
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

, ניסו להרוג אותנו –ניסיונות השמדה והצלה , רוב רובו של הלוח העברי סובב סביב חורבן. לוח השנה העברי ממעיט בהזדמנויות לחגוג ריבונות והצלחה

 !בואו נאכל, אלהים הציל אותנו

תמיד ניסו  –לוח השנה העברי מחנך אותנו לתודעה של קורבן היסטורי ותמידי . מדובר במערכת תרבותית בעייתי מאוד בעיני, מעבר להומור שבדבר

אנו נחלץ מהמצב הביש בדרך . ותמיד ינסו להרוג אותנו, (יום השואה, פורים)ניסו להשמיד אותנו , "( בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו)"להרוג אותנו 

ז "י, טבת' י)צומות חורבן )!( דאגה התרבות היהודית לעטוף אותנו בלא פחות מארבעה , נוסף על כך. 'הנס הנסתר במעשה אסתר וכו, יציאת מצרים –נס 

ההתפתחות והפעילות המוסרית , מהווה מכשול מרכזי ביכולת היצירה, מעבר לכך שאינה מדויקת היסטורית, תודעה קורבנית זו(. תשרי' ג, אב' ט, תמוז

תודעת קורבן לא . יכול לבצע מעשים שבמקרים נורמטיביים אינם מוסריים ובעיקר אינו יכול להביט קדימה ולתכנן לטווח ארוך, קורבן תמיד שורד. שלנו

 .חורבן, איך לא, מאפשרת קיום בר קיימא וסופה

שמונה ימים מיד לאחר , אך אל דאגה, שמונה ימים אנו חוגגים ריבונות. הצלחה ואופטימיות, ריבונות( במקורו)חג נדיר החוגג , והנה בא חג החנוכה

 .העלנו את הנרות רק כדי לכבות אותם. הקמנו את הריבונות במשך שמונה ימים ומיד לאחר מכן החרבנו אותה שוב. חנוכה מגיע עשרה בטבת

ֹּה ָאַמר ה: "זכריה השיב. נשאל הנביא זכריה האם עלינו להמשיך לצום את צומות החורבן לאחר בניין הבית השני, עם שיבת ציון ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ' כ

ֲֹּעִדים טֹוִבי ָהבּום וְ ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי יְִהיֶה ְלֵבית יְהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמ ֶמת ְוַהָשלֹום אמ הזכייה בריבונות , כלומר(. 'זכריה ח" )ָהאמ

אמת  –לכאורה יש כאן סתירה . צום יפסק ויהפוך לחגיגה" האמת והשלום אהבו"אלא רק כשנשכיל להגיע למצב של , לא פוטרת אותנו מחובת הצום

. אין משפט -ובמקום שיש שלום , אין שלום -והלא במקום שיש משפט : "אך ניתן לפתור אותה כאשר האמת תהיה השלום, ושלום הם דברים סותרים

 (.מסכת סנהדרין, בבלי[" )פשרה]זה ביצוע : הוי אומר? אלא איזהו משפט שיש בו שלום

תתקבע ' אמת'אני מציע לא להמתין שרדיפת השלום ותפישת השלום כ, פוליטי מהמעלה הראשונה-תרבותי-מתוך ההבנה שלוח השנה הוא מכשיר חינוכי

בואו נחגוג את ימי החורבן כימי ששון ושמחה . 'אמת'אדרבא אני מציע לשנות את הלוח כך שהוא ינחיל בלבבות את תפישת השלום כ, בתודעה הציבורית

 .לא יהיה עוד חורבן, הלא ברור שברגע שחתירה מתמדת לשלום תהיה נר לרגלינו ולרגלי שכינינו ותקבל מעמד של אמת, כימי שלום

ָהבּו" בברכת                                                                                  ֶמת ְוַהָשלֹום אמ  ,"ְוָהאמ

 מולי רובין                                                                                                                     
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 !בוגרים יקרים

להעיז , בוץ, רוחות, סערה -ימי חורף 

שלג ? איזה נחל ישטוף? לצאת החוצה

! איזו עונה מרגשת! חורף! בהר הנגב

משאירה אחריה סימני מים חיים וירוק 

, האוויר נקי, בימים חמימים. מתוק

, העננים מקשטים את הנוף היפה במילא

, אפשר לטייל ולגלות איזה גב התמלא

איזה נחל שטף והיכן פרחים מתחבאים 

 . בין הסלעים

בחודש הבא יצא עלון מיוחד לרגל 

 !מוזמנים לכתוב , הבחירות

 , בברכת גשם טל ומטר

 מיטל, ושנה טובה למניינם          



 -המכינה יצרה הכרח עבורנו ליצור דברים. לגיטימציה ורוח ערכית על מנת שנפעל ונעשה דברים ומעוררי השארה וחיוך, המכינה נתנה לנו זמן

 . לאו דווקא מכריחים אותך ליצור, והחיים בכלל

אך אולי , אבקש מכם את החסד לספר על משהו מעט ישן. במכינה לפני שנה וחצי" שבוע יוזמה"רציתי לספר לכם על הפרויקט של הצוות שלי ב

 .תמצאו בו השארה או נקודה רלוונטית

, לאור מירב ההתנדבויות, לכאורה דבר פשוט. רעיון לפרויקט חברתי בנגב. אני זוכרת שהקושי האמיתי היה למצוא רעיון. היינו נבו קסניה יונתן ואני

 .הרעיון נולד -ובסופו של דבר אחרי שעות רבות של התבוננות בתקרה ומריטת שערות -השעון רץ נגדנו. החשיפה הרבה, השיעורים הרבים במכינה

הפגשנו בני נוער מהמדרשה עם אזרחים . הייחודיות בנגב היא מגוון התרבויות והגוונים העצום. הפרויקט מקלובה נגב עשה כבוד לאוכל תרבותי בנגב

הבשלניות לימדו את הצעירים לבשל מאכלים אותנטיים והנערים תיעדו צילמו ולמדו את סיפור חייהם . ותיקים מירוחם ודימונה למפגש קולינרי

 !(. מומלץ -תוכנה מצוינת לבניית אתרים חינמית -WORDPRESS)את הכל איגדנו לאתר . העשיר של אותן בשלניות

 .שני הצדדים נהנו וחווה חוויה חדשה -והעיקר. ופאייה ספרדית ומגוון מטעמים משלל התרבויות, בורקסים וקוסקוס? אז מה היה שם

הלמידה . שבוודאי לא היו מתבצעים בסיטואציה שהיא לא מכינת הנגב, היו אלו פרויקטים קטנים ונקודתיים. משהו מעורר תקווה" שבוע יוזמה"יש ב

 .מקווה שנמשיך ליצור בחיינו. אין סיבה שהוא לא יצא לפועל -בכל תחום שהוא , לאו דווקא משהו חברתי, היא שאם יש לך רעיון טוב ומטרה טובה

 :מוזמנים להיכנס לאתר

http://maklubenegev.wordpress.com/ 

ואין תחושה שמשתווה לישיבת סגל , שישה שבועות אחרי תחילת הקורס

  ..ש"שנייה אחרי שהחניכים יוצאים לשעת ט, היומית

מי איבד את התג שם שלו ? מה למדו טוב ובמה התקשו? איך היה להם היום

מהסיכומים של מי למדו ? הם עזרו אחד לשני? ומי הרגיש לא טוב היום

עם מי הוא ישב לארוחת ? איך הם היו? איזה שיעורים העבירו? היום

 ?מי עזר בתורנות כזאת ואחרת? צהריים

הולכים , קמים בבוקר וחושבים על החניכים, כל סדר העדיפויות משתנה

 .ש הם מתקשרים"ולפעמים אפילו בבית בסופ, לישון וחושבים על החניכים

זה לעשות שעת , פיקוד הוא הדרך להרחיב את מעגל ההשפעה, בשבילי

זה לתכנן סיור לירושלים שייצא קצת , מפקד על כל טקסט מעניין שבא לי

 .מהבנאליות הרגילה

לחלוטין  -כמו שאתגר קרת קורא לזה " יציף את הנשמה"מצאתי את מה ש

ואמון מוחלט במטרה שבשבילה , אבל לגמרי שקט נפשי, קלאסי" שקט"לא 

 .אני כאן

אל תפחדו לייצג , אל תפחדו לתת מעצמכם. לחנך, לפקד, אז צאו להדריך

תהיו המערכת  - 1..6-את המערכת גם אם אתם לא מסכימים איתה ב

 .עצמה בשביל אלו שעדיין לא מכירים אותה

 ?מה היה רוצה, אם אניהו היה יכול לבקש לעצמו הכל" ... 

זה מה , זה דשא צומח, זה קצף אמבטיה, שקט זה רוגע? שקט

 .שקורה במקרר שלך אחרי שהדלת נסגרת והאור הקטן כבה

ומהכלום הזה יהיה לנו כבר פעם . שקט זה כלום, בקיצור

 .אחרי שנמות, זה בטוח, מספיק

לא , משהו. צריך כאן משהו אחר לגמרי, הרגיש אניהו, כרגע

משהו . רק שייגע ללב כמו בכי של לוויתן, חשוב מה השם שלו

משהו . אבל שבכל זאת מצליח -מסוכן , משהו קשה, חזק

, שיגרום לה לעלות על גדותיה, שיציף את הנשמה שלו

אבל באמת , משהו מרגש. ושבאותו זמן יהיה אפשר גם להכיל

כמו אהבה או שליחות או רעיון שיצעיד את העולם , מרגש

 (אתגר קרת/ אניהו ." )שנות אור קדימה

אם הייתם יכולים לקבל כל מה שרק , אם היו שואלים אתכם

 ?מה הוא היה -תרצו

רוצים את השליחות והעבודה . בתחילת השירות רוצים הכל

  .את התפקיד הכי משמעותי, הכי קשה

 .נתון לתפיסתכם? מהו" משמעותי"

לעיתים שוחקת יותר ולעיתים . ואז בדרך כלל מגיעה השגרה

והאתגר הוא לצאת . אבל מה שבטוח היא לא קלה, שוחקת מעט

, ולהילחם עליו עד הסוף, ממנה ולהעיז להמשיך לאתגר הבא

 .לא לוותר ולחפש תמיד את הדבר הבא

המון בירוקרטיה ועסקאות תקנים בשביל , זו לא תקופה פשוטה

 .כל שינוי הקטן ביותר ביומיום שלכם

רק בדיעבד אפשר לומר בלב שלם שזה שווה את , ובכל זאת

 .אתם לא מבינים עד כמה, כל כך שווה. זה

תשנו אווירה כדי לתת מעצמכם משהו . צאו להדריך. צאו לפקד

כי אתגר כזה הוא עולם , תכוונו לשם כמה שתוכלו. לאחרים

 .ומלואו
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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

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



תית תקת ת ת  ת ת תת  קת תל
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 3‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  3ע מ ו ד   

והאמת היא , התבקשתי לספר על החודש הראשון שלי בעין יהב

 .שפתאום הבנתי שעבר כבר כמעט חודש מאז שאני כאן

כבר במהלך )עברתי לערבה ממש שלושה ימים לאחר השחרור 

חופשת השחרור חלחלה ההבנה שאחרי ששלוש שנים גרתי מחוץ 

והחלום , (לחזור אליו זה כנראה הדבר הלא נכון לעשות, לבית

לטייל כל יום שבת , להיות מוקפת במדבר -עמד לנגד עיניי

למצוא את דירת החלומות ולהכיר , ולראות את השקיעה כל יום

 .חברים במהירות

הבנתי שתחום החקלאות עובד שעות . תוך שבוע התבדיתי

שעות הם  63ושימים של , חגים ולילות, כולל שבתות; נוספות

ביום שהגעתי התחלתי מיד לעבוד ולמצוא דירה . עניין שבשגרה

 .היה ממש לא פשוט

ן הערבה נראתה "במסח! יואו" -אני לא רוצה שתגידו פתאום

אני מוצאת המון , !"קסומה ועכשיו אני בחיים לא מגיע לשם

 .בעיקר על עצמי, אתגרים מדי יום ולומדת הרבה

בצבא ובעצם לאורך כל החיים אדם מקבל , אחרי שבמכינה

יש דרישה למאמץ כדי , אין-אנשים במסגרות חברתיות בילט

וזה לא משנה שאני אדם חברותי , להכיר וליצור כמה חברויות

אתם יכולים להניח שכשמסיימים בשעות הערב . ונהדר

קמים , בכל זאת)ה במושב כבר ישנים 'רוב החבר, המאוחרות

 (..לקטוף

העבודה בבית אריזה היא כנראה לא הדבר הכי מעניין שאעשה 

הקורס )אך ההזדמנות להציץ ולהיות חלק מענף החקלאות , בחיים

להיחשף לאנשים , לעבוד שעות ארוכות, של הערבה( בעצב רב

 -וכל זה מרחק שעות מהבית, שונים ולאורח חיים שונה משהכרתי

 .הם לחלוטין מה שהייתי צריכה

אך שגרת החיים האינטנסיבית נשארה, אז עשיתי את המעבר החד

כבר אתמול אכלתי ארוחת ערב עם ... ואני לא מתחרטת לרגע -

 ...כמה אנשים ולא לבד בחושך

זו תקופת הזדמנויות , אני רוצה להמשיך את הקו של סיוון

 . להתבלבל ולחוות כמה שיותר, מדהימה

 ..אז מומלץ בחום פשוט לקפוץ למים -מותר גם להתחרט

בחרת בעבודה ? אתם בלב ליבו של צומת דרכים? השתחררת מהצבא

גרים באזור מיוחד ? תוכנית מיוחדת, מלצרות, חקלאות? מעודפת

איך עוברת עליכם תקופת , הזדמנות לשתף במה בחרתם לעבוד? בארץ

 .קבלת ההחלטות כשהכל פתוח בפניכם ולהכיר לנו את הדרך שלכם

  ילה לבוליביה'בין צ, בסוף אפריל חציתי גבול חדש

 וקר, נסיעה בתוך טרנזיט שנוסעת בתוך מדבר יבש יבש וגבוה

 , יליאנים וחצי של הבוליביאנים'והוא חצי של הצ, מרחוק רואים הר געש

 , או חיילים בסיורים, כי אין גדרות, אבל את הגבול אדם זר לא יבין

 ק פוינט עם ארבעה נתיבים וחייל שיעצור אותך אם תחשוב להמשיך 'אין צ

 רק שני קרוואנים באמצע השממה

חותמים בפנקס , וככה בפשטות, ואנחנו יורדים כי הוא אמר לנו, והאוטובוס עוצר כי הנהג יודע שצריך

 .בוליביה -ועברתי לתוככי !( ?!?!?אחרי שהבינו מאיזה צד מסתכלים עליו)הכחול 

והסתכלתי על הנופים הראשונים שנגלו אליי דרך שמשה מאובקת שלושה ימים , יפ'נכנסתי אליה בתוך ג

כל  -ועליי , גייזר עם בריכה כתומה, שקיעה, לגונה אדומה, צבעים חמים של אדמה צהובה, במדבר קר

 הבגדים החמים שלי

 ,יש צבע בבגדים, יש משהו שונה פה

להסתכל , שהעניים לא ביישנים לפשוט יד, את הסיאסטה הארוכה, למרות שקשה להבין מבחוץ את הקצב

 ,או שאולי פשוט אין להם הרבה ברירות. במבט דורש

 .לובשים את הבגדים הכי צבעוניים ,אבל דווקא אלה שרואים עליהם שאין להם

 .יום מרגע שחתמו לי לראשונה בדרכון במעבר גבול .0בדיוק , מבוליביה, פרידה מלה פאז

קשה להאמין שהאווירה השונה בכל איזור באמת , נדמה לי שלא כל החלקים שלה שייכים לאותו עם

 .מתרחשת בו זמנית עם איזור אחר

, חלק מהמטיילים רואים בה ארץ מרתקת ויפהפייה, זו הכי שנויה במחלוקת, מבין המדינות שטיילתי בהן

הריחות הלא , את הלכלוך, את החלק הלא מפותח, רואים בה את הצד האחר, ואחרים. מלאת תרבות וטבע

 ... נעימים

ושוב להתלהב מהתרבות שזורמת " מבט הראשוני"ניסיתי לחזור ל, ביום שבאתי לעזוב את לה פאז

נשים גדולות . עדיין אמיתית. ללא תפאורה לתיירים, כי היא עדיין שם... וקשה שלא לספוג אותה, ברחובות

...  שתי הצמות השחורות שנופלות על הגב עם קישוטים בקצוות, ענקיות וצבעוניות, עם חצאיות נפוחות

, פעם כמוכרות פרחים... פעם כמוכרות תפוזים וקלמנטינות על שמיכות משובצות לצידי הכביש הראשי

 –( לא יכולות להיות טעימות... שאחרי ארגנטינה)והגלידות ... פעם כמוכרות מיץ תפוזים סחוט במקום

והאוטובוסים הקטנים עם הגג שהולך וגדל ככל שמוסיפים עליו , שהילדים והמבוגרים שמחים לאכול מהן

והצעקות של מוכרי הכרטיסים במעיין מנגינה מרוחה לה  פה לה ...שקים וכל מה שאפשר, תיקים

שעומד ומחזיק " הכרטיסן... "הטרנזיות, המיקרו, המוניות, שאון האנשים, צפצופי המכוניות!!! פאזזזזזזזזז

כל  –כולם ... את הדלת של הרכב ומנסה להספיק לצעוק תוך שניות את כל הרחובות שהוא יגיע אליהם

 .   עם הענן השחור שהרכבים מפריחים והרוכלים שמוכרים אותו דבר אחד ליד השני. יחד על הכביש, אלה

*** 

 .צריך נקודת זמן רחוקה יותר בשביל להסתכל אחורה ולהבין יותר טוב את מהלך הדברים

מדלגים מערב ישר , מדלגים לשעות אחרות, מעבר בתוך הזמן, העלייה למטוס, תקופה הסתיימה בלי ספק

, לדבר, לפנות, להעיז, להכיר עוד ועוד, עוד אנשים –מודה שרוצה עוד  –עדיין בתוך תוכי ,  לתוך בוקר

 ... ללמוד תוך כדי תנועה, ממה שאני מכירה, שונים סביבילהרגיש שהדברים , לראות

 .. סגול, כתום, פסים של ערפילי ורוד רכרוכי-פסים, הבוקר מתחיל עם כל הצבעים

 עד שהאור החזק של השמש מוחק אותם והופך הכול לעיסה ערפילית אחידה של שמיים

 . מחכה לחום שיכה לי בפנים, ובכל זאת אני רוצה כבר להגיע לארץ החמה

 .שלי, ולרגליים שלי שיצרחו מהתרגשות למגע האדמה

ת ת  תל תמ תת תו תל ת  תת ת  ת  תל ת  תו  ש
ת תת ת  ת  תת ת  תו ת   מ

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

? תיאורים עוצרי נשימה? כתבתם מחשבות? בשביל ישראל או במסלול מסומן בנגב, לטייל בעולם הגדול

אלו שהגיעו לשלב , הטיילים, הנוודים -( שנקנא)הפינה הזו בשבילכם ובשבילנו ? הרפתקאות מעוררות פליאה

 .ואת עצמכם בו, הנהדר שבו יוצאים לגלות את העולם
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ת תפתשת  ת תל ת תטתותת ת תת–בתותל ת ת  ת  תרת  תיתיתת  קתמתל

ת ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת ת  תל תר תת ת  תי תל   

יודע כבר את , אז מי מכם שהיה או שעדיין סטודנט

תנו , קחו סטודנטים -הקונספט הוא פשוט. הסוף

, להם לחיות במקומות מעניינים ובאווירה קהילתית

ובסיס . ובשביל מלגה יוכלו לגור במחיר מוזל

הקונספט הזה עומד מודל ההתיישבות של עמותת 

בעמותה חברים נכון לכתיבת שורות אלה כ. איילים

מתחמי התיישבות  .1-הפרושים ב, סטודנטים ..0-

ובערי פריפריה , בגליל, בנגב( 'כפרים'המכונים )

כאשר מרבית הכפרים , באר שבע ושדרות, כגון לוד

תמורת דיור . שלא בערים הוקמו ביישובים קיימים

מוזל הסטודנטים מתנדבים בתחומים שונים בישוב 

במטרה לחזק את קשרי הקהילה , שבו ממוקם הכפר

בנוסף לפעילות ההתנדבות . בין הכפר לתושבים

', ימי עבודה'השוטפת מתרחשים פעמיים בשנה 

, דרום)שבהם הולכים כל הסטודנטים של המרחב 

, משפצים, מגננים, ובונים( מרכז או צפון

רים ומשפרים מקומות התיישבות הזקוקים "משפצ

עכשיו , תסתכלו על המסך שלכם. שלום בוגרים

עכשיו תסתכלו שוב על , תסתכלו על החלון שלכם

מי מעיין מפכפכים , אתם בגליל. המסך שלכם

. הרוח מבדרת את ניצני הקרחת שלכם, באוזניכם

אתם בעיר . מסביבכם רק חול ושקט, אתם במדבר

מתחת לחלון שלכם שני , העתיקה של באר שבע

אתם . בש-קשישים שותים קפה שחור ומשחקים שש

עם אנשים , רוצים לחיות במקומות מעניינים

טובים שלא נוחרים בבוז בכל פעם שאתם 

ושאר " ציונות", "ערכים"משתמש במילה 

, המילים החשובות שבהן ציידה אותנו המכינה

? מה עושים. אתם לא, אבל למרבה הצער

 .אני על גמל. מתיישבים

על ידי  1..1הוקמה בשנת ' איילים'עמותת 

חבורה של הוזים צעירים יוצאי צבא שגם להם 

והם הבינו שצריך , נמאס מהשמפו הישן שלהם

, שצריך להוציא אנשים מהערים. משהו חדש

ואם בערים אז בכאלה שזקוקות לרוח של 

(. ?נשמע מוכר)עשייה חברתית ובנייה , התיישבות

יש , הבינו חבורת ההוזים שלנו, כדי לעשות את זה

כזו שכבר מנותקת מכבלי , לפנות לאוכלוסייה מסוימת

ההורים אך עדיין אין להם כבלים משל עצמם כמו 

כזו שהציניות של החיים עוד , משפחה ועבודה מחייבת

לא לחלוטין שחקה את רוח העשייה שלהם אבל שהם 

', היכן'. בעלי בגרות וניסיון חיים מספק כדי לממשה

'? תמצא קבוצה שכזו, 'שאלה חבורת ההוזים שלנו

אבל זה , אני לא באמת יודע אם הם שאלו ממש ככה)

 (.חשוב לבניית המתח בסיפור

או בנייה של כפרים , לרוב עיירות פיתוח ופריפריה, לזה

י כפרים אחרים "כל כפר סטודנטים מוקם ע, למעשה)חדשים 

 (. בעזרתם של אנשי מקצוע

במסגרת חזון ההתיישבות של העמותה הבינו . אבל זה לא הכל

חבורת ההוזים שלנו שלא רק סטודנטים רוצים להתיישב 

בחלק מהכפרים של העמותה יש גם אפשרות , כיום. ולעשות

לשכור דירה ( 'מבוגרים'מה שאני מכנה )לא סטודנטים -ל

הדיור . בתחומי הכפר ולקחת חלק במרקם החיים הכפרי

, בנוסף לכך. אבל הוא גם בהחלט לא יקר, אמנם לא מוזל

שבמסגרתה פועלים , העמותה מפעילה תכנית לשנת שירות

שים בבנייה ותחזוק הכפר שבו הם חיים ועשייה "הש

 . חברתית במוסדות שונים באזור המגורים שלהם

אז אם אתם עדיין מזדהים עם הערכים שהמכינה ניסתה 

ולא בא לכם לשלם , להטמיע בנו או סתם מחפשים שקט

.  היא אופציה טובה' איילים, 'הון תועפות כדי לגור בחור

העמותה עורכת סיורים מודרכים לקבוצות בכפרים 

כך , בעברית ובאנגלית, י תושבי הכפרים"הנערכים ע

ל שיתרשמו מצורת חיים "שניתן להביא גם חברים מחו

אז אם יש לכם שאלות על החיים בכפרים ואיך . קצת אחרת

אפשר לפנות אליי במייל , ליצור קשר

com.gmail@123zoiaud . 

כבוד )' בוגר מצטיין של מחזור ד, שמי יותם אוד: קצת עליי

( אימפריה)סטודנט באוניברסיטת בן גוריון , (מ"עוצמה ופז

עובד (. חול וכולירה)במחלקה לגיאוגרפיה וארכיאולוגיה 

כעוזר מחקר במעבדה לגיאומורפולוגיה לחקר שטפונות 

אוכל קרמבו מלמעלה למטה וחומוס , באוניברסיטת בן גוריון

גר בכפר הסטודנטים עדיאל הממוקם ביישוב אשלים . בדוך

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

 . תקופה מלאה באנשים ועשייה ולעיתים במצפון פעיל מאוד
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