מכינת אחד משלנו ע״ש פיני כהן ז״ל  /פסח תשפ״ב

חברים יקרים

רגע לפני שהרבעון הראשון של שנת  2022מסתיים ,ולקראת חג הפסח ,אנחנו שמחים לעדכן אתכם
ממיטב הפעילות והאירועים של מכינות 'אחת ואחד משלנו'.

נתחיל באירוע מרגש במיוחד לכולנו ,נישואיהם של בוגרי המכינה –
שלי קמרה ואהרון אזולאי .מזל טוב לזוג המקסים! כולנו מאחלים להם
להקים בית חם ואוהב בישראל' .אחד משלנו' הוא מקום של אהבה.

בפינת הגיוסים

מאחלים גיוס קל וים של הצלחה לכל המלווים והמלוות הבוגרים של מכינות
אחת ואחד משלנו.
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תודה

קמפיין "כולנו אחד משלנו "2022

תודה לכם חברות וחברים ,תורמות ותורמים ,ושותפות
ושותפים לדרך השגנו את יעד קמפיין מימון ההמונים!
בעשרת ימי הקמפיין התקבלו תרומות בסך כולל של !₪ 450,000
סכום זה יאפשר לנו להמשיך ולשנות את מציאות חייהם של עוד נערות ונערים
ולתת להם הזדמנות להתחלה חדשה.
המטרה היתה העלאת מודעות והכרת המכינות גם לחניכים עתידיים וגם
לציבור ולתורמים.
חיבוק גדול ותודה מכל הל ️ב לכל מי שהיה שותף בתרומה משנה חיים!
אוהבים ומעריכים.

קישור להופעה הטלוויזיונית בזמן הקמפיין

בפינת הפעילות במכינות
״האדם שבטנק ינצח״
במסגרת פעילויות חשובות במכינות ,התקיים מפגש מרתק של
האלופים ממחזור יא׳ משלוחת בית אסף עם תא״ל במיל ,שמוליק
אולנסקי ,מי שהיה קצין שיריון ראשי בצה״ל וכיום חבר הועד המנהל
של עמותת ״אחד משלנו״.
ההרצאה המעשירה והמעמיקה על צה״ל היתה שלב נוסף בהכנה
של חניכי מחזור יא׳ לקראת השרות הצבאי הצפוי להם בהמשך.
תודה מכל ה ❤-לשמוליק היקר
שבוע אמצע
חניכי וחניכות ״אחת ואחד משלנו״ ,סיימו שבוע סופר משמעותי ,שבוע אמצע!
אז מה עושים כשמגיעים למחצית השנה במכינה?
מתבוננים עמוק פנימה ,חושבים על מה שעברנו עד כה ,מה לקחנו איתנו ואיך
נתפתח ונתחזק בהמשך הדרך.
מכירים יותר לעומק אחד את השני.
נפטרים מהרגלים לא טובים ושולחים אותם הרחק מאיתנו,
ומסיימים בארוחה משובחת בקפה אורסול המיתולוגי עם צוות מלצרים מקסים.
תודה מכל ה  ❤-למתנדבים המדהימים ,שהרימו לנו את בית הקפה ולכל
מכיני האוכל המפנקים ,אנשים טובים שעוטפים אותנו בהרבה חום ואהבה
במשך כל השנה.

זוכרים בכאב ,בהערכה ובאהבה
 20שנים לנפילתו של פיני

חניכי מכינת ״אחד משלנו״ ע״ש סגן פנחס
(פיני) כהן ז״ל ,השתתפו באזכרה במלאות 20
שנים לנפילתו.
רבקה היקרה ,אימו של פיני ,התייחסה בדבריה ל״בית פיני״
שביישוב עופרה ולמכינת ״אחד משלנו״ ,כשני מפעלי הזכרון
והמורשת הקרובים מאד לליבה.
רבקה כתבה לזכרו של פיני את הדברים הבאים:
״פנחס ,אתה לימדת אותי לראות את הטוב ,לראות את
חצי הכוס המלאה .אתה לימדת אותי להסתכל בתוך ולא
בקנקן .החיצוניות לא הייתה חשובה לך אלא הפנים.
אתה לימדת אותי להיות רגישה.
אתה לימדת אותי לזרוק את הטפל ולטפח את העיקר״.
בסיום האזכרה רבקה ואיתי בירכו את החניכים במעגל
מרגש .כולנו גאים להיות חלק מהדרך של משפחת כהן
ולהמשיך את דרכו של פנחס.

זוכרים את מאיר דגן

בתחילת מרץ מלאו שש שנים לפטירתו
של מאיר דגן ז״ל ,נשיא הכבוד הראשון
של עמותת ״אחד משלנו״.
מאיר ליווה את המכינה מרגע הקמתה ותרומתו להצלחתה
עצומה.
הוא אהב את המכינה בכל ליבו ,ודאג להיפגש בכל שנה
עם חניכיה ולהעביר להם מחוכמתו ומהידע העצום שלו.
במכתב פנייה שלו לאנשים וארגונים כדי שיתגייסו לסייע
למכינה הוא כתב בין היתר:
"כאלוף במיל׳ בצה"ל וכראש המוסד לשעבר ,ועם הרבה
אמונה במטרה של המכינה ואמון במסירות ובמקצועיות
של העומדים בראשה ,אני עומד מאחורי המכינה .אני
מאמין שהמכינה הינה חשובה ביותר לקידום הנוער יחד
עם חיזוק המשאב האנושי בצה"ל .יחד עמי נרתמים
בעבור המכינה מתנדבים רבים שעושים ככל יכולתם
למען קיומה והצלחתה.״

זוכרים את
שטו טספו

נציגות של חניכי
מחזור יא׳ של
מכינת ״אחד משלנו״ ושל
חניכות מחזור ד׳ של מכינת
ניצוץ ״אחת משלנו״ השתתפו
באזכרה לציון השנה הרביעית
למותו של סמ״ר שטו טספו
ז״ל ,בוגר מחזור ה׳ של
המכינה.
שטו ,לוחם גדס״ר גולני ,שנפל
בעת מילוי תפקידו ב13-
בפברואר  ,2018היווה דוגמא
אישית ומודל לחיקוי לכל
חבריו במכינה ובצבא..

יהי זכרם ברוך!

"לארוג יחד חוטים דקים אלה של חיים ולעשותם מסכת איתנה של פשר ואחריות" (ויקטור פרנקל)
איחולי החג שלי מלווים בתודות לצוות המכינות המדהימים שעושים מלאכתם באופן יוצא דופן.
למתנדבים ,לתורמים ולשגרירים שתומכים בנו לאורך כל השנה ,מאחל חג פסח שמח והמשך עשייה טובה.
מורן שגב ,מנהל העמותה

חפשו אותנו

