








ואני אורן
 אשר שלו, היפות התכונות את להעלות הצורך שנה. 25 של תקופה אורן עם עבדתי

סביבתי. ועל עלי היום עד משפיעות כאדם, אותו והמעצבות באישיותו במיוחד בולטות

 בי, עלו ופחדים חששות הרבה חדש, כמנהל הגיע אורן כאשר הייתי כבר הספר בבית
נסתדר? איך תכונותיו? תהיינה מה לעבוד? עלי בוס איזה ״עם כמו:

 מוחלט שוויון של היתה ממנו שקיבלתי ההרגשה המשותפת, עבודתנו בתחילת כבר
 והבנה שותפות פתיחות, בינינו יצרה זו תכונה ומעמד. דרגה של הבדל ללא בינינו,

משלו. דיעה עלי לכפות לנסות מצידו כוונה כל היתה לא כאשר התחומים, בכל

 היו תמיד יחד, עבדנו בה הארוכה התקופה בכל בינינו שהיו היחידים הקופליקטים
 את אהב שהוא מכיון זאת שהוא, כל בירוקרטי עניין ולכל לניירת בשנאתו קשורים

 לימד ואף שלו לדרך הסתגלתי מיד, למטרה להגיע מנת על והתכליתית הקצרה הדרך
בנושא. להטרידו והפסקתי הניירת ענייני עם לבד להתמודד אותי

 בתחום מלאה אוטונומיה לי ונתן עלי סמך הוא כמה עד להרגיש לי נתן זה דבר
ביה׳׳ס. של האדמינסטרטיבי

 ומציע. מבין עת, לכל מצויין וחבר ענו כצנוע, בעיני אוח אברהם התגלה כאדם,
 החומרנות כנגד והעקרונות, הערכים לטובת המאזניים כפות הכריעו תמיד בשיפוטו

שבעניין. והחיצוניות

 ״בוס״ ולא ונאמן, מהימן מרגיע, חבר עימי שיש להרגיש לי גרמה אלי התייחסותו צורת
הוראות. שנותן

 ראה תמיד קדומות, דעות לא אף דבריו, מאחורי חבויות רעות כתנות כל היו לא לעולם
 שהוא תקווה, ומלא אופטימיסט כך כל היה הוא מחלתו בזמן אפילו באפלה, האוד את

 כשעזב כבד היה ההלם ולכן שלו באופטימיות אותנו להדביק הצליח ואף הכל את ינצח
אותנו.

 ובאצילות בכבוד עניין מכל ולצאת יפה לתמרן הוא ידע ומסובכים מביכים הכי במצבים
 היום יביא חדש פרוייקט איזה לשמוע חיכיתי לעבודה כשהגעתי בוקר מיד־ רבה.

 זה אזי פרוייקט לא זה ואם לדבר, ואמונתו בהתלהבותו אותנו ידביק ושוב באמתחתו
היום. כל אותנו שסחף אקטואלי נושא

 ללא באמצע, הופסקו לימודי - דברים דברים ממנו למדתי יום כל איתו, לעבוד אהבתי
מראש. אתרעה

 למדתי אשר כל את מאודי בכל לשמור אשתדל מאד. משמעותית תקופה תמה לגבי
הלאה. להעביר ואף ממנו

לעד! אותו אזכוד

בנדריאן חנה

אורן אברהם מר לם

רבי שלום

שכזה. למכתב פתיח למצוא שקשה ספק איו

שמחתי את בניגוד, אך מחלתך, על כששמעתי צערי את להביע רק רציתי

הבריאות. קו אל ומתקדם מחלים שאתה כששמעתי

ן ואמץ״ ״חזק - מ חוץ לאחל נשאר עוד ומה

האחרונה. בשנתי גם אותי ושתלווה מהר, שנפגש מקווה, ואני

השנה. בסוף הספר בבית שחסרת ספק אין

ובידידות בהערכה

שירלי טמיר

אורן עם רגעים - >״ב שכגת

 הרצאות ויכוחים, - שכבה שעורי .1
שרית - ופוליטיקה

 אחד להקשיב ללמוד צריכים ״אתם
מירב - לשני״

 פתוחה דלת - אוק של החדר .2
ורד - קשבת ואוזן

 - ונדבר,״ לחדר אליי ״תבואו
שירילי

- תלמידים שיתוף .3
הספר״ בית תחומי ״בכל חיים דרך

יניב - לזולת כבוד תן .4
 בני כל קודם להיות חייבים ״אתם
הדר - אדם״

 - פעילות שעת - תלמידם מועצת .5
אורלי
שירלי - לרעיונות״ פתוח ״תמיד

 - הספר ולבית לקהילה תרומה .6
הדר
 מקום. לו אץ תורם שלא ״מי

. ורד - בביה״ם
שירלי - מקבל״ שתורם ״מי

יניב - ביה״ס טיפוח נקיון .7
 - האדניות״ על לשבת לא ״נא (1

שרית
אז <2  לשבת יכולים אתם ״

שירלי - כזה״ בלכלוך

המון ממך למדנו .8










