
עלון הבוגרים של מכינת הנגב

עיצוב וצילומים: אפרת חן

כמה מילים מרכזת הבוגרים

בוגרים יקרים,

השנה האחרונה הייתה מלאה בחוויות והתנסויות חדשות - סמינר המשתחררים הראשון 
שלנו, שיצא לפועל יחד עם מכינות אדרת ונחשון, שדרוג מפגשי הלימוד במהלך השנה, 

המפגשים במדרשה - שבת בראשית בשטח, עדלאידע מוצלחת מתמיד והמסורת החדשה 
יותר של תיקון ליל שבועות, ועוד ועוד.

השנה הקרובה תמשיך את אותו הקו, עם שלל פעילויות ומפגשים, בראשם סמינר 
המשתחררים השני שיתרחש באוקטובר )פרטים בקרוב(. פעילות הבוגרים גדלה ומתפתחת, 

ואני שבה ומדגישה שהיא מחכה ליוזמות שלכם - המכינה תמיד כאן בכדי לתמוך ולייעץ, 
אבל ככל שיותר דברים יגיעו מכם, כך ייטב לכולנו ונצליח ליצור קבוצת בוגרים פעילה, 

יוזמת ומנהיגה השואבת את כוחה מהדרך שהותוותה במכינה ומכוחות הפעילים בה. עלינו 
לשאוף לפעילות בוגרים המצליחה להתקיים מעבר למכינה - כזו שתפרוש כנפיים מתוך 

הקן החמים ותקים משהו גדול, חזק ומרגש משל עצמה.

לצערי הגדול, לא אמשיך להיות חלק מהפעילות השנה. למרות שנה מרגשת, מאתגרת 
ומלמדת, החלטתי לצאת לדרך חדשה )ועוד לא לגמרי נודעת( ואני עוזבת את מה שהיה 

הבית שלי בשלוש השנים האחרונות – הבית הפיזי במדרשה, והבית שמילים-לא-יוכלו-
להגדירו-בהצלחה במכינה.

אחרי שלוש שנים בבית הזה אני יכולה רק לומר, שלא רק החניכים מבלים פה שנה 
מטלטלת - אלו היו שלוש השנים המשמעותיות בחיי, וכמות הדברים שלמדתי בהם – על 

עצמי, על חינוך, על ערכים, על סטנדרטים ועל עוד לא מעט דברים -  עצומה, ואני בטוחה 
שאקח את כולם איתי והם ימשיכו לכוון אותי גם בשנים הבאות.

חשוב לי לסיים בכמה מילים בנוגע אליכם - נהניתי והתרשמתי השנה מההיכרות אתכם. 
ההיכרות הטובה יותר עם חלקיכם והיכולת לשמוע ולראות מה אתם עושים בהמשך חייכם 

אחרי המכינה הייתה מרגשת, ורק חיזקה את האמונה שלי בהשפעתה של המכינה - בין אם 
בקנה מידה קטן ופרטי, ובים אם בקנה מידה גדול יותר ולאומי - ככוח גדול יותר של תנועת 

בוגרים הכוללת מאות בוגרים. 

מאחלת לכולכם המון הצלחה בהמשך הדרך, 
ושנה טובה ומתוקה.

אפרת חן, רכזת בוגרים.

דבר ראש המכינה

בוגרים יקרים,

לפני כחודשיים נכנסתי בהתרגשות לתפקיד ראש מכינת הנגב ומנהל מג"ל. לאחר שנים 
של היכרות מקרוב ומרחוק עם המסגרת הנפלאה הזו, כמנהל הפנימייה בתיכון לחינוך 

סביבתי וכמורה במכינה )מחזור י'(, מוטלת עלי חובת ההוכחה להמשיך ולפתח את העשייה החינוכית, החברתית 
והמנהיגותית של מכינת הנגב.

במסכת עירובין דף י"ג ע"ב מתוארת המחלוקת הבאה: "תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית 
הלל. הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא 

נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא - יפשפש במעשיו ויש אומרים: ימשמש 
במעשיו". בסיס המחלוקת נע סביב השאלה האם העולם הוא טוב מאוד )כפי שקבע אלוהים בסיום הבריאה ביום 
השישי( או שמא אנו חיים בעולם שאינו מושלם. בעולם טוב לא נדרש מהאדם מעשה, הוא אינו נדרש לפעלתנות 

ולכן נוח לו בעולם )נוח = פאסיביות וחוסר מעשה(. בקביעתם שנוח לו לאדם שלא נברא, חז"ל מצהירים כאן 
שעולמנו אינו מושלם והאדם שהושלך לעולם זה מצווה בעשייה. מהות העשייה הנדרשת היא משני סוגים: 

"ימשמש במעשיו", קרי בחינה חיצונית ו"יפשפש במעשיו", קרי בחינה פנימית של כל מעשה וכל בחירה בחיים.

בימים אלו של חשבון נפש, דרישה זו של אקטיביזם ובחינה מתמדת של חיינו מקבלת משנה תוקף. מכינת הנגב 
חרטה על דגלה את החינוך לאקטיביזם וביקורתיות. את השאיפה לגדל דור של מנהיגים שיפעלו ליצירת חברת 

מופת. אנו משקיעים מחשבה רבה בתהליך שעובר כל מחזור על מנת שחניכי המכינה יסיימו את השנה עם מירב 
הכלים, הערכים והעומק האינטלקטואלי וכל זאת כדי שיהפכו למובילים ומשפיעים לטובה בכל מקום אליו יגיעו 

אם זה בצבא ואם בחברה הישראלית בכלל.

אני מזמין אתכם, קהילת בוגרי מכינת הנגב, להמשיך וליישם את מה שקיבלתם כאן במשך שנת המכינה שלכם. 
אני מזמין אתכם לפעול, לפשפש ולמשמש ולחתור למען יצירת חברה טובה יותר. מכינת הנגב, מחנכיה, רכזת 

הבוגרים ואני כראש המכינה עומדים לרשותכם ונכונים לעזור בכל מיזם, רעיון ויוזמה שתרצו להוציא לפועל. 
נפעל במהלך השנה הקרובה בניסיון לייצר קהילות בוגרים מקומיות שיפעלו ביחד על מנת ליישם את חזונכם 

ואת חזון המכינה.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות מעומק הלב לאפרת חן על פועלה במשך השנים האחרונות במכינה בכלל ועל 
השנה האחרונה כרכזת בוגרים בפרט. אפרת היא נכס למכינה ועשתה רבות על מנת להדק את הקשר עמכם 

ולייצר בסיס טוב לפעולה. אני מאחל לה הרבה הצלחה בכל דרך שתבחר. בימים הקרובים תכנס רכזת בוגרים 
חדשה שתמשיך את העשייה של אפרת ותשכלל אותה. אני מאחל לה הרבה הצלחה, שתכיר אתכם ואתם אותה 

במהרה וביחד נצעד קדימה.

שנה טובה לכולכם,
מולי רובין, ראש מכינת הנגב.
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שנה טובה ממחזור י"ב

צילם: אלנתן מיה

שלום בוגרים ובוגרות יקרים ויקרות!

מחזור י"ב כאן, ולפני שנאחל לכולכם שנה טובה, רצינו לספר לכם 
קצת על החוויות שלנו מהשבוע הראשון במכינה. התחלנו את השנה 

-  52 חבר'ה - המחזור הגדול ביותר בתולדות המכינה, 16 חדרים 
)מתוכם ארבעה חדרים עם מיטות קומותיים וארבעה חניכים(. 

כתמיד, קיבלנו נציגות ירושלמית נכבדה - 19 חניכים מירושלים 
והסביבה. השאר מגיעים מכל רחבי הארץ - מעמוקה בצפון, ועד 

אשקלון שבדרום. 

כמוכם, גם אנחנו התחלנו את המכינה בטיול מפרך וחם - טיול 
עליה למכינה. כמו שאתם זוכרים )וגם אם לא( הטיול לא קשה 
רק בפן הפיזי אלא גם בפן המנטלי – להתקע שלושה ימים עם 

חבורה של אנשים זרים, אך במהרה למדנו להכיר זה את זה 
ולהתגבש כקבוצה.

מאז, הספקנו כבר ללמוד עם מולי ראש המכינה החדש קצת 
על טוהר המידות, קצת על דרך ארץ, ולמקרה שדאגתם – 

אפילו הספקנו להנות.

בימים אלו, אנחנו עובדים קשה על הצהרת הכוונות )השלב הראשון בדרך לאמנה החברתית(, וכבר 
עובדים בוועדות שלנו ובעיקר - עדיין מנסים להכיר את כולם ולהבין לאיפה הגענו.

אז נכון שעדיין קשה לנו לשבת בשקט ובהקשבה, ונכון שהרגליים והבטן עוד כואבות מהמדס"ים, אבל 
אנחנו רואים עוד עתיד ורוד למחזור י"ב )מחזור בת מצווש( במכינת הנגב.

מאחלים לכם שנה טובה, מוצלחת ופוריה!
ועדת קשח"צ מחזור י"ב.
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ההכר את המחנך - צוות ההדרכה של מחזור יב

טל מעוז
בן 34 נשוי לגילי ואב לנטע. גדל בכרמיאל 

ושירת בגדוד צנחנים כלוחם וחובש.
למד לתואר ראשון ושני בדגש על לימודי 

המזרח התיכון ופעל כשנה כשליח הסוכנות 
היהודית. בעשור האחרון עסק בחינוך 

בלתי פורמאלי בהדרכת טיולים, בסמינרים 
חינוכיים נודדים העוסקים בזהות יהודית 

ישראלית  וחיבור שבין דתיים לחילוניים. עבד 
במסגרות שונות ומגוונות החל בילדים ונוער 

בארץ ובחו"ל וכלה במסגרות צבאיות של 
קורס קצינים.

הצטרף למכינה השנה, רואה בכך הזדמנות 
לחוות שנה מיוחדת, לבנות ולהיבנות יחד עם 

הצוות והחניכים.
טל אחראי על קורס המנהיגות, מלווה את 

העשייה התורמת באשכול הכללי ואת ועדת 
תכנים וועדת אקטואליה ואקטיביזם.

מורן לוי 
מורן בת 29, גדלה בקרית מוצקין. אחרי שנות 

הדרכה בצופים, שירתה בצבא כמש”קית 
הוראה - מפקדת בקורס להשלמת 10 

שנו"ל ושיפור העברית במחווה אלון. לאחר 
השחרור, התנדבה במשך שנה במרכז 

קליטה ועבדה כמרכזת שבט צופים בקרית 
מוצקין כשנתיים.

למדה לתואר ראשון בקידום נוער )עבודה 
עם נוער בסיכון( ולימודי א”י במכללת בית 
ברל. תוך כדי התואר השלימה גם לימודי 

הוראה )של"ח ולימודי א"י( וקורס מורי דרך. 
במהלך התואר עבדה עם קבוצות נוער יהודי 

מחו"ל בתוכניות קצרות וארוכות של המחנות 
הקונסרבטיביים.

במכינה - מחנכת זו השנה השניה. מלמדת 
את קורס נגב במכינה, אחראית על תחום 

הליווי החברתי, מלווה את העשייה התורמת 
באשכול ההומניטרי ומלווה את ועדת אורחות 

חיים.

יפעת פלג
יפעת גדלה במצפה עמוקה שבגליל העליון. 

את שנות התיכון העבירה בתיכון לחינוך 
סביבתי בשדה בוקר. שנים חוויתיות ומעצבות 
אלו הובילו באופן טבעי לשירות כמורה חיילת 

בביס"ש גליל. בשנים שלאחר הצבא, עסקה 
יפעת בעיקר בהדרכות טיולים, סדנאות שטח 

והדרכות של נוער יהודי מחו"ל. את התואר 
הראשון )חינוך מיוחד( למדה במכללה 

האקדמית תל-חי. שם, לקחה חלק ב"עמותת 
איילים". 

היום, מחנכת שנה שניה במכינת הנגב, מלווה 
את אשכול צרכים מיוחדים בעשייה התורמת, 

את וועדות קשח"צ וגיוסים ואחראית על 
הלו"ז השבועי והשנתי במכינה.

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

אלנתן מיה
בן 30, בעל תואר ראשון בהיסטוריה 

וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ולומד 
לתואר שני בספרות עברית באוניברסיטת 
בן גוריון. גדל במצפה הושעיה בגליל והגיע 

למדרשת שדה בוקר לאחר שבע שנים בהן 
התגורר ירושלים ועסק בחינוך במוסדות 

שונים בעיר ומחוצה לה. החיבור הפנימי שלו 
לנגב החל כבר בהיותו מדריך בוגר בבית 
ספר שדה בדרום, זמן בו החלה להירקם 

המחשבה שעליו לעלות לנגב כתושב. מאמין 
כי בחינוך טמון גרעין השינוי והטוב וכי המילה 
הכתובה מזכירה בכל פעם מחדש את "פלא 

היותנו בתוך העולם" )ישראל אלירז(.

מתנאור שוכר
מתנאור גדל בישוב קטן בשומרון ושירת 
כלוחם בגולני ומ"כ בקורס מ"כים. לאחר 

השירות, יצא לשליחות בארה"ב ושם גילה 
את אהבתו לחינוך. כשחזר מהשליחות עבר 

לעיר הגדולה תל אביב ושם סיים תואר ראשון 
במדעי ההתנהגות, במהלך התואר התנדב 

ועבד בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.
אחרי 4 שנים  ממצות ומהנות בתל אביב, 

ביקש לחזור ולגור בישוב קטן ולהתחיל 
לעסוק ברצינות באהבה הגדולה שלו - חינוך. 

וכך מצא את עצמו במכינת הנגב, במדרשת 
בן גוריון. 

מתנאור אחראי על תחום איכות חיים והכנה 
לצה"ל, מלווה את העשייה התורמת במגזר 
הבדואי ושתי ועדות - ועדת ניהול משאבים 

ועדת איכות חיים והכנה לצה"ל.
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מרכז גל למנהיגות שבמדרשת שדה בוקר, מבקש לגרום לצעירים איכותיים מרחבי 
הארץ, להגיע אל הנגב, להכיר את מרחביו, תושביו והאפשרויות הרבות הגלומות בו 
ולהיפתח לאפשרות לחיות בו את חייהם מתוך ראיה רחבה ומורכבת ועל בסיס ערכי 

תיקון העולם היהודיים.

בשנים  המכינה.  הייתה  ערכיו  להנחלת  המרכז  של  העיקרית  הזרוע  שנים,  במשך 
האחרונות, מתוך תחושה ברורה שזו משימה שבה אנו עומדים היטב – החלטנו להרחיב 
את מעגל ההשפעה ולהפנות מרץ ואנרגיה למשימות נוספות – כאלו שיעמדו במטרות 

שלנו ויאפשרו לנו לתת את מה שאנחנו יכולים לאנשים נוספים.

כיוון שכך, במהלך השנה האחרונה עבדנו רבות על פתיחה של תכנית עבודה מועדפת 
לתקופת  נוספת  משמעות  ליצוק  מבקשים  אנחנו  בנגב.  שתתרחש  צבא  למשוחררי 
בצידה,  ששכרה  מעבודה  ליהנות  להם  ולאפשר  רבים  צעירים  של  מהצבא  השחרור 
אך מאפשרת הרבה יותר – חיי קבוצה וקהילה במרחב הנגב, הכוללים לימוד והרחבת 
והרחוקה; הבנת ערך העמל  על הסביבה הקרובה  בוחן  ומבט  ערכיים  דיונים  הדעת, 

והחיבור לעבודת אדמה ועבודת כפיים.

התוכנית  הקרוב.  אוקטובר  מסוף  החל  כזו  בתכנית  פותחים  אנו  הרבה,  לשמחתנו 
תתקיים בשיתוף "השומר החדש" על בסיס האמונה שההבדלים בתפישות העולם יהיו 
כר לחשיבה ועשיה משותפת ולא להתנגשות ובידול. הליווי הערכי ותכנית הלימודים 
שנת  מבוססת  עליהם  הערכים  אותם  על  ויתבססו  למנהיגות  המרכז  באחריות  יהיו 
למצוינות,  חתירה  צניעות,  פלורליסטית,  יהודית  תרבות  שוויון,  המרכז:  של  המכינה 

רדיפת השלום והצדק, ערבות הדדית, טוהר המידות וקיימות.

"מאהל  מתכנית  חלק  שהיא  התכנית,  עם  הכרות  כנס  יערך   12.09- ה  חמישי  ביום 
ומגדל" של "השומר החדש". הכנס יערך בבניין בנק הפועלים, רחוב הנגב 5, תל אביב, 

בשעה .16:00 נשמח לראותכם שם.

במידה ואתם מעוניינים להגיע לכנס – אנא עדכנו את אפרת או בועז כפי שכתוב במנשר )פלאייר( המצורף.

'מאהל ומגדל' בשיתוף 'אפיקים בנגב' - תכנית חינוכית חדשה



ועדת גיוסים -  "מבשלים בנגב"
פרויקט "מבשלים בנגב" הוא פרויקט ייחודי, המחבר בין 

בני אדם ויוצר שילוב מיוחד של למידה, היכרות וחוויה 
חדשה. בסיס הרעיון הוא לקיים פרויקט שיהפוך את 

המציאות לטובה במעט, מעלה חיוך, מכירה בין אוכלוסיות 
שונות, ויוצרת שותפות ביניהם. כמו כן הוא מעשיר את      

המשתתפים בו ונותן להם הזדמנות ללמידה, התנסות, שיתוף ויצירת קשר מיוחד.
במהלך הפרוייקט נפגשו תלמידים צעירים עם קשישים אחרי הצהריים בירוחם ובדימונה.
במפגש זה הם למדו מהקשיש מתכון מיוחד ובישלו יחדיו. הם תיעדו את המתכון,הסיפור 
שמאחוריו וסיפורים אישיים של הקשיש בשילוב של תמונות וסרטוני וידאו. כל אלו קובצו 
לאתר שהוקם במיוחד, "מקולבה נגב"-אתר אינטראקטיבי שהתלמידים תפעלו בעצמם 

והעלו את התיעודים.
הנגב מכיל בתוכו מגוון תרבויות עשירות מכל קצוות העולם. אתר זה מיועד לחבר תרבויות 

של בישול מכל אותם מקומות רחוקים בעולם איתם הביאו תושבי הנגב את תרבותם. 
הפרויקט אינו רק אתר אינטרנט, אלא הוא פרויקט חי שמחבר בין צעירים תלמידי בית ספר 

לבין תושבים ותיקים של הנגב.
". אנו מקווים שאנו מתחילים כאן מסורת חדשה  שתלך ותגדל  עם השנים, ותתרחב לבתי 

ספר נוספים וקהילות נוספות בנגב. אנו שמחים ונרגשים להיות אלה שמתניעים פרוייקט 
משמעותי ומרגש זה שמחבר בין אנשים ובישולים בין תרבויות ודורות שונים של תושבי הנגב"

maklubenegev.wordpress.com -כתובת האתר

בסוף שנת המכינה הקודמת, ממש באחד השבועות אחרונים, לו"ז המכינה 
התפנה כולו לכבוד פרויקט חדש - "שבוע יוזמה". מהו "שבוע יוזמה" אתם 

שואלים? זהו פרוייקט שיזם הצוות )או ליתר דיוק המחנך המהולל ורב התושייה 
והמעללים עידו עמר( שמטרתו לאפשר לחניכים, בסוף שנה, להתנסות בהרמת 

יוזמה חברתית ללא תמיכת המכינה, כשהם לא תחומים בתוך החממה הביצועית 
של המסגרת הקיימת. 

מטרות שבוע היוזמה מגוונות אך מטרתו העיקרית היא לזמן לחניכים את 
ההתמודדות עם הקושי שבעשייה חברתית ב"עולם האמיתי" )בניגוד ל"בועה" 

המכינתית שמעודדת יוזמה ועשייה(. במסגרת התמודדות עם קושי זה החניכים 
לא קיבלו שום תמיכה מהמכינה מבחינת גיוס משאבים, עבדו על היוזמה במקביל 

ללו"ז הרגיל ולעבודה השוטפת במכינה, התנסו באיתור צרכים במטרה ליצור 
יוזמה אפקטיבית והתמודדו עם הניסיון ליצור קונצנזוס ועדתי לגבי היוזמה 

שנבחרה ועם עבודת צוות. 
כל ועדה בחרה רעיון והפכה אותו ליוזמה חברתית, לפני שבוע היוזמה, בנוסף 

לליווי מסויים שסיפקו המחנכים, עברו החניכים שני שיעורי הכנה שעסקו בשלבים 
לעבודה בדרך לעשייה חברתית. 

בסופו של דבר אחת ממטרות השבוע הייתה ליצור חוויית הצלחה אצל החניכים 
שתעודד אותם לעשייה חברתית בהמשך הדרך ביחד עם התמודדות אישית דרך 

חוויה בלתי אמצעית עם נושא האקטיביזם. 
אני חושבת שאפשר לומר שבמובן הזה שבוע היוזמה הראשון של מכינת הנגב 

היה הצלחה גדולה.

כדי שתוכלו להתרשם - צירפנו פה בעמוד את תיאור הפעילות של ועדת גיוסים. 
בין שאר היוזמות: ליצנות רפואית, פרויקט למען הגברת המודעות לנגישות לנכים 

ברחבי באר שבע, פרויקט למען מרכז צער בעלי חיים בב"ש, דור המסכים - 
הרצאות ופעילויות שונות שמטרתן להראות )לילדים, לנוער ולהורים( שיש חיים 

מחוץ למסך, נהיגה בשליטה - הרצאות ושיחות עם ילדים, נוער ומבוגרים, ברחבי 
הנגב, על נהיגה בשיכרות, לחץ חברתי בנהיגה והסחות דעת.

אפרת לייבנזון, מחזור י"א

שבוע יוזמה - מחזור י"א
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שני דגים צעירים שוחים להם ביחד ופוגשים במקרה דג מבוגר יותר ששוחה לכיוון 
השני, מהנהן לעברם בראשו ואומר, "בוקר טוב, בחורים. איך המים?" ושני הדגים 
הצעירים ממשיכים לשחות כמה זמן, ואז לבסוף אחד מהם מביט באחר ואומר, 

"מה זה לעזאזל מים?"

את הדברים האלה אמר הסופר דיוויד פוסטר וואלאס בטקס הסיום של מחזור 
2005 בקניון קולג׳ בארה״ב. אני נעזר בהם כדי לכתוב לכבוד אירוע חשוב לא 

פחות, פתיחת שנת המכינה החדשה, ובפני קהל מכובד לא פחות, בוגרי המכינה 
לדורותיה.

על פניו, סיפורו של וואלאס הוא אנקדוטה משעשעת על גבול המופשט מדי, 
אפשר לקרוא אותו ולהנהן בהסכמה דבילית, לומר שהבנת, לספר לחבר, 

ולהמשיך הלאה. אך בדיוק על הנקודה הזו מדבר פוסטר וואלאס. הוא אינו מבקש 
מאיתנו להיות אנשים טובים יותר, מוסריים יותר, רגישים יותר, הוא רק רוצה 

שנבחר איך לחשוב. זהו המסר כולו. היכולת לנתק את עצמנו מהחוויה האישית 
אגואיסטית ולעבור לרובד חשיבה עמוק יותר, לתפוס את החיים כמכלול של 

משתנים ולא כרשמים אישיים בלבד. לשאול את עצמנו מהם המים בתוכם אנו 
שוחים, גם אם הם הדבר היחיד שאנו רואים והם מקיפים אותנו מכל עבר. 

כך מתאר זאת וואלאס: "משמעות הביטוי "ללמוד איך לחשוב" היא ממש ללמוד 
איך לקנות מידה מסוימת של שליטה באיך ובמה אתם חושבים. זה אומר להיות 
מודעים וערניים מספיק בשביל לבחור למה לשים לב ובשביל לבחור איך לבנות 

משמעות מתוך חוויה. כי אם לא תוכלו או לא תרצו לממש את הבחירה הזאת 
בחייכם הבוגרים, תהיו מחוסלים״. 

בנקודה זו פוסטר וואלאס פוגש את בוגר המכינה הממוצע. אם לא נממש את 
הבחירה של צורת החשיבה שלנו, נחסל את עצמנו. אם לא נעמיק ברבדים 

העמוקים של החיים, אלו הדורשים מאמץ וסבלנות, נכניס את עצמנו למערבולת 
אישית של רדידות ואגואיזם, לכדור שלג מתגלגל של אדישות וחוסר משמעות. 

נחסל את עצמנו. נחסל את המכינסט הקטן והאידיאליסט שפעם כל אחד מאיתנו 
היה. 

מה עובר בוגר מכינה? בשלב הראשון, שירות צבאי. לרוב חוויה בעלת מאפיינים מונוטוניים, שגרה 
חוזרת על עצמה ושחוקה לעייפה, סדר יום מובנה ומערכת מסואבת אשר לעיתים מדכאת מחשבה. 
זהו בדיוק השלב לנסות ולאמץ את שיטתו של וואלאס. שמירה בעמדה או לחילופין סיור שגרתי הוא 

מקרה קלאסי של שגרה שוחקת לצד דיכאון אינטלקטואלי, ודווקא בנקודה זו בחירה מודעת של 
חשיבה יכולה לשנות הרבה. מובן שאתה עייף, שלא מחליפים אותך, שאינך מממש את עצמך, אך זו 
רק החוויה האגואיסטית. ניתן לחשוב על התושבים עליהם אתה מגן, על החייל שטרם החליף אותך; 
מה עובר עליו? מדוע הוא מתעכב? מה הסיפור האמיתי שלו? לנסות ולהבין איזה תפקיד אני מגלם 

בחיים שלו ולא לחשוב רק בברירת המחדל שלנו - מה תפקידו בחיים שלי.  

צלילה לתוך רבדים עמוקים במכלול החיים היא כמו הרפתקה אינטלקטואלית המשפרת את הדמיון, 
הרגישות והצניעות. חשוב לזכור זאת לאורך כל הדרך, גם הרבה אחרי השחרור מהצבא - גם בשלב 
הגשמת החלומות שלנו. הרי ברור שבדרך יהיו מהמורות, חלומות רבים נגשים, ועם חלומות אחרים 
נצטרך להתפייס ולהבין שיישארו חלום, עם רוב השאיפות שלנו נתפשר באמצע, נשיג משהו דומה 

אבל לא בדיוק, ותחושת ההגשמה לא תהיה מוחשית או מרגשת כפי שאנו מצפים ממנה. החיים 
יאתגרו אותנו תמיד, יעלו אותנו גבוה ויטילו אותנו נמוך, ישפרו את מי שאנחנו או יערערו מוסכמות 

ישנות שלנו, החיים ימשיכו להיות חיים, אבל בידינו תמיד תהיה הבחירה כיצד לחשוב, ועל מה.

בפתחה של שנה חדשה אני מאחל לכולם להיות מודעים לחשיבה שלהם, לרדוף אחר החלומות 
שלהם ולהשתפר. זו המחויבות הבסיסית שמפעמת בנו, ששלחה אותנו לשנה במדבר, שמנקרת בנו 

לנוכח עוולות שצריך לתקן ולא נותנת לנו מנוח עד שהכול יתוקן.

לסיום אצטט שוב את פוסטר וואלאס בדבר יתרונות השיטה שלו: ״הנקודה כאן היא שלדעתי זה רק 
חלק ממה שהמַנְטְרה של מדעי הרוח – "ללמד אותי איך לחשוב" – באמת אומרת: להיות קצת פחות 
יהיר, לרכוש מעט "מודעות ביקורתית" לגבי עצמי ולגבי הודאויות שלי… כי מתוך הדברים שאני נוטה 

להיות בטוח בהם באופן אוטומטי, אחוז גבוה מאוד, מסתבר, הוא מוטעה לחלוטין ומוליך שולל. למדתי 
את זה בדרך הקשה, ואני צופה שכך יקרה גם לכם״.

אני ממליץ בחום לכולם לקרוא את הנאום המלא ״אלו הם מים״ ולהעמיק עוד בתפיסתו המיוחדת של 
וואלאס, ואני מאחל לכולם שנה טוב ומשמעותית, בריאות וסיפוק, הגשמה והתפייסות. 

הלל אסף מחזור ט׳
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