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

לאתר

ערב פסח תשע”ח

ם י ר ק י ם  י פ ת ו ש ו ם  י ר ב ח
חג הפסח מתקרב, ובליל פסח נקרא בהגדה: “השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין”. 

אנו מוצאים לדאבוננו שיותר ויותר נערים  המגיעים מהפריפריה החברתית )נערים  בסיכון(
בישראל אינם בני חורין:  הקשיים עימם הם מתמודדים לעיתים יחד עם   משפחותיהם, לא מאפשרים 

להם את החירות לבחור במסלול חיים  אחר, נכון יותר, המוביל להתקדמותם.

 במכינתנו, “אחד משלנו”, אנו עמלים לתת לחניכים שלנו את הכלים לגיוס משמעותי ואת היכול ת
לבחור, להיות חייל מן המניין  ולשרת שירות משמעותי  ולצמוח כאזרח מועיל במדינת ישראל.

הדרך לא תמיד פשוטה וזה דורש השקעה ופותח תוכניות יחודיות לחניכי המכינה, השנה הכנסנו 
רכזת טיפול אשר נותנת מענה לצוות בכל הקשור להתמודדות עם חניכים/נערים בסיכון וזמינה 

לחניכים “יש להם עם מי לדבר”...
החניכים במהלך השנה, מעבר לתוכנית המכינה הרגילה, מקבלים תגבור בכל הקשור לחניכה 

אישית.
כלי המלמד את החניכים את אחד השיעורים החשובים ביותר- הדרך לחיים מודעים ואחראים, 

חיים של בחירה ותכנון  והוצאתם ממעגל החיים הסבוך סביבם. 
כל חניך מתחיל מנקודה אחרת, זה מחייב את המדריך “לתפור” חליפה תואמת לכל חניך. 

 
את הברכה שלנו לפסח אנו מקדישים בלב כואב לבוגר המכינה ולוחם בגדס”ר גולני שטו טספו 
ז”ל שנספה בתאונת דרכים קטלנית לפני כחודש. בין חפציו נמצאה מחברת אישית ובתוכה דפים 

המעידים על חשבון נפש ויצירת מוטיבציה פנימית.
בין היתר כתב שטו ז”ל: “יש הרבה דברים שאני רוצה לשפר וצריך” “לקחת מנהיגות” “להתפתח 
יותר במובן החברתי” ולבסוף כתב “להיות תמיד יותר חזק מהתרוץ שלי”. דברים אלו מבטאים 
בצורה הטובה ביותר את מה שאנחנו רוצים להעניק לחניכים שלנו, שתמיד יהיו חזקים יותר מהתרוץ 

שלהם ויהיו חופשיים לבחור לעצמם עתיד טוב יותר.
 

כל זה לא היה יכול להיעשות ללא עזרתכם, הליווי, האכפתיות והדאגה למכינה.
ההתמודדות לא תמיד פשוטה  אבל כשרואים את התוצאות ואת הבוגרים שלנו ביחידות מובחרות, 

זה נותן לנו כח להמשיך במשימה שלקחנו על עצמנו.
רק  לפני שבועיים בוגר שלנו.... סיים קורס חובלים.

השבוע בוגר נוסף, שהיה בכלא אופק ושנתיים בגמילה במוסד רטורנו הצליח לעבור גיבוש לפלס”ר 
גבעתי ובכך לסגור מעגל ולהמשיך דרכו של פיני )פנחס( כהן ז”ל אשר המכינה היא על שמו 

ובכלל כ-95% מהבוגרים שלנו משרתים שרות משמעותי, על זה תודה לכם.
 אנו ממשיכים ללוות את בוגרנו. אנו עובדים עם שתי תוכניות ליווי המספקות “מנטור” לכל בוגר 
שרוצה. עד סוף השנה אנו מתעתדים לספק כשלושים מנטורים לשלושים בוגרים - דבר המסייע 

להם לצלוח את הפרק החשוב של החיים האזרחיים לאחר שירותם הצבאי.  
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