, שאין לי חיים כל כך

אחרי איזה שיחה או אחרי שעשינו משהו ביחד בשבט שאני אומרת 

 .איזה כיף לי שזה מה שאני עושה -לעצמי

הזדמנות ? גרים באזור מיוחד בארץ? תוכנית מיוחדת, מלצרות, חקלאות? בחרת בעבודה מעודפת? אתם בלב ליבו של צומת דרכים? השתחררת מהצבא

 .איך עוברת עליכם תקופת קבלת ההחלטות כשהכל פתוח בפניכם ולהכיר לנו את הדרך שלכם, לשתף במה בחרתם לעבוד
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" אור למזרח"משלחת  -"חברת מופת"הייתי חלק מ, א במכינה"בפעם הראשונה אחרי מחזור י". חברת מופת"יואב תמיד היה מדבר על 
 .קבוצה של אנשים מוכשרים שעזבו הכל לשבועיים כדי לעשות טוב היכן שהטבע לא ריחם. ל לנפאל"של צה

טלוויזיה וקצת ספרים ורק רציתי כבר לחזור להיות , ימים של רביצה .אלו היו . לילה אחרון בשבת הארוכה והמשעממת בבסיס עבדה
בכל מקרה באותו . אני מאוד אוהבת להיות בתנועה בשירות שלי. בתנועה

: וחצי בלילה /עד שנרדמתי צלצל הטלפון ב. לילה לא הצלחתי להרדם
. ח"ר יוסי אזולאי ממקרפ"בטלפון מדבר ד". ?נועם את רוצה לטוס לנפאל"

. רופא סגן אלוף שנוצרה ביננו איזו הבנה ואמפתיה בראיון שעשה לי
 ".אני דואג לך לתחושת הסיפוק שחלמת עליה, נועם? הדרכון בתוקף"

מוקדם יותר באותו היום דיברתי עם רועי על רעידת האדמה שהתרחשה 
הרוגים ועשרות אלפי  1,111-דובר בחדשות על הרס עצום ומעל ל. בנפאל

סיפרתי לרועי על המשלחות שחיל הרפואה שולח לאסונות מהסוג . פצועים
לא דמיינתי באותו הרגע שאני . טורקיה, יפן, האיטי, פיליפינים: הזה

 .אשתתף במשלחת כזאת
שם התאספו כל . בלי אפילו לעבור בבית הגעתי לבסיס פיקוד העורף ברמלה

עם תיק ענקי , הגעתי מזיעה. לקבל ציוד, חברי המשלחת לקבל חיסונים
במהלך היום הראשון של ההתארגנות בארץ לא הסכמתי . והתרגשות עצומה

פרמדיקית צעירה בלי הרבה ניסיון ? חיילת בחובה? אני. להאמין שזה אמיתי
התיישבנו כל חברי משלחת הרפואה וסגן קצין רפואה ראשי ? נוסעת לנפאל

רופאים מומחים : כל אחד מהמשלחת הציג את עצמו. החל בדברי פתיחה
התבהרה לי התחושה  -חובשים ופרמדיקים, אחים ואחיות, מהטובים בארץ

 .שאני חלק ממשהו גדול
למחרת העניינים סודרו . הטיסה התעכבה בגלל קושי של המטוס לנחות בקטמנדו וחזרנו ללילה בבית. ג"מפיקוד העורף המשכנו לנתב

 ". אנחנו גאים להטיס אתכם למשימה החשובה שלכם: "קברניט המטוס. ובצהריים כבר עלינו על מטוס אלעל לקטמנדו
. על מנת לעבוד איתם בשיתוף פעולה, היינו סמוכים לבית חולים צבאי נפאלי. השעות הראשונות בקטמנדו הקמנו בית חולים שדה ./-ב

, חדרי ניתוח, מיון: תדמיינו בית חולים לכל דבר. והתחלנו להקים את אוהלי בית החולים, (טון ציוד 11)פרקנו את הציוד מהמשאיות 
רוב . ופצועים רבים הגיעו כדי לקבל טיפול רפואי, בית החולים נפתח ביום רביעי! מעבדה, רנטגן, טיפול נמרץ, ילדים, נשים, אורתופדיה

 . הפצועים הגיעו אלינו במסוקים או באמבולנסים ואפילו עצמאית
עם חום גבוה ופגיעה , היא הייתה בהכרה מעורפלת. ביום הראשון הגיעה פצועה במסוק לאחר ששהתה ארבעה ימים מתחת להריסות

מומלץ לראות את סרט החילוץ שלה בתכנית עובדה ), פצועה שחילצו צוות חילוץ ישראלי פרטי, ביום השני הגיעה קרישנה. בגפיים ובחזה
 . מיובשת ופגועה בגפיים בחזה ובראש. לאחר חמישה ימים מתחת להריסות(. של קשת

בחלק מהמקרים פתוחות ומזוהמות בשל חוסר בטיפול רפואי , לבית החולים הגיעו ילדים נשים ומבוגרים עם פגיעות אורתופדיות קשות
ובין לבין . שעות ביום 61בדרך כלל , העבודה הייתה מסביב לשעון. קיסריות ורגילות! בבית החולים בוצעו מספר לידות. בימים הראשונים

 .וארוחות שישי, ג בעומר"לחגוג את ל, לדבר עם הבית, לשיר שירה בציבור, מצאנו זמן גם לסייר מעט בעיר
הוא אושפז בבית החולים הנפאלי ועבר כריתה של . נפצע במהלך רעידת האדמה, 62בן , סאגר. אספר לכם על מטופל אחד שנגע בלב כולנו

עטוף , מרותק למיטה. הנפאלים ביקשו להעביר אותו אלינו מפאת היכולות המתקדמות של בית החולים(. מוח)וניתוח נוירוכירוגי , יד ימין
הגדם ביד ימין היה מזוהם והעצם הייתה . בתחבושות בלי יכולת לקום התחלנו לטפל בסאגר

תפקידי היה להחליף לו את התחבושות . ניתוחים .-במהלך האשפוז שלו הוא עבר כ. חשופה
והוא התחיל , החיוך חזר לפניו. שמיום ליום התנקה והבריא, פעמיים ביום ולנקות את הגדם

" sister sister"הוא היה קורא לי (. שיווי המשקל התערער בגלל היד שנקטעה. )ללכת בעצמו
בעזרת הליצנים  -יום אחד התברר לנו שהוא היה רקדן מקצועי. כל פעם שהיה זקוק לעזרה

. הקמנו אותו והתחלנו לרקוד עמו באמצע המחלקה -הרפואיים שהגיעו מישראל בהתנדבות
ביום סגירת . ותפרי הניתוחים הקודמים הוסרו, בניתוח פלסטי הושתל לו שתל עור על הגדם

 . ושחררנו אותו לשיקום בבית חולים נפאלי –בית החולים נפרדנו מסאגר 
אחד . אך היו מעט ישראלים שהגיעו לקבל טיפול, רוב מטופלי בית החולים היו נפאליים

מתפקידי המשלחת היה לאתר ישראלים שמאושפזים בבתי חולים נפאליים ולהעביר אותם 
אחת המטופלות . לבית החולים הישראלי

הייתה מטיילת שנפצעה בעין במהלך רעידת 
היא קיבלה טיפול מסור מרופא . האדמה

כשהגיעו נציגי . העיניים של המשלחת
המשלחת לבית החולים שבו אושפזה היא 

חברה שלי ". לא היה לי ספק שתבואו: "אמרה
שלחה לי ציטוט של שמעון פרס בעקבות 

חברה שיש בה כל כך הרבה : "הסיפור הזה
היא חברת , מתנדבים וארגוני התנדבות

שקיימת בה סולידריות וערבות , סגולה
האמת . חברה שטוב להיות חלק ממנה. הדדית

טוב , היא שגם אם ישנם פגמים בישראל
הישראלי יודע שאם ייקלע . להיות ישראלי

, למצוקה קרובה לבית או רחוקה בקצווי תבל
תמיד יזנקו ממקום מפתיע . לא יישאר לבד

 ".מתנדבים שיחושו לעזור
, הכרתי אנשים מדהימים, למדתי המון. הזאתזו הייתה זכות גדולה לקחת חלק במשלחת 

אני בטוחה שאחזור אחרי  -ולנפאל. בשירותחוויה מיוחדת במינה . תרבות חדשה
 ... הצבא לטייל

 (בתמונה. )סאגר ביום השחרור שלו
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