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מעשי הרצח הנפשעים הללו. תגובה זו נראית 

יש   –כלגיטימית, אך תוצאותיה הרות אסון 

כאן מאבק תרבותי שעתיד להכריע את האופי 

של החברה הישראלית! הרי זה מה שיעצים 

ההימנעות מהצבת   –את התפשטות המגמה 

אלטרנטיבה, נטישת הזירה וההתכחשות 

לחלקנו בהגדרת התרבות, כל אלו הביאו 

אותנו עד הלום כאשר השארנו לקיצוניים 

לנהל את סדר היום ולקבוע מהי היהדות. 

מכאן, המרחק לזוועות המתקיימות בשם 

היהדות חדשות לבקרים בשטחים ובחברה 

הישראלית, ששיאם מעשי הרצח בדומא 

 ובמצעד הגאווה, קצרה מאוד.

משימתנו היא לקבוע מהי אותה יהדות 

-כשרה. יהדות זו אינה יכולה להיות חד

ערכית. היא חייבת להיות פלורליסטית, 

מגוונת, כזו המקיימת את דברי הנביא זכריה 

)פרק ח'(: "ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו". רק 

הפיכת השלום לאמת תביא את גאולתנו 

שתוביל אותנו מחורבן לבנייה, מתפישה של 

קורבן לתפישה של ייעוד ושלום. רק כאשר 

נבין שאין תקנה ליהדות התופשת עצמה 

כ"אמת" ומבטלת אגב כך את כל השאר, אלא 

ליהדות הומניסטית ופלורליסטית, החותרת 

 לחברת מופת, זו שתביא גאולה של שלום.

לא ניתן להגיע לשם אם לא נרגיש מחויבים 

לתרבות שלנו, אם לא נכיר אותה, ניצור בה 

ונאבק להפוך את המגמה. יש לצאת לרחובות 

ולזעוק את קול דמי אחינו מדומא 

ומירושלים, אך צריך גם להעמיד אלטרנטיבה 

ראויה, עמוקה וערכית. "לא עליך המלאכה 

 -לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה" 

אל לנו לוותר במאבק על עיצוב תרבותנו פן 

 יהיה מאוחר מידי.

 בברכה,

 מולי

פרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, 

מתארת את רשימת העופות הטמאים 

 שאסור לאכלם:

ל יא ה תֹאֵכלּו.  -כָּ ְוֶזה  יבִצּפֹור ְטֹהרָּ

תֹאְכלּו ֵמֶהם:  ַהֶנֶשר ְוַהֶּפֶרס -ֲאֶשר לֹא

ה.   ְזִניָּ עָּ ה ְוֶאת יגְוהָּ אָּ רָּ ה -ְוהָּ ה ְוַהַדיָּ ַאיָּ הָּ

ל ידְלִמינָּּה.   ְוֵאת  טוֹעֵרב ְלִמינֹו.  -ְוֵאת כָּ

ס ְוֶאת-ַבת ַהַיֲענָּה ְוֶאת ַחף -ַהַתְחמָּ ַהשָּ

-ַהכֹוס ְוֶאת-ֶאת טזַהֵנץ ְלִמיֵנהּו. -ְוֶאת

ֶמת.   ת ְוֶאת יזַהַיְנשּוף ְוַהִתְנשָּ אָּ -ְוַהקָּ

ה ְוֶאת מָּ חָּ רָּ ְך.  -הָּ לָּ ה  יחַהשָּ ְוַהֲחִסידָּ

ֲעַטֵלף.  ה ְלִמינָּּה ְוַהדּוִכיַפת ְוהָּ ֲאנָּפָּ ְוהָּ

 )דברים י"ד(

אחת הציפורים המוזכרות ברשימה זו 

היא החסידה. רש"י מסביר את מקור 

שמה של החסידה: ״ולמה נקרא שמה 

חסידה! שעושה חסידות עם חברותיה 

במזונות״. על פירושו של רש"י הקשו 

רבים כמו ר' ברוך הלוי אפשטיין 

בספרו תורה תמימה: "הלא הרמב״ם 

במורה כתב בטעם איסור עופות 

טמאים בכלל, מפני שמטבע המאכל 

להדבק בתכונת האוכלו, ואחרי 

שמטבע עופות טמאים שאכזרים הם 

שדורסים ואוכלים, לכן אסרתם 

התורה לבל תתדבק מדת האכזריות 

בלב האדם האוכלו. ואם כן מדוע 

 החסידה טמאה?!"

תשובות רבות ניתנו לתהייה זו. 

תשובתו של "היהודי הקדוש" )הרבי 

מפסישחה( בספרו "נפלאות היהודי" 

מעניינת במיוחד: ״שעושות חסד רק 

עם חברותיה, אבל לא עם בני חבורה 

אחרת, רק אדרבא שעומדים 

באכזריות למולם וזה הטבע ומזג רע 

 שלהם״.

שאלות החסד, הנקם, 

הסקטוריאליות והשימוש ביהדות על 

מנת לבצע מעשי אכזריות, טרור ורצח, 

עלו באופן חזק סביב מעשי הרצח 

הנוראים בכפר דומא ובמצעד הגאווה. 

קו ברור מחבר בין הרצח בדומא על רקע 

זהות לאומית לבין הרצח בירושלים על 

שני המעשים הללו   –רקע זהות מינית 

נבעו מתפישה יהודית מעוותת המעניקה 

לגיטימיות רק לעצמה ואילו כל השאר 

דינם אחד. זו אותה תפישת "חסד", 

לפיה עלינו לעשות חסד רק עם הדומים 

לנו ואילו עם השונים מאתנו ננהג 

 באכזריות וברצח. 

בעשורים האחרונים, ובעיקר בשנים 

האחרונות, מתפתחת בחברה היהודית 

בארץ תפישה יהודית לאומנית, קיצונית 

ומתבדלת המנכסת לעצמה את היהדות 

ואת ה"אמת" ומבצרת אותה, ובכך 

מדירה כל מי שאינו מזדהה עמה. יהדות 

זו הנה יהדות מתגוננת, מפוחדת 

ומעוותת ומכאן מסוכנת ואכזרית. היא 

רואה בעשיית החסד מצוה הרלוונטית 

רק לבניה ואילו כל היתר זוכים ליחס 

אכזרי ומנודה. יהדות זו היא אותה 

חסידה ולכן אינה כשרה. זו יהדות 

טמאה שעלינו להיאבק בה ולעקור אותה 

מקרבנו, כדברי רבי יצחק מאיר אלתר 

בספרו חידושי הרי"ם: ״כי במדת החסד 

צריך האדם לנהוג לא רק עם חברים שלו 

כי אם עם ״כל מין אנושי״, ומי שנוהג 

רק עם חברים שלו במידת החסד, זה 

 הוא סימן טומאה".

הדרך היחידה לעקור מגמה זו, ההולכת 

ופושטת כאש בשדה קוצים, היא ליצור 

יהדות הומניסטית, פלורליסטית 

התופשת את המציאות באופן אחר. 

שמעתי רבים אשר מעלים שאלות 

וספקות בנוגע לשייכותם ליהדות לאחר 
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ת ת  ת  ת  תו תב ת  תת ת  תש ת  תת ת  ת —ב ת  ת  ת  תן ת  תת ת  ת  תן  ב

במשרד ראש הממשלה. החלום 

לעסוק בשליחות וחינוך ממניעים 

ערכיים נרקם עוד במהלך 

השירות הצבאי. לאחר שנים 

במערכת הביטחון, החליט ללכת 

בעקבות האהבה לטיולים ולארץ. 

אהבה זו הובילה אותו לעזוב את 

עולם הביטחון לטובת עולם 

 3הטיולים. בתקופה זו עבד כ

שנים במקביל כמדריך ומרצה 

ברשות הטבע והגנים והחברה 

להגנת הטבע, השלים קורס מורה 

דרך ועבד כפקח ציד בלתי חוקי 

ברשות הטבע והגנים במחוז 

מרכז. בין שאר הדברים בהם 

עסק בשנים האחרונות: שימש 

כמרצה בהתנדבות ליחידות 

צה"ל השונות, למשרדי 

הממשלה, בתי ספר תיכוניים, 

מכינות קדם צבאיות וקהילות 

יהודיות בחו"ל בהן סיפר את 

סיפור הקרב שבו לחם במלחמת 

לבנון השנייה, הקרב בבינת 

ג'בייל. האהבה העמוקה לטיולים 

ולארץ הובילו אותו אל מרחבי 

הנגב ואל העשייה הערכית 

והציונית החשובה שנעשית בו. 

החלום לעסוק בחינוך  מתחיל 

 לקראת פתיחת מחזור י"ד )!( אני רוצה לעדכן ולשתף על הנעשה במכינה:

ל לי ל  לת ל  ל  לי לל ל  ל  ל   צ

צוות המכינה מתחדש עם פתיחת המחזור החדש. לצד הצוות שממשיך קלטנו השנה שלושה מחנכים 

 חדשים לשירותנו.

, האדם היציב במכינת הנגב, פותחת את השנה השמינית )") שלה במכינה. מאיים יעל עטר  –צוות ממשיך 

, שמתחיל השנה את השנה השנייה שלו כמנהל המכינה וזו השנה הרביעית שלו עידו עמר  –עליה מאחור 

, נכנס לשנתו השלישית כמחנך הנושא את ההמשכיות על כתפיו. צוות ותיק מהווה ערובה אלנתן מיהאצלנו. 

 להמשכיות ולשמירה על הרוח והכיוון של המכינה.

, זו שנתה 62בת   –  יסמין גלעד

הראשונה כמחנכת במכינה. 

במהלך טיוליה באזור התאהבה 

במדבר ושמחה מאד לחזור אליו. 

גדלה בפתח תקווה והייתה חניכה 

ומדריכה בתנועת הצופים. שירתה 

בצבא כקצינת חינוך בפיקוד 

העורף ולאחר שחרורה עברה 

להתגורר עם קבוצה בקיבוץ יהל 

שבערבה, במסגרת המחזור 

הראשון של תוכנית 'בית מדרש 

בדרך'. בשנים האחרונות 

התגוררה במסגרת קהילתית 

בירושלים , למדה עבודה 

סוציאלית באוניברסיטה העברית, 

ועבדה בשירות הוטרינרי של 

עיריית ירושלים. בימים אלה 

משתתפת בפרויקט של אונס"קו 

לקידום מדיניות וחקיקה לטובת 

צעירים בישראל ומגדלת את פיט 

 הכלב.

 

, מורה דרך, 36בן  - צפריר תפארת

רס"ן במילואים. בצבא שירת 

כשש שנים כלוחם ומפקד 

בחטיבת גולני. תפקידו האחרון 

בצה"ל היה מ"פ מבצעית בגולני. 

לאחר הצבא עבד כשש שנים 

להתגשם בימים אלו בשנת 

החינוך הראשונה שלו כמחנך 

 במכינת הנגב.

 

, 62בת  - עדנה הורודניצ'אנו 

גדלה בהרצליה. אחרי שנות 

הדרכה בצופים, התנדבה לשנת 

שירות בעיר כרמיאל, במסגרת 

תנועת הצופים. שירתה בצבא 

כמדריכת חי"ר ולאחר 

שחרורה עבדה בעמותת חינוך 

לפסגות. בשנים האחרונות גרה 

בבאר שבע ולמדה לתואר 

ראשון בפסיכולוגיה 

ופוליטיקה וממשל 

באוניברסיטת בן גוריון. 

במהלך התואר עבדה כמדריכה 

חינוכית בפנימייה לבני נוער 

בסיכון. רואה בחינוך כדרך 

חיים ואת הנגב כבית שלה.  

מחנכת שנה ראשונה במכינה 

 ומאושרת מהעשייה החינוכית.

 

 

ל ל  ל  ל  לל ל  ל  ל   צ
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 ש ב ט   י ה ו ד ה  –ע ב ו ד ה   ע ב ר י ת 
 מ ח ז ו ר   י  -

השתחררת מהצבא? אתם בלב ליבו של צומת דרכים? בחרת בעבודה מעודפת? חקלאות, מלצרות, תוכנית מיוחדת? גרים באזור מיוחד בארץ? הזדמנות  
 לשתף במה בחרתם לעבוד, איך עוברת עליכם תקופת קבלת ההחלטות כשהכל פתוח בפניכם ולהכיר לנו את הדרך שלכם.

 -ל 471בכתבה זו   תן לכלול ב ן 

 מ ל ם. 881

מטרת ה   עון ה א לספק מ  ע 

המותאם לקהל ה ע .    עו  ם מהוו ם 

 רך טובה לש ווק המוצר או הש רות 

שלך, כמו גם לב   ת אמ  ות ו צ רת 

זהות ארגו  ת ב ן עמ ת ם, חבר ם, 

 עוב  ם וספק ם.

תח לה, קבע מהו קהל ה ע  של 

ה   עון.   תכן שמ ובר בכל מ  שצפו  

לתועלת מהמ  ע ש כלל בו, ל וגמה, 

עוב  ם או א ש ם המעו     ם ברכ שת 

 מוצר או קבלת ש רות.

באפשרותך ל צור רש מת   וור 

מכרט ס  מע ה עסק , ג ל ו ות מ  ע 

של לקוחות, כרט ס  ב קור ש אספו 

בתערוכות מקצוע ות, או רש מות 

חבר ם.   תכן שכ א  לשקול רכ שה 

 של רש מת   וור מחברה.

, תמצא rehsilbuPאם תס  ר בקטלוג 

פרסומ ם רב ם התואמ ם לסג ון 

 ה   עון שלך.

לאחר מכן קבע כמה זמן וכסף ברצו ך 

להשק ע ב   עון. משת  ם אלה  ס  עו 

בקב עת ת  רות הפרסום של ה   עון 

ואורכו. מומלץ כ  תפרסם את ה   עון 

לפחות באופן רבעו   כ   ש  חשב 

למקור מ  ע אמ ן. הלקוחות או 

 העוב  ם שלך  צפו לפרסומו.

 בוגרים יקרים!

אז מיטל יצאה לחופשת לידה, וברגע אחד מצאתי עצמי נשאבת בחזרה אל המכינה. הדבר הכי נחמד שעשיתי בחודש 

מנהלים בגופים חברתיים, לומדים  -האחרון זה לעבור על הפייסבוק, ולראות את התארים שהתווספו ליד השמות

במגוון אוניברסיטאות, מקימי חברות. ואפילו, ככה סתם, שם בלי כלום. אבל אחרי שיחה של חמש דקות מסתבר 

 , לא משנה איזה. וזה מאד נחמד לראות את זה. כלשהושמאחורי השם עומדות כבר מספר שנים של עשייה בתחום 

אני מקווה ששלושת החודשים הקרובים יעברו עלינו בנעימים, וכמובן מקווה לראות כמה שיותר בוגרים במפגשים 

 הקרובים!

 שלכם,         

)ורכזת בוגרים מחליפה(‘ נועה, מחזור ח  

 
 

 

 בוגרים יקרים!

הפעם מהצד השני. זה מאד משונה  -חמש שנים אחרי סיום המכינה, מצאתי עצמי נשאבת בחזרה אל הסמינר

)ונחמד!( לעבוד במכינה פתאום. אבל דווקא רציתי לספר לכם על אחד הדברים הנחמדים שקרו בחודש האחרון . 

עברתי בפייסבוק על מאות השמות שחלקם מוכרים לי וחלקם כלל לא, וראיתי משהו אדיר: הבוגר הזה מנהל את 

המוסד הזה, הבוגרת הזו הקימה את התכנית הזאת, ההוא למד באוניברסיטה כך וכך... כלומר, פתאום הבנתי שיש 

 אנשים שסיימו את המכינה, בוגרים, והם עושים דברים אדירים עם החיים שלהם! דברים גדולים. 

 לא יודעת מה אתכם, אותי זה מילא בהשראה.

 מקווה לראות כמה שיותר בוגרים בשלושת החודשים הקרובים במפגשים, ולחבר עוד שמות לפרצופים. 

  שלכם,       

 )ורכזת בוגרים מחליפה(‘ נועה ויזל, מחזור ח       

ת ת  ת  ת  תו תב ת  תת ת  תש ת  תת ת  ת —ב ת  תת ת  תן תר ת   ש“ב

, במסע העלייה המסורתי למכינה. מחזור י"ד יהיה הגדול בתולדות 68.8.82מחזור י"ד ייפתח בתאריך, 

חניכים(. תהליך המיון שפיתחנו בשנה שעברה שכלל שיתוף גדול  62 -חניכות ו 62חניכים ) 23  –המכינה 

ואיכותי שלכם הבוגרים בשבתות הפתוחות ובדינאמיקה החברתית, הוליד מחזור טוב, מגוון ובעל 

מועמדים, ביקוש  8111החניכים נבחרו מתוך ביקוש שיא שעלה על  23פוטנציאל גדול להיות מחזור מעולה. 

 שהוביל אותנו להוציא לפועל את רעיון הקמת שלוחה למכינת הנגב בשנה הבאה )תשע"ז( על כך בגליון הבא.

ת ת  ת  ת  תת תש תן ת  תו ת  תת תי ת  תת ת    “י
ת ת  תת ת  תן תר ת  תב תת ת  ת  תו ת  תב תת ת  ת  ת   “  

4‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  3ע מ ו       פ ו ס ט   מ כ       ס ט  .

שנה כבר חלפה מאותו הבוקר בו עלינו על 
האוטובוסים, נפרדנו במועקה מהבית במדבר 

  .ויצאנו, כל אחד לדרכו, למסע נפרד ואחר
עם הזמן וההישאבות לשגרה, הזכרונות החלו 

לצבור שכבה דקה של אבק ובעיקר נותרו הגעגועים 
  .לרגעים בלתי נשכחים, לחופש, למקום

לפני שנה פחות שבועיים, עליתי לאוטובוס מסוג 
אחר, למסגרת שונה בתכלית עם אנשים שונים 

בתכלית והתחלתי לפלס את דרכי במערכת 
הגדולה והמורכבת הזאת שנקראת 

נדרשה התמודדות מול תפקיד מתסכל,  ״צה״ל״. 
עם סביבה כה שונה ועם המערכת שהיא כל כך 

 .מערכתית
מהר מאד השגרה השוחקת וחוסר הסיפוק 

המתסכל משכיחים את אותן האמירות הערכיות 
של ״שירות משמעותי״ של ״יציאה ממעגל הנוחות״ 

 .ועוד סיסמאות מפציצות כאלו ואחרות
   .הדיסוננס הגדול הזה הוא מהרהר, מערער

מהנקודה בה אני עומדת על פסגת הר סיני, 
כשאוויר הרים צלול מנופף את שערי, שמרביצים בי 

תורה, אמות מוסר וערכים.. כשחזון אוטופי 
ודיבור ערכי הם הקווים המנחים, לבין המציאות 

היומיומית שלי, הנחיתה היא לא פשוטה. 
הירידה מן ההר יכולה להיות תלולה מאד, חדה 

ובלתי צפויה ומנקודת המוצא הזאת, צריך 
למצוא את נקודות ההשקה בין עולם הרוח 

והחזון לבין עולם המעשה הפרקטי בו נמדדים 
  .הדברים

כאן גם אנחנו נבחנים. כאן השנה הזאת על כל 
ומהמקום הזה חובת  -המשתמע ממנה נבחנת

 .ההוכחה עלינו
קל לדבר גבוהה גבוהה מתחת לאורות  

 .הפולרסנט המחממים. קשה יותר לקום ולעשות
 .”גדול תלמוד שמביא לידי מעשה“ 

על כן, בחרתי למרות הכל, להמשיך את המסע 
הלא פשוט בצבא עוד קצת ולדחות את המסע 

למזרח. להמשיך את הדרך הפרטית שלי 
 לאיתקה ולקוות שתהיה רצופת חוויות ואתגרים.

 

ת תת ת  תי תן ת  ת  ת  ת  תת תן ת  תת ת  ת  ת  ת  ת   ק

את עצמכם  ממשהפינה הצבאית, צוהר לעולם הירוק והחאקי, נקודת מבט אישית על הצבא ומהצבא, סיפורים, חוויות, דילמות, תפקידים מעניינים והדרך שלכם ל
 במסגרת הצבאית, שהיא לא תמיד פשוטה. 



4‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  1ע מ ו      . 

ת תת ת  ת  ת  תע תב ת  תת ת  תו ת  ת  תב ת  ת   תת ת  ת —ֶ  ת  ת  ת  ת  תת ת  תן תפ ת    
ת ת  ת  ת  תק תר ת  ת  תת תי תן תע ת —  ת  תת ת  תן תר ת   ‘ב

פיג את כולנו בהשראה להספינה זו מוקדשת ליוזמות ולעשייה. יוזמות שהחלו מתקופת המכינה, מעשים שנעשו בתקופות אחרות, זה המקום להתרגש ממעשים קטנים וגדולים ו
 שלא שומעים מספיק. “ חדשות טובות“וב
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בהם הנאבקות והנאבקים על זכויותיהם משלבים ידיים. קצת 

כמו בפעולה בצופים, בה מבקשים מחניכים לשבור גפרור וזה 

קל, אבל חפיסת גפרורים זה קשה עד בלתי אפשרי? אז ממש 

 ככה. 

 

אולי מה שכתבתי עד עכשיו נשמע אינטרסנטי או 

אינסטרומנטלי, ואפשר להסתכל על זה ככה, אבל המאבק 

שאני לוקח בו חלק לא מנסה להשתמש בקבוצות אחרות כדי 

לקדם את עצמו, אלא שאני מאמין באמת ובתמים בזכות כל 

אדם באשר הוא אדם לשיוויון, ולא משנה מה מינו, מגדרו, 

מצבו הסוציו אקונומי, הקבוצה הלאומית אליה הוא משתייך 

או צבע עורו. אני באמת חושב שהמאבק שלי הוא גם מאבק 

פמיניסטי, הוא מאבק למען זכויות הציבור הערבי בישראל, 

הוא קשור במאבק הדיור הציבורי והרשימה עוד ארוכה. 

 כאמור, אנחנו חיים בחברה מדירה ומחלישה. 

 

בשבוע שעבר התפוצצה בועת הפרדת המאבקים בפרצופה של 

החברה הישראלית. ביום חמישי הלכנו לישון כואבים, 

מפחדים וכועסים על דקירתם של שישה צועדים וצועדות 

במצעד הגאווה בירושלים, אירוע בו נרצחה שירה בנקי. 

למחרת, לאחר מעט מאוד שעות שינה והרבה שיחות קשות עם 

אנשים, התעוררנו לידיעה שמשפחה שלמה נשרפה בכפר דומא, 

עלי דוואבשה בן השנה וחצי נרצח בשריפה, אביו הלך לעולמו 

כמה ימים לאחר מכן, אחיו שרוף בבית החולים ואמו עדיין 

נאבקת על חייה. אין פה מקריות, אין פה יד גורל נעלמה. יש 

פה קו ישיר שמחבר בין שני המקרים והוא ההסתה הבלתי 

פוסקת מצד השלטון וגורמים אחרים כמו להב"ה, מחנכים 

ורבנים מסויימים כלפי קבוצות שונות, קבוצות "אחרות". אי 

אפשר לשלוט על שנאה, להשאיר אותה מופנית כלפי ציבור 

אחד בלבד. אדם שונא הוא אדם שונא, והשנאה תופנה כלפי כל 

ערבי מהשטחים, להט"ב, פליטה, בן למשפחה יוצאת  -"אחר"

 אתיופיה, ערבי אזרח ישראל ואחרים.  

 

כדי לנצח את השנאה, כדי לקדם את כולנו אל עבר חברה 

צודקת ושיוויונית יותר, עלינו לעבוד ביחד, ולזכור שאין אדם 

בעל זכויות יתר על אדם אחר, כמו שאין קבוצה בעלת זכויות 

 יתר על קבוצה אחרת. בהצלחה לכולנו. 

היא מציאות אלימה, דורסנית,  6182המציאות הישראלית ב 

בה החזק שורד והחלש מוחלש עוד יותר. אף קבוצה מוחלשת 

לא תצליח במאבקה אם היא תנהל אותו לבדה, רק חיבור בין 

 הקבוצות והמאבקים יוכל להניב תוצאות.

 

בשנים האחרונות, אני משקיע זמן ואנרגיה במאבק הגאה 

בישראל, שכמו כל מאבק הוא מאבק פוליטי מובהק. בחרתי 

למקד את פעילותי בזירה המפלגתית מתוך אמונה ששינוי 

משמעותי יוכל להגיע באמצעות בית המחוקקים, שכן היום 

זכויות הקהילה קיימות כמעט רק מתוקף פסיקות בתי 

המשפט, מה שהופך אותן ללא יציבות, בנוסף לכך שהמדינה 

לא מכירה בהן מרצונה. לפני ארבע שנים הקמתי את החוג 

הגאה במפלגת העבודה, ולמעט שנת הפסקה אני מרכז אותו 

בשותפות, כשהפעם עם חברה טובה בשם נעה. אני לא חושב 

שהזירה המפלגתית היא הזירה הכי חשובה או הכי 

אפקטיבית, כי היא לא תהיה אפקטיבית ללא פעילות שטח, 

ארגוני חברה אזרחית, חינוך וכו, ובכל זאת פה מצאתי את 

 מקומי. 

 

אני גם חושב שפעילות פוליטית, אקטיביסטית, פרלמנטרית, 

חינוכית וכל סוג נוסף הקשורה בקהילה הגאה לא תהיה 

אפקטיבית לבדה, והיא תצליח רק בחיבורה עם מאבקים 

אחרים. איך שאני תופס את המציאות, מאבק של קבוצה 

מוחלשת הוא מאבק נגד ההגמוניה, נגד הנורמה, והנורמה 

מחלישה גם קבוצות אחרות. לכן, על מנת לערער על ההגמון 

עלינו לערער עליו מכיוונים שונים. בנוסף, מאבק של קבוצה 

מוחלשת למען שיוויון זכויות לא יכול להיות מנותק ובטח 

שלא על חשבון קבוצות אחרות בעלות אותן הדרישות. מה 

גם, שלהגמון קל יותר לנצח ולהמשיך להחליש קבוצה אחת 

הנאבקת בו, אך קשה לו יותר לנהל מספר מאבקים במקביל 

 ‘נ י ב   ס ו נ י ס     מ ח ז ו ר   ב 

חושב על החיבור בין מאבקים ‘ איפה שיש מכיניסטים, יהיו דעות. החודש נקרא מה ניב זוניס ממחזור ב
 שונים בחברה הישראלי. 

 ‘. ניב סוניס, מחזור ב
של ‘ רביבים’בוגר תכנית 

 אוניברסיטה העברית. 
ר משותף של “יו -כיום

החוג הגאה במפלגת 
 העבודה ומורה. 
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 2סיימתי את השירות ובשבוע שלאחר מכן עשיתי 

דברים, כאשר אחד מהם היה הפסיכומטרי. היו לי 

כחודשיים וחצי עד תחילת הלימודים, ולא רציתי 

לדחות אותם ואת חיי בשנה, אז תכננתי טיול קצר 

 יחסית.

 

היחידה שלי הייתה קטנה ולא יצאתי משם עם 

חברים לטיול. עם זאת, היה לי חבר טוב שסיים 

בדיוק אז לימודי עתודה, אך לא התחיל עדיין את 

התפקיד שלו. המשפחה שלו עברה לשנתיים 

 לארה"ב, אז החלטנו לעשות ביחד כמחצית מהטיול.

אני דובר אנגלית, והייתי רבות בארה"ב, אבל עם 

הלחץ של הפסיכומטרי ולקראת הלימודים, לא הייתי 

במוח של לנסות לארגן טיול חובק אסיה לבד. לא 

חברי גולני בקבוצה  4כולם יוצאים מהצבא עם 

 מגובשת, ואכן היה זה מצבי :( .

 

טסתי ישר לארה"ב עם דרכון בריטי, לאחר מילוי 

. שיעור חשוב לחיים: לבדוק שלא רק ESTAטופס 

הדרכון בתוקף, אלא שהדרכון "הנכון" בתוקף. בבוקר 

של הטיסה )יום שישי בבוקר!( התגלה שהדרכון 

האנגלי שלי לא בתוקף, אבל השגרירות הנפלאה 

 הסכימו והצליחו לחדש לי אותו בזמן וטסתי לדרכי.

 

בטיול ידעתי שאתאכסן אצל חברים ובתים, ועברתי 

הזמנתי  –בין מקום למקום עם לוז מתוכנן למדי 

מראש אכסניות\ בחלק מהמקומות, רכבות ואף 

טיסות. זה הוריד מהגמישות, אבל לחבר איתו 

טיילתי היה לו"ז צפוף, ובסוף הספקתי את מה 

שרציתי בכל מקום )למרות שכלל הטיול ערך רק 

 כחודש(.

 

התחלתי בניו יורק, המשכתי ברכבת מהירה 

 . DCלוושינגטון 

האוטובוסים בארה"ב אינם חוויה מקסימה, אך 

הרכבות הם נוחות וטובות, אומנם יקרות למדי ולא 

מאוד מהירות. לעיתים עדיף טיסה קצרה )והכי זול 

 (.22אם אתם מעל לגיל  –להשכיר רכב 

 

 כהערה:

כאשר אומרים בארה"ב שאזור מסוים הוא "לא 

 .They usually mean itטוב": 

כלומר, לא מומלץ לשוטט שם מחוץ למסלולים 

שממליצים, או בלילה. זה לא תקף ברוב המקומות, 

זה לא צחוק. אבל, אנשים  –אבל באזורים מסוימים 

  מרתקים ברחוב.

  

משם נסעתי לשיקאגו, לקליפורניה, לסן פרנסיסקו, 

 וגם ללאס וגאס.  - לוס אנג'לס

 

 לבסוף, חזרתי ארצה. 

לאחר הרבה מוזיאונים, צילומים וטיולים, הרגשתי 

 8שנהניתי, לא הרגשתי מחסור, ואומנם זה לא 

 חודשים באסיה, אך אני נהניתי מאוד בדרכי שלי. 

 

אם יש למישהו\י שאלות, אשמח לעזור. אני תמיד 

שמח להמליץ על מקומות אם הייתי שם ואם אני 

 זוכר. ואם לא, אז אני שמח לשמוע!

 

-מסתבר שלא כולם מטיילים למזרח או לדרום אמריקה. דן עופר כותב לנו על טעימה מהטיול שלו בארצות
 הברית.

. 9עלה מאנגליה בגיל ‘. דן עופר, מחזור ה

השלים את שביל ישראל, מסיים תואר מוסמך 
 במדעי המוח באוניברסיטה העברית.

4‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  6ע מ ו       פ ו ס ט   מ כ       ס ט  .


