
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

לפני מספר :  אני רוצה לפתוח בסיפור קצר,  (מפורים עד יום העצמאות)בשיאם של חודשיים אינטנסיביים של זיכרון קולקטיבי 

ד שלי איגרת לחיילים ובה כתב את "פרסם המג,  רגע לפני תעסוקה מבצעית בטול כרם אליה נקראתי בשירות המילואים,  שנים

"הדברים הבאים במהלך סיור באושוויץ שאל אחד התלמידים את איש ,  יצאתי לפני מספר חודשים עם תלמידים לפולין: 

איש העדות ענה שהדור שגדל בארץ הינו דור אחר בעל ?'  הרי אתם מאות והם מספר קטן של חיילים?  איך לא מרדתם':  העדות

. אתם שגרים היום בארץ כשיש צבא חושבים אחרת,  אנו שם לא חשבנו שיכול להיות שיהודי מסוגל להילחם,  מחשבות שונות

נס פורים היה .  טף ונשים ביום אחד,  חג שאויבנו רצו להשמיד ולהרוג את כל עמנו מנער ועד זקן,  השבוע נחגוג את חג פורים

אשרינו שאנו בדור .  להילחם מתוך אחדות ובכך לנצח את הקמים עלינו לכלותנו,  שניתן לנו האפשרות להיקהל ולעמוד על נפשנו

 ."שיש לנו האפשרות להיות שותפים בהגנת עמנו וארצנו

אנו .  היטלר והמשימה בטול כרם משרת נרטיב חזק ומרכזי של הקורבן הניצחי,  המן,  ד שלי בין פרעה"הקשר הישיר שביצע המג

. כל השאר נותר בעינו,  נמצאים תמיד על סף השמדה והדבר היחידי שהשתנה עם הקמת המדינה זה היכולת להגן על עצמנו

"בפסח אנו מחזקים נרטיב זה באומרנו ַכלֹוֵתנּו:  ֵלינּו לְּ ִדים עָּ דֹור עֹומְּ ל ּדֹור וָּ כָּ "ומאליהו אנו מבקשים"  ֶאלָּא ֶשבְּ ָך ֶאל :  תְּ ֹפְך ֲחמָּ שְּ

עּוָך דָּ ֵמי ה...ַהּגֹוִים ֲאֶשר ֹלא יְּ ִמיֵדם ִמַתַחת שְּ ַתשְּ ַאף וְּ ֹּדף בְּ אין ברירה ,  הנתון לסכנה קיומית,  ברור אפוא שלקורבן הניצחי".  'ִתרְּ

 .וקיים הצידוק המוסרי להתגונן אף בצורה של התקפה מונעת ואפילו עד להשמדת המאיים

ברגע שהריבונות קיימת היא הרת ,  אך השפעתה כיום.  תודעה קורבנית זו אולי התאימה לחיים בגולה ואף לרגעי הקמת המדינה

כאשר אומה הופכת .  הרס והרס עצמי  –נרטיב של קורבן תמידי במצב של ריבונות וכוח יכול להוליד רק דבר אחד .  אסון

. לשליטה וריבונית ומחזיקה בתודעת הקורבן היא מתירה לעצמה לבצע מעשים שאינם מוסריים באצטלה מוסרית של התגוננות

תוקפת ,  סופה של תרבות ומדינה ששוקעת ברחמים עצמיים.  ההתכנסות לתודעת הקורבן בסופו של דבר תמוטט עלינו אסון

 .ומתגוננת להיפרע מכל נכסיה המוסריים ולהמיט על עצמה כליה

"את הדברים הבאים'  אושויץ או סיני'דוד הרטמן כתב במאמרו '  הרב פורפ מעולם לא התמקדנו בסבל במנותק מהשלכותיו : 

"הסבל היהודי לא הוליד רחמים עצמיים אלא רגישות מוסרית.  המוסריות ֶאֶרץ :  ֶתם ֶאת ַהֵּגר ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם בְּ ַוֲאַהבְּ

ִים רָּ )ִמצְּ לייצר ולבנות את הנרטיב המתאים כל פעם ,  דרכה של היהדות היא להתאים עצמה למציאות משתנה(".  'דברים י" 

, הגיע הזמן לשנות את הסיפור(.  ראו לדוגמא את יצירת ההגדה עם חורבן בית שני)זה מה שהחזיק אותנו אלפי שנים   –מחדש 

לא עוד .  אלא רגישות מוסרית,  "בכל דור ודור קמים עלינו"לא עוד הלכה קורבנית ותוקפנית של !  להחליף גורל בייעוד

סיפר של אמירות ,  אני מזמין אתכם להשיל אמירת ההרס העצמי ולהבנות לתוכה סיפור חדש.  הישרדות אלא נורמליזציה

ם: "מוסריות ְצָריִּ ץ מִּ רֶּ ם ְבאֶּ יתֶּ ים ֱהיִּ רִּ י גֵּ ר כִּ ת ַהגֵּ ם אֶּ     ".ַוֲאַהְבתֶּ
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 !בוגרים יקרים

חלקם דורשים שמחה חלקם אינם פשוטים , כל אחד והיחסים שלו עם הימים האלו. בין זיכרון אחד לאחר, בין חג לחג, ימים של אביב 

דרך הפנים שמעולם לא גדלו מאז , שיש לו לימי הזיכרון“ הקרבה”כל אחד ומידת . לאים, נוגים, עצובים -וחלקם אין מילה אחרת לתאר 

הפעם הכי חזקה שפשוט הבנתי את . הכאב הזה סובב ונוגע, איכשהו במעגלים שונים. התמונה ההיא באלבום או דרך אחר שמכיר

כולנו חיות וחיים עם התחושה . “אשה בורחת מבשורה”התחושה של להיות אמא בארץ הזאת היא כשקראתי את הספר של דוד גרוסמן 

 . יש כל כך הרבה אנשים שאוהבים אתכם, שמרו על עצמכם בכל אשר אתם....  שאולי

 מיטל, שבת שלום.  ומאחלת שהבשורה הבאה תהיה כזו של שלום קירבה ואהבת חינם



 אני והיהדות שלי
 .שאלתי את הרבי שנכנס למספרה ושאל את הגברים אם כבר קיימו את המצווה היום" ?גם אני יכולה להניח תפילין"
 .ענה הספר" חס וחלילה"
 .אמרתי" ואפילו לחבוש כיפה, אצל הרפורמים נשים יכולות להניח תפילין"
 .קבע הספר" היהדות הרפורמית היא לא דת"

 .זו הייתה ההזדמנות שלי לזרוח
דתיים ציוניים הם לא רפורמים ורפורמים , החרדים הם לא דתיים ציוניים, כ הרבה זרמים"ביהדות יש כ"

 ".הם לא חילונים ריבוניים
 .כאן הסתיימה השיחה-"?איזו תספורת את רוצה, טוב? מה...חילוניים ריבוני"

 .הוא בטח חשב שאני חתיכת שמוקית, אני הייתי גאה בעצמי
סמינר "הנקרא , נחשפנו לקונספט החדשני של וועדת תרבות יהודית( 2..91-4)שני האחרונים  -בראשון

 ".זהות
 ? שניהם יחד? תרבות? האם היהדות היא דת, במהלך הסמינר חקרנו את מושג היהדות

 .ניסינו לענות על השאלות הללו תוך שיחות עם מאמינים מזרמים שונים
 .חרדי ברסלבי ממאה שערים, יום ראשון החל בהתארחות בביתו של הרב שטרן

חצאית ארוכה מעל , טייץ, נעליים סגורות עם גרביים גבוהות-עטפתי את עצמי בצורה יסודית מכף רגל ועד ראש, לפני הכניסה למאה שערים
 .חס וחלילה -כדי שלא יראו לי את עצמות הבריח, חולצה ארוכה מעל ולקינוח צעיף, גופייה,הטייץ

 .אולי זה בגלל חוסר ההתאמה המשווע בבגדים, לא היה קשה להבחין שאנחנו זרות בשכונה
 .אחת לנשים ואחת לגברים-ובשני קצותיו היו פינות עם כיבוד,הבית היה עמוס כיסאות, נכנסנו לביתו של הרב שטרן

 .והגברים התמקמו מקדימה, כמיטב המסורת, הנשים ישבו מאחור
 .בסוף אפילו שר וניגן לנו. עמד מאחורי התפיסות שלו, הרב דיבר בצורה כנה ואמיתית

 .הצלחתי למצוא יופי בחלק מהדברים שאמר, למרות שתפיסותיו שונות לחלוטין מהתפיסות שלי
 .שם נפגשנו עם הרב רוזנבלט המשתייך לזרם הדתי ציוני, המשכנו לאזור הכותל, לאחר מכן

לא  -הוא ענה על כל שאלותינו ברצינות יתרה ובעיקר. הוא נתן לנו סקירה היסטורית קצרה על הציונות הדתית והסביר לנו אודות התפיסה
 .התנצל

 .מביך, לא ממש הצלחנו להסביר, "היהדות כתרבות"כ שאל אותנו על תפיסת "אח
 .שבו שכן בית הכנסת הרפורמי" היברו יוניין"ברכנו אותו לשלום והמשכנו למתחם ה

 .אחד מהם גבר ושתיים מהם נשים-בבית הכנסת דיברנו עם שלושה רבנים רפורמים
שעתיד להתחדש בעוד שלוש -תפיסתם בנוגע ליהדות ובסוף גם קראנו כמה חלקים מהסידור שלהם, הם הסבירו לנו על ההיסטוריה שלהם

 (.רבי נחמן בוודאי התהפך בקברו באותו הרגע)שנים לערך 
חפשו אותו -כ סמויה"פרסומת לא כ" )לולאת האל"מייסד הבלוג , חוקר ומרצה בתחומי דתות העולם -את היום סגר תומר פרסיקו

 .סוף סוף הרגשתי בבית, הוא הסביר לנו על הטריגרים שהובילו לתהליך החילון, (באינטרנט
 .מטרתו הייתה לנסות להבהיר לנו מהי תפיסת היהדות כתרבות שאנו מדברים עליה. היום השני עסק בחקר התרבות היהודית

בגלל -למבולבלים שביננו)תנועה דתית מסורתית  -"מזרח שמש"את היום פתחה בת אל אמסטר מתנועת 
כך שבת אל מתקשרת לנושא של היום הראשון , ז בת אל ותומר פרסיקו התחלפו ביניהם"אילוצי לו

 (.ותומר לשני
היא , על הערך שבהעברת המסורת היהודית מדור לדור, בת אל הסבירה לנו על התפיסה המסורתית

טענה שאין חוקים חד משמעיים ליהדות הדתית מסורתית ושכל אחד רשאי לבחור בעצמו אילו מנהגים 
 .יהודיים הוא מאמץ מבית הוריו
היא , "ארץ אחרת"מייסדת ועורכת כתב העת  –( זה השם שלה, כן)לאחר מכן נפגשנו עם במבי שלג 

רוחניים שהתרחשו בחברה היהודית ישראלית -תרבותיים-דיברה איתנו על התהליכים החברתיים
 .ובעיקר ניסתה לפענח יחד איתנו מהו החזון של הזרם החילוני במדינה, לאורך השנים

קהילה המקיימת אורח חיים , שסיפר לנו על הקהילה שהקים, משם המשכנו להרצאה עם תמיר ניר
 (.אבל לכל החיים, קצת כמו מכינה)ובעיקר מחפשת מה המשמעות של היהדות עבורם , יהודי ריבוני

ך והציע לנו בעיקר ללכת ללמוד ולא לעשות "שגרם לנו להרהר על מושגים שלמדנו בבית הספר בשיעורי תנ, את היום המשיך יהונתן טוקר
 .מעצמנו צחוק

ובעיקר גרם לי , מה הם בעצם עושים שם, שהסביר מאיפה הגיע הרעיון, ישיבה חילונית-ה"מישיבת בינ, את היום העמוס הזה סגר ניר עמית
 .לרצות ולהצטרף אליהם ללימודים

המסקנה העיקרית שהפקתי מהם היא שאני חייבת להושיב את התחת על הכיסא לפתח את , היומיים הללו הותירו אותי המומה לחלוטין
 .ולהתחיל ללמוד, במקרה הטוב יותר ספר\ האינטרנט

הוגים דתיים וחילונים חשובים בתחום ומשם פשוט לנסות , כ קצת היסטוריה"אח, (תהיו גאים בי, 141פתחתי חשבון ב)ך "קודם כל את התנ
 .ולהבין איפה אני נמצאת בכל הסיפור הזה

 .הלכתי להדליק נרות עם אבא -ועד אז
 ! שבת שלום
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ת ת תל ת ת תל ת תת תבתות  ת  תט תיתת-מתית  ת ת תל ת  ת תת תט  בתמת 
ת ת  ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  ת  תל תח תי תת ת  תפ תל  ט

לא חשתי עצב או בושה שמישהו הקריב את חייו למעני . שנים רבות עמדתי בטקסי יום הזיכרון והרכנתי את ראשי עם הישמע הצפירה
אם תרשו לי אשמח . ראש מורם עם גאווה בלב, היום במהלך הצפירה אני עומד זקוף. אלה שעשיתי כמו כולם בלי להרגיש משהו אמיתי

                                             .                                                                                                                            לשתף אתכם מדוע אני מרגיש כך
הכאב של המשפחות . כשאדם קרוב אליך מת האובדן מכה בך בכל העוצמה ואולי חוץ ממי שחווה כאב דומה אין מי שיזדהה איתך

השכולות הוא שלהן ואני לא יכול לחוות אותו ביחד איתן ביום הזיכרון כי מה שמחבר אותי לנופלים זו השייכות לאותה מדינה לאותו עם 
?                                                                                                           ולא הקשר האישי לכן זה לא כאב שאני מרגיש אבל מה כן אני מרגיש

למה לא זוכרים ביום הזה את כולם אלה רק את חללי מערכות ? אז שאלתי את עצמי מה עם שאר אנשי העם והמדינה שלא מתו על הדגל
  ?ישראל ואת נפגעי פעולות האיבה

 .התשובה שלי היא שרוצים לתת כבוד
בני העם , על כך שהם מתו במקומנו בין אם מבחירה מלאה או שרק מהיותם אזרחים, כבוד על כך שהם מתו בכדי שאנחנו נהיה מוגנים

                       .                                                                                                                            או שפשוט היו במקום כאשר התבצע הפיגוע
.                              לדעתי ביום הזיכרון אני צריך לקדש את המתים ולתת עדיפות על הזכרת שמם על פני ניחום האבלים הרי שללא קורבנם לא היינו כאן

 .יהי זכרם ברוך. זו הסיבה שביום הזיכרון אני עומד עם ראש מורם וחש גאווה וכבוד לנופלים

ת ת ת ת  ת תל ת  תת ת  תיתת-חתט ת ת תל תחתת  חת תל
ת ת  ת  תט תי תח תא תת ת  תא תי ת  תת-ט תא ת  תת ת  תל ת  ת   מ
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ת ת  ת  ת  ת  תת ת  תל ת  תי ת  תת תי תא תת ת   י
ת תו תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  ת  תב ת  ת  תת ת  ת   ח

אף על פי ששתי הפרשות מדברות בעיקר על . פרשות אחרי מות וקדושים הן שתי פרשות המחוברות יחד מטעמי נוחות בשנים שאינן מעוברות
תחושת אי נוחות עולה בי כשאני קורא וחושב על , הקרבת קורבנות וקדושה בקרב כוהנים ולמרות צירוף המקרים בחיבור שמן, ענייני טומאה

אולי איזה רגישות , אולי המלחמה של הקיץ האחרון, אולי זה הזמן הזה של אחרי ימי הזיכרון ויום העצמאות". קדושים -אחרי מות"השם 
 . אישית שמקשה עלי להתמודד עם הפרשות האלו ויוצרות אצלי אנטי כבר בקריאת השם

אבא סיים 'אומרים , לבן -מביטים שחור, כלומר את האין זיכרון משום שאת הנופלים הכרתי בצעירותי מתמונות. את הזיכרון ירשתי מאבי
אני מכיר אותם מתוך סיפורים ומתשובות מתחמקות . 'בוא ניתן חיוך עם הטנק ברקע שיהיה לילדים'או ' כבר עם המביך הזה ושחרר אותי

ומתוך זיכרון הגבורה ' 44', 37', 65', 24אני מכיר אותם מתוך סרטים ישנים ואילמים של המלחמות ההן ב. לא שלי כמובן, ומלילות ללא שינה
שרואה את הגיוס שלו לצבא , קדושים משאיר הרבה מקום לדמיון ותחושת מחויבות לילד צעיר-מות-זיכרון דברים של אחרי. ועלם החמודות

ביום מן הימים כנקודת שיא בה יזכה להיכנס לאתוס הציוני ולקחת חלק מנשיאת האלונקה על כתף רחבה ומיוזעת מהליכה ארוכה עם  
 ...החגור והנעליים הכבדות ומגש הכסף

כל הסיפורים על הבלורית . כבר ביום הראשון לטירונות הנער מבין שהוא לא דמיין נכון את החיים בצבא. אך האשליה הזאת מתנפצת
מה אבל בטוח שככה לא ציפית שתכבוש את -יודע-לא-בלי זקן ובלי שיער אתה נראה כמו איזה אני. והתואר נגמרים בתספורת הראשונה

. ד"ואינך צריך לקיים משפחה ולשלם שכ, ו ורצית להתגייס'וזה אם בכלל קראת פוצ, ו'עם הסטנים הישנים של ימי צקלג או של פוצ 64גבעה 
ועל ( הייתי אחד כזה, אני יודע)י מפקדים אינפנטילים משהו "למערכת ההיררכית שנשענת לרוב ע, בתור נער לא ציפית לפקודות הסתומות

לפתע האתוס הציוני מתגמד לכדי מתי יוצאים הביתה ולמה לעזאזל מי שמחליף אותי מאחר לי בחצי . הערכים המקודשים של רוח צהל
 .  לא ככה דמיינת את זה( לוחמים לא בוכים, על דרך המשל... )ואתה כבר בטוח שאתה הולך לשמור כל הלילה והגוש בכי מתפס בגרון, שעה

-מות-ולא את אותם של אחרי, מותם-לפני-אולם בשונה מנעוריי היום אני צריך לזכור את אותם של. וכך גם לא דמיינתי שאצטרך לזכור
מותם הם בני אדם ככל האדם שרצו את מה שרוב בני האדם -לפני-הם של, נהפוך הוא. מותם לא היה קדושים-לפני–אותם של. קדושים

, בחיוך הממזרי, חי ובועט ברגישות האנושית בהחלט שלו, מותו-לפני-ובייחוד הוא של, מותם-לפני-הם של. אחרי מותם, רוצים גם היום
הוא קשר אותי אליו כבר בימים הראשונים שלנו ביחד בשיחות . שכמעט נראית מוזר בנוף הצבאי, באהבתו אלינו אהבה גדולה חמה ואמתית

הוא איזן אותי אחרי שמונה . הוא האמין בי כל כך שלא הייתה לי ברירה אלא להצליח. על הצלחה ואהבה, ארוכות על אנשים ועל פיקוד
שלא , כזה הוא. פים בלתי אפשריים וכיוון אותי לתקופה הטובה ביותר שלי בצבא וכמפקד"מ עם מ"חודשים כמעט בלתי אפשריים בתור מ

הוא שהיה המרכז של הפלוגה . י ולטגן חביתה בתוך פרוסות של בצל'אבל לימד אותי לראות סרטים של גאי ריצ, לימד אותי כל מה שאני יודע
רגוע ושליו גם כשקשה וכולם מאבדים את . זו אמת -זו לא קלישאה. אפילו כשלא עשה כלום משום שכל אחד מצא בו משהו שמשלים אותו

 . הוא שהיה אנושי כל כך ושמגרעות לו ומידות לו וכולן כולן שלו בלבד וכולן כולן עשו אותו למי שהוא. עצמם
עצוב נורא על אדם . לפני הכעס והציניות ראוי להיות עצוב, לפני ההיגיון. אין לי שום מליצה לעלון הבוגרים ושום חידוש בנושא פרשת השבוע

 .שנוכחותו חסרה לי ומילתו אבדה לי
  אל נא תלך מעימי דודי

  :בטרם אומר לך
  לך לשלום
  לך לשלום

  ערה הייתי כל הלילה
  עתה כבדו עיני משינה

  יראתי פן תאבד לי
 .מדי אשן את שנתי

 

 .לזכר דימה לויטס        

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

 . שהיא לא תמיד פשוטה

ת ת תמת תחת תת ת תת-מת ת תית תת ת ת ת תל ת תת ת תחתיתל   תאתת
ת תת תת ת ת ת  ת  ת  ת  ת ת ת  ת  תת-א תא ת  תת ת  תל ת  ת   מ

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

איתמר מוצפי גדל . ולא מהאנשים שנזכרים להלל במחמאות רק אחרי שהם כבר לא כאן כדי לשמוע. איתמר מוצפי היה בן אדם מיוחד
. והיה שש בניצנה 551היה ספורטאי מצטיין שהתקבל ליחידת החילוץ ,למד בבית ספר החקלאי עמי אסף, מושב בדרום השרון -בירקונה 

אבל להגיד שכל , להתעצבן ולערער על דברים שאינם בדרך הישר, לחפש משמעות, בתור בוגרי מכינה כולנו יודעים כמה קל לדבר ערכים
התשובה לצערי היא אסופה של תירוצים . פשוט לא? שכל יום עשיתי עוד צעד למען האידיאולוגיה שאני מאמינה בו? יום אני עושה שינוי

אז ? שמתחילה בכך שמציאות החיים לא מאפשרת וכי מסגרת הצבא דוחה כל דבר לזמנים אחרים ונגמרת באיך מתחילים לשנות בכלל
כבר בבית ספר כשחבריו חגגו את חג הפורים עם . הוא לא רק דיבר ערכים הוא גם היה סמל מהלך של הנהגה ושינוי. איתמר מוצפי הצליח

חבריו .הוא אסף אוכל לנזקקים והתנדב עם מחוסרי בית וניסה לדאוג להם לבית חם, חבריהם הוא הלך לשמח קשישים ולחגוג עמם
הוא שאב כח מהאושר , לא היה לו צורך בפרגון. מאחורי הקלעים, הכל היה עושה בשקט, לקומונה אמרו עליו ״אבל הוא אף פעם לא סיפר

אקולוגיה   .סחף את כולנו אחריו״, הכובשת, הבטוחה, בדרכו השקטה. תמיד עושה את הדבר הנכון שאפשר היה לעשות.שהסב לאחרים
לקומונה אמרו שכשאכלו בכלים חד פעמיים בחדר האוכל היה מחכה ואוכל בכליהם כדי   חבריו. ושמירה על הסביבה היו בראש מעייניו

מצחצח שיניים במשחת שיניים אקולוגית ושוטף ידיים בסבון אקולוגי ושוטף , היה מתקלח מעט כדי לחסוך במים, לא לייצר עוד זבל
אחרי מותו מצאו שכתב בכתב יד קטן ומסודר בעיפרון . איתמר מוצפי נפל במהלך ריצה בניצנה עקב בעיית קצב בלבו. כלים בנוזל אקולוגי

ומאז המשפט הפך לצוואה שלו ולסמל , כמעין תזכורת יומיומית פשוטה וצנועה, את המשפט ״לא לשכוח לעזור״ ליד הכניסה לחדרו
ומשפחתו החליטה ביום , שמטרתו התנדבות ועזרה בקהילה -ס עמי אסף צוות על איתמר על שמו“בעקבותיו הוקם בביה. קורות חייו

מהבוקר עד הערב שיפצו גן ילדים של , מכריו וכל החפץ להצטרף, חבריו, כל משפחתו;הולדתו הראשון לאחר מותו לקיים את צוואתו
תיקנו ומילאו ברהיטים ומשחקים ובכל שנה הם משפצים מקום אחר הזקוק לתיקון והפיצו את המשפט ״לא , צבעו, שיפצו, עובדים זרים

עם . צריך לחיות את השינוי״, ״בשביל לחולל את השינוי; כתב בדף הגיגים מקומונת ניצנה, כמה ימים לפני מותו, איתמר. לשכוח לעזור״
כי יש סיפורים שחייבים -אני מרגישה מחויבות לספר את סיפורו ולשתף את צוואתו , כל הצער שלא הכרתי את האדם המופלא הזה

 .גם בקצת, גם בקטן, ובשביל להתחיל לחיות את השינוי  -לשמוע ויש אנשים שנועדו לשנות 
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אפתח בפסקת התנצלות קצרה על הבנאליות של הבחירה הבנאלית של , לפני שאסביר איפה אני נמצאת בחיים כרגע ולמה
נחזור . עבודה מועדפת בערבה -צמחונית שכמותי לבחור את הבחירה שבחרתי -מכיניסטית -לשעבר-חיילת-מורה -ירושלמית

ואחרי גיחה קצרה ומופלאה , כשהסתכלתי בפזילה לא מחמיאה לכל הכיוונים הפרוסים לפניי לאחר השחרור -רגע אחורה
היו לי שלושה חודשים מדהימים מול הספרים שכללו . פסיכומטרי -בגאורגיה בחרתי את הבחירה הקורצת והמהנה ביותר

הרעיון המקורי היה לסיים עם הסיוט מה שיותר מהר כדי שאוכל לצאת לחופשי בלי . הווי וחיי חברה משגשגים, חופש, כיף
נפש הזה בלי שום מטרה -לב-גוף-מה שהסתבר כטעות איומה בעיקר בגלל שבחרתי מבחירה חופשית לעבור את העינוי -דאגות

לא מומלץ : הערת שוליים. )וכמובן שהתוצאה בהתאם, "רק לסיים עם זה מה שיותר מהר"שתניע אותי ותוך רצון מתמיד 
 (.לא מומלץ לעשות פסיכומטרי: הערה נוספת( )לעשות פסיכומטרי בלי מטרה ברורה ובעיקר לא מיד אחרי השחרור

והבנאלית ( מבחינתי)הפזילה הלא מחמיאה השנייה הגיעה בתום התקופה השחורה והביאה איתה את ההחלטה הנועזת 
לחזור לאותו הקצב הייחודי , החלום הנכסף להיזרק בין החולות. לעבור לערבה( מבחינת קיבוץ ירושלים ועם המכיניסטים)

, לצאת להרפתקאות, לעבוד ולהכיר אנשי מדבר אמיתיים, לטייל בגבים המרהיבים שנמצאים באזור, שנמצא רק במדבר
סוף סוף ולחוות תחושה אמיתית של חופש הביא אותי ליומיים של שוטטות כללית בחיפוש אחר שלי לבחור את הבחירות 

ולא אין פה . חאן הגמלייה -עבודה באזור הערבה התיכונה והתאהבות ממבט ראשון בחאן הקסום שנמצא דרומה לעין יהב
 .אפילו גמל אחד

 -ניקיון הצימרים והמאהלים הבדואים ובעיקר, העבודה בחאן נחשבת כעבודה מועדפת והיא כוללת תחזוק כללי של המקום
קמה , ה שעושים מועדפת'אני חיה כאן עם עוד כמה חבר. בדרך לאילת .1ממש על כביש , מלצרות במסעדה שנמצאת כאן

, והולכת לישון איתם תחת השמים זרועי הכוכבים( ..:92יום עבודה מתחיל מוקדם בשעה )איתם בבוקר עם אור החמה 
אני נמצאת כאן קרוב לארבעה חודשים שהיו בשבילי יציאה אמיתית . כאלה שאפשר לראות רק כשאתה באמת נמצא בחור

 .הפרועות והמיוחדות שהיו לי במהלך חיי, המסעירות, לחופשי וסיפקו לי את אחת התקופות המרגשות
אחרי חודשיים בגמלייה התחלתי להרגיש שהמלצרות : וכאן מגיעה הפזילה הלא מחמיאה השלישית והאקטואלית ביותר

שהעבודה מתחילה לחזור על עצמה ולשעמם אותי ושזה לא פשוט לגור , כשלעצמה לא מספקת לי אתגר אינטלקטואלי במיוחד
פניי מועדות בשבועות הקרובים למצפה רמון לתוכנית . במקום שבו אני עובדת מכל מיני סיבות והחלטתי שאני רוצה לעזוב

דבר שיענה על הצורך העיקרי שלי כרגע  -'או בקיצור מכינה פרק ב, עבודה וחיי קבוצה, שכוללת לימוד "ם"מגלים עול"
בהעשרת הדעת ובעיקר יזכיר לי תקופות טובות של ישיבה בשיעור שפוקח את 

העיניים או מניע לפעולה וחיים משותפים עם אנשים שגם להם יש צימאון 
 . לדיונים ולהתפלפלויות, דומה לשלי לידע

בקלפי קטן שמחכה לי אי שם בעתיד שלי כנראה אצביע שוב , בכל מקרה
אלא , לא בגלל ייאוש מכל המקומות האחרים ולא מתוך הרגל מגונה, "ערבה"

, יש כאן קצב אחר. פשוט כי בערבה יש קסם והוויה אחרים מכל מה שהכרתי
יש כאן גם חיי חברה תוססים וגם את המקום להתנתק , יש כאן שקט אמיתי

יש אנשים מיוחדים ומעניינים ואפשר למצוא פה בקלות עבודה , ולהתמדבר
 . שווה לפזול קצת ולבוא לכאן -בקיצור. שתתאים לכל אחד

אחרי השירות "אני שמחה מאוד על הדרך שבחרתי לי כמסלול של , לסיכום
במיוחד לאור החששות הרבים שהציפו אותי לקראת תום השירות , "הצבאי

מקווה שהעתיד . ובוודאי דומים לחששות של רוב החיילים המשתחררים
 !יגלגל אותי למקומות טובים ומרתקים ויאללה למצפה

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

https://www.facebook.com/WorldFind
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ת תפתחת  ת תל ת תטתותת תת–בתותל תת ת  תל ת ת  תל ת  תת ת ת  תותיתת ת ת תבת  ת  תט   תאתל

ת ת  ת  ת  תל תת ת  ת  תל תת-ט ת  תת ת  תל ת  ת   מ

,  ל סכו  כ חמישי מרים פרויקכ או יוצר חוג

צמיחה , יש  אן עצמאות. מת  ב או חו ך

ש ול ו צעירים , המצב הזה. ומגוון אפשרויות

 -ול ל אח  יש גם מה לקבל, שרוצים לתת

הבחור שלומ  ה  סה : יוצר מציאות  ה רת

. הוא גם מורה לסלסה בחוג של האו יברסיכה

הבחורה השקכה שיושבת מאחורה בהרצאות 

הבחור שרק ת איתו . ח מ הימה"היא ר זת פר

הרים פרויקכ של חלוקת סלי , אתמול במסיבה

' והבחורה מש ה ג, מזון למשפחות  זקקות

מעבר , בספרות עברית הקימה פאב ש ו תי

', אבל היא  בר בש ה  , סיפור אמיתי)לרחוב 

 (.  י היתה צרי ה לפרוס את התואר

יש באו יברסיכה יש שלל , ב וסף ל ל אלו

קבוצות סכו  כים שמשהו מפריע  -'תאים'

 - שבאים ל תוב על החיים הסכו  כיאלים

אפשר לספר על המסיבות ועל ה יף ועל ה שא 

אפשר לספר גם על העומס הלימו י. ויה'והפא ג

אבל א י מ יחה . המבח ים, המכלות, המאמרים -

בין : ש ל סכו  כ ממקם עצמו איפשהו בקו הזה

לבין לצאת  ל רביעי לברקה  -להיות ח  ת על

ולא להבין למה (  ך מספרים, מוע ון-ה)

אבל זה .  ך-בתקופת המבח ים את עייפה  ל

 ך הרבה אפשרויות ל הל - י יש  ל, שכויות

שא י מרגישה ש ל  גם של  -את החיים שלך

שא סה לתאר ל ם יחכא ' חיים סכו  כיאלים'

 .  למציאות

מה ש ן או ל לספר הוא שיש באו יברסיכה 

וזה ה בר ה י יפה , אווירה של פעילות וחיו יות

 . בעי י

והם פועלים   י להעלות את המו עות אליו , להם

עזרה , כבעו ות, פמי יזם, פוליכיקה: ולש ות אותו

, ערבים-קבוצות מפגש של יהו ים. ל יצולי שואה

 - ל אח  י ול להצכרף.  תיים ועו  ועו -חילו ים

 . ולתרום ולעשות  פי רצו ו וי ולתו

חיים סכו  כיאלים זה לא תמי   יף ומסיבות  -אז לא

תקופת ,  ן.  פי שלעתים א שים מציירים להם

בכוח לא  מו ש ולם )מבח ים זה קצת מבאס 

 וצרת  -בחיים הבוגרים, סוף-אבל סוף(. אומרים

 . אפשרות מ הימה לעשות

 . וזה ה י חשוב

 .מ י יסכית, ב ל זאת

m? ר ו צ י ם   ל ש ל ו ח     ת ב 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 

זו תקופה מלאה באנשים ועשייה . לוקחים חלק בארגונים שונים, מתנדבים, עובדים, לומדים, התקופה הסטודנטיאלית מורכבת מתחומים שונים. רבות הדרכים להיות סטודנט

 . ולעיתים במצפון פעיל מאוד

עוברת עוד מכונית והנהג . אני ממלמלת לעצמי? למה לא לעצור, מה –מכונית חולפת על פני ולא עוצרת . בכניסה ליישוב 44:26
הנהגת קולטת קצת מאוחר מדי אז היא , מכונית אחרת עוברת? ואם הייתי צריכה ימינה –מסמן לי עם היד ימינה ולא עוצר 

מזווית העין אני קולטת מכונית נוספת מתקרבת אשר מבצעת עקיפה אלגנטית אל עבר . חלון נפתח. עוצרת כמה מטרים אחרי
עוד . איזה באסה שלא עצרתי את המכונית השנייה. אבל אני צריכה לכיוון השני, תודה, אה. אני נוסעת לצומת המוביל. השער

מיד עולות המחשבות שבטח יש להם , מצטערת שקיללתי. מסננת קללה. כמה מכוניות פשוט נוסעות ומעלות קצת את העצבים
מדי כמה זמן מאירים את החשכה אורות של מכוניות שמפיחות בי . זה מפחד לקחת טרמפיסטים וזה אולי ממהר לסרט, סיבה

 . הן ממשיכות לתוך היישוב -אבל היא נמוגה כשם שבאה , לרגע תקווה שאולי זה יהיה הטרמפ שלי
אנחנו לא  –ממש אחרי כמה דקות עוצר אוטו . אבל הבטחתי". ספריה"גם ככה אין לי כוח עוד פעם להיות ב? אולי נוותר – ..:47

אז את מי . לא צריך להגזים, לא עד פתח תקווה, לא –לקחתי את ההצעה ? עד פתח תקווה עוזר לך. חיוך. אבל אנחנו בסדר, מפה
זה הבית החדש , כן? לא, הם גרים ברחוב גליל למעלה? איזה טלי? טלי... רגע. היינו אצל טלי ועידן? אתם מכירים מגבעת אלה

איזה . אנחנו גם מכירים אותם? וואלה. של משפחת שוסטר, טלי היא שכנה של חברה טובה שלי?? איך את מכירה אותם. שלהם
את ? בשעה כזאת תופסים טרמפים, אז מה. אני אורטל, נעים מאוד. מידן? ןמיד. אני עפרה וזה מידן? איך קוראים לכם! קטע

הרבה , כן. 95הייתי בטוחה שאת בת , וואי. 44, אתם לא תצליחו, עזבו, בעצם –נחשו ? בת כמה את, רגע. כן? יוצאת עכשיו כאילו
. לספריה? אז לאן את נוסעת. השתחררתי לא מזמן ואני עכשיו עושה פסיכומטרי? מה את עושה בימים אלו... אומרים לי את זה

היא מכסה . זה פאב... לא -... בינתיים בעלה אומר לה שהוא חושב שזה פאב או משהו כזה -גיחוך ? גם בשישי את לומדת, מה
. אני מנירית, לא? אתם במקור משם? אז מה אתם עושים בפתח תקווה! איזה זקנה יצאתי –את פניה במבוכה ויורדת על עצמה 

. היא בגיל של אחותי מורן. איילת הייתה מדריכה שלי במכינה? מה הקשר שלך. בטח, כן? מכיר את משפחת מלצר? וואלה
 .המשך פיצוחים וסתם שיחה, מעניין לעניין, וככה! איזה עולם קטן( קלישאה לפניך –זהירות )

. ש ממידן שמבר"תמסרי לה ד, גם לנו, כן. תודה רבה על הטרמפ, טוב. היה כיף לדבר איתם, לא רציתי לצאת כל כך. הגעת ליעד
פותחת את (. ?או שבעצם עכשיו עשיתי את זה, עדיין לא עשיתי זאת)אני אמסור ... (. אדם עם שם מיוחד. )ר, ב, מ, ש? שמבר

, זהו! תודה! ושיהיה בהצלחה. כמעט סוגרת את הדלת, אני בחוץ! שבת שלום. נסיעה טובה ושבת שלום, ממש תודה. הדלת קצת
 .הדלת נטרקת

 ...רק בשביל זה היה שווה לצאת
איזה רעיון יעלה לכם בעקבות זה או איזו הצעת , לכו תדעו את מי תפגשו, שווה לקחת ולתת טרמפים? אז מה אני באה להגיד

 .תהיו גם בשביל אחרים, הדרך...( בתחילת)יש אנשים טובים באמצע  –ס 'אבל תכל. עבודה תקבלו

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

אלו שהגיעו , הטיילים, הנוודים -( שנקנא)הפינה הזו בשבילכם ובשבילנו ? הרפתקאות מעוררות פליאה? תיאורים עוצרי נשימה? כתבתם מחשבות? מסומן בנגב

 .ואת עצמכם בו, לשלב הנהדר שבו יוצאים לגלות את העולם

ת ת  תל ת  תת תו תל ת  תת ת  ת  תל ת  תו תת-ח ת  ת  תפ תמ ת  תו תת ת  ת  תל תפ ת   ב
ת ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  ת  תי תת ת  תו ת  תל  א


