
 

 

 ,חברות וחברי ארגון הבוגרים

ר ח'(, פועלת של צחי רובין )רכז הבוגרים הקודם ובוגר מחזו בזכות הדחיפה המשמעותיתבשנתיים האחרונות, 

 ארגון הבוגרים. פעילות הבוגרים ושל וועידת הבוגרים כ"מנוע" של

 משנה, ביולי האחרון, ארגון הבוגרים החל 'לרוץ' באופן רשמי. לפני פחות

והפקת אנו עורכים תחקור ארגון הבוגרים, של שנת הפעילות הראשונה בימים אלה, כשאנחנו לקראת סיומה של 

בים הקיימים ברשותנו באופן מיטבי, כדי להצליח להיות רלוונטיים, לנצל את המשאמהשנה החולפת וזאת  לקחים

אנחנו  בוחרים להיות חלק מארגון הבוגרים.ולענות על המטרות שבשמן כולנו הוות בית לבוגרות ובוגרי המכינה ל

היינו צריכים לעבוד טוב יותר ולכן חשוב לנו להשקיע בתהליך הלמידה לקראת המשך  יודעים שיש תחומים בהם

בהמשך גם נפיץ את המסקנות מהתחקור שאנחנו עורכים בימים אלה )לכן גם חשוב לנו מאוד שתענו על העבודה. 

 הסקר ששלחנו! הוא מצורף למייל(

 אז מה עשינו בשנה הזאת? 

 של פעילות הארגון "יריית הפתיחה"שהיוותה את פת בוגרים יקיימנו אס 

  קווים מנחים לארגוןגיבשנו 

 פגשים של ועידת הבוגרים במטרה לקדם פרויקטים שוניםערכנו מ 

 אירועים מחזורייםו קבלות שבת מבו"ל, ,מפגשי בוגרים קיימנו 

 הצטרפו אלינו בוגרי תכניות ההמשך של המכינה 

  לשנת המכינה עצמה בוגרי ובוגרות המכינהיצרנו חיבור בין 

 עדכנו את הפרטים במאגר הבוגרים על מנת שייתן מענה לחיבורים וצרכים שונים שעולים  

 ות נפגשנו דרך לצרכים החדשים שעלו ובהתאם להגבלות החדשלמדנו להתאים עצמנו תקופת הקורונה ב

 נוצרה הזדמנות להתחבר לפעילות הבוגרים ולראות שוב פרצופים מוכרים ואהובים!, הזום ללימוד משותף

 

ת שי פיצ'רסקי סיימה את תפקידה באופן רשמי בסוף חודש מרץ. בנוגע להמשך, בעקבו -בנוגע לרכזת הבוגרים

 שינויים שחלים במדרשה אנחנו עדיין לא יודעים אם התקן הזה ימשיך במתכונת הקיימת.

 

 לקראת מה אנו צועדים? ,אז

את יציאה של הארגון לדרך עצמאית ופעילות כעמותה שעומדת בפני נוחה לקרארגון הבוגרים הכין תשתית 

  עצמה!

צעד מרגש ויש בו אפשרות והזדמנות אדירה להיות אקטיביים, יוזמים ולהגשים מטרות שהן המכנה המשותף  וזה

בהון האנושי ממנו בנויה קהילת הבוגרים ככוח שיכול להניע תהליכים משמעותיים ולהשפיע  אנו רואים בין כולנו!

 כלפי פנים וכלפי חוץ. -במקומות שונים ומגוונים

מושכות ותכניס שתיקח את ה חדשה בחירות לוועידת בוגריםיתקיימו  ,וכחלק מהתהליךלאחר הקמת העמותה 

 רוח חדשה לפעילות שלנו!

  נשמח למעורבות של כמה שיותר מכם.ן כדי להצליח ולדייק את הצעדים המשמעותיים האלה.

 לסיכום, 



 

 

על השאלות, העצות והיוזמות שקמו. חשוב לנו לומר תודה רבה על שיתוף הפעולה שהיה בשנה האחרונה, 

כשדברים כאלה קורים אנחנו מצליחים להיות משמעותיים! ככל שנזכור כולנו שלכל אחד ואחת יש כאן קול 

כך זה יבטא באופן מדויק יותר את הסיבה  -שמשפיע על הארגון, שיש לנו מקום ושאפשר ליזום ולחלום יחד

 שבגללה אנחנו כאן.

 דרך החדשה שאנחנו יוצאים אליה!ה בשיהיה לכולנו בהצלח

 ועידת הבוגרים.

 

 


