30.12.91
לנעמי!
את לא תאמיני מאיפה אני כותבת לך .בעצם את אולי תאמיני אבל אני עדיין לא .אתמול התחלנו את הקורס ! זה היה הלם
די רציני והיום היה נורא מדכא .
קודם כל היינו צריכים לחכות כמעט שעתיים בצומת גולני כדי שההסעה תבוא לקחת אותנו לבסיס .אח"כ ,אחרי עוד כמה
זמן שנאלצנו לחכות ,קיבלנו מדים ענקיים ומגוחכים ,בלי סוודרים ובגלל זה אנחנו צריכות להסתובב כל הזמן בדובון .קפוא
כאן נורא בבסיס .כל היום עבר על כל מיני שטויות והרגשנו ממש כלום .היום כבר קצת יותר טוב .התחלנו קצת ללמוד.
חילקו אותנו ל  3 -צוותים ואני בצוות עולים .כלומר אני לומדת איך ללמד עולים .יש עוד  2צוותים לחיילים שלא למדו .רוב
הבנות ממש נחמדות לפחות לפי ההיכרות השטחית שהספקנו להכיר .יש לנו גם מפקדת חמודה שלא עושה הרבה ענין מכל
"ההקשב" וההצדעה )היא קצינה( .אני מתארת לעצמי שכל השוק הראשוני הזה יעבור מתישהו ונכנס לשיגרה מסוימת .
דרך אגב שכחתי לכתוב לך שעברתי את הטסט! )זה פשוט כבר מאחורי באזרחות  -אני כאן רק יום וחצי וכבר האזרחות
נראית רחוקה( .אבל בגלל שהמכונית שלנו היא של העבודה של אבא שלי אני אצטרך לנסוע רק איתו במשך חודשיים ואז
לעבור עוד טסט אצלו בעבודה .מרגיז אבל בינתיים לא כ"כ רלוונטי לגבי .כמה כבר יצא לי לנהוג בשישבת הקצרים בבית?
הקורס הוא  10שבועות לפני טירונות ,טירונות מקוצרת ושבוע אחד אחרי .נשארים  3שבתות .סה"כ התנאים פחות או יותר
סבירים .גם הבסיס די קרוב לבית  -בערך  1 1/2שעות נסיעה .טוב ,קפאה לי היד ונראה גם השכל .אני לא מצליחה להמשיך
את המכתב אז אני אשלח אותו מחר בבוקר .
להתראות
מהשוחרת )אפילו עוד לא ממש חיילת(
גנית.

12.1.92
לנעמי!
השעה עכשיו :30 11בלילה וכיבוי אורות רק ב 12:00 -אז זה זמן טוב לכתוב .עד עכשיו הייתי בספריה ורצתי לצלם כל מיני
דברים להתנסות ולהכין ולארגן  . . .בקיצור ,כמו שכבר אמרתי לך בטלפון ,ממש לחוץ.
בסה"כ אני מרוצה מהקורס .יש את הקטעים הקשים ,הלחוצים והמעצבנים אבל זה מענין והעיקר שאח"כ התפקיד ממש
טוב ואז גם התנאים ישתנו . . .החיים שלי עכשיו מתחילים ונגמרים בצבא .אין לי הרבה מעבר לזה .גם כשאני באה הביתה
ביום שישי שום דבר לא מחכה לי )יותר נכון אף אחד(.

8:40בבוקר 13.1.92
אני נמצאת עכשיו בשיעור עם מורה מבחוץ ואין לי כוח להקשיב לה .אני גם ממש עייפה ובא לי לישון ברגע זה .בד"כ החזרה
ביום ראשון די קשה ביום שני לרוב הבנות יש משבר אבל זה עובר אח"כ .כמובן יש תמיד את אלה שמקטרות כל הזמן
)במיוחד כשנשארים שבת( אבל אני לא ביניהם .ההלם הראשוני של הצבא כבר עבר .זה כבר השבוע ה 3 -שלי כאן וזה נראה
כאילו אני כל החיים שלי הייתי בצבא .כל מה שהיה לי לפני נראה רחוק ולא ממשי .גם התחילו להתיחס אלינו קצת יותר
טוב .נותנים לנו יותר זמן ,נותנים לנו לצאת מתי שרוצים מחדר-אוכל וכו '.אבל עדיין יש דברים שמפריעים .המדים האלה
הופכים את כולם לאותו דבר וזה מפריע .אמנם גם בביה"ס היו מדים אבל בכל זאת כל אחד היה שונה .כאן כולם נראים
אותו דבר ומהגב כמעט בלתי אפשרי להבדיל ולזהות מי הולך .

יום שבת 1.2.92
לנעמי!
. . .אצלי הכל בסדר .הקורס ממש מענין ואני נהנית .גם הבנות ממש נחמדות .לא כולן כמובן ,אבל הצוות שלנו ,צוות עולים
ממש טוב . . .השבוע נפגשנו עם הרבה עולים  -גם מרוסיה ,גם מאתיופיה באתר קרוונים והיה מאד מענין .העולים כאלה
נחמדים .אני ממש מרוצה שאני בעולים ולא צריכה להתעסק עם החיילים המופרעים )הם ממש מפחידים( .עברתי כבר חצי
קורס ) 5שבועות( ומשבוע הבא נתחיל להיכנס לכיתות וללמד חיילים ממש .
יום א' 2.2.92
עכשיו אני נמצאת בבסיס .יש לי שעה בערך עד ששאר הבנות יגיעו )כי אני נוסעת בהסעה אחרת שבאה מוקדם( אז אני
מנצלת את הזמן הפנוי הזה .בשישבת פשוט לא היה לי זמן להמשיך .תמיד הסופשבוע עובר בטיל .אפילו שאני לא עושה
משהו מיוחד הזמן זורם מבין האצבעות וכבר מגיע יום ראשון .אתמול אנדה ואני הלכנו להופעה של ג'ז והיתה שם זמרת
כושית מצחיקה עם קול אדיר  -שחור שחור .זה היה ממש כיף ללכת להופעה ,לצאת מהבית ,מהצבא אחרי כ"כ הרבה זמן .
. . .תכתבי לי לבסיס כי מרגישים פה נורא מנותקים וכל מכתב שמגיע זה כיף .
. . .יש לנו מפקדות ממש מקסימות .המפקדת של הצוות שלי ממש חמודה .היא הכי פחות שומרת על דיסטנס מכל שאר
המפקדות .היא מחייכת וזה ממש כיף לדבר איתה .מפקדת הקורס שלנו היא שקלית אמיתית .מספיק לראות איך היא
הריצה אותנו במסע של  8ק"מ בבוץ ובחושך .אבל יחד עם זאת היא גם יודעת לחייך ולהיות נחמדה .היא בהחלט יכולה
לשמש דוגמה .
. . .כמו שכבר כתבתי זה היה מסע של  8ק"מ בלילה בבוץ ,בשלוליות .המסע היה בהליכה מהירה עם קטעים גדולים שהיו
בריצה .היה צריך לסחוב כל מיני דברים כמו ג'ריקנים ,אלונקה  . . .היה די קשה אבל עמדנו בזה וזה מה שהיה כ"כ כיף.
אחרי שגמרנו את המסע הרגשנו אדיר! הרגשנו שאם הצלחנו לעבור את זה אנחנו כבר מסוגלות להכל .זאת היתה פשוט
חוויה אדירה .זה כבר היה לפני שבועיים או שלושה .
. . .והשבוע כבר מתחילים כמעט ממש בתכלס  -מתחילים להיכנס לכיתות וללמד חיילים .
. . .יום לפני שהתחלתי את הקורס היו לי ספקות אם אני מתאימה ואם אני מסוגלת לעמוד בפני כיתה עכשיו ראיתי שאני
מסוגלת .כמובן שמתרגשים בהתחלה אבל אחרי כמה דקות זה עובר והשיעור זורם .לפני החיילים זה יהיה יותר מלחיץ כי
הם זרים . . .אני צריכה לגרום להם להקשיב ולשבת בשקט .למזלי אני בעולים ובעית המשמעת היא הרבה פחות חמורה,
אבל בכל זאת צריך לגרום לריכוז ושיתוף פעולה בכיתה וזה לא תמיד קל .אני שמחה שסוף סוף הגענו לשלב מעשי .כי מה
שעשינו עד עכשיו היה די באויר .לימדו אותנו כל מיני תאוריות יפות ושיטות הוראה ופיקוד .מילאו לנו את הראש עם כל
מיני דברים תאורטיים שלא תמיד אנחנו יכולות לראות איך זה מתיישב במציאות .גם הראו לנו כל מיני בעיות ודילמות
שנוצרות במהלך התפקיד אבל לא נתנו לנו פתרונות ואין נוסחת פלא ושהם נותנים לנו כלים אבל אנחנו צריכות לבד להגיע
לפתרון .אבל אנחנו נשארות ממש מבולבלות מכל זה .

אני מסיימת כאן .אני רוצה לשלוח את המכתב מחר בבוקר כדי שיגיע מהר וכדי שגם התשובה שלך תגיע מהר!
גנית.
3.2.92
שלום לך ! )לפני שיחת הטלפון(
הסתפרתי ! יש לך עכשיו חברה עם קרה קצר! כולם החליטו שאני משוגעת אבל אני התעקשתי והיום בהפסקת צהרים
מירב סיפרה אותי .המפקדת בקושי זיהתה אותי וזה היה מצחיק .זה באמת נראה חמוד ואני מרוצה.
4.2.92
)אחרי הטלפון(
. . .איזה קור! פשוט קפוא .ואתמול שמרנו בלילה .כל שתים שמרו שעה וחצי בקור ובגשם .אני לא יודעת איך אני אשרוד
את היום הזה .אין לי כוח ,אני מתה לישון ,הרגליים קפואות .בקיצור נהדר.
13.2.92
לנעמי!
סוף סוף קיבלתי ממך מכתב ונורא שמחתי! זה באמת היה כיף לשמוע ממך שוב אחרי די הרבה זמן!
אני כבר בסוף השבוע ה  7 -לקורס .וזו כבר הדרך לסוף למרות שאני עדיין לא מרגישה את זה בכלל . . .אנחנו נשארים את
השבת הזאת ,אח"כ יוצאים ושוב נשארים ,ואז טירונות שמתחילה ב .8.3.92 -
. . .השבוע כבר העברתי שיעור .וזה היה ממש כיף .היתה לנו כיתה פשוט מקסימה .אחד אחד בחורים נחמדים .היה שם
אחד אמריקאי ג'וש חתיך אמיתי .חוץ ממנו כל השאר היו רוסים .ממש בחורים על רמה וכאלה חמודים . . .הם גם שיתפו
פעולה ודיברו והשיעורים עברו פשוט בכיף.
גיליתי שאין לי כ"כ בעיה לעמוד מול כיתה ואני חושבת שעמדתי בביטחון והשיעור היה טוב גם לפי המשוב שקיבלתי
מהמפקדת והבנות לצוות.
. . .קיבלנו יום חופש כי כל הדרכים לבסיס שלנו היו חסומות בשלג .פשוט מדהים מה שקרה כאן  -כל הגליל היה מחוסה
שלג שנשאר עד יום שלישי כשחזרנו לבסיס .ועכשיו אנחנו תקועים פה לעוד שבוע .ההורים יבואו לבקר אבל בכל זאת אין
טעינת מצברים להמשך השבוע .גם השבוע הייתי חניכה תורנית וכל היום התרוצצתי ונשארתי עד  12:00בלילה כי אז יש
כיבוי אורות ולא נחתי לרגע .יש לי עוד מחר ואז זה על כל הקורס .
אז לילה טוב
מגנית .

28.3.92
לנעמי!
סוף סוף קיבלתי ממך מכתב! אני מבינה שלא תמיד יוצא לכתוב לכן אני לא כועסת או משהו כזה  -אני פשוט שמחה לקבל
ממך מכתב.
מאז המכתב האחרון קרו כמה דברים .הייתי בטירונות מגעילה של שבועיים ואני אפילו לא רוצה להיזכר בה .אלה היו
שבועיים הכי מגעילים שלי בצבא .התייחסו אלינו כמו זבל ,השפילו אותנו ,הענישו אותנו ,זלזלו בנו .אני לא יודעת כ"כ למה
אבל לקחתי את זה ממש קשה .אני לא מבינה למה צריך את היחס המגעיל הזה .זה הרי לא משיג שום מטרה .בקורס היתה
לנו משמעת הרבה יותר חזקה ועדיין התיחסו אלינו בכבוד והעריכו אותנו .אבל העיקר זה עבר וכמו שכבר כתבתי אני לא
רוצה להיזכר בזה יותר.
השבוע גמרתי את הקורס! מעכשיו יש לי שרוך ורב"ט !השבוע היה לנו מסע מסכם של  12ק"מ ,טקס סיום ו -ביום שני אני
כבר מתחילה בתפקיד !
. . .זהו ,אלה הם חיי בצבא .מעבר לזה אין שום דבר מיוחד .כשאני חוזרת לשישבת הביתה אני נפגשת עם אנדה ,נוסעת
לפעמים לטייל קצת עם המשפחה וזהו .כך עוברות להן  48שעות במהירות הבזק ושוב חוזרים לצבא .לפעמים נשבר ובא
לברוח ולא לחזור ביום ראשון אבל עוברים את זה .סה"כ התפקיד שמצפה לי החל מיום שני )אני עדיין לא כ"כ קולטת(. . .
מענין ואני מרוצה.

יום ב' 2.11.92
נעמי!
. . .פתחתי קורס חדש בשבוע שעבר ולא היה לי רגע זמן .הקורס הוא לא של טירונים אלא של חיילים באמצע שרות וזה כבר
הרבה יותר טוב .רוב החיילים הם בעלי מוטיבציה גבוהה ללמוד וגם אין את כל השטויות של הקשבים ,קדרים וכו' .אבל
קיבלתי שוב את הכיתה ברמה הכי נמוכה וזה די מתסכל .אמנם זאת לא כיתה כמו שהיתה לי קודם שהיו סתומים לגמרי
אבל עדיין רמה נמוכה .זה מרגיז במיוחד כשאני רואה את החיילים האחרים במחלקה שהם ממש אנשים כמוני וכמוך
אינטלגנטים ובוגרים .יש לי חיילים נחמדים בכיתה אבל הם די ילדותיים וגם חלק לא מי יודע מה אינטלגנטים .אבל אין
הרבה מה לעשות חוץ מלהנות כמה שאפשר במשך  3החודשים הקרובים.
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