ערב פסח תשע”ז

חברים יקרים

בעוד מספר ימים נשב כולנו בסדר ונספר את סיפור יציאת מצרים ,המסע של בני ישראל לארץ ישראל.
אנו רוצים לנצל את ערב החג ולספר לכם על המסע שלנו באחד משלנו.
לפעמים אדם יוצא למסע בלי משים ,הוא מתעורר משנתו שותה קפה ראשון של בוקר ,מתלבש יוצא לעבודה
כמו בכל יום שקדם לו .כל כולו בשגרת חייו .רק בערב יביט לאחור ויבין כי גמא מרחק רב ,מבלי דעת הוא התחיל
במסע .כך קרה לנו במכינה ,לא הייתה לנו מפת דרכים ברורה ,לא היה לנו ספר הפעלה מפורט מלא בתרחישים
ובהנחיות פעולה ,היה לנו חזון ,ותחושה חזקה שחייבים לעשות מעשה .חשנו והבנו את גודל השבר ועומקו ,את
העובדה שבניגוד למדינות אחרות לפערים בישראל אין כמעט ביטוי גיאוגרפי ,כתף העני נוגעת בכתף העשיר.
במרחק  10דקות נסיעה מתגוררים אנשים שאין להם  4שקלים ללחם אחיד ואנשים שיכולים להוציא אלפי שקלים
על ארוחת גורמה .וכך עם האמונה שמשהו צריך לשנות החלטנו לפעול למתן הזדמנות שווה לאותם נערים שנולדו
לפחות -מתוך אמונה :שמי שנולד לפחות ראוי שניתן לו יותר .הקמנו מכינה ,רקמנו תוכנית ועוד תוכנית ,וכיום יש
לנו  60חניכים 140 ,בוגרים כ 80%-מהבוגרים שרתו ומשרתים שירות קרבי! נתון מדהים ביחס לנקודות
הפתיחה .כ 20%-מתוך המשרתים בשירות קרבי הצליחו להתקבל ליחידות המובחרות.
יחד אתכם ניתן לחניכי אחד משלנו את ה"חכות ולא הדגים" מתוך ידיעה שרק על ידי שנה משמעותית זו נוכל
לאפשר לחניכים שלנו הזדמנות לשרות צבאי משמעותי ועתיד טוב יותר בחיים.
בשמי ובשם החניכים ,אנו מודים לכם על התמיכה ,הסיוע ואין סוף אכפתיות והליווי החם במסע הארוך שלנו ,מסע
אשר יוביל את החניכים שלנו למקום מיטיב יותר.
שלכם,
שחר אופז  -ראש המכינה

מסע של הצלחה...
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הקמנו שלוחה שנייה מימשתי את הבטחתי
השנה נפתחה שלוחה
נוספת של המכינה,
שלוחת אסף ע”ש אסף
רמון בקיבוץ גן שמואל
2

מיסדנו את אגודת
הידידים של העמותה

מלפני שנה וחודשיים
שמבלוק זה ברח’ אבו-
חצירא  4שיכון ד’ טבריה
ייצא חייל!!! וזכיתי ללוות
את אביאל לוי ביום גיוסו.
אני מצטט את דברי אמו:
אמא של אביאל ביקשה
ממני במפורש למסור
תודה לכל כל העוסקים
“במלאכת הקודש” ואתם
חלק בלתי נפרד מגיוסו!

5

חניכים השתתפו כמידי שנה באביב אנו מקיימים את
במסע הישרדות עם מרוץ המכינה לזכר הנופלים
מעט מאוד אוכל ,מחצבה סגן פיני כהן וסמ”ר ג’ורדן בן-
ועד עין ירקעם ,וסיימו סימון והאלוף במיל’ וראש המוסד
בחוות האנטילופות שם לשעבר ונשיא העמותה הראשון
הם אכלו ,נחו וקצרו את מאיר דגן.
המסלול המרהיב ,שאורכו 5
פירות המאמץ.
אתם מוזמנים לבקר ק”מ ,חוצה את פנימיית הדסה
באתר שלנו ולקרוא עוד נעורים וממשיך בריצה למול
על השרדות טיפולית -אחד מחופי הים היפים ביותר
בארץ .מרוץ זה משקף היטב את
ODT
רוח המקום ורוחם של האנשים
הטובים שמשתתפים בו.

אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ולפייסבוק שלנו
ושם תוכלו ללמוד על המסע של החניכים
לאתר

