
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

הדעת אינה סובלת את המחשבה שהחברה . אנו עומדים בפתחה של מערכת בחירות החושפת את מערומיו של דור שלם

שכבת המנהיגות הפוליטית . מנהיגותיים וערכיים בראשה, הישראלית לא הצליחה להעמיד שניים או שלושה מועמדים רציניים

הראייה המורכבת ועקרון המתינות , טובת הכלל. באינטרסים צרים ובסקטוריאליות משוועת, של ישראל נגועה בתחלואות

 .והפשרה כאילו נעלמו

במאמרו כיוון מורה לכך שאדם שאינו מעורב ". אדם שאינו פוליטי הוא פחות אדם"מרטין בן מורה טען במאמרו המפורסם ש

. שאינו שואף להשפיע ולהיות ריבון בעולמו בצורה אקטיבית ופוליטית לא מביא את אנושיותו לידי ביטוי מלא, בחיי החברה

כלומר תכליתו של האדם , כחיה פוליטית, בדברים אלה מזכיר מורה את קביעתו של אריסטו בדבר מהות האדם כיצור חברתי

מרטין בן מורה לוקח קביעה . היציאה מהכוח אל הפועל של האנושיות היא בהיותו של האדם חברתי. היא פעלתנות בחיי החברה

, רחמנא ליצלן, מבני האדם להפוך לפוליטיים ואפילו, בניגוד לאריסטו שהשאיר את ההנהגה לבודדים, זו צעד קדימה ודורש

 :למעורבים בפוליטיקה המפלגתית והשלטונית

 אדם פוליטי הוא מי שערכיו הבסיסיים מחייבים אותו. אתחיל בהגדרת האדם הפוליטי"

הרבה מאוד אנשים . אנושות. מדינה.צבא . קיבוץ. ידידים. משפחה: לקחת חלק במעגלים השונים של החברה בה הוא חי

אינם , אך בעצם, שהם טוענים כאילו הפוליטיקה מלוכלכת, הם מרמים את עצמם בכך. בתוכנו עושים את מעשיהם רמייה

 ."רוצים להתמודד עם ערכיהם

חודשים בין מימוש האינטרסים הצרים של ראשי  02בהם ממשלה יוצאת לבחירות לאחר תפקוד שנע במשך , בימים אלה

תוך התעלמות מצרכי הכלל וראייה ( מרקר-בלשון גיא רולניק מדה)לבין מימוש טובת מעטים ומחוברים , המפלגות השונות

 .בימים אלה עבודתנו מקבלת משנה תוקף והשליחות בהעמדת הדור הבא של המנהיגות במדינה הופכת קיומית, רחבה

התפקדות , התנדבות במטות השונים. חברתית משמעותית-תקופת בחירות יכולה הזדמנות נפלאה להתחיל פעילות פוליטית

ארגון , ארגון חוגי בית, (אך יחזקו את המפלגה המייצגת את תפיסותיכם, למרות שלא ישפיעו על הבחירות הפנימיות)למפלגות 

 .'אדם'היו  –היו בני אדם פוליטיים . עצומות ופאנלים ועוד ניסיונות כאלה ואחרים להשפיע על הדיון הציבורי, הפגנות

 ! שלום בוגרים יקרים

כיף שאתם . לאחרונה התארחו בוגרים רבים במכינה

 !אז תמשיכו להגיע, מגיעים

ניתן להגיד כי השבועות האחרונים היו ועדיין 

כמובן שאי אפשר לפרט על . משמעותיים מאוד עבורנו

אבל כן נספר , (כי זה פשוט לא יגמר)ז היומיומי ''הלו

 -החוויות העיקריות מהתקופה האחרונה 0קצת על 

שאנו עוד נמצאים , ח והמעבר לניהול העצמי''המשט

 .במהלכו

אתם בטח . חווינו את המשטח המדובר 41-41/44ב

חניכים שלא , מתארים לעצמכם שהיו חששות ופחדים

ואתם צודקים ... רצו לצאת או התלוננויות למיניהם

. ח ניתן לומר שהיו קשיים''בתחילת המשט. היו, לגמרי

ההסתדרות בחוליות וסחיבת , חלוקת האוכל המועט

הציוד היו לא פשוטים אפילו עבור אלו שרגילים 

אמירה זו לא תקפה לגבי כולם . לטיולים מהסוג הזה

כן נאמרו דברים רבים על כך שהטיול היה יכול , אגב

למרות ההתמודדויות , עם זאת. להיות אף מאתגר יותר

ניתן לומר בקונצנזוס מוחלט ,  השונות והחששות

מאתגרת ,  מספקת, שהחוויה הייתה מעצימה

הרגשנו את , ללא יוצא מן הכלל, כולנו. ומלמדת

הרגע . העוצמה של הטיול הזה ואת החשיבות שלו

המשמח והמרגש ביותר היה שחניכים שלא 

יצאו עם תחושה , התחברו לשטח ולטיולים בכלל

מדהימה ואף אמרו שישמחו להמשיך ולטייל 

הגיוון , בנוגע לטיול עצמו. בזמנם הפנוי

המסלולים היו , בפעילויות ובמתודות היה מעולה

הצוות שינה את אחד המסלולים באמצע )כובשים 

.. על מנת להימנע מהסיכוי הכי קטן לשיטפון

כל מי שהתחיל את המסלול סיים , (ב''מחזור י

אותו והתחושה הסופית של הקבוצה הובילה 

, ההווי, הצחוקים. לאחדות ולגיבוש של כולנו

הלמידה , ההכרה ביופי הייחודי של הנגב

והמיומנויות שרכשנו לשטח יצרו חוויה חזקה 

, אנו מתאהבים בנגב  מרגע לרגע. ובלתי נשכחת

ותחושת המשפחתיות בקבוצה ולמכינה הולכת 

ההפתעה בסוף הייתה אחלה , אגב. ומתחזקת

עד הרגע שהאוטובוס לא עצר  -חשוב לציין... לגמרי

והבחור שאחראי על הבריכות החמות לא התחיל את 

היינו בטוחים שעובדים , התדרוך לקראת הכניסה למבנה

פשוט לא הסכמנו להשלים עם העובדה שהאושר . עלינו

אנו מודים לצוות המדהים .. העילאי הזה נפל עלינו

החוויה המטורפת הזאת נעשתה בזכותו , שמלווה אותנו

 !ואנו מורידים את הכובע בפניהם

אנחנו כרגע נמצאים בשבוע , ח“מעבר לחוויית המשט

, השבוע קשה, כן, שוב. השני של המעבר לניהול עצמי

ובחרנו , אנחנו לא ישנים הרבה, המליאות מתישות

נדע רק   ?טעות או לא טעות)מבנה ארגוני חדש 

היו מעט אכזבות ותסכולים מהועדות !(. בהמשך

אבל , כמובן שלא כולם מרוצים כמו תמיד, החדשות

חדורה בנו אופטימיות גדולה וציפייה ליזום ולהיכנס 

אנחנו מעריכים את המכינה על . בשנה הזאת בכל הכוח

כך שנותנים לנו את ההזדמנות הענקית הזאת לנהל את 

ולא לוקחים את זה כמובן מאליו , עצמנו בכזאת עצמאות

ההתרגשות גדולה והסקרנות לגבי המשך השנה . לרגע
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ת ת  ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  תמ תת ת  ת  תל  ט

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
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שמחה להגיש לכם את 

והפעם בשמו , העלון השני

".  פוסט מכיניסט"החדש 

העלון שלנו , מעבר לשם

שכל , "פינות"מתחדש ב

למי , אחת מהן נותנת במה

, מכם שיסכים לקחת אותה

בשלבים השונים שלאחר 

העלון . תקופת המכינה

הזה הוא שלכם 

כל רעיון , לכן, ובשבילכם

שעולה בדעתכם ראוי 

תציעו . לשיתוף ולמימוש

, תכתבו, קונספט, פינות

, מאחלת לכל אחד. תשתפו

 –במקומו שבו הוא נמצא 

אמונה , אופטימיות

תודה רבה לכל מי . ותקווה

שלקח חלק בכתיבת העלון 

 ! תענוג לעבוד אתכם –

 מיטל 



 ,טוב אז שלום לכולם

שמי תומר הסס ואני , ראשית אציג את עצמי

 .ב"בוגרת מחזור י

כחניכי ובוגרי מכינה קדם צבאית למנהיגות 

חברתית הצבנו לעצמנו מטרה לפעול למען שיפור 

שבוע יוזמה "במסגרת . וקידום החברה הישראלית

( א"פרויקט שהחל לראשונה במחזור י" )ומנהיגות

כל , אשר היווה פרויקט סיכום לשנת המכינה

אשר , ועדה הרימה פרויקט בן שלושה ימים

. בראשו בעיה חברתית שברצונה לפעול לשינוייה

זהו פרוייקט אשר בשונה משאר הפרויקטים 

. שלנו' ועד ת' מא, במכינה כולו פרי ידינו ומוחנו

החל ממציאת הבעיה שברצוננו לעסוק בה ועד 

זהו  פרויקט אשר מלכתחילה )להשגת התקציב 

את כל הדברים , משמע, לא הוקצה לו תקציב

, החל מארוחות, שבידינו היינו צריכים להשיג לבד

 .(לינה וכו, נסיעות

א בחרנו להתעמת "הסוגיה שאיתה אנו ועדת א

היא הפגיעה בתקשורת הבין אישית בעקבות 

אנו מאמינים . השימוש בטלפונים הסלולאריים

שחברה שמזניחה את התקשורת הישירה היא 

זאת מכיוון שהתקשורת היא חלק . בעייתית

משמעותי ובלתי נפרד מחיינו וכלי לשמר ולפתח 

 ..את האיכויות של החברה והפרטים בה

אפשר להבחין בתופעה זו במקומות בילוי בהם 

במקום לנהל שיחה ערה אנשים מרוכזים 

 .בפלאפונים הניידים

העלינו , במהלך הפרויקט התעמתנו עם תופעה זו

וייצורנו קמפיין שדרכו , אותה לתודעת הציבור

 . הרעיון הופץ בקרב כמה שיותר אנשים

 

 :בכדי לעשות זאת פעלנו במספר מישורים

כשאתה איתי תהיה "פתחנו דף פייסבוק בשם 

הסלוגן שמלווה את כל ) ."צא מהכלאפון. איתי

, בו אנו דאגנו מידי יום לפרסם תמונות( הקמפיין

הדף זכה . כתבות ומיזמים אשר קשורים לנושא

 1,222-לאהדה רבה וכיום הוא עומד על קרוב ל

 .לייקים

 

פתחנו עצומה שמטרתה היא לא כמות מסוימת של 

אלא חתימה לשם הזדהות והתחייבות אישית , חתימות

של הקורא להפחתה בשימוש בטלפון הנייד כשנמצאים 

 .עם אנשים

  kelephone/il.co.atzuma.www://http// 

 

בהם אספנו , "פלאשסטופ"קיימנו שלושה אירועי 

למשך דקה בעודנו " קפאנו"קבוצה של אנשים איתם 

אוחזים את המכשירים הסלולאריים שלנו ומביטים 

עניין ובאז חברתי גדול , האירועים עוררו סקרנות. בהם

 .מאוד סביב הנושא

 

יצרנו שיתופי פעולה עם מסעדות וברים ברחבי באר 

שבע שעזרו לנו לקדם את הקמפיין בעזרת סטיקרים 

ומשחקים חברתיים שדרכם אנשים יניחו את 

 .המכשירים הסלולאריים בצד ויהינו מהבילוי המשותף

 

 –הפצנו לברים ומסעדות משחק חברתי שהוצאנו 

 phoneאשר שמרכזו כתוב " חנייה לפלאפונים"

parking only  ובהיקף החנייה מופעיות הוראות

, יסר'הראשון שמרים את הפלאפון מזמין לצ: משחק

 .השני לבירה והשלישי הטיפ עליו

 

אשר " ארומה ישראל"שיתפנו פעולה גם עם רשת 

יצרה בעבורנו סרטון המציג את הקמפיין ומוקרן בימים 

הסניפים שלה  022-אלה על המסכים של למעלה מ

 .ברחבי הארץ

 

המטרה היא שבעקבות הקמפיין אנשים יהיו יותר ערים 

 .לבעיה ולחלק שלהם בה

אנחנו לא נגד השימוש בטלפונים ! חשוב לציין

אלא אנחנו פשוט מאמינים שלכל דבר יש , סלולאריים

 .זמן ומקום

 

כמובן שהיעד הבא של כל חניכי המכינה הוא הגיוס 

אני דחיתי את גיוסי בעוד חצי שנה ולכן . לצבא

החלטתי להמשיך ולקדם בזמן שנתון לי את הקמפיין 

כי כמה פעמים בחיים יש בעיה שזורמת , ככל שאוכל

 ?? לך באמת בורידים ותהיה מוכן ללכת איתה עד הסוף

מטרת העל שלי הייתה להפוך את הקמפיין , ראשית

מעוד קמפיין שגובל בגדרות התיל של המדרשה למשהו 

כדי שבאמת אוכל למנף את הפרוייקט לרמות . ארצי

סיוע של נותן /ארציות מתבקשות הייתי זקוקה לתמיכה

או גוף שירצה /חסות בעל משמעות בשוק הישראלי ו

להירתם לפרויקט ולחשוף אותו בחתך הרחב ביותר של 

 .החברה הישראלית

 

נערה צעירה שהרגע סיימה שנת , תומר, אז איך אני

מכינה משמעותית ביותר וחושבת שהיא עכשיו יכולה 

נלחמת בכל , לשנות את העולם עם ערכים וערך מוסף

 ? עושה את זה( כי כולנו חלק בלתי נפרד מזה)בעולם 

לא פחדתי לכוון הכי גבוה .. אז דבר ראשון העזתי

התקשרתי למאות מקומות ובמעט תעוזה .. שאפשר

רק הוא יוכל ", ל"ומצח נחושה ישר ביקשתי את המנכ

אך " לא"שמעתי כל כך הרבה . דרשתי" לעזור לי

 . אחד שיממש את המטרה שלי" כן"חיכיתי לפחות ל

במקביל לפגישות עם אנשים חשובים במגדלי , בנוסף

ידעתי שאסור לתת לזה לבלבל , היוקרה של תל אביב

.. אותי ושעבודה אמיתית ויסודית עושים דרך הרגליים

מסעדה , מסעדה, בר, ועברתי בר, אז יצאתי לרחוב

והכנסתי אלייה את המשחק שהוצאנו ביחד עם הסבר 

מנומק ומשכנע שיעלה את המודעות בקרב עוד ועוד 

 .אנשים

המשכתי לעדכן בדף פייסבוק שלנו וליצור דרכו מעגל 

אנשים שמאמינים בנושא ולוקחים על עצמם את 

האחריות לשים לב לבעיה בקרב האנשים שקרובים 

 .אליהם

לקמפיין דרך אמצעי התקשורת " יחסי ציבור"יצרתי 

כיוון ' אתרי אינטרנט וכו, טלוויזיה, השונים כמו רדיו

שזוהי הדרך הטובה ביותר לחשוף את הקמפיין בקרב 

 .קהל רחב של אנשים

מאות , אחרי חצי שנה של עבודה יומיומית, והשבוע

טלפונים ומיילים המטרה שלי תושג כאשר עתיד לעלות 

סרטון שמדברר את הקמפיין בצורה שנונה ומהדהדת 

 .ברחבי הארץ" סינימה סיטי"לפני כל סרט ב

מציגה את , זהו הסימון וי האמיתי שלי לפני הגיוס הקרב

הקמפיין על אחת הבמות היותר מוכרות ומרכזיות 

 .ומעבירה את השרביט לכולנו בעצם, בארץ

ושם הרומן ', הייתי ארבעה ימים בצופי כפר סבא בכיתה ד, סליחה. מתנועת נוער

מורה חיילת שיצאה לקצונה שזה , קחו את הבחורה הזו. שלי עם תנועות נוער נגמר

ותנו לה לחלום על להיות מפקדת משמעותית בשביל מורות , גם ככה עוף די מוזר

קחו תפקיד מאתגר . חיילות אחרות במשך שבעה חודשי קורס קצינים תמימים

!(. תשאלו את דפנה קפלן, מפקדת איזור)' ז"מא'ומטורף שבשפת חיל החינוך נקרא 

אמונה במשימה ובזה שבלי חינוך אין חברה , קחו אמונה אינסופית בצדקת הדרך

קחו את . צהיבות אין קץ ביחס לאוכלוסיות מיוחדות בחברה הישראלית, מתוקנת

קחו חיים , ל בתפקיד בו יש לי את כל הכלים לעשות את זה"הרצון לעודד לגיוס לצה

שאפתניות ובעלות , זיות אחרות"בדירת סגל ברשות כלשהי ברחבי הארץ עם מא

לעיתים שאל , קשה, מי מאיתנו לא חווה את הצבא כחוויה מבאסת

ושכח את הערכים הנעלים ואת השירות , קצת למה מלכתחילה

המשמעותי שעליו כל כך קל לדבר במכינה ולפעמים כל כך קשה 

 .ליישם במציאות

או לצאת לקצונה בלי , רצון להגיע ללחימה וליפול. מי לא חווה אכזבה

או להיות בתפקיד נחשק ולהגיע למקום הכי הפוך שיכול , מתאם

איך להתמודד עם אכזבה בצבא  -אבל השורה התחתונה היא . להיות

 ...ועדיין להנות מאוד

שלא הייתה מעולם חלק , בוגרת מכינה קדם צבאית. קחו אותי לדוגמה

ת תמת ת ת ת תת-מת ת תית תת ת  תמת תית ת תפתל  צת תת
ת ת  ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת תב תב ת  תת ת  תמ תל  י
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ת תצת ת ת ת תת ת תית תל ת תיתת תת  ית 
ת ת  ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  תא תב ת  תט ת  תצ תת תי ת  תמ   

 פ ו ס ט   מ כ י נ י ס ט   

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

 !בהצלחה לתומר ושותפיה בפרויקט  וגיוס נעים . שלא שומעים מספיק“ חדשות טובות“וב

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

 !תודה לעמית שמצאה פנאי בכל העיסוקים שלה וכתבה לעלון. שהיא לא תמיד פשוטה, במסגרת הצבאית

https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A6%D7%90-%D7%9E%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9F/282454028583481
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A6%D7%90-%D7%9E%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9F/282454028583481
http://www.atzuma.co.il/kelephone/
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 .צבא-תקופת הפוסט. אחרי שנת המכינה ושנתיים בצבא נפתחה בפני תקופה חדשה

מסוחרר . אתה שוקיסט ולא יודע מה לעשות עם עצמך, מבלבלת, תקופה לא קלה

 .מכל האופציות

אפשר לקחת את התקופה היפה של אחרי צבא ולעשות ממנה כסף . בסוף אתה מבין

 ?אם לא עכשיו אז מתי. ואפשר למלא את הזמן בחוויות שלא תמצאו בבית. ותו לא

מוקפים בטבע וחווים חוויות , נזכרתי בתקופה של המכינה שבה תמיד היינו ביחד

ככל חיילת ! אני צריכה לחזור למדבר. מיוחד ומלא נשמה, שמח, היה מגניב. לחיים

וחייל משוחררים חיפשתי מקום להתחיל למלא את חשבון הבנק שלי במה שאנשים 

מגורים הגעתי למלון בראשית -אחרי תקופת חיפושי עבודה. מכנים ״העתיד״

עבודה מועדפת שמאפשרת לי חיים בקהילה דרומית משובחת : שבמצפה רמון

 .והכנסה טובה

מסתבר שהשממה שהייתה פה פרחה לה מזמן ולא . מצפה רמון הפתיעה אותי מאוד

, בדואים, קהילת העבריים, במצפה מרקם אנושי יפהפה של הודים. חיכתה לי

לעשות אומנות , והמון צעירים שברחו מהכרך הסואן כדי לנשום טבע, דוברי רוסית

 .ולפגוש אנשים

״כור , מצפה הקטנה בגודלה גורמת לריבוי הקהילות השונות להפוך לסלט טעים

או בג׳אם , בשוק, ולמעשה כולם פוגשים את כולם ברחוב, היתוך״ כמו שבנג׳י אמר

מצפה היא ישוב קטן שמאפשר אין סוף התנסויות ולימודים . במועדון הג׳אז

, (שווה לגגל ׳האנגר אדמה׳)יצירה ואומנות כמו מחול מודרני לרבדיו , במלאכה

קליעה , צילום, תפירה, פיסול וקרמיקה באובניים אצל נחום, אקרובאלאנס, יוגה

בערב שישי נפגשים כל . נגרות והרשימה לא תיגמר אם לא אעצור את עצמי, בקש

בהר , מיני חבר׳ה לקבלת שבת וזולגים ביחד לשבת רגועה במרפסת של המכתש

שישה פאבים ותמיד יש עם מי -יש כאן חמישה. ועוד פינות מסתור, גמל או בסדק

 .לרקוד ולשתות

את האנשים , מצפה רמון מזמינה אליה את כל המחפשים מפגשים אנושיים

היא המקום המושלם לפיתוח . שמתרגשים מהשמיים ופחות מבניינים ומכוניות

 .תבואו. שלווה ואושר, אישי

 כנסו לסרטון מקסים—חי במצפה רמון, כן

, חקלאות? בחרת בעבודה מעודפת? אתם בלב ליבו של צומת דרכים? השתחררת מהצבא

הזדמנות לשתף במה בחרתם ? גרים באזור מיוחד בארץ? תוכנית מיוחדת, מלצרות

איך עוברת עליכם תקופת קבלת ההחלטות כשהכל פתוח בפניכם ולהכיר לנו דרך , לעבוד

 !(ותודה לסיוון על קבלת האתגר. )“אחרי הצבא”אחרת לחוות את השנה הזאת 

 קמינו דה סנטיאגו, ספרד

 .לא לשכוח.. מה שמתחשק לי זה לכתוב

עם , כל בוקר. אבל אלו לא מונעים ממנה להמשיך לזרוח, יש יותר מדי בעיות תחת השמש

היא תחמם ותשרוף ותייבש ולבסוף תשקע עד , היא תקרין, היא תזרח, בעיות או בלי

 .הזריחה הבאה שלה

כל . להרגיש ולהתמוגג, לכתוב כדי להבין ולהיזכר, מתחשק לי לכתוב כדי לא לשכוח

זוהי , אלו תחושות שאבקש לנצור, בוקר הוא בוקר אך אלו ימים אותם ארצה לזכור

תיצור חוויות לספר בבית : חבר כתב לי הודעה לפני הטיסה .תקופה שעוד אדבר בה

אמנם קשישים צועדים לצדי אך כשאהיה בגילם אעשה דברים , וכך אני עושה.. אבות

 .אספר אודות המסע שלי בגיל עשרים ושתיים. אחרים

*** 

  .אני חי

גן , איני רשום באף גן. וזו תחושה מוזרה עבור יציר החברה הישראלית, איני תלוי בדבר

איני חלק ממחזור במכינה או אינדיוודיואל , חטיבה או תיכון, בית ספר יסודי, חובה

במכללה או ' או ב' איני תלמיד שנה א, כ בצבא"איני סד, בקומונה בשנת שירות

  .איש אינו קשור אליי ואני לא מחויב לאף מסגרת, אוניברסיטה

אנשים אותם . הדבר המחייב ביותר שקיים בחיי הוא קבוצות הוואטסאפ שאתם אני מדבר

אלו השאריות האחרונות של . אשר טיפחתי את הקשר שלי אתם, גיבבתי ושמרתי

 . בין נחל למפל, בין הר לשדה, מחויבות שמהדהדות במרחבים הרחוקים של צפון ספרד

 .מה אני, אני כשלעצמי

ת ת תאתל תותת ת תל ת ת תת   תות תל
ת תו תת ת  תל ת  ת  תמ תת תר תב ת  תת ת  ת    

חלקים . לעצמכם, לחברה, מייל ששלחתם לאמא, טיול לפני או אחרי צבא, “הטיול הגדול”

כתבתם ? בשביל ישראל או במסלול מסומן בנגב, יצאתם לטייל בעולם הגדול. מיומן מסע

הפינה הזו בשבילכם ? הרפתקאות מעוררות פליאה? תיאורים עוצרי נשימה? מחשבות

אלו שהגיעו לשלב הנהדר שבו יוצאים לגלות את , הטיילים, הנוודים -( שנקנא)ובשבילנו 

 .ואת עצמכם בו, העולם

 ...ובעלות רגשות שליחות כנים

מפקדת , בבסיס תל השומר. ל"ושימו אותו במדור נח... קחו את כל הדבר הזה

נסיעות אין , שימו את הדבר הזה ביומיות מתישות. קצין חינוך ונוער ראשי

מי חלם לפני שבעה חודשים שאחזיק . במשרד קטן רחמנא לצילן, סופיות

שהמרחק , מי ידע שאהיה קצינת מטה? לית"ז ואשלח מיילים ברשת הצה"במפל

 ? הופך ונעשה רחוק יותר ויותר, היומיומי, בינה לבין החינוך הפיזי

של , ל"שתוך זמן קצר מאוד אהפוך לדוברת הרישמית של מסלול הנח, מי ידע

מול . אלחם בשבילם ואצדיק את קיומם בכל פורום והזדמנות, ל"גרעיני הנח

מול צוערים בהשלמה החיילית ומול עוד כל כך , מול מתנגדים, מפקדים בכירים

 .הרבה אנשים

מפעל , מי ידע שאפתח קרבה אמיתית לדבר שאף פעם לא לקחתי בו חלק

למה שאדם , מי ידע שאבין סוף סוף מה הקטע. תנועות וארגוני הנוער בישראל

בעולם בו קל יותר להיות , צעיר יתמסר כל כך למשהו שגדול ממנו עצמו

 .אינדיבידואל חסר תקנה

, שעם האכזבה הגדולה מזה שלא קיבלתי את התפקיד שרציתי כל כך, הבנתי

הבנתי , שעם הטוויסט הענק בשירות הצבאי שלי שהגיע כרעם ביום בהיר

עם האמונות והערכים שחשבתי , התמודדות עם עצמי. הזדמנות. שקיבלתי מתנה

ל "אני מכירה כל יום עוד פיסות מעולם הנח. שכל כך בנויים ומאורגנים אצלי

כזה שלא מתפשר על , המחנך והאידיאולוגי, החושב, המורכב, הענק, ההיסטורי

. יכולה להיות מקום אדיש וסרבן, או המדינה, לעשות את הדבר הנכון גם כשהעולם

 . לחוש אליה שייכות, הבנתי שאפשר להתמסר לתפישת עולם אחרת

קיבלתי על עצמי את ההבנה שלחינוך יש . החלטה לשמוח בחלקי -אז קיבלתי החלטה 

זה  -( ל"שזה מרכז העבודה שלי במדור נח)ולייצר תהליך חינוכי , המון צורות ודרכים

הבנתי את הסיכוי להפוך את אחת . לפעמים לא פחות חשוב מלהיות המחנך בעצמך

כזו שלומדים בה בדרך הארוכה , החוויות הצבאיות המבאסות שקרו לי לחוויה אמיתית

ולפעמים גם ... לטעות, אבל זה לא עוצר אותי מלנסות להבין, ועם לא מעט פערים

 .להצליח

: במילה אחת. ועוד משהו חשוב שלנו כבוגרי מכינה יש הרבה ללמוד מתנועות הנוער

ה משוחררים שיוצאים להגשים ביחד את כל מה שהם מאמינים שצריך 'חבר. הגשמה

קומונות של קיבוצי . בתוך המקומות הכי לא פשוטים של החברה הישראלית, לקרות כאן

. את הדברים החשובים להם באמת, שעה שעה, גרים יחד ומגשימים יום יום, מחנכים

כאלה שמצליחות לתמוך מחאות , חזקות, בתנועות מסוימות יש קהילות בוגרים גדולות

איפה . ולעשות שינוי במקומות שאחרים כבר מזמן התייאשו מהם 0244ענק כמו אז ב

איך אנחנו ננתב ? וכבוגרי מכינת הנגב? כבוגרי מפעל המכינות, אנחנו בתוך הדבר הזה

, האם הטענה שיחד? את ההגשמה של הערכים שלנו בחיים הבוגרים( או כבר מנתבים)

 ?נוכל להיות מכפילי כוח מתאימה גם לעולם שלנו, בקבוצה

ב כניסה חלקה לשירות הצבאי ויתרת שירות משמעותי לכל מי שעדיין "מאחלת למחזור י

 !תצליחו, במקרה הכי טוב... צאו להגשים -ולמי שכבר לא . בצבא
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https://www.youtube.com/watch?v=QBfU4MY_93M
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ת תפת ת  ת תל ת תטתותת Sת–בתותל t a n d  w i t h  u s 
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שלהם    Fellowship-וביקשתי להצטרף לתכנית ה

שמטרתה היא להכשיר סטודנטים לעסוק 

 . בדיפלומטיה ציבורית

זהו מושג קצת מעורפל ולא " דיפלומטיה ציבורית"

אין צורך . אבל הקונספט הוא מאד פשוט, ברור

כל אחד ! שגרירים ודיפלומטים, עניבות, בחליפות

התחנך , גדל פה, כמי שחי במדינת ישראל, מאיתנו

, כל אדם עם הדעות שלו, התעצב והתפתח, פה

יכול ללכת ולספר את , האמונות והערכים שלו

שמי שחר ואני בוגרת של המכינה , שלום לכולם

 (.לפני מאתיים שנה בערך)' ממחזור ד

קית "להיות מש, מאז הספקתי להתגייס לחיל חינוך

שנות  40השלמת )ת "ם ומפקדת קורס תג"מקא

יצאתי למחנה קיץ . בסוף השתחררתי(. לימוד

ואחר כך גם לשליחות ארוכה מטעם הסוכנות 

הדבר השני הכי )דרום אפריקה , היהודית בדרבן

(. אחרי המכינה כמובן, טוב שעשיתי בחיים שלי

התגעגעתי לנגב אז באתי ללמוד . חזרתי לארץ

. פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת בן גוריון

התחלתי תואר שני בתכנית . סיימתי את התואר

למנהל עסקים ומנהיגות חברתית של מכון מנדל 

 !ואוניברסיטת בן גוריון והנה אני כאן

ה 'במהלך השליחות שלי הגיעו לדרבן שני חבר

כדי להרצות בפני    StandWithUsמארגון

התלהבתי מאד . קבוצות שונות על ישראל

מהגישה הייחודית שלהם והעשייה החשובה 

וכשחזרתי לארץ כבר ידעתי שארצה לחבור 

אחד הדברים . לארגון הזה בדרך כזו או אחרת

היפים באוניברסיטת בן גוריון זה ערך המעורבות 

. החברתית והעידוד לתרומה והתנדבות הבלתי פוסק

" שבוע מעורבות חברתית"בכל פתיחת שנה מתקיים 

במהלכו עשרות ארגונים פותחים דוכנים ברחבי 

האוניברסיטה ומזמינים את הסטודנטים להצטרף 

  StandWithUsשם פגשתי שוב נציגים של . אליהם

 .כפי שהוא נראה מהעיניים שלו, הסיפור של ישראל

כשחייתי בדרום אפריקה נתקלתי לא פעם בתפיסות מוטות 

באמירות מסיטות ובהרבה מאד שנאה שאינם , לגבי ישראל

מבוססים על עובדות אלא על מידע מעוות שמוצג 

פעמים רבות ברשתות המדיה השונות ובקמפיינים 

המצב הזה . שונים הקוראים להטלת חרמות על ישראל

ומאפיין מדינות רבות ברחבי , לא ייחודי לדרום אפריקה

. עושה  StandWithUsאז זה מה שארגון . העולם

מנסה לחנך אודות ישראל ברחבי העולם באמצעות 

אין פה התייחסות . הישראלים, חשיפה למציאות שלנו

זהו לא ארגון ממשלתי )נדה פוליטית מסוימת 'או אג

אלא פשוט נסיון לאזן את השיח ( מפלגתי-ומוגדר כא

הבינלאומי כלפי ישראל כאשר אנחנו מרגישים שהוא 

 .מוטה או לא הוגן

, אין ספק שהמציאות פה בארץ היא מאד מורכבת וקשה

קשה להבין באמת , אבל כשלא חווים אותה על בשרך

עד כמה היא סבוכה ולמה אנחנו לא מצליחים פשוט 

הרי מנדלה כבר הגה את הרעיון הגאוני ! ?לעשות שלום

למה המודל הזה לא יכול לעבוד   ,Rainbow nation-של ה

ישראל נמצאת על סדר היום הבינלאומי לעיתים ! ?גם בארץ

נכון שלפעמים זה . ולרוב בקונוטציות שליליות, תכופות

אין בנאדם טוב ואמין יותר לספר את , אבל כשזה לא, בצדק

הצד השני ולנסות להסביר את התמונה הרחבה מאשר 

 . הישראלי הפשוט

m? ר ו צ י ם   ל ש ל ו ח   כ ת ב ו ת   ל ע ל ו ן   י נ ו א ר  e i t a l @ m a g a l - n e g e v . o r g 

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

 .stand with usתודה לשחר שהסכימה לשתף בחלק שהיא לוקחת בארגון . תקופה מלאה באנשים ועשייה ולעיתים במצפון פעיל מאוד


