
ישיבת
חירום

ביןהמחלוקתבלבשעמדיובל,בקריתורבורגבמתחםשזכתההחילוניתהישיבהמיהי

יהדות,יחדשםלומדיםהארץמכללשכונהשהגיעוהנלהביםהצעיריםלחרדים?חילונים

״ההתחרדותמשותפיםבחייםומאמיניםמתקשיםלילדיםvqlcספהבבתימתנדבים

זו",עםזולדברמצליחותשלאשונותקבוצותפהשישהעובדההיאהבעיההבעיה.לאהיא

כולםאתישמשהחילוני,המאבקלסמלשהפךהמריבה,שמתחםומבטיחיםאומריםהם

קוץופיצילומים:||גרינווז־חנן

מתחםמלהיותרחוקיובלקריתבשכונתברזילרחוב

לאורכוחונותומכוניותומשובשצרבוהכבישיוקרה.

ומזכי־50ה־שנותבסוףשנבנומוזנחיםענקבנייניליד

רים

$TS1$ומזכירים$TS1$

$DN2$ומזכירים$DN2$עו־הקטןובנהאםנידחת.עיירהעלישניםסרטים

מדים

$TS1$עומדים$TS1$

$DN2$עומדים$DN2$בשלווה־הולךחרדיםזוגקטנה,למכולתבכניסה

עם

$TS1$בשלווהעם$TS1$

$DN2$בשלווהעם$DN2$.ילדיהם

כמעטקטן,שבילמובילהקטןהמסחריהמרכזליד

׳המכי־השלטתלוישעליוירוקברזלשעראלנסתר,

נה

$TS1$׳המכינה$TS1$

$DN2$׳המכינה$DN2$.יושביםקטנה,לבנהסככהתחתבפנים,הירושלמית׳

מדפיעומדיםמימינםגדול.במעגלונערותנערים25

יערהגדוליםלחלונותמבערנשקפיםמשמאלםספרים,

כרם.עיןושכונתירושלים

שמת־חניכים25במקום.המכינהפועלתשניםשלוש

חלפים

$TS1$שמתחלפים$TS1$

$DN2$שמתחלפים$DN2$אידיאולוגיהלהט,והרבהמדריכיםכמהשנה,מדי

מגרשוביניהםמבניםשניכוללהמתחםחברתית.ועשייה

המסחריהמרכזאחדמצדנמצאיםמעליהםקטן.כדורסל

והמ־הישיבהשחניכיאףחררי.כנסתביתהשניומהצד

דריכים

$TS1$והמדריכים$TS1$

$DN2$והמדריכים$DN2$קטןחילונימעוזמעיןהואהמקוםבכהיודולא

האוכ־שלהגחלתעלשומרהואהמתחדד.המתחםבלב

לוםייה

$TS1$האוכלוםייה$TS1$

$DN2$האוכלוםייה$DN2$שונותלקבוצותומאפשרהשכונהשלהמקורית

ביחד.בהלהתקיים

שי־לעשותבמטרההירושלמיתהמכינהאת״הקמנו

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$החר־וחופשית.פלורליסטיתאותהולשמורבשכונה

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$יעלאומרתהעשירים׳/לצדהענייםהחילונים,לצד

השניםבשלוששלהוהמנהלתהמכינהממייסדירומב,

החבר־הקהילותמששאחתשהיא״המכינה,האחרונות.

תיות

$TS1$החברתיות$TS1$

$DN2$החברתיות$DN2$מהשכונהנפרדבלתיחלקהיאבשכונה,הפועלות

השנה.במהלךלקהילהשיותרכמהלתרוםהואוהרעיון

יכו־המשמעותי.הדברהיאחברתיתהעשייהמבחינתנו,

לנו

$TS1$יכולנו$TS1$

$DN2$יכולנו$DN2$אבלונוח,יותרפסטורליבמקוםהמכינהאתלהקים

חלשאזורשהואהזה,במקוםדווקאלהיותחשובלנוהיה

וישמאודמגוונותאוכלוסיותחיותיובלבקריתיחסית.

אחדבצרמנוגדים.הכיבקצוותועוניעושרביןמפגש

במ־רחובותובשניבירושליםביותרהעשיריםהרחובות

ביותר״.נמוךמוציואקונומיעמר

ךוהצעירהשונור1301תנ״ו

בצרהלבנה.בסככהבמעגליושביםהמכינהחניכי25

שוניםבצבעיםישנותספותגדול,פוףעלגיטרהמונחת

התעשייתייםהמתכתמדפיעלהפינות.באחתזרוקים

השו־׳ספרכרכישלושתלידתנ״רספרים:עשרותנחים

נשע־ומקראפילוסופיהיהודית,הגותספריהצעיר׳,מר

עלמדבריםהחניכיםרבץ.ליצחקהמוקדשספרעלנים

שהואשניכרהנושא,עלבלהטודניםירוקהאקטואליה

ללבם.קרוב

״מ־רומב,אומרתמאוד״,אינטנסיביבמכינה״הלו״ז

במ־הלימודיםעלנוסףבלילה.00:11ועדבבוקר03:7

במיזמיםבשבועוחצייוםבמשךמתנדביםהחניכיםכינה

שלנוהחניכיםהעיר.ברחביהספרובבתיבשכונותשונים

ועי־קיבוצניקיםרחבוממגווןהארץרחבימכלמגיעים

אצלנוישגת.קריתועדשבעובאראביבמתליוניים,

ביןלמסורתיים,חילוניםביןלמרכז,פריפריהביןמפגש

שלנוהמטרהלאשכנזים.מזרחיםוביןלוותיקיםעוליס

והלאומיתאישיתבזהותלעסוקהיאהחילוניתבמכינה

לכ־לדמוקרטיה,לציונות,ליהדות,היחסשלובשאלות

שאמוריםתחומיםלומדיםאנחנוחברתי.ולשוויוןלכלה

עולם.השקפתלעצב

להתחברומנסיםכתרבותהיהדותאתתופסים״אנחנו

מראשיתהליהדותשקשוריםלמקורותשלנו,לשורשים

וחילוניים.ציונייםבטקסטיםעוסקיםגםאנחנוהיום.ועד

לשאולוגםשלנולשורשיםלהתחברלנומאפשרהמפגש

מתייחסיםאנחנוואירהיוםשלנוהזהותמהיעצמנואת

אליה.

שנק־בפעילותהבוקראתפותחיםאנחנו״לדוגמה,

ראת

$TS1$שנקראת$TS1$

$DN2$שנקראת$DN2$,קבוצ־פעילותאלאתפילהלאזאתאבל׳שחרית׳

תית

$TS1$קבוצתית$TS1$

$DN2$קבוצתית$DN2$הש־שתפילתלמסריםהחניכיםאתלחברשאמורה

חרית

$TS1$השחרית$TS1$

$DN2$השחרית$DN2$אתמעביראחרמישהופעםבכלאליהם.מכוונת

לעשייהאולשיעוריםממשיכיםמכןולאחרהפעילות

החברתית״.

הפעילות?אתמממןומי

ואצ־כסףשלגבוהסכוםלשלםצריךמכינות״בהרבה

לנו

$TS1$ואצלנו$TS1$

$DN2$ואצלנו$DN2$נוסףסכוםישבלבד.בחורששקליםמאהמשלמים

שחיפשצוותעכשיוהיהבעבודתם.מגייסיםשהחניכים

הםועכשיומעסיקיםעםקשריצרחודש,במשךעבודות

שמרכיבהקבוצהלמשלישללכת.לאןלהחליטצריכים

הכסף.אתמשיגיםוכךרוכסנים

האוכל,מרמתבמכינה.הכלעלאחראים״החניכים

לפעי־ועדוהטיולים,הסדרותהתכנים,תכנוןהתקציב,

לויות

$TS1$לפעילויות$TS1$

$DN2$לפעילויות$DN2$היומיומיתהפעילותעלאחראיםהםמבצעים.שהם

אותםמנחיםאנחנוהבא.המחזורשלהגיוסעלוגםשלהם

היוזמהאבלוהשיעורים,הסדנאותאתלהםומעבירים

מהם״.באה

החברהבתוךעצמיאתלהכיר

במ־חניכיםגרושקו,וקוסטהקדושגילקופצ׳יק,סער

כינה,

$TS1$,במכינה$TS1$

$DN2$,במכינה$DN2$שהחליטומהשנהלהםשישהשאיפותעלמספרים

לבושיחיעם,בקיבוץוגדלנולדסערלחברה.בהלתרום

באנגלית;כיתובעםשחורהטריקווחולצתקרועיםג׳ינס

אפו־וחולצהארוךשחורשיערעםגת,קריתילידתגיל,

רה;

$TS1$;אפורה$TS1$

$DN2$;אפורה$DN2$לבושהניסויי,הספרביתבוגרירושלמיהואקוסטה

הסודנים,עםלעשותשצריךמהעלולדברבבועהלגורחוכמהלא״זאתשפיגל:אדר

הזההקונפליקטאתשחיבמקוםלגורהיאהחוכמההימנים.אוהשמאלניםהערבים,

לזה״מדהימהדוגמההיאוהקהילהכאןקורהזהאתרואהאניממנו.ולצמוח





המכינהחניכי

בלימודים
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סים.

$TS1$.בכיסים$TS1$

$DN2$.בכיסים$DN2$שפי־אדראורןהמדריךניצבמהםרחוקלא

גל

$TS1$שפיגל$TS1$

$DN2$שפיגל$DN2$28כמואמיתי,חברתיפעילוזקן,ארוךבשיער

בציורימכוסיםאותםהסובביםהקירותבסרטים.

המקוםשבהםמהימיםשנותרישןושלטגרפיטי

ספר.ביתשימש

רובכמונעולהייתיקיבוצניק״בתורקופצ׳יק:

המ־עלליהמליץמישהושירות.שנתעלחבריי

כינה

$TS1$המכינה$TS1$

$DN2$המכינה$DN2$מפסידזהאתעושהשלאמילפה.ובאתי

וגםהחברתיתבעשייהמשתתףגםאתהבמכינה

לומר״.

לענייןמודעותיותרשתהיה״ברגעגרושקו:

מביןכשאתהאנשים.יותראליהןיבואוהמכינות

לת־יכולאתהומההזאתמהשנהלקבלאפשרמה

רום,

$TS1$,לתרום$TS1$

$DN2$,לתרום$DN2$המחשבה״.דרךאתלחלוטיןמשנהזה

מודעותבכללאיןלמשל,גת,״בקריתקדוש:

העשייהכמהעדהבנתילפהכשהגעתירקלנושא.

אמי־עצמיתהגשמהמרגישהאנינרחבת.פה

־־

$TS1$אמי$TS1$

$DN2$אמי$DN2$

TS1$$הער•TS1$$הער־אתולדעתלתתשאוכלכדיולומדתתית

$DN2$•הער$DN2$הנרעלחשבתיתמידיותר.ברורהבצורהשליכים

גםהמחשבות.אתליחידדהוהמכינההאלהשאים

כיציבורית,פעילותאעשההצבאאחריוגםבצבא

ואנישליבחייםמשמעותיםמאודמקוממלאתהיא

חיי״.כלבהלעסוקמקווה

עצמםאתתופסיםפה״החניכיםשפיגל:אדר

תמידשלאומביניםשלהםהחייםמסלולבאמצע

TS1$$להתק•TS1$$להתק־צריךתמידשלאהמסלול,אחרילרוץצריך

$DN2$•להתק$DN2$

שה־אנשיםהםשלנוהחניכיםבעיוורון.הלאהדם

חליטו

$TS1$שהחליטו$TS1$

$DN2$שהחליטו$DN2$כדיגםולעצור,שלהםמהחייםשניםלקחת

וגםסביבםהמציאותואתשלהםהחייםאתלבחון

ולחברה".לקהילהמעצמםלהקדישכדי

שיח״םבץנזפגשלחפגש
.:

יי

מתנ־החניכיםבמכינה,שלהםהשנהבמהלך

דבים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$יוזמיםובמתנ״סים,במועדוניותספר,בבתי

שיעוריומעניקיםהשכונהתושבילטובתירידים

והכלבלימודיםלעזרהשזקוקיםלילדיםתגבור

שבתבכלהארוכות.הלימודיםלשעותבנוסף

מא־משפחותבבתיבזוגותמתארחיםהםבבוקר

מצות

$TS1$מאמצות$TS1$

$DN2$מאמצות$DN2$,החיבורתחושתאתשמחזקדברבשכונה

לקהילה.שלהם

נוערבמועדוןמתנדבלמשל,קופצ׳יק,סער

״פעםהבית.בשיעורישמתקשיםלילדיםועוזר

קצתכיתהעםועובדזיובתיכוןמתנדבאניבשבוע

אוהבמאודאניבכיתה.ילדיםחמישהבעייתית,

מסביר.הואזה״,את

בעיותעםלילדיםעוזרתלעומתו,קדוש,גיל

שעהאיתםלשבתזההשיעורים״רובוריכוז.קשב

צריכיםהםכישיחהשלשעהעודואזוללמוד,

TS1$$מלמ;TS1$$מלמ־שאניחניכהליישלדבר.ורוציםקשבתאוזן

$DN2$;מלמ$DN2$שפעי־נהדרתילדהבאנגלית,לבגרותאותהדת$TS1$:שפעי$TS1$

$DN2$:שפעי$DN2$ללמוד.אוהבתלאפשוטאבלובצופיםבשכונהלה

פתאוםהרגשתיאיתהלישהיההאחרוןבמפגש

שלהההקשבהמבחינתמשמעותיתהתקדמותשיש

מצליחזהוחזק.מאודאישינהיהבינינוהקשרוגם

מחדש״.פעםבכלאותילתש

TS1$$ארג;TS1$$ארג־הספרבביתמתנדב"אנ־גרושקו:קוסטה

$DN2$;ארג$DN2$מה־חבר׳השמונהעורעםיחדבשכונהכאןנטינה$TS1$:מה$TS1$

$DN2$:מה$DN2$.עוזריםו/כיתותעםגינהמטפחיםאנחנומכינה

ועושיםהביתשיעוריבהכנתלתלמידיםבספרייה

א׳.בכיתהקשייםעםלתלמידיםאישיתחונכות

מרקעממשפחותלילדיםמסגרתבוניםגםאנחנו

שעותאחריפעילויותלהםומאפשריםמוחלש

ואתהתהליךאתלהרגישמתחילאניהלימודים.

נותןוזההילדיםלביןבינינושנוצרהאישיהקשר

לראותאפשרכילעשות,להמשיךורצוןתקווהלי

השינוייםאתלראותניתןממשמשתנה,שמשהו

בנולפתחהזדמנותלנונותןגםזהלמפגש.ממפגש

הילדים״.כלפיואחריותסבלנות

הבינובשכונהשהתושביםעדזמן״לקחרומב:

ואפילואותנומכיריםהםהיוםאבלהמכינה,מהי

מהשכונה.לחלקהפכנולהתנדב.שנבואמבקשים

TS1$$לק:TS1$$לק־שנייהידירידבקרובליזוםמתכנניםאנחנו

$DN2$:לק$DN2$מינימ־בעלותקייטנהבפסחולפתוחהחורףראת$TS1$:מינימ$TS1$

$DN2$:מינימ$DN2$בשכונה״.הילדיםלמעןלית

TS1$$כש/TS1$$כש־שבועיים,לפניענן׳׳עמודמבצעבמהלך

$DN2$/כש$DN2$הרגישובמקלטים,ימיםשמונהשהוהדרוםתושבי

ללמודלהמשיךיכוליםאינםשהםהמכינהחניכי

הרגילהיוםסדראתלבטלהחלטהוקיבלוכרגיל

לתושביםלעזורכדילדרוםירדומחציתםשלהם.

מוצריםואספובירושליםנשארווהיתרבמקלטים

הדרום.לתושביאותםלשלוחכדי

יכדמהמכינהחברים11ועוד״אניקדוש:

מכללתשלסטודנטיםכפרבדרוםאיביםלכפר

לעו־קליטהמרכזלמעיןשהוסבשדרותלידספיר

.:

$TS1$.:לעו$TS1$

$DN2$.:לעו$DN2$שעלוהילדיםעםעבדנומאתיופיה.חרשיםלים

לתוךהישרוהגיעולכןקודםימיםשלושהלארץ

TS1$$בהתאק:TS1$$בהתאק־להםעזרנופעילויות,איתםעשינוהבלגן.

$DN2$:בהתאק$DN2$בעברית".מיליםקצתאותםולימדנולמות

־.[הסערהבלב
אתהעירייהמועצתאישרהשעברחמישיביום

החילוניתולישיבהלמכינההמשותףהמרכזהקמת

בשניםשעלההמקום,שבשכונה.ורבורגבמגרש

גניבולפתוחהכוונהבעקבותלכותרותהאחרונות

החילוניתההתעוררותאתוהולידחרדייםילדים

למאבקסמלמאזמשמשהשכונה,התחררותנגר

המכינהשלוהמדריכיםהחניכיםבעיניהחילוני.

לדו־קיום.לחתורחייביםברור:הפתרון

מענייניםתהליכיםיובלבקרית״קוריםרומב:

בשניםכאןלגורשעובריםאנשיםהרבהמאוד.

יהדותלימודי

לקהילהוהתנדבות

הצבאיהשירותלפני

צבאיתהקדםהמכינההוקמה1988ב־

לשירותלהכיןשנועדהבארץהראשונה

ולחזקגיוסלפנישנמצאיםצעירים

תשעהצבא.לפניהדתיתאמונתםאת

גםהצטרפו1997ב־מכן,לאחרשנים

המכינהאתוהקימולמהלךהחילונים

שנהבאותההראשונה.החילונית

משותפתמעורבתמכינהגםנפתחה

רבין,רצחעלבתגובהוחילוניםלדתיים

הקיטובעללגשרמהניסיוןכחלק

הישראלית.בחברה

צבאיותהקדםהמכינות36כ־מתוך

מכינותהן17כיום,בארץשפועלות

כלליותמכינותהןעשרדתיות,

מכינהגםוישחילוניות,ששמעורבות,

דרוזית.ומכינהרפורמית

ראשהמכינהדומב,יעללדברי

המכהנתהיחידהוהאישההירושלמית

דגששמהשלההמכינהכזה,בתפקיד

מודרנית,בגישהיהדותלימודיעלרב

בצמודענפהציבוריתעשייהבצד

משמעותי.צבאילשירות

אחתאתבצבארואים׳אנחנו

המשמעותיותהחברתיותהמשימות

איןהמכינהאתשעברלמיביותר.

שלבסופובצבאלשרתלאאפשרות

אתפטרהצבאשבהםבמקריםדבר.

לאומי.שירותלעשותיידרשהואהחניך,

מבחינתנוהואלצבאההכנהתהליך

לאתגרהכנהמנטליתהליךבעיקר

מהיהשאלהמתוךהצבאיהשירותשל

המשמעותיהשירותאתלבצעהדרך

החיילבלהיותמתחילזהביותר.

שייקחזההמתנדב,החיובי,הפעיל,

מסתייםזהקדימה.שלוהצוותאת

שאנודברולקצונה,לפיקודביציאה

הואבצבאהשירותבו.תומכיםמאוד

tfi^^הערכיםבמימושהראשונהההתנסות
^^^מרכזי.מאודדברוזההמכינהשל
מהלךלקדםכרגעפועליםגםאנו

₪^^שהחניכיםכדימשותףשירותשל
^^משמעותילמקוםיתגייסורקלא

מאחרכקבוצה.זאתיעשוגםאלא

השנהבנינוקטנה,שלנושהמכינה

ושניבינהמכינתעםמשותפתתוכנית

גולנילפרויקטהתגייסושלנוחניכים

ולקצונה".לפיקודומיועדים

ולשמורבשכונהשינוילעשותבמטרההירושלמיתהמכינהאת״הקמנודונזב:

העשירים״לצדהענייםהחילונים,לצדהחרדיםוחופשית.פלורליסטיתאותה

//\y

מת.אניבשבוע

Jg/K^,חמי>בעייתית

te'i



ישיבת

חירום
צעיריםשלקהילותגםהאחרונות,

חר־וגםבתוכם,שאנחנוחילונים,

בת־שמצטיירמהביןפערישדים.

בפו־בשטחשקורהמהלביןקשורת

מצביםגםכאןשנוצריםספקאיןעל.

הבע־סביבעימותיםכמובעייתיים,

אוציבורומבניכנסתבתיעללות

הפרדהשיצרקירבושבנוילדיםגן

החי־לאימהותהחרדיםהילדיםבין

והשנהקורים,כאלהדבריםלוניות.

שהחני־החנויותשבאחתמקרההיה

מהבנותביקשובהקוניםשלנוכים

הרבהלהםישכיצנועבלבושלבוא

שבאופןפיעלאףחרדיים.לקוחות

לחניכיםממליציםאנחנוכללי

אמר־יחסית,צנועבלבושלבוא

להיכנעולאשהםמילהיותלהםנו

ללחצים.

TS1$$שאוTS1$$שא־מאמיניםאנחנושני״מצד

$DN2$שאו$DN2$וכמוביחד,פהלחיותצריכיםנחנו

מה־אותנולהדיריכוליםלאשהם

בהת־אותםנדירלאאנחנוכרחנות

לנסותאםהיאהשאלהשלנו.נהגות
י,

מב־ואנחנושותפותאומאבקלייצר

המשותף.אתלמצואמנסיםחינתנו

י.׳בל־לחנותלהיכנסלאכשמבקשים

מאודאותימצמצםזהצנוע׳לאבוש

אבלכזה,במקוםלהיותרוצהלאואני

לצמ־לחרדילגרוםרוצהלאגםאני

כמושבתלשמורולאעצמואתצם

בשכ־פהחייםביומיוםרוצה.שהוא

שקשוריםמקריםישאבלטובה,נות

כוח.לייצרורצוןפוליטייםלמאבקיםיי

התושבים״.ברובמדוברלאלדעתי

שאנח־חושביםהזמן״כלקדוש:

אתשיוצרמהזהואוליבמלחמהנו

אניכאילומרגישהלאאניהתחושה.

מאוימתולאהחרדיםעםבמלחמה

להגיערוציםאנחנואחד.מאףפה

אניאבלקשה,וזהפעולה,לשיתוף

שכולנוברגעיקרה.שזהמאמינה

משו־לחייםוניצוץסיכוישישנבין

תפים,

$TS1$,משותפים$TS1$

$DN2$,משותפים$DN2$יקרה״.זה

מפ־לאאנחנו״בפועלקופצ׳יק:

ריעים

$TS1$מפריעים$TS1$

$DN2$מפריעים$DN2$ישלנו.מפריעיםלאוהםלהם

פהלקייםלהםגםשחשובחרדיםפה

שרקמביניםהםכימשותפים,חיים

גםישבשכונה.לחיותאפשרככה

מביניםולאבעצמםשסגוריםכאלה

מיעוט.שהםמקווהאניאבלזהאת

מא־משפחהאפילובשכונהלנויש

מצת

$TS1$מאמצת$TS1$

$DN2$מאמצת$DN2$חרדים״.של

בירושליםשתהיה״חשובדומב:

ההתחרדותאבלחילונית,מכינה

TS1$$העוחTS1$$העו־בעיר.היחידההבעיהלאהיא

$DN2$העוח$DN2$תע־מקומותחסריםמאוד,נרחב

סוקה

$TS1$תעסוקה$TS1$

$DN2$תעסוקה$DN2$דב־הרבהעודבירושליםויש

קשוריםשלאבהםלטפלשצריךדים

בשאלותעוסקיםאנחנולהתחררות.

לימודכתת

להכניסבמכינה.

חדשמשהולעיר

לזולת.עזרהושלסולידריותשל

שישתפ־רוציםשהיינודבריםאלה

רו,

$TS1$,שישתפרו$TS1$

$DN2$,שישתפרו$DN2$בהתחרדות.רקלעסוקולא

סמלהיאיובלשקרית״נכון

אנחנודברשלבסופואבלהמאבק,

ביחד.ופועליםמסתדריםוהחרדים

יהיולאשהםכדיפהלאאנחנו

בירושליםשיהיוחשובכיפהאנחנו

בעיניי,החרדים.לצרחילוניםגם

הבעיההבעיה.לאהיאההתחרדות

שונותקבוצותפהשישהעובדההיא

כשא־זו.עםזולדברמצליחותשלא

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$לשערמוםררהביןבצומתעומר

כלמרגישאתהשערים,ומאהשכם

הבעיהזאתבאוויר.המתחאתהזמן

האמיתית״.

במ־אופטימיותהרבהשישניכר

כינה

$TS1$במכינה$TS1$

$DN2$במכינה$DN2$.קוסטה,גיל,סער,הירושלמית

המ־וחניכיהצוותושארדומבאורן,

כינה

$TS1$המכינה$TS1$

$DN2$המכינה$DN2$שי־שינוי,יביאושהםבטוחים

צליחו

$TS1$שיצליחו$TS1$

$DN2$שיצליחו$DN2$חדש,משהולעירלהכניס

האחרו־בשניםפהנראהשלאמשהו

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$נו־לעריםגםבהמשךושיחלחל

ספות.

$TS1$.נוספות$TS1$

$DN2$.נוספות$DN2$הבאהשבשנהמבטיחהדומב

מבחינתעצמהאתתכפילהמכינה

יהיהורבורגושמרכזהחניכיםכמות

הש־תושבילכלפתוחקהילתימרכז

כונה.

$TS1$.השכונה$TS1$

$DN2$.השכונה$DN2$שצעי־לבובכלמאמיןואורן

רי

$TS1$שצעירי$TS1$

$DN2$שצעירי$DN2$למהשישהעתיד,דורהםהמכינה

בהמשך.לצפות

לחני־אומרתתמיד״אנידומב:

כים

$TS1$לחניכים$TS1$

$DN2$לחניכים$DN2$הםמתנה.להםשישהחדשים

המ־במסלוללרוץהזדמנותקיבלו

ערבי,

$TS1$,המערבי$TS1$

$DN2$,המערבי$DN2$,צבא,מהרלעשותהישראלי

המס־עלולעלותלאקדמיהללכת

לול

$TS1$המסלול$TS1$

$DN2$המסלול$DN2$.חד־הזדמנותלהםישפההרגיל

פעמית

$TS1$חדפעמית$TS1$

$DN2$חדפעמית$DN2$הםפנימה.ולהתבונןלעצור

היושלאהתנסויותהמוןפהחווים

הלימודיםעצםאחר.במקוםמקבלים

וע־עצמיתבריקהשלתהליךהם

שייה

$TS1$ועשייה$TS1$

$DN2$ועשייה$DN2$אישיותםאתשתשנהחברתית

הקצה״.אלמהקצה

שמ־אנשיםכאן״יששפיגל:אדר

גיעים

$TS1$שמגיעים$TS1$

$DN2$שמגיעים$DN2$,ורוציםבהמתאהביםלעיר

פשוט,תמידלאזהבה.להשתקע

באוכלוסייהמאודמאמיןאניאבל

שהיאבגללדווקאפה,החילונית

והתמו־קונפליקטשלממקוםבאה

דדות

$TS1$והתמודדות$TS1$

$DN2$והתמודדות$DN2$.לגורחוכמהלאזאתיומיומית

לעשותשצריךמהעלולדברבבועה

השמאלניםהערבים,הסודנים,עם

במ־לגורהיאהחוכמההימנים.או

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$ולצ־הזההקונפליקטאתשחי

מוח

$TS1$ולצמוח$TS1$

$DN2$ולצמוח$DN2$.כאןקורהזהאתרואהאניממנו

לזה.מדהימהדוגמההיאוהקהילה

מוכניםשהיוצעיריםהרבה״אין

יובל,בקריתבשיכוןלגורלעבור

המ־אתמוצאיםהקהילהחבריאבל

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$אתלהשביחברצוןרקלאשלהם

בשכונהמוצאיםגםאלאהשכונה,

קו־להם.המתאיםהמקוםאתהזאת

רים

$TS1$קורים$TS1$

$DN2$קורים$DN2$מדהימים.דבריםפה

בירוש־הפוליטית״הפעילות

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$מאשריותרמוניםעשרותענפה

לאאנימכיר.שאניאחרתעירבכל

חו־שלממקוםירושליםאתרואה

לשה.

$TS1$.חולשה$TS1$

$DN2$.חולשה$DN2$הנועראיכות,הרבהפהיש

מאודואניחזקנוערהואהיוםשלנו

עלהתחנכנוכולנוהזה.בדורמאמין

ועשהשקםהפלמ״ח׳׳דורשהיהכך

פחותלאשלנושהנוערחושבואני

לה־כדיפהנמצאלאאניאיכותי.

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$הםהעתידלדורהחניכיםאת

שמרי־אנשיםכאןישכאלה.כבר

מים

$TS1$שמרימים$TS1$

$DN2$שמרימים$DN2$להםשישמדהימים,פרויקטים

התהלי־שלומעמיקהעמוקההבנה

כים

$TS1$התהליכים$TS1$

$DN2$התהליכים$DN2$לעזורורוציםישראלבמדינת

העולם״.אתלשנות

במלחמהאניכאילומרגישהלא״אניקדוש:

שכולנוברגעאחד.מאףפהמאוימתולאהחרדים

יקרה״זהמשותפים,לחייםוניצוץסיכוישישנבין


