ברכה לבוגרים
פעם אחת ,לפני הרבה מאוד שנים ,בשלהי האלף הקודם ,התחיל העולם .כלומר הוא כנראה היה שם קודם ,משהו עם
שופטים ומלכים ,ביצות ,ותורכים ,שומרים ומלחמות.
אבל עבור החבורה המופלאה של האנשים הצעירים שיושבים כאן היום,
אז ,ממש אז ,התחילה הספירה.
הספירה הגיעה היום ל  18שנה ,ומשמעותה התחלה של דרך חדשה.
הרפתקה של גילוי עצמי ,של שירות למען המולדת ,של ניסוי ותהייה,
של מימוש והצלחה.
לפני הספירה היו כאן משוגעים שחלמו ,והגשימו ,בנו והפריחו ,טיפחו ואהבו.
כולנו תקווה שמשהו מה״שיגעון״ הזה דבק גם בכם ושתדעי גם את ואתה ,לחלום ,להגשים ,לטפח ולאהוב .בדרככם
כמובן.
הראשונים שהגיעו לעמק היו מצויידים רק בשיגעון הזה ובשייכות למשהו קדום שנקרא העם היהודי .משהו שהיה צריך
להחיות אותו ולצקת לתוכו תוכן חדש ורלוונטי.
לכם ,בזכותם ,וגם בזכות הוריכם שהמשיכו את דרכם ,יש שלוש מתנות נוספות בתרמיל הגב .שלוש אבני חן שילוו אתכם
בכל אשר תפנו .בארץ ובעולם.
המתנות הללו הן תמרת ,העמק וארץ ישראל.
לכם שגדלתם כאן זה נראה כרגע מובן מאליו .אולי כי לא ראיתם עדיין חיים אחרים .ייתכן שכשתתרחקו קצת מהקערה
הזו שאנחנו קוראים לה העמק ,והצ׳ופצ׳יק הזה שעליו בנוי ביתכם ,ייתכן שאז תדעו להעריך לעומק את הערך של שלוש
המתנות הללו עבור כל אחד ואחת מכם.
לכל אדם שגדל בארץ יש מתנה אחת ,לפעמים שתיים .לכם יש שלוש.
תמרת ,העמק וארץ ישראל.
מתנות שתמיד ייתנו לכם ביטחון ותמיכה בדרך .ידיעה שתמיד יש לאן לחזור ,גם אם רק לחיבוק ואהבה.
בזמנים בהם לא תזכרו מי אתם הם יעניקו לכם את שורשים.
ברגעים בהם תלכו לאיבוד הם יזכירו לכם את מקומכם בעולם.
בתקופות שתרגישו בודדים הם יספקו לכם שייכות.
הם ה ״חסמבה ,חסמבה ,חסמבה שלכם״.
כמו שלוש מילות קסם ,בכל מקום ,בכל זמן ,כשתפגשו מישהו תלחשו באוזנו שאתם משם.
אם גם הוא משם הוא ידע.
גם אם הוא לא משם הוא עשוי לדעת.
אם לא זה יקרה ולא זה ,אתם תדעו.
אתם מתמרת ,בני העמק ושייכים בלב ובנפש לארץ ישראל.
אבי ,שמשפחתו יושבת בירושלים מאז גירוש ספרד ,אומר שאפשר להוציא ירושלמי מירושלים אבל אי אפשר להוציא את
ירושלים מירושלמי.
אפשר שתצאו מתמרת .אי אפשר יהיה להוציא את תמרת מליבו של מי שגדל כאן .מלבכם.
אתם יודעים את זה כבר עכשיו .כשתהיו רחוקים ממש תרגישו את זה.
ילדים יקרים שלנו ,צאו לשלום ,וחזרו בשלום .מצאו את דרככם בדרככם ,צעדו בה בלב פתוח ונפש חפצה ,בסקרנות
וחדוות הגילוי ,של העולם ושל עצמכם בתוכו.
חלמו ,הגשימו ,בנו וטפחו את החלומות שלכם.
ולנו יש רק בקשה אחת אליכם ,שמרו על עצמכם ,וכשייוולד לכם ילד או ילדה ,נכדים שלנו ,תלחשו לאוזנם את שלוש
מילות הקסם ותראו מה יקרה.
לכם.

