
 בוגרי נחשון ומדריכים יקרים,

 נתבקשתי לכתוב כמה מילים אודות התנדבותי בדרום בזמן הלחימה בעזה. 

ראשית אציין, שהתנדבות לא תמיד היתה עמוד תווך במכינת נחשון. היא התווספה )אני אם זוכרת נכון( אחרי 

 מחזור ג', ומאז הלכה וביססה את מעמדה, שלא היה ברור מאליו.

)ולהם אני  את עצמי כדבוקה בחיידק ההתנדבות, כאשר מקורות החיידק הראשיים הם זאביק וגלעדאני רואה 

. עם השנים נתקלתי במקורות נוספים כשלמדתי מעניקה את הקרדיט המלא בכל פעם שאני יוצאת להתנדב(

ה במסורות לעומק את הפילוסופיה של היוגה והמזרח. ערך הנתינה ללא תמורה מהווה דרך רוחנית בפני עצמ

מסויימות )וגם אצלנו ביהדות קיים ערך של גמילות חסדים(. אך למדתי גם, כי מעטים הם המיישמים תורה זו בחיי 

 יום.-היום

 להכיר בכך שנתינה היא ערך חשוב, הוא דבר אחד.

אינספור , לקחת ילדים לגן, לטפל בהורה מבוגר, ועוד רנס את עצמנו, את משפחתנואך תוך כדי הצורך הקיומי לפ

 חובות שיש לנו מדי יום, לעיתים אנו מרגישים שלא נותר לנו רגע אחד כדי להוציא לפועל גם התנדבות.

כאן עולה, לדעתי, הצורך, לומר, כי התנדבות לא חייבת להיות מרשימה, גדולה, כרוכה בנסיעות ארוכות, בהוצאות 

כוח רב למקבל )וגם לעצמנו(, בלי קשר לגודל  כספיות, או בזמן רב. עצם הנתינה, גם מהמעט שיש לנו, נותנת

למשפחות שבהן האב מגוייס, לאוכלוסיות  –הנתינה. כאשר אנו ניצבים בעיתות משבר ועולה צורך רב בעזרה 

חלשות כגון קשישים או ילדים בעלי צרכים מיוחדים, או בוגרים נפגעי חרדה וטראומה, וגם 'סתם' ילדים שיושבים 

 כל עזרה קטנה היא מועילה ו'נחשבת'. –או תעסוקה זמן רב בלי קייטנות 

במהלך שלושת השבועות האחרונים אנשים מכל קצוות הארץ התגייסו לארח משפחות מהדרום, תרמו מזון וציוד 

ומה לא. התנדבותי האישית  –לחיילים, הגיעו לדרום לשמח ילדים במקלטים, סייעו בקניות לנשות אנשי מילואים 

ליתי שבעה ימים בבאר שבע, חלקם במעון מוגן לנערות בסיכון, וחלקם במשימות שונות של היתה טיפה בים. בי

ביקורי בית לנפגעי חרדה, קשישים, ומשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. אני מאמינה שכל אדם שההתנדבות 

געה בי: הקטנה שלי נגעה בו, בהמשך יעשה משהו טוב למען מישהו אחר, כמו שהתנדבות של אחרים בעבר נ

 אנשים שהגיעו להרצות לנו במכינה בהתנדבות, לדוגמא. 

אסכם ואומר, כי אין משהו לתת שהוא קטן מדי או חסר ערך. אפילו רק לצלצל לקשיש בדרום ולשאול לשלומו, או 

 לשלוח ציור וברכה לחיילים, הם דברים קטנים שמגדילים את הטוב.

 מים, ושנדע ימים של שקטבתפילה שכל חיילינו ישובו הביתה בריאים ושל

 לירית קליין

 ור ח'זחניכה במחזור ג' ומדריכה במח


