ערב ראש השנה תשע”ח

חברים ושותפים יקרים
כמידי שנה ,לקראת החגים מתמלא המטבח שלנו בריחות מתוקים ,של סימני החג לשנה החדשה.
סדר ליל ראש השנה ,משתנה מבית לבית ומעדה לעדה .יש הנוהגים לטבול תפוח בדבש ,ויש
העורכים שולחן ובו שפע מאכלים ,ריחות צבעים וטעמים.
המשותף ל”סימנים” הוא הרמז אותו הם מבטאים בטעמם או בשמם .רמז לשנה טובה
מה נעשה ומה עשינו על מנת להמתיק את השנה לחניכים שלנו?

עברו במכינה במהלך השש שנים שעברו  201חניכים96% ,

ומתוכם 84%

התגייסו לצה”ל

שרתו ועדיין משרתים בשרות קרבי ומשמעותי בצה”ל.

עברנו עם החניכים ,סדנאות ,מסעות ,ערבי חינוך ועוד...
נפתח שנה חדשה בספטמבר עם  60חניכים שבעזרתנו ובסיוע שלכם יתחילו תהליך פנימי
משמעותי לקראת גיוס לצה”ל בסוף השנה.
לכבוד השנה שהייתה והשנה החדשה ,רוצה לשתף אתכם בסיפור של מנשה:
“קוראים לי מנשה ואני בן  19מאשדוד ,אני אספר קצת על עצמי .הייתי נער שהסתבך הרבה
והתקשיתי לקבל סמכות ...בבית ספר הייתי נמצא בחברה בעייתית מאוד ,שמשכה אותי לבעיות
ולמעורבות בתיקים במשטרה .שלחו אותי לפנימייה ובפנימייה התעקשו שאני אגיע למכינה.
היום אחרי שנה אני מסתכל על עצמי ואני לא מאמין ....על השנה המטורפת שעברתי ,ההבנה
והאמונה בעצמי שאני מסוגל להמון....אני עומד להתגייס לצה”ל ואהיה הראשון במכינה ללבוש
את המדים הירוקים ,במטרה להגיע ליחידת אגוז ולעשות שירות משמעותי .אני מודה לכל צוות
המכינה על שלימדתם אותי שיעור באהבה ובסבלנות .אני מגיע לצבא עם הרבה כוחות ומוטיבציה,
להיות מוביל ולא מובל”.
ברצוני להודות גם לעובדי אחד משלנו והמתנדבים המסורים ,אשר עמלים לילות כימים למען
החניכים שלנו מתוך תחושה אמיתית של שליחות ואחראים להכוונה ,לסיוע ולמתן תקווה לחניכים
שלנו .אני מחזק את ידיכם ומאחלת לכולנו עוד שנים רבות של עשייה ברוכה.
כשותפים שלנו לדרך ולעשייה בשם החניכים והצוות אני מודה לכם על המסירות שלכם לטובת
המכינה ,ובטוח כי כל יוזמה התנדבותית ,תרומה ,מעשירים ומעניקים תקווה לאלה הזקוקים לכך.
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שתהיה השנה הבאה עלינו
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