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עניתי בצער שלא ראיתי . את בוגרי המכינה

אך מייד סייגתי ואמרתי שלא , בוגרים שלנו

ראיתי את כל הנוכחים בהפגנה וגם איני 

מתיימר לזהות את כל בוגרי המכינה 

נפרדנו . לדורותיהם ובטוח שהם נמצאים כאן

 2לא חלפו . בחיבוק והמשכתי להסתובב

". מולי"דקות ושמעתי קול קורא מאחוריי 

 –הסתובבתי ומצאתי את שחיפשה נפשי 

ג נגה שליט עמדה מולי בחיוך "בוגרת מחזור י

חיבקתי אותה בהקלה גדולה ואמרתי . גדול

 ...לה שכעת אני יכול להירגע

, בוגרי המכינה שלנו הם אנשים פעלתניים

בזמן סיכומי , השבוע. מעורבים ואחראים

! א"קצינים במחזור י 61ספרנו , הצוות

פגשתי לא מעט בוגרים בהפגנות שונות 

בשנתיים האחרונות וכל אחד בתחומו פועל 

ועושה כמיטב יכולתו במעגלים רחבים 

אחרי התיאור , יחד עם זאת. ומצומצמים

אני , הנשגב של שנת המכינה שפרשתי למעלה

לשינוי הגדול , מחכה ומצפה לפריצת הדרך

שחבורת המשימה הנפלאה והאיכותית הזו 

אני מאמין גדול במסגרת ובמה שהיא . תוביל

אני מאמין גדול בכל אחד ואחת , נותנת

מהבוגרים ואני מאמין גדול באדם וביכולתו 

לכן אני אופטימי . להוביל תהליכים של שינוי

 .גם באשר לפריצת הדרך המיוחלת

, התבוננתי במעיין, לאחר הפרידה מנוגה

ואופטימיות קלה , ששכב פרקדן בעגלה

יש סיכוי לשינוי ולבניית עתיד . שטפה אותי

זו משימתנו . טוב יותר אמרתי בליבי

 ".אימתי –ואם לא עכשיו ", וחובתנו

 ,בברכה

 מולי

 ,בוגרות ובוגרים יקרים

ג "יומיים לאחר שמחזור י, בסוף יוני

סיים את שנת המכינה ואנו חתמנו 

נסעתי להפגנה , שנים של פעילות 61

. א"נגד מתווה הגז בכיכר הבימה בת

הילד הקטן , הגעתי להפגנה עם מעיין

כשכולי עפוף , שלי בן השנה וחצי

 . עדיין התרגשות מסיום השנה

סיום שנה במכינה מציף מחדש את 

כל האיכויות של המפעל החשוב הזה 

בשנה זו ". מכינת הנגב"שנקרא 

זוכים החניכים למתנה נדירה בעלת 

מכינת הנגב מאפשרת . אופי ייחודי

לחניכיה לגדול ולהתפתח בשלל 

וכל אחד בוחר עד כמה הוא , תחומים

את הפלטפורמות " מנצל"לוקח ו

, להשתנות, השונות על מנת ללמוד

השנה חושפת את . להשתפר ולגדול

, החניכים לידע נרחב בתחומי החברה

הכלכלה , הזהות היהודית, התרבות

הציונות , הנגב, והקיימות

. וההיסטוריה והפילוסופיה הכללית

החניכים זוכים לכלים ביקורתיים 

לראייה , בהתבוננות על הדברים

מורכבת של המציאות ומתנסים 

השנה . בכלי למידה שונים ועצמאיים

מציידת את בוגריה בכלים 

, יוזמה, ומיומנויות נרחבות של ניהול

למידה , לוגיסטיקה, כתיבה, תכנון

השנה . מטעויות וראייה מרחבית

מעמתת את חבריה בכל הקשור 

חילונית ודורשת -לזהותם היהודית

מהאדם להיות ריבון על זהותו 

הביטחון העצמי בשנה זו . ותרבותו

היכולת , מטפס בכמה וכמה דרגות

, חברתיים)להתמודד עם קשיים 

מזנקת גם היא ( מקצועיים, רגשיים

והאמונה ביכולת האישית פורצת את 

הגבולות שהיו מוכרים עד אותו הרגע 

ועמה התובנה שישנו פער אדיר בין 

מה שאני חושב שאני יכול לבין מה 

ממד נוסף ומרכזי . שאני יכול באמת

הנמצא בחיי המכינה הוא ההבנה 

העמוקה של אחריות הפרט על הכלל 

חיי הקבוצה והשיקוף . וההפך

המתמיד מכניסים לתוך מערכת 

השיקולים של הפרט ממד נוסף שלא 

ההשלכות של  -היה קיים לפני כן 

מעשי הפרט על הכלל והמחויבות של 

 .הכלל כלפי הפרטים שבו

אבל ההישג הגדול ביותר של שנת 

המכינה הוא ההתנסות העוצמתית 

חניכי . באחריות ובסמכות מהותיות

רובם בפעם , המכינה נפגשים

בניהול עצמי , הראשונה בחייהם

המעביר אליהם את האחריות 

והסמכות על מרחב לא קטן בניהול 

הבנת עוצמת . אורחות החיים

האחריות והריבונות לצד התבוננות 

מורכבת הומניסטית על המציאות 

והמיומנויות השונות אמורות להוות 

את הבסיס לעשייה והובלת תהליכים 

 .של שינוי ויוזמה בחברה

א פגשתי חניך "במהלך ההפגנה בת

לאחר שהתעדכנו . שנה 61שלי מלפני 

( 12היום בן )קלות שאל אותי החניך 

האם פגשתי בהפגנה בוגרים של 

שעד שפגשתי אותו , האמת. המכינה

עשיתי סיבובים רבים בין המעטים 

מידי שהגיעו להפגנה במטרה למצוא 
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לאחר לילה מטורף של הווי ובלי , לפני שבועיים בערך
עלינו על האוטובוס חזרה , יותר מידי שעות שינה

 .בידיעה שלא נחזור עוד לשגרת המכינה, הביתה
ואולי באותו הרגע זה גם נראה , וזה אולי נשמע דרמטי

הרעיפו ,חיבקו, אנשים בכו מכל עבר -קצת דרמטי
 ....מילים יפות זה על זו

עם חיוך ענק מרוח , אני קיפצתי לי בין כולם? אבל אני
בעודי , מצחקקת על הבכייניסטים, על כל הפרצוף

לבושה בחולצת הבוגרים הכתומה שבמקרה הטוב אני 
 .אלבש אותה שוב כשאעבוד בסלילת כבישים

 
 . ושלא תבינו אותי לא נכון

בין אם זה , השנה הזו הייתה מאוד משמעותית בשבילי
בבניית , בהתנסות בחיי קבוצה, בלמידת דברים חדשים

ז אינטנסיבי "בנתינה לקהילה ובעמידה בלו, פרויקטים
 .ודורש

 ...אבל עדיין לא הבנתי על מה כל המהומה
אף אחד לא ציפה שנמשיך , כולנו ידענו שהרגע הזה יגיע

כולנו ידענו שאחרי העשרה , לעוד שנה במכינת הנגב
חודשים הללו נתגייס לצבא ונגיד שלום לאזרחות שלנו 

 .לכמה שנים הקרובות
הפרידה מהמערכת הייתה מאוד קשה לרוב , ובכל זאת

 .האנשים

ואולי עוד לא קלטתי , ואולי אני זאת שלא בסדר
ואולי אני , שהשנה הזו נגמרה וזה עוד ינחת עליי

לגבי . אנטיפתית שמנותקת מכל מה שסובב אותה
 .אני רוצה להאמין שאני לא כזאת, הטענה האחרונה

אין תשובה אחת לעניין הזה וכל אחד חווה , מה שבטוח
 .את הפרידות שלו בצורה אחרת

 
הרשו לי להחזיר אתכם שוב ליום האחרון של , ולסיום
 .המכינה

ואני ועוד , כל בוגרי המכינה לעתיד עולים על האוטובוס
 .שני חברים נשארים למטה

להופעה של , החלטנו שאנחנו נשארים עוד לילה במכינה
 .קרולינה בטללים

משליכים אותם , אנחנו לוקחים את תיקינו העמוסים
הפעם בחדר -על הרצפה וקופצים על המזרונים

 .הבוגרים
בערב אנחנו יוצאים לטיול קצר בצוק ומשם ממשיכים 

 .להופעה
ובמקום ישר לעלות על , ביום שלמחרת אנחנו קמים

לספוג , אוטובוס הביתה מחליטים להישאר עוד קצת
 .עוד קצת מהנוף המרהיב הזה שנשקף מהחלון

 .אולי בכל זאת היה לנו קצת קשה להיפרד

 !בוגרים יקרים

מי שממשיך , מי מאתנו שישר צולל אל המסגרת הבאה, מזכיר לכולנו סופים והתחלות, הקיץ כבר ממש כאן

 . רגע לפני שממשיך בעשייה וביצירה שמזמנים לנו החיים, במסלולו ולמי שזוכה בעצירה קלה לנוח

 !  ברכות חמות למחזור יג שמצטרף לקהילת ומשפחת בוגרי מכינת הנגב

 ,  שמרו את התאריכים ובואו בשמחה, 2672-וב 6171-נפגש בשישי מדרשי ב, פעילות הבוגרים נמשכת גם אל תוך הקיץ

 מיטל, שבת של שלום                                                                                                                                                       
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זה המקום להתרגש ממעשים קטנים וגדולים ולהספיג את , מעשים שנעשו בתקופות אחרות, יוזמות שהחלו מתקופת המכינה. פינה זו מוקדשת ליוזמות ולעשייה

 . שלא שומעים מספיק“ חדשות טובות“כולנו בהשראה וב

באופן מעמיק על מבקשי המקלט 
במהלך הפעילות הפגשנו . בישראל

את הקבוצות השונות עם מבקשי 
מקלט ממתקן חולות שסיפרו וענו 

על שאלות קשות באשר לחייהם 
 . במדינת ישראל

באמצעות הפרויקט שערך 
כשלושה ימים חשפנו בני נוער 

אותם מבקשי . לנושא ולמורכבותו
מקלט שהגעתי להתנדב ולתרום 

עזרו לי , להם בתחילת השנה
ותרמו לי בקידום הפרויקט 

 . ובהוצאתו לפועל
אני מסכמת את הפרויקט 

כהתנסות מאוד חיובית וחיונית 
חייהם של מבקשי והמקלט . עבורי

והסיפורים האישיים שלהם נגעו 
קרבו אותי עוד , בי וריגשו אותי

אני שמחה . וגרמו לי להכיר יותר
שהייתה לי את ההזדמנות לפגוש 

ולהכיר לעומק סוגיה כל כך 
 . מהותית בחברה הישראלית

נודע לי ( בערך)חודשים  61לפני 
שמקומות ההתנדבות שלי בשנת 

המכינה יהיו כלא סהרונים 
אם אהיה כנה עם . ומתקן חולות

. לא ידעתי במה מדובר, עצמי
סוגית מבקשי המקלט בישראל 

הייתה זרה לי וקשה להבנה 
הגעתי למתקני כליאה . ולעיכול

שלא שמעתי עליהם ולא ראיתי 
הכרתי אנשים , אותם אף פעם

עם ( בעיקר סודנים ואריתראים)
תרבות כל כך שונה מהתרבות 

, ככל שהתעמקתי בדברים. שלי
זכיתי להכיר את אותם מבקשי 

, "מסתננים"מקלט המכונים גם 
, חקרתי ולמדתי המון על חייהם

הצלחתי , באפריקה ובישראל
להבין לעומק את מורכבות 

 . המצב
. באופן כללי אני מרגישה שזכיתי

להכיר ולהתחבר , זכיתי לפגוש
לאנשים כל כך שונים ממני 

. שסיפרו לי סיפורים יוצאי דופן
, יחד יצרנו עולם משותף

 . שהתבסס על אמון ותקווה
לקראת סיום המכינה התחלנו 

כמי . לעבוד על פרויקט יוזמה
שהייתה אחראית על הפרויקט 

הרגשתי צורך עז לקדם את , בועדה
חשבתי . סוגית מבקשי המקלט

רבות מה תהיה הדרך היעילה 
ביותר שתתרום למבקשי המקלט 

יחד עם הועדה שלי . שהכרתי
התבוננו בנו ( ועדת תכנים, אגב)

ובחברינו למכינה וזיהינו כי רמת 
המודעות לסוגיה היא שטחית ולא 

בייחוד כשמדובר , מספקת
. בחניכים בתוכנית מנהיגות

החלטנו שהפרויקט שלנו יעסוק 
בהעלאת מודעות באופן מעמיק 

חיפשנו אנשים . לתוכניות מנהיגות
', שותפים'בני גילינו שיהיו לנו ל

חיפשנו אנשים עם יכולות הנהגה 
על מנת שיכירו את הבעיות 

והקונפליקטים ויחתרו לעשייה 
 . בתחום

שפגשנו ' קבוצת מנהיגות'לכל 
ערכנו מעין יום תוכן שהסביר 

כ כ  כי כ  כ  כ  כי ככ כי כט ככ-ש כ  כ  כ  כ  ככ כש כ  כו  ש
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כ כ  כז כ  כי כמ כ  ככ כ  כי ככ כ  כ  כר כז כמ ככ כי כ  כ  כ  כ  כ  ככ כ  כ  כ  כ  כ  כ  כו ככ כש כ  כ  כ   מ
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בהצלחה לכם מחזור ) 54מלשמר קשרים עם 
אחרי שנרגעתי מהחוויה חשבתי על (. ג"י

: העיסוקים השונים שבחרו חבריי למכינה
חוקרת , מעצבת תפאורה, תסריטאי ובמאי

, שחקנית, אחות, נגר, מחנכת, במכון וייצמן
מהנדס וזאת ממש לא , עוזר פרלמנטרי, ד"עו

כמעט כל אחד סיפר לי על . כל הרשימה
והדגיש ערך מוסף ושאיפות , עיסוקו בלהט

הלא , וגם קצת הרחיב על האזורים האפורים
חשבתי !" איזה מגוון. "זוהרים והשוחקים

 ". ?!מי היה מאמין"לעצמי וגם 
ג ישבתי בקהל "בטקס סיום מחזור י

 -והמנטרה של המכינה נשמעה מכל עבר
, בספקנות, בציניות, בתקיפות, ברצינות

הסתכלתי על פניהם של , נוכחת בכל פינה
הבוגרים הטריים השבעים מהמנטרה וחשבתי 

קבוצה שגם אם  ;על החברים שלי מהמכינה
תתכנס אחרי רבבות שנים תתנהג כאילו לא 

!" כולם מנהיגים"חבורה שבה , חלפה יממה
איני אומרת זאת , רק שהפעם ואולי לראשונה

אלא מתוך , בציניות וגם ללא שמץ ספקנות
" גן"הבחנה שכל אחד מאתנו נושא אותו 

נרכש שסחבנו מהאיטונגים או הבננות 
פ העדפותיו ואופיו "במדרשת בן גוריון וע

 . מממש את המנטרה הזאת בדרכו
מזל טוב לבוגרי , ובנימה נעדרת ציניות זו

ל וברוכים הבאים "בהצלחה בצה, ג"מחזור י
 ".  בוגרי מכינת הנגב"לקבוצת 

לפני כמעט עשור הפכתי לבוגרת מכינת 
 . הנגב

בכלל התכוונתי לעשות שנת שירות 
בחברה להגנת הטבע אבל ערב אחד 

 –מצאתי את מנהל מכינת הנגב ומייסדה 
, במרכז סלון הוריי בבאר שבע, גונן רייכר

מסביר , בעיצומו של גמר ליגת האלופות
. לנו למה דווקא מכינה ולמה דווקא בנגב

 . אני זכיתי, מילאן הפסידה
לא עברו חודשיים ומצאתי את עצמי 

משננת משפטי פתיחה בניסיון להסביר 
הרבה לפני , שים מה זאת מכינה"למלש

בפאנלים בבתי ספר  ;שהבנתי בעצמי
" מעיין ברוך"וב" רבין"ניסינו להתחרות ב

לפני . הפופולריות וכל גיוס היה חגיגה
ג של "כשאחי סיים את מחזור י, שבועיים

המכינה התבשרתי בטקס הסיום 
מועמדים  6111-שהמכינה ממיינת יותר מ

זה בטח אומר שכבר אין ביקורי )בשנה 
מיהרתי לסגור את לסתי (. ?בית נכון

הפעורה שנפערה בשנית עם ההודעה 
. שבקרוב תוקם למכינה שלוחה חדשה

מאלקנה , מאחי, מההכרזה –התרגשתי 
את , ומהיכולת שלי להבין כמעט לראשונה

 ". ת מכינה7בוגר"המשמעות של 
כמעט , בכל זאת –אתם בטח מתפלאים 

, מודה, אז כן! ?שנים ורק עכשיו הבנת 61
בפרספקטיבת הזמן אני יכולה , רק עכשיו

להצביע על ההשפעה של המכינה על 

החל  –החלטות שקיבלתי בעשור הזה 
, מתחנות מרכזיות כמו שירות צבאי

בחירת , התנדבות, עבודה, לימודים
מפלגה להתפקד אליה וכלה בדברים 

, השבת והחג שלי: השגרתיים
השקט , המעגלים החברתיים שבחרתי

של נחל צין שנמצא איתי גם במרכז 
הסקרנות , תל אביב או ניו יורק

והקשב להשקפות שונות ואפילו 
חונכנו לשאת על כתפינו . שותפי לחיים

את החברה הישראלית ובליבנו את 
עם היד על  ;המחויבות לפעול למענה

זה קצת העיק עליי  -אותו לב מחויב 
כל הציפייה הגדולה הזאת  -בזמנו 

ממני והדיבורים על המחיר שנשלם 
ועל הקשיים שבהנהגה ובהתמודדות 

שלנו עם עצמנו דווקא במקומות 
או בקיצור , המאתגרים והקשים

המועקה ". המנטרה של המכינה"
הזאת המשיכה ללוות אותי כמה שנים 

טובות עד שחלחלה בי ההבנה שיש 
דרכים שונות לממש את המנטרה 

ובאמת להאמין שאין דרך אחת טובה 
ומועילה מאחרת ולכל אחת האתגרים 

 .  והקשיים שלה
לפני חודש וחצי המחזור שלי נפגש 

קצת קשה , לראשונה מאז המכינה
אנשים כל  21לשמור על קשר עם 

בטוח יותר קל , טוב נו. התקופה



ולעומת מה , בצורה מאוד שגויה
כאן אי אפשר , שלמדתי במכינה

( המילה הבאה היא חשובה)לשנות 
 .הרבה

הרבה משתמשים במושג ׳אתה לא 
כשמדובר במודיעין , ל׳ “באמת בצה

 .או בחיל האוויר
איפה , אני נחשבת בצבא האמיתי

, שהאוכל מגעיל והמיטות רעועות
איפה שהאנשים הגדולים אולי 

אבל , עושים יותר על פני השטח
מתנהגים בפחות חכמה ויותר 

בצבא ה׳לא . באימפולסיביות
אמיתי׳ אני חושבת שאפשר למצוא 

, אנשים שיש יותר מה ללמוד מהם
  .בעיקר כבוד האדם או חינוך

אני שמחה שאני נמצאת איפה 
שמחה לחוות לראשונה . שאני

חוויה פחות חיובית עם אנשים 
אבל יותר חיובית , מסוימים

עם -ובהחלט מספקת ומרגשת 
לא פעם קיבלתי תגובות . מעשים

נוקבות על העברת הביקורת 
לא , ..( כמו תמיד)החריפה שלי 

את . פעם נענשתי על שהבעתי דעתי

, כישוריי כמדריכה כולם מעריכים
אך כמובן היו רוצים שאשאר 

  .ואשתוק, בריבוע הזה
מי שמכיר אותי יודע שזה כנראה 

 .לעולם לא יקרה
יצא לי לחשוב על מולי וצוות 

המחנכים מנהלים את המקום שבו 
זה היה יכול להיות , אני נמצאת

 .מקום הרבה יותר טוב ככה
הדעה הרווחת היא שבמקום שחיים 

אין זמן , עם אויב וחושבים מלחמה
, לכבוד האדם ול׳בוקר טוב׳ בבוקר

 .אני מתנגדת לטענה זו בתוקף, ובכן
בשלב זה אני אגיד שבגלל שאני 

מעבירה הרבה קורסים ונפגשת עם 
נתקלתי , הרבה חיילים ומפקדים

מפקדים , בהמון אנשים טובים
שיתנו  62וילדים בני , דואגים

גם עליהם חשוב . חייהם למדינה
 .לדבר

גאה לשרת את , בנימה זו אסיים
לא משנה עם מי , המדינה שלי

 .ואיפה

-למרות מערכת היחסים המורכבת
החלטתי , מאוד שלי עם צה׳ל 

  .לכתוב עליו
כשהייתי בבית ספר ובמכינה 

חשבתי . חיכיתי להתגייס כבר
סוף תגיע ההזדמנות שלי -שסוף

לתרום למדינה תרומה משמעותית 
  .ועצומה

אני ועוד ארבע , אני בהחלט תורמת
, בלבד( מדהימות)מדריכות 

מכשירות את כל לוחמי צבא ההגנה 
. לישראל להילחם בחבלה ובמיקוש

כל הדבר הגדול הזה שעשינו שם 
  . זה חבלה -מלבד חי׳ר, בעזה

כשחושבים על ? נשמע מפוצץ נכון
יש לי , זה זה באמת דבר מדהים

שבכל נוסח . משמעותי, תפקיד גדול
 -שאגיד אותו הוא יישמע כזה

מדריכת חבלה ומיקוש או מדריכת 
 .וואו. הנדסה קרבית

זה לא רק , שביום יום, הבעיה היא
היום . תרומה ומשמעות וחיילים

הוא , יום הוא הרבה יותר מורכב
  .מפקדים וחוקים וקיבעון ושגרה

הוא אנשים שמנהלים את הדברים 

 פ ו ס כ   מ כ       ס כ  4ע מ ו     

ת ת  תל ת  ת  תת ת  תל ת  תל תל תת תי תה תת ת   י
ת תל ת  ת  ת  ת  תת ת  תת-י ת  ת  תת ת  תל ת  ת   מ

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



 

 פ ו ס כ   מ כ       ס כ  5ע מ ו     

תית ת ת ת ת  ת תלתת תיתת– ת תל ת תהתל תיתת תל   תל
ת ת  ת  ת  תת ת  תי תת-מ תה ת  תת ת  תל ת  ת   מ

? בחרת בעבודה מעודפת? אתם בלב ליבו של צומת דרכים. אם במקרה היה לכם או שהשתחררת מהצבא, בזמן שלפני השירות הצבאי

איך עוברת עליכם תקופת קבלת , הזדמנות לשתף במה בחרתם לעבוד? גרים באזור מיוחד בארץ? תוכנית מיוחדת, מלצרות, חקלאות

 .ההחלטות כשהכל פתוח בפניכם ולהכיר לנו את הדרך שלכם

, (הר שמש וזעק7יערן)חוות 
שנשלחו להתיישב בחוות 

י שלל הגורמים "בודדים ע
והיום ,  והגופים הרלוונטיים

הם מוצאים את עצמם מפונים 
שנה הם עדיין  24בגלל שבמשך 

לא קיבלו את האישורים 
 .הנדרשים להתיישבות חוקית
 11ברמת הנגב יש היום  כמעט 

חוות בודדים המהוות תנופה 
י חקלאות "אדירה לאזור ע

אלו חוות . ותיירות ענפה
מיוחדות שקורים בהם דברים  

חשוב מאוד לבוא . מדהימים
ואם רוצים אז גם , ולתמוך

לבוא ולעשות עבודה מועדפת 
 (.החוויה מובטחת)

כשנגמרה המכינה היה לי די 
ברור שאני עדיין לא מוכן 

וידעתי שאני , לחזור הביתה
רוצה להישאר באזור 

המדרשה לתקופה שנשארה 
 .לי עד הגיוס

אני זוכר שתמיד בנסיעות 
למדרשה מבאר שבע אהבתי 

להסתכל מהחלון על כל 
והחוות שנמצאות , היישובים

ומשהו תמיד סקרן , בדרך
ולא , אותי במקומות האלה

אז ... ממש ידעתי מה
התקשרתי לגדי ולאה נחימוב 

חוות )הבעלים של חוות נאות 
והסברתי להם את , (בודדים

המצב ושאני מגיע לעבוד עד 
 ...הגיוס

הדבר הראשון שראיתי 
, שהגעתי לחווה היה דיר עזים

חנות גבינות קטנה ושני 
אני , סודנים מעשנים נרגילה

חושב שעד הרגע הזה לא ממש 
הבנתי עד הסוף למה אני 

 .נכנס
החיים בחווה זה סוג של בועה 

שלא קיימת בשום מקום 
לקום כל בוקר , אחר בעולם

-ללכת לישון ב, בחמש בבוקר
 61:11-ולקום ב 66:11

וכך הלאה , לחליבת צהריים
(. חודשים 5למשך כמעט )

להעביר ימים שבהם כמעט 
, לא יוצא לך לדבר עם אנשים

להחליף את הטלוויזיה 
להבין , והמחשב בספרים

שאם לא תבשל עבור עצמך 
 .פשוט לא תאכל

הדבר הכי גדול שהחוויה 
הזאת גורמת לך זה 

להתמודד עם הדבר שכמעט 
, ולא יוצא לנו לשים לב אליו

 . וזה להתמודד עם עצמנו
יש משהו במקום הזה שגורם 
לך להתבונן עמוק פנימה ואני 

חושב שזה בסוף 
המהות של כל הדבר 

 . הזה
 

בימים האחרונים 
אנחנו שומעים את 

הסיפורים של כל מיני 



 6ע מ ו     

כ כ  כ  כ  ככ כו כ  כ  ככ כו כ  כ  כ  כו ככ-ש כ  כי כט כש ככ כי כט כ  כו ככ כב כ  כי כי כו ככ כב כ  כט כו כ    
כ כר כ  ככ כו כו כי ככ-מ כ  כי כ  כ  כ  כ  ככ כ  כ  כז כ  ככ כ  כר כי   

שאלו אותי אם אני אוהבת את בואנוס 
 ,איירס

 כן ולא ולא וכן 
 היא כל כך גדולה

ויש , שיש מקומות שכיף להיות בהם
 ... איומים, "הוריבלה"מקומות שהם 

 
שכונה אדירה כייפית , את סן טלמו -כן 

, טנגו , שמחה מלאה במוסיקת רחוב
 ...דוכנים ובתי קפה קטנים

מדרחוב ארוך מלא , פלורידה -ולא 
בחנויות ויותר מזה באנשים עם מזוודות 

מלא מלא מלא , תיירים מקומיים, וחליפות
 ... לנשום, שאי אפשר ללכת

פזו  11שמכרו לנו ב" טנגו"הופעת  -ולא 
והייתה בין משהו תיאטרלי עם הומור גרוע 

 ...שנחשב , בקפה טורטוני... לבין קרקס
ריקולטה העשירה היפה והשקטה  -וכן 

בניינים יפהפיים  ותערוכות אומנות בחינם 
 !לכולם

 
זו עיר והיא , בגדול אי אפשר להתלונן

עם הפרובינציה היא יותר גדולה , ענקית
מישראל ובגלל  זה תמיד אפשר למצוא מה 

בינתיים נפלא ... לעשות ואיך ליהנות ממנה
מלבד , לי להיות בבית של הוגו ונורית

הם , העובדה החשובה שהם זוג מדהים
, נתנו לי משהו שקשה לתת בארץ זרה

 ...תחושה של בית
משוטטת ברחובות , ולכן אני עדיין פה 

 .העיר ומחפשת מקומות שאוהב

 

לפני שנחתי בבואנוס איירס ידעתי 
אין מה לעשות כדי , שאחטוף שוק

זה יכול לקרות ... להתרגל לעיר צריך זמן
אבל זה , אולי שבועות...אחרי כמה ימים

 ... קורה
שלא כמו להגיע להרים מושלגים ואגמים 

שלא צריך , בכל גווני הכחול שקיימים
כנראה שזה טבעי לנו ... שנייה להתרגל

 .כשאין הפרדה בין שמיים לארץ
נפלטתי מתוך בועת נמל , אז באמת

התעופה הבטוח אל תוך העיר שלא 
טוב( ים)אוויר''מתביישת להיקרא 

 –סואנת מזוהמת ועונה לכינוי ... ''(ים)
 .עיר

זה , כן)גם כשהאיש ברמזור הפך לצהוב 
נשארתי לעמוד !( אין איש ירוק... גם שונה

ולחכות שאולי איזו אמא תאמץ אותי 
תחזיק לי את היד ותעביר אותי את 

 ...הכביש
ראיתי פארק מסודר , אבל בסוף עברתי

לא ידעתי שיש בבואנוס )עם דשא וים 
 ...(איירס ים

אז חשבתי שלשבת שם מחובקת עם 
ילה יאפשר לי קצת להירגע 'המוצ

מהמעבר החד מהטבע האינסופי לבניינים 
 ...ולהמולה שהאדם יוצר

 
רגעים אלה על הספסל היו  -ובאמת 
, כשסיימתי את הסנביש אבוקדו, שלווים

דייג זקן כיבד אותי במיץ מנגו וסוכריית 
 ...לימון

 ...וואלה אז אולי נחמד פה

 ...חציתי חזרה לתחנת האוטובוס שלי
הסתבר לי באוטובוס שאפשר לשלם רק 

לא משלמים לנהג אלא שמים , במטבעות
 ...כמובן שלא היו לי מטבעות.  בתוך מכונה

אז שוב העולם חייך אליי ושלח לי אישה 
וסירבה .. אדיבה שהביאה לי פזו ארגנטינאי

לפרוט או כל הצעה אחרת שהייתה לי , לקבל
 .פזו שלי 4עם השטר 

היה לי פתק עם ... מפה לשם ומשם לפה
הכתובת של הוגו ונורית שהזמינו אותי 

להתארח אצלם לפני כמה שבועות בכביש 
 ... ילה'עשוי עפר בצ" המהיר"

קווים  1הייתי על , פניתי להרבה אנשים
, דיברתי ספרדית, שונים של הרכבת התחתית

אנגלית עברית עד שגיליתי שאני בכלל צריכה 
שפה  )לעלות על רכבת רגילה ולא במטרו 

וזה מה , בסוף הגעתי(. בכלל נקראת סובטה
 (?¿)שחשוב 

 
בינתיים גיליתי בדרך שאין באמת ים ומה )

 ...( נהר הכסף, שראיתי היה ריו דה לה פלטה
 

היום הראשון הרגיש לי כמו להיות בקרוסלה 
שאיזה ילד מעצבן ממשיך לסובב אותך 

 ...למרות שביקשת שיפסיק
 אבל מאז

 ,וכמו שחשבתי... הזמן טס לי
לאו דווקא לאהוב ... אדם יכול להתרגל לעיר

אבל זה כבר לא ... את העובדה שהוא התרגל 
 ...משנה
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רוצה להעביר אותם הרצתי בראש את 
חשבתי למה אני הכי . החוויה הצבאית שלי

מתגעגע בצבא והדבר החזק ביותר שעלה 
שום דבר בחיים ". ביחד"היא תחושת ה

לא יצר את העוצמה , גם לא המכינה, שלי
, בתחושה שאני חלק ממשהו גדול יותר

שכל דבר שאני עושה משפיע על הסובבים 
אותי וזה השיעור שרציתי להעביר לאותה 

אז הם נעמדו . קבוצה מדהימה של ילדים
שאריץ . וחיכו שאתעלל בהם' מולי בח

אזחיל אותם ובכללי אגרום לכל , אותם
ופה . שריר ושריר בגוף שלהם לכאוב

 .התחיל המסע שלנו
לאט לאט הם הבינו מה עומד מולם וחלקם 

אבל הגיעו במקומם ילדים , הגדול נשר
מקבוצה של מורעלי צבא הם הפכו . חדשים

הם דואגים אחד לשני כשמגיע . למשפחה
מישהו חדש לקבוצה הם נעמדים לידו 

לא נותנים לו , בריצות מעודדים אותו
הם , הם נפטרו מהרבה ציניות. להרגיש לבד

דואגים אחד לשני , מפרגנים אחד לשני
 .פתח תקווה הפכה לשם דבר" אחריי"ו

, שלוש פעמים בשנה הם נזרקים לשטח
, אוכל מזעזע. ח"לסדרה בסגנון של משט

. חוסר שינה והרבה מסעות עם אלונקה
לא הצלחתי להבין איך חבורה , בהתחלה

שנים היו  4אם לפני . להיות אחרייניק
קבוצת -!"אחריי"אומרים לי שאני אדריך ב

סביר להניח שהייתי צוחק לו , ל"הכנה לצה
ואיזם המליטריסטי 'מה לי ולמאצ. בפנים

כל כך הרבה חלקים באישיות . המיותר הזה
להעמיד . שלי לא הסתדרו לי עם המקום הזה

, לעמוד בזמנים, להריץ אותם', אנשים בח
אני את חיי הצבא . לפתוח להם זמנים

סיימתי ממזמן וקריירה צבאית זה ממש לא 
אבל אחרי שהסתיימה לה שנת . בשבילי
הרגשתי , נשארתי עם טעם של עוד, המכינה

מחזור , שלא מיציתי את נושא ההכנה לצבא
ב גרם לי להבין כי הכנה לצבא היא הרבה "י

יותר משכיבות שמיכה ואם לא עושים את 
זה נכון זה יכול להשליך על השנתיים שלוש 

אז עם טעם של עוד חיפשתי . הקרובות בחייך
 .את המסגרת שאוכל להשפיע בתחום הזה

חודשים עמדתי מול קבוצת ילדים  61לפני 
מאוכזבים מאוד שהמדריך  64-62בגילאי 

האגדי שלהם לא המשיך השנה וכל מה שיש 
ידעתי , מאוד, פחדתי. להם כרגע זה אותי

ל אני לא אביא אותם כי זה "שלסיירת מטכ
ידעתי שלא ,  לא מעניין אותי ועוד יותר מכך

אצליח להוביל אותם בדרך שאני לא מאמין 
 .בה

כשחשבתי לעצמי מה התהליך החינוכי שאני 

של בנות ובנים ותאמינו לי ההרכב הקבוצתי שלי 
נהנה מסחיבת , ל"ממש לא מורכב מסיירת מטכ

אבל משהו בחוויה הזאת של הביחד . אלונקה
במשך כל המסע הם לא מפסיקים . משנה אותם

לזה בדיוק , לשיר ולעודד אחד את השני והאמת
לפעמים הם , נכון. תחושת הביחד, כיוונתי

אבל מה שיפה לראות , מתעצבנים אחד על השני
זה שלאחר מכן הם מדברים על זה ולא קוברים 

 .את זה מתחת לשולחן
ראיתי אותם הופכים ממובלים , השנה

ראיתי כיצד יוזמה מפתחת מנהיגים . למובילים
אבל אם הייתי צריך להגדיר את הילדים . חדשים

משפחה של ". אומץ"שלי במילה אחת זה 
השיעור שלהם ושלי כלל כמה . אמיצים
אני לא מפחד לא , אני לא מפחד לנסות:עקרונות
אני לא מפחד מהלא נודע ובעיקר אני , להצליח

החוויה הזאת . לא נותן לפחד שלי לשתק אותי
גרמה לי להתבונן בצורה ביקורתית יותר על 

אני יכול . עצמי וכיצד אני שופט ערכים ואנשים
אבל , ללעוג וללגלג על המליטיריזם המיותר הזה

. אני מניח שהכול תלוי באיך אתה עושה את זה
ל וכנראה גם "הילדים שלי הם לא סיירת מטכ
 .ביחד, לא יהיו אבל הם באמת ובתמים

 . לוקחים חלק בארגונים שונים, מתנדבים, עובדים, לומדים, התקופה הסטודנטיאלית מורכבת מתחומים שונים. רבות הדרכים להיות סטודנט

 . זו תקופה מלאה באנשים ועשייה ולעיתים במצפון פעיל מאוד


