
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

 .ך את ההבנה העמוקה של שליחות ומחויבות לכלל"לכבוד פורים בחרתי לעסוק בשני פסוקים שמבטאים בעיני באופן המובהק ביותר בתנ

אסתר ממאנת לעשות . נדרשת אסתר על ידי מרדכי לגשת לאחשורוש ולפעול למען ביטולה, לאחר היוודע רוע הגזירה על השמדת היהודים

ר ַלֲהָתְך: "זאת משום הסכנה האורבת למי שניגש אל המלך ללא הסכמתו אֶמר ֶאְסתֵּ הו ֶאל, ַותֹּ ָכי-ַוְתַצוֵּ י ַהֶמֶלְך ְוַעם-ָכל .ָמְרדֳּ ת -ַעְבדֵּ ְמִדינוֹּ

ְדִעים ר ַהְפִניִמית ֲאֶשר ֹלא-ַהֶמֶלְך ֶאל-ֶאל-ִאיש ְוִאָשה ֲאֶשר ָיבוֹּא-ֲאֶשר ָכל, ַהֶמֶלְך יֹּ א ַאַחת ָדתוֹּ ְלָהִמית-ֶהָחצֵּ ִשיט, ִיָקרֵּ ֲאֶשר יוֹּ -לוֹּ ַהֶמֶלְך ֶאת-ְלַבד מֵּ

א ֶאל, ַוֲאִני; ְוָחָיה, ַשְרִביט ַהָזָהב אִתי ָלבוֹּ ִשים יוֹּם, ֶזה--ַהֶמֶלְך-ֹלא ִנְקרֵּ מרדכי נאלץ להטיח בפני אסתר את גודל ( 'מגילת אסתר פרק ד" )ְשלוֹּ

 :מחויבותה ואת ההבנה העמוקה של היותה שליחת ציבור

ַכי" ר-ְלָהִשיב ֶאל, ַויֹּאֶמר ָמְרדֳּ ְך-ַאל  :ֶאְסתֵּ שֵׁ ַנפְּ י בְּ ַדמִּ ית, תְּ לֵׁט בֵׁ מָּ הִּ ל-לְּ כָּ ְך מִּ לֶּ ים-ַהמֶּ הּודִּ ם .ַהיְּ י אִּ י-כִּ ישִּ ש ַתֲחרִּ ת ַהזֹּאת, ַהֲחרֵׁ עֵׁ --בָּ

ר קוֹּם ַאחֵׁ מָּ ים מִּ הּודִּ ה ַיֲעמוֹּד ַליְּ לָּ ַהצָּ ַוח וְּ ית, רֶּ ַאתְּ ּובֵׁ דּו-וְּ יְך תֹּאבֵׁ עַ ; ָאבִּ י יוֹּדֵׁ ם--ּומִּ זֹּאת-אִּ ת כָּ עֵׁ כּות, לְּ ַגַעתְּ ַלַמלְּ   ".הִּ

מרדכי מדבר גם על ייעוד ועל . מרדכי מדבר על שותפות גורל המולידה ערבות הדדית, ראשית. דברי מרדכי מדגישים כמה דברים קריטיים

עַ ": שליחות י יוֹּדֵׁ ם--ּומִּ זֹּאת-אִּ ת כָּ עֵׁ כּות, לְּ ַגַעתְּ ַלַמלְּ יש סיבה לכך שהיא נמצאת היכן שהיא . אסתר נמצאת במקום המחייב אותה לפעול. "הִּ

מרדכי מצפה מאסתר  –מדבר מרדכי על הציפיות שיש משליח ציבור , אבל בעיקר. יש לה יעוד והוא כרוך בתשלום מחיר כבד, נמצאת

ולהעדיפה על טובתה האישית ואף על ( common good)הוא מבקש ממנה לראות את טובת הכלל . שתשרת את הכלל מתוך מעמדה הציבורי

אך האידיאל מצפה משליחי ונבחרי הציבור שלנו להעדיף את האינטרס הציבורי על פני טובתם , ברור שמדובר כאן על מקרה קיצוני! חייה

פעולתה לטובת הכלל , יתר על כן, תפקידה הציבורי חייב אותה, אסתר פעלה לטובת הכלל. האישית גם אם זה דורש מהם תשלום מחיר כבד

 .זיכתה אותה בתהילת עולם ואותנו בהצלה

הנכונות לשלם , (המשמעותי במגילה" נהפוך הוא"ה)ההיפוך שחל בה באותו הרגע מפאסיבית לאקטיבית , המעשה המנהיגותי של אסתר

ביכולתנו לדרוש את . שלטון ופרשות שחיתות-הון, מחיר והעשייה לטובת הציבור צריכים ללמד אותנו פרק חשוב בימים אלה של בחירות

עלינו לדרוש משליחינו ומנבחרי הציבור שלנו לפעול למען הציבור ולטובת הציבור ולא להעדיף . בימי פורים אלה ובכלל" נהפוך הוא"ה

במכינה אנו מחנכים ומקדמים את העתודה המנהיגותית של החברה הישראלית  –מעבר לדרישה נדרש גם מעשה . אינטרסים צרים ואישיים

כל , בהמשך למשל יותם מהעלון האחרון, בוגרות ובוגרים יקרים, על כן אני קורא לכם. שבתקווה תוביל מנהיגות של יעוד ושליחות ציבורית

השפיעו והנהיגו אתוס אחר של משרתי ציבור , מצאו את מקומכם בעשייה למען הציבור, כל המאמין והחדור שליחות, היכול והמוכשר

אל תדמו : ולמשרתי הציבור הסורחים והמובלים על ידי אינטרסים צרים ואישיים אומר. טוהר המידות וטובת הכלל, המונעים מערכים

 ...ואתם ובית אביכם, רווח והצלה יגיע מהציבור שאיכפת לו ומוכן להעמיד עצמו על הציבור! בנפשכם להימלט

 , בברכה       
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 !בוגרים יקרים

בנקודת זמן אחרת וחווה תקופה שונה , אומנם כל אחד מכם בשלב אחר

הנך חלק ממעגל השנה של “ בוגר המכינה”אך כחלק מהיותך , בחייו

 .“קהילת הבוגרים”

לרובם כבר בהחלט אפשר להדביק , כל שנה ישנה מחזוריות של אירועים

הגענו , פתאום ובמהירות האופיינית לחיים, הנה. “מסורת”את המילה 

‘ בוגרים ובוגרות ממחזורים ה 601בשבת האחרונה נפגשנו . למחצית השנה

מאורע המסמן מבחינתי את אמצע , ידע במדרשה-לא-למפגש עד‘ ועד יב

אמצע משמעו חשיבה על : וכפי שהינכם יודעים, הדרך של השנה הנוכחית

אז כהרגלי . הפקת לקחים ומשמעויות להמשך הדרך, כל מה שהיה

 .מזמינה אתכם לפתוח את ליבכם ולשתף אותי בשיפורים ובשימורים

ולשישי מדרשי  50/3/62-שיתקיים בשישי הבא ה“ מירוץ הנגב“מוזמנים ל

 . פרטים נוספים ישלחו בפייסבוק ובמייל, 61/4/62-שיתקיים ב

 מיטל, שבת שלום!!! תודה לכל הכותבים בעלון                                      



 . ה אמר לי'אחד מהחבר" ?ש אה"איו? אז מה"
 . אמרתי" לא ממש יודע איך לאכול את זה, כן אחי"

 . שנינו ידענו שמחר אנחנו יוצאים לשבוע אולי הכי משמעותי שיש בשנת המכינה
 . זו סדרה מטלטלת שתעיף לי חתיכת כאפה רצינית, ידעתי שאיך שלא אהפוך את זה, ש היא שיא בשנת המכינה"כבר מתחילת שנה ידעתי שסדרת איו

טוב אני לא מחשיב את הגיחות שעשיתי )מעולם לא חציתי את הקו הירוק באופן משמעותי , די פשוט, עירוני סך הכול, בתור תושב העיר באר שבע
ומנגד , אז בשבוע הזה למדתי שישנם אנשים שבשבילם לעבור מחסום זה פשע מאין שאין חמור ממנו? מה זה אופן משמעותי...(. למאגר יתיר לפעמים

למדתי שיש אנשים שבשבילם לעבור מחסום זה מעשה לגיטימי לחלוטין 
 . שטובע טביעת רגל באזור ומבטיח את זכותנו על הקרקע

לאגור את כל המידע אצלי בראש ורק , נדה'ניסיתי להגיע לשבוע הזה נטול אג
זה לא עבד ... בעצם, כמובן שזה לא עבד. לאחר הסדרה להתחיל לתייק במוח

, מהר מאוד נשאבתי לכל ההד האדיר הזה שהסדרה מביאה איתה. בכלל
, למתוח ביקורת על ימין ועל שמאל, התחלתי לפקפק בכל דבר ששמעתי

 .להסתכל לבנאדם שעומד מולי בעיניים ולא לדעת למי אני יכול להאמין
, אזור שבו ככל הנראה אהיה במהלך שירותי הצבאי, לאחר שבוע מעבר לקו

אסיר תודה על כך שחוויתי שבוע שכזה שלימד אותי המון . יצאתי אסיר תודה
על מי אני וכיצד אני בונה תפיסה מורכבת על הנושא העצום שנקרא הסכסוך 

כועס ולא מבין . יצאתי מהסדרה גם די כועס, יחד עם זאת. פלסטיני –הישראלי 
בשביל להיחשף , למכינה קדם צבאית, 61למה לעזאזל הייתי צריך להגיע לגיל 
אני חושב על כל החברים שלי שמשרתים . לנושא הסופר חשוב הזה כמו שצריך

ומצטער על כך שלא זכו ללמוד את הנושא , במחסומים, במזרח ירושלים, בשכם
ת שמתגייס \ת קרבי\הסדרה הזו בעיני היא חובה לכל חייל. ל"לפני גיוסם לצה

היא חובה לכל תלמיד במדינת ישראל שחי במציאות של שנת , מעבר לכך. לשירות המדינה
ושלא התעסקתי " הנרטיב הפלסטיני"בעיני זה לקוי שלא שמעתי מימי את המושג . 5062

שלא חשבתי למה לעזאזל אותם מתנחלים יושבים על אותו , "זכות השיבה"בעולם בשאלת 
אני יוצא מהשבוע הזה ויודע . ולמה מתיישבי גוש עציון חשים זיקה כל כך עמוקה לקרקע, הר

אבל המשהו הזה חייב , אני לא יודע מה או איך, שצריך להשתנות משהו במערכת החינוך
 .לקרות

 . ה ואני'ישבנו במרכז בננות ארבעה חבר, אני חוזר לאותו ערב לפני הסדרה
דיברנו גם על זה . שאנחנו לא יודעים למה לצפות, דיברנו על כמה שהולך להיות קשה ומעניין

לא עוד , על נושאים מהותיים, דיברנו ודיברנו. שקמים מחר מוקדם וחייבים ללכת לישון כבר
אלא שיחה מעמיקה על מאיפה כל אחד מאיתנו בא ומה הסדרה הזאת תעשה , שיחת פרוזדור

אבל אני , אני עדיין לא יודע מה הסדרה הזאת באמת עשתה לי, כמעט חודש אחרי, עכשיו. לו
 . אנשים שרואים את התמונה הכוללת 41ושיש עוד , יודע שלא חסכו ממני כלום
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עוד יום במציאות ,  היום הראשון בשנה החדשה היה בוודאי דומה לאלו שקדמו לו . 5062בינואר  6-לבין ה 5064לדצמבר  36-ש אין הבדל בין ה"בגזרת איו
בינואר עוד חייל עייף נזכר בחיים שהיו לו לפני שמחסומים וסיורים הפכו לשגרה ושאל את   6-אולי ב .  ההזויה שהפכה לשגרה עבור כל המשתתפים בה 

במשך יותר משישה חודשים מתוך השנה שחלפה שירתי בגבעות .  עצמו מה הוא בכלל עושה ברכב הסיור הזה בין ההתנחלות יצהר לבין מחסום חווארה 
בין קדומים לכפר קדום ,  ביום אפור אחד .  זיכרון אחד של הבנה חזקה לא עזב אותי ,  כשחשבתי השבוע על התקופה שהסתיימה וזו שמתחילה . השומרון

 . למדינת ישראל לא אכפת: הבנתי

אמנם המציאות אינה .  ביקשתי לעורר דיון בקרב חברים ומכרים ,  קראתי עיתונים ,  חיפשתי אנשים מעורים .  ניסיתי כמובן לשכנע את עצמי שאני טועה 
, פלסטינים, כיבוש. למדינת ישראל פשוט לא אכפת: אך בסופו של דבר עם תחילת השנה האזרחית החדשה לא נותר לי אלא להודות, חשוכה באופן מוחלט

 .  פשוט אינם מעניינים את הציבור הישראלי -מחסומים או אפילו ההתדרדרות המוסרית שלנו 

קיבלנו , מתי כציבור? מתי זה הפסיק לעניין אותנו! עוד יום עבר והכיבוש לא נגמר -איך יתכן שהכותרות אינן זועקות בכל בוקר , תגידו -שאלתי את חבריי 
מתי החלטנו שזה בסדר להמשיך לשמר ? בהבנה ובחוסר אונים את העובדה שמדינת ישראל שולטת כבר ארבעים ושבע שנים בטריטוריה נתונה למחלוקת

 ? לנהל את חייהם של מיליוני פלסטינים)!( כיצד אפשרנו לשלטון צבאי שלנו ? שלטון לא מוסרי כזה

אלא על ההסכמה ,  איני מערר על חובת השירות ?  כיצד ההורים והסבים שלנו שלחו ושולחים את ילדיהם להיות חלק מהצבא בעיניים עצומות ובפה סגור 
 ?מדוע הילדים חוזרים כה עייפים מהשטחים? מתי הורים הפסיקו לשאול את בניהם מה הם עושים בלילה .שבשתיקה

הקולות .  עם מאבק ועם רגש שלא היו לנו כלים להבין , ומצאנו את עצמנו מתמודדים עם אידיאולוגיה" להגן על הבית"היינו בני פחות מעשרים כשנשלחנו 
לא קראנו על הכיבוש ,  לפני הצבא .  ואם אפשר גם לא לחשוב . שפגשנו הפכו לא פעם לקללות ולאבנים אך אנחנו נדרשנו להמשיך ולמלא את התפקיד שלנו

כשהגעתי לחצר .  לא הכריחו אותנו לקרוא ספרים בנושא או לראות סרטים שמתעדים את ההיסטוריה ,  לא דיברנו על פלסטינים בכיתה ,  בעיתונים 
 . האחורית של ישראל לא הצלחתי להבין איפה החביאו את הנושא הזה במשך כל חיי

מתי הוחלט שיש נושאים בוערים יותר מהסוגיה שמכתיבה את המשך חיינו כאן ,  מתי התקשורת הישראלית הפסיקה להדפיס את זעזועה הבלתי נגמר 
בין מעצרים ומחסומים .  מתי הפסיקו לראות את הקשר בין כל מה שרקוב בתנועת ההתנחלות לבין כל מה שרקוב במדינת ישראל .  יותר מכל דבר אחר 

בין השחיתות במועצות האזוריות ובוועדת הכספים לבין השחיתות בכל חלקה ,  בין העושר בהתנחלויות לעוני בפריפריה , למנטליות אלימה ומיליטנטית
. השפעות הכיבוש לא נעצרות באף מחסום ,  ולא נגמר במספר המתיישבים או ההתנחלויות , הכיבוש בשטחים לא מתחיל מעבר לקו הירוק. טובה במדינה
 .כולן צומחות בערוגות הכיבוש וההתנחלות –תחושת האדנות והפרנויה החשדנית , ההתנשאות מאידך, הגזענות מחד

הורים לא מדברים . ארבעים ושבע שנים של כיבוש צבאי הספיקו כנראה כדי להוריד את המציאות בחצר האחורית של מדינת ישראל מסדר היום של כולנו
חוסר הבנה או פשוט ,  בריחת מצביעים )  הפוליטיקאים נמנעים מלהתייחס לסוגיה  ,  ילדים לא משתפים את הוריהם ,  על נושאים מורכבים עם ילדיהם 

כל אלו הובילו לכך שיום נוסף עבר ואיש עדיין . התקשורת רחוקה מהשטח וגם כאשר היא כבר עוסקת בשטחים היא עושה זאת באופן חלקי, (חוסר עניין
ואיש לא מציין ברשימת הנושאים החשובים ביותר את המציאות היומיומית בחצר האחורית של ,  עוד מוסף סיכום שנה חולף .  אינו מדבר על הכיבוש 

 .מדינת ישראל

ת -6443או במילותיו של אלתרמן מ            ִאי, ְבָפעוט-ִמָפעוט, ֶזה ַמְתִחיל ִמְקַטּנוֹּ  .ִהְתָעְרבות-ֶזה ַמְתִחיל ִמְשִתיָקה ומֵּ
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תפקידים מעניינים והדרך שלכם לממש את עצמכם במסגרת , דילמות, חוויות, סיפורים, נקודת מבט אישית על הצבא ומהצבא, צוהר לעולם הירוק והחאקי, הפינה הצבאית

 . שהיא לא תמיד פשוטה, הצבאית

ת ת ת ת ת תרתת ת תית תל תגתיתת תת  ית 
ת ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת תו ת  תל תי תת ת  ת  תמ תל  מ

 .החיים גלגלו לכיווני מתנה בלתי מתוכננת, בלי לשים לב
, היה איזון מוצלח הפעם. אשר היה רגוע ושליו מבדרך כלל, אותו אירוע שאט אט הופך למסורת קטנה במעגל השנה, אז היינו בעדלאידע

ש "ושבתי לביתי אשר נראה כל כך צפוני פתאום עם מצבור אנרגיות וחיוך של סופ, העלאת זכרונות ויצירה של חדשים, בין רענון פרצופי
כמות נאה שכבר מאפשרת לי להתחיל לבחון את הביקורים  –זאת הייתה העדלאידע השלישית שלי כבר כבוגר מכינה . מנוצל כצפוי

? האנשים שאיתי? המרחב –מה בו פועל עליי חזק כל כך . ש הזה“ש הזה הייתי מעט יותר עסוק בלחשוב על הסופ"ובהחלט בסופ. כתופעה
 ..אולי האנשים שהיו איתי במרחב הזה

שבאופן , הגיע לו יום ראשון. עד כאן למתנה שהתגלגלה לכיווני באופן מתוכנן. וטוב שכך, הקסם מהלך עליי, מה שזה לא יהיה, בכל אופן
אבל רוב חבריי הגברים וחברותיי הקצינות למחזור בוודאי , לא שישתמע חלילה ששבוז אנוכי]חם מהרגיל לעונה התקבל אצלי בלב ברינה 

גבר מוקף נשים , השירות הצבאי בחיל חינוך מעמיד אותך[. החברים בבית ואנחנו בצבא –המכינתי " קנס"יסכימו איתי שנכנסנו לשנת ה
אחרי יומיים מדבריים שהותירו טעם . אולם מדי פעם הוא מתגמל אותך ובגדול, באתגרים רבים יותר מכפי שחבריי נוטים לחשוב, רבות

 .זכיתי לטעום עוד קצת עוד, רב של עוד
ציונית לעולים חדשים ולחיילים ששוקלים גיור -ישראלית-אנחנו מעבירים קורס בנושא זהות יהודית –היחידה שבה אני משרת  –בנתיב 

אשר למדה בתיכון , חברתי לסגל. אך לא הפעם, לרוב ההכנה עלולה להעיק. ובין כל שבעה שבועות של קורס מגיעה הכנת סגל, צבאי
תחילה ביקרנו . שבה הסתובבנו לנו עם הובלה צמודה ברחבי המדבר ושלל תופעותיו" אדם במדבר"הוציאה אותנו לסדנת , שבמדרשה

כפר הרועים לשוחח עם ( היחסית מרוכזת)אחר כך שבנו צפונה ועצרנו בפזורה הבדואית , במצפה רמון ושוחחנו עם תושבת היישוב
 .בואכה מצרימה, מאוחר יותר המשכנו לחוות בודדים נחל בוקר ואז הרחקנו סוע למקום הלינה בחאן בארותיים שעל יד עזוז, ומעה'ג

עברנו בין . כפי שביקשו, והנחתי לעיניי לחלוף ולהתעכב לסירוגין, הקפדתי למלא ריאותיי בשאיפות דשנות, משך כל המסע הקצרצר
ואת מסע הזכרונות אשר מתעקש לצוף ולהשתלט , עכשווי-אובייקטיבי-את זה הפיזי –תוך שאני חווה שני מסעות מקבילים , המקומות
קפיצה נוספת אל העבר , בחשיפת עשייה תורמת' משם אחורה בזמן לביקור בביר הדאג, התנדבות פורים במצפה רמון. על החוויה

ולכשהגעתי לעזוז הייתי  –כשלנגד עיניי זכרון ההתעפצות הראשונה במכינה  -מושיבה אותי בחצר חוות נחל בוקר בטיול עלייה למכינה 
למחרת עין עבדת והגבים היפים והמלאים . גדלתי שם –אולם בדמיוני , לא הייתי שם מעולם -שכן פיזית , כנראה לאחוז דיבוק נוסטלגי

ז מנע מאיתנו להתארח אצל מיטל וקמה "רק מסע אופניים שפיקק את צומת טללים ועיכב את הלו, ובירידה מהנגב צפונה, שבנחל מעליו
 *(.אשל התכוון להבריז בכל מקרה)בשיזף 

אך לא הפתיע ולא יותר מדי ריגש אותי , לא יודע מדוע. משבצת עיבוד רגשי –חינוכי -ונחתנו בסטייט אוף מיינד החיל, חזרנו לבסיס
 -והושמעו תהיות מעניינות , נאמרו דברים אחרים מיוחדים. כשרבים הודו שעכשיו הם בטוחים שהעבודה המועדפת מחכה להם בדרום

ובתקווה אשאיר , והיא עדיין מהדהדת בי, תהייה אחת הייתה המעניינת מכולן בעיניי. אשר לי כבוגר מכינת הנגב מעניינות אף פי כמה
 .                                                       אתכם לתהות בה גם

בכל מקום שבו מבקרים 
אתה פוגש , במדבר הזה שלנו

אנשים שבחרו בחירה 
רובם ככולם אוהבי , טוטאלית

רובם ככולם יצירתיים , מדבר
. עד מאוד בדרכם הייחודית

 –שניכר בכולם , וק הזה'הג
האם הם עלו איתו בכיסם 

או שמא מצאו ? בבואם דרומה
 ?אותו כאן תחת אבן מקומית

 בשעה הנתונה  3‘אשל לימד בכיתה י: הערת המערכת*

 

ת תמתמתית ת תרת תת-מת ת תית תת תיתל תת תמת  ת   מתית תיתת
ת תי ת  תפ תת ת  ת  תמ תת ת  ת  תו תל תת-  ת  תג ת  תי ת  ת  תת ת  תמ ת  תל   

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

 . לקידום חברה ישראלית מפרגנת יותר, עשרת ימי תשובה היא מסורת ישראלית חדשה שנוסדה ביוזמת בוגרי עין פרת המדרשה באלון
. את האושר והעושר שסביבנו, את ההצלחות, בכל שנה בעשרת הימים המובילים ליום העצמאות נקבל הזדמנות להעריך את הצד החיובי

  .לעצמינו או לכל דבר אחר שאנו חפצים, לעולם, למדינה, לסביבה, בימים אלה נוכל להודות לאדם אחר
שאחרים , יש גם הרבה טוב מסביבנו, עשרת ימי תודה מיועדים להזכיר לנו שלמרות כל הקשיים והפגמים במציאות חיינו בישראל

ומציעה , לגיטימית בחברה, היוזמה מציעה להפוך את התודה לפעולה ממשית. ושאנחנו יכולים לתרום ולהעניק לאחרים, מעריכים אותנו
 .שונה מהציניות והאטימות שאופפת רבים מאיתנו ביומיום, עשרה ימים של פרספקטיבה חיובית

 
עשרת ימי תודה עוסקים ביחסים שבין ; ביחסי האדם ואלוהיו, על פי המסורת העתיקה, של היהדות עוסקים' עשרת הימים הנוראים'

גם היא , ובדומה לכל מערכת יחסים, עלולה להיפגע ולהישחק בזמני שגרה, כמו כל מערכת יחסים, מערכת יחסים זו. ישראלים לישראל
 .להתחדש ולהיזכר בטוב שבהם, צריכה כמה ימים בכל שנה בהם להתרענן

הכרת התודה . אלא מהכלה מלאה שלהם, הם לא נובעים מהדחקת הפגמים והבעיות בקיומנו כאן, אך יחסים אלה אינם יחסים נאיביים
 .המודעות לחולשות שבישראליות היא חלק מהכרת התודה על הסיפור הישראלי כולו; אינה הסתרת הפגמים 

מעגלי שיח  –וכמו כן כשותפים במגוון האירועים שיתקיימו ברחבי הארץ במסגרתה , ניתן לקחת חלק במסורת כשותפים לרעיון
 .התערבויות רחוב בערים שונות ועוד ועוד, אינטימיים

.                                   שאיפתנו היא להחדיר את המסורת לתוך מעגל השנה הישראלי וליצור עשרה ימים בהם החברה הופכת למודה ומודעת יותר
 “עשרת ימי תודה“ולדף הפייסבוק  לסרטוןמוזמנים להיכנס 

https://www.youtube.com/watch?v=Rdd7RLAK1Bo
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תית תמת ת ת  תרת תת Hת–מת תל I P  9 
ת ת  תמ תפ ת  תל תן תת ת  תל ת   ב

ת ת  תת ת  תל ת  ת   מ

התגובה ' קצת זמן במדרשה, תדריכי את פרויקט דנוור, תבואי? את יודעת לדבר אנגלית' יום אחד שואל אותי אשל רז 
  ?מה לי ולאמריקאים. וגיחוך' !לא'הראשונה שלי הייתה 

 ?מה יכול להיות רע, טוב נו ננסה.. במחשבה שנייה
והוא פרויקט משותף לבית הספר ( זו השנה התשיעית)הוא אירוע שנתי  HIPפרויקט , אז באמת הרבה רע אין בפרויקט הזה

טיול 'של בית הספר היהודי בדנוור ל' במסגרתו באים לארץ מידי שנה תלמידי שכבת י, ורמת הנגב( DJDS)היהודי בדנוור 
הרבה שעות אולפן שבין לבין מנסים לשלב בלוז ! שבועות בישראל שמטרת העל שלהם היא ללמוד עברית 2 -שלהם' השנתי

 !מצדה ולקוות ולהספיק לקחת חלק בטקס אש, ים המלח, שבוע בצפון, ש בירושלים"סופ, בארצנו הפצפונת  קצת סיבובים
, יחד עם מדריכה נוספת, הפכנו אני. זה ממש לא צחוק.. גוזלים לחמישה שבועות רחוק רחוק מהבית 64אז קודם כל לקבל 

  .מדריכות ונציגות הציבור הישראלי הכל גם יחד, מורות, רופאות, אחיות, לפסיכולוגיות
לבין  62אחד הדברים שהתחברתי אליהם ביותר בעבודה על התוכנית הזה הוא החיבור הזה שבין ילדים אמריקאים בני 

נתן לי פרספקטיבה טובה על הבדלי תרבויות ( התרבות הישראלית' נציגי'כ)' ותלמידי שכבת י( כחור באמצע המדבר)המדרשה 
   .מה הם וכמה פשוט הוא קירוב הלבבות וכמה הוא מנצח

להבין את המוזיקה , לדעת מה הם התחביבים שלך. כמה קשה למצוא שפה משותפת עם אנשים שגדלו בצד השני של העולם
כולם מתאהבים בקלות ובאותה הקלות , א"כולם משחקים קצת באוכל בחד. ילדים הם ילדים הם ילדים, בסוף. שאתה אוהב

  .שוכחים את הישראלי שכבש להם את הלב
יש עניין בפרויקטים מסוג זה שמראים לך כמה מאמץ והשקעה יש בקירוב יהודי כל העולם לבית שלהם פה בארץ אם רק ירצו 

מהבית של עמם להורים לאחים , אני רוצה לקוות שהילדים האלה חזרו לדנוור קולרדו והפיצו את החוויות שלהם מהארץ. בו
עבודה בפרויקט כזה חייבה אותי להוציא את כל אמונותיי . ולחברים

נותן הרבה כוח ומחזיר , ותפיסותיי על הארץ ולפרוס אותם בפני הילדים
  .ישראל, שהיא קצת שלי, ומחזק אהבה לארץ הזו

ברור שהכי , וחוץ מכל הדברים החשובים והנפלאים שחוויתי בפרויקט...... 
 .שמחתי! כיף לחזור למדרשה לחודש וחצי

 !hip-שמרו על מסורת בוגרי מכינה מדריכים ב? רוצים להדריך בשנה הבאה
: בוגרי מכינה שהדריכו)  meital@magal-negev.org -לפרטים פנו אליי 

 (איתי גוהר ודבי זרוד

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



 5ע מ ו ד   

ת תפתית  ת תל תרתטתותת ת תת–בתותל תרת  תמתית  תיתת ת  תיתט  יתל

ת תו תת ת  ת  ת  תל ת  ת  תמ תת ת  תי ת  תל תת תם תט ת  תמ תת ת  תל תמ ת  תו תת ת  תר ת-ו ת    

אמיצים , מקצועיים, ציבור מוסריים
התכנית עושה זאת . ומחויבים לציבור

על ידי יצירת עתודת מנהיגות צעירה 
לרשויות המקומיות בפריפריה 
 . הגיאוגרפית והסוציו אקונומית

מצב הרשויות המקומיות כיום אינו 
הן נאלצות להתמודד עם . מזהיר

, תחומי אחריות הולכים וגדלים מחד
עם רגולציה וחקיקה מסורבלים מאידך 

חוק , למשל. ועם עוד הרבה בעיות
שמחייב את  3חינוך חינם מגיל 

 –מוסדות החינוך ברשויות המקומיות 
בעוד התקציב שמעמיד להם משרד 

. החינוך אינו מאפשר להם לקיים זאת
הרשויות המקומיות נאלצות למצוא 

מקורות מימון חדשים ופתרונות 
 .יצירתיים לבעיות מסוג זה

בביקוריי ברשויות השונות , לשמחתי
יותר ויותר שומעים את העובדים 

והמנהלים מדברים על תכנון לטווח 

 להגיע רחוק, להשפיע קרוב
 ,בוגרים יקרים

לפני מספר חודשים סיימתי את תפקידי 
את מה . שנים מטורפות 4במכינה אחרי 

, מהחניכים, שקיבלתי מהמסגרת
, מהמנהלים, מהצוותים, מהבוגרים
 –מהטיולים , מהסמינרים, מהשגרות

ייקח לי עוד קרוב  -ובעיקר מהמשברים 
תודה  –אז ראשית . שנים להבין 4-ל

 .לכל אחד ואחת מכם. עצומה לכולכם
מה כבר 'כשעזבתי חשבתי לעצמי  –שנית 

אפשר לעשות עכשיו שיהיה כל כך 
... כל כך משמעותי, כל כך מאתגר, מספק

אחרי !( מדי)זמן קצר . והאמת מצאתי
 –סיום תפקידי התחלתי בתפקיד חדש 

 . 'צוערים לשלטון המקומי'רכז בתכנית 
התכנית מתלבשת כמו כפפה ליד על 

בוגרי מכינות שהעשייה הציבורית 
 .בנפשם

מטרת התכנית היא להכשיר מנהיגי 

על , על יעדים, על מטרות, על חזון, ארוך
על תיאום ציפיות ועל , על הקשבה, שיתוף

אבל ( ?נשמע לכם מוכר. )עבודת צוות נכונה
כאן אתם . המצב רחוק מלהיות אידיאלי

 .נכנסים לתמונה
ההטבות ותנאי , להסבר על תכנית ההכשרה

לשלוח , הקבלה אתם מוזמנים להתקשר אלי
 :אימייל ובינתיים פשוט להיכנס לקישור
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אתם . והחברה חתמו אתכם על חוזה
הושקעו , התעצמתם, התפתחתם, קיבלתם

. הון אנושי וזמן אינסופי, בכם סכומי עתק
אז אני מקווה שאתם מקיימים את הצד 

הציפיות שלי מכם מרקיעות . שלכם בחוזה
 .בכל אשר תפנו –שחקים 
  !בהצלחה

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