היי נעמי,
מקווה שאת בטוב.
לקחתי לי את סוף השבוע כדי לעבד את החוויה המיוחדת שהייתה לי השבוע .אז מעבר למפגש עם
הילדים המעולים והמקסימים האלו ועל הכיף הגדול שהיה ,הייתי רוצה להאיר בפניכם נקודה
מיוחדת שעבורי הייתה משמעותית במיוחד.
לפחות בקבוצה שאני הייתי בה השבוע – הקבוצה הכתומה של אלונה ,נוצר מפגש בלתי אמצעי של
שכבות אוכלוסיה מגוונות במיוחד של החברה הישראלית .אני ,בחורה דתייה שגדלה בגוש עציון,
אמנם בבית של "העבודה" אבל עדיין "מעבר לקו הירוק" ,יחד עם בחורה ערבייה ישראלית,
חבר'ה מהתנועה הקיבוצית ,עירוניים ,מושבניקים ,מהמרכז ומהפריפריה.
אז מעבר להזדמנות המיוחדת הזאת של מפגש שכזה ,מה שהפליא אותי יותר מכל היה דווקא
שלא הייתה שום משמעות ל"כותרות" הללו .לא הורגש הפער או השוני לכאורה בין הקבוצות
הללו .לא ניתנה משמעות למקום ממנו באנו ,אלא באמת כל הכוחות נותבו לעשייה חיובית
ולהגדלת הטוב.
אני מרגישה שמעבר לכיף הגדול שאתם עושים לילדים ,לעובדים ולמתנדבים ,אתם מאפשרים
הצצה חד-פעמית למציאות שבה ניתן לעשות דברים מדהימים למרות השוני ואולי אפילו בגללו,
על ידי הכלה וקבלה אמתית ועל ידי התאחדות סביב המטרה האמתית שלנו פה – עשיית טוב
והגדלת הטוב .אני לא יודעת אם זאת אחת מהמטרות שלכם ,אבל אפילו בדיעבד היא הושגה
בגדול.
עיקר המטרה שאני כותבת לך את זה היא ,כי לפעמים אנשים שוכחים להודות על הטוב שיש להם
כי הוא כל כך ברור להם מאליו ,אבל הטוב שלכם הוא נדיר ומיוחד ,במיוחד במדינה המסובכת
והמורכבת שלנו ,בעיקר כשחוזרים אל המציאות אחרי שבוע שכזה וגם כמובן כי אף פעם זה לא
מיותר לומר תודה (:
תודה רבה על ההזדמנות לקחת חלק בפרויקט המיוחד הזה ,ששם את עשיית הטוב במרכז ומראה
עד כמה קל לעשות את זה כשמוחקים את כל ה"כותרות" שמטשטשות את הדבר האמתי.
תודה על ההזדמנות להציץ ולראות שיש תקווה ושיש דרך לעשות את הדברים אחרת.
אני מקווה שהאור של הכפר יצליח לפרוץ החוצה ולהמשיך ולהפיץ הרבה טוב פה בארץ הקטנה
שלנו.
שתמשיכו לחגוג את החיים ולעשות הרבה טוב!
שיהיה שבוע טוב של הרבה עשייה חיובית.
הרבה טוב!
ימימה
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