
ם י ר ק י ם  י ר ב ח
החלטנו להתחיל במסורת של עדכונים קבועים, שיהיו קצרים, ממצים וכייפים! 
שנשלח בניוזלטר זאת במטרה לחזק את הקשר עם כל מעגלי השותפים 

והתומכים של מכינות 'אחד משלנו'.
אז לקראת סיום שנת 2021, ולאחר ארבעה חודשים עמוסים ומיוחדים, קבלו 

את הנעשה באחד ואחת משלנו.
מבקש להודות לכל מי שפועל למען החניכים והחניכות המדהימים שלנו.

תודה לתורמים, למתנדבים ולשותפים לדרך.
הערכה רבה והוקרה אישית לכל אנשי ונשות הצוות של המכינות שעובדים 

במסירות, מקצועיות ובהשקעה גדולה.
שתהיה לכולנו שנה של בריאות והצלחות מרובות.

מנכ"ל העמותה, מורן שגב

מכינת אחד משלנו ע״ש פיני כהן ז״ל / סיום שנת 2021

לקראת שנת 2022, אנחנו מאחלים לכולכם שנה אזרחית טובה, בריאות וחזרה לשגרה ברוכה של עשייה, 
משק פתוח, פריחה, שמחה בלב וסיפוק גדול מהתרומה שכל אחת ואחד מאיתנו תורם לעולם טוב יותר.

כל תרומה שלכם תעזור לנו להתחזק ולהתפתח!
https://www.one-of-us.org.il/donate     לתרומה דרך אתר העמותה
או בהעברה לבנק לאומי 10, סניף 953, חדרה, מספר חשבון: 086673/82

פינת הבוגרות
ללכת בדרכה של הדס מלכא ז״ל 

מזל, מעיין, רבקה ושרה, בוגרות מחזור ג׳ של מכינת ניצוץ ״אחת משלנו״ סיימו מסלול 
לוחמות במג״ב.

משפחת ״אחת ואחד משלנו״ מצדיעה לארבע הבוגרות המדהימות, שזכו להמשיך בגאווה 
רבה את דרכה של הדס מלכא ז״ל, שעל שמה נקראת מכינת ניצוץ ״אחת משלנו״.

הבנות המופלאות התגברו על כל המכשולים שבדרך ובאופן מעורר השראה הוסמכו אתמול 
כלוחמות במג״ב. 

פעילויות מחוץ למכינה

״שבת בוגרים״
כמיטב המסורת, עשרות בוגרים ואנשי 
ונשות צוות ותיקים הגיעו בשבת האחרונה 
לסוף שבוע משותף עם חניכי מחזור יא׳ 
של מכינת ״אחד משלנו״ בשלוחות נעורים 

ובית אסף.

צוות מנצח
לפנק לפנק לפנק יצאנו ליומיים של גיבוש, 

למידה, צמיחה והנאה בתל אביב.
פעילויות הגיבוש, הסיורים והשהות יחד היו 
רגע של אתנחתא להתרעננות על מנת לפרגן 
לצוותים החינוכיים והטיפוליים שיוצרים את 
הקסם של אחד משלנו, ושבזכותם תהליכי 

השינוי החשובים מתרחשים. 

שבועות השטח, כידוע לכם, הם שבועות מעצימים, מעצבים, מאתגרים, מחזקים, 
וחשובים מאד לכל חניך וחניכה כיחידים וכחלק מקבוצה.

חניכי מחזור יא׳ משלוחות נעורים ובית אסף, וחניכות מחזור ד׳ של מכינת ניצוץ ״אחת 
משלנו״ לשבוע ניווטים ביער רמות מנשה.

החניכות והחניכים התחלקו לחוליות של 4-6, ולראשונה, בעזרת מפה ומצפן למדו  
לנווט לבד. מקווים שהתמונות מעבירים אפילו חלק קטן של ההתרגשות בהצלחת 

וצליחת האתגרים. 
ההכנות לשבוע אמצע בעיצומן, ועל כך בעדכון הבא!

מרוץ בניה - כמיטב המסורת, גם השנה השתתפו החניכים והחניכות במרוץ בניה, המנציח 
את זכרו של גיבור ישראל, רס״ן בניה ריין ז״ל, שנפל במלחמת לבנון השנייה.

הרגשה פנימית טובה מלווה בהרגשה חיצונית טובה! 
אז התחלנו בתהליך שיפור פני המכינה, דבר אשר גרם לכולם לשמחה ומחויבות לשמירה 

על ניקיון וסדר.
שידרגנו את שלוחת הבנות ואת החדרים, והכל נראה קצת יותר ורוד מאז.

סידרנו חניה, שער כניסה, והוספנו דשא והצללה בשלוחת נעורים. והכל נראה קצת יותר 
ירוק מאז. 

שבועות בשטח

בשלוחות

חפשו אותנו

https://www.facebook.com/One.Of.Us.Mechina
https://www.instagram.com/one_of_us_mechina/
https://www.tiktok.com/@one_of_us_mechina?lang=en

