"זה לא קל להיות כאן בלי משפחה"
השבוע מצטלם אלכסנדר (סשה) פייגין ( )21תושב הוד השרון לתוכנית "נינג'ה ישראל" לאחר שעבר את המיונים
הקשים .אלכסנדר ,חייל בודד ,מספר על העלייה ארצה לבדו ,על השנים הראשונות בפנימייה ועל החיבור שלו לספורט
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צילום :פרטי
אלכסנדר (סשה) פייגין ( )21תושב הוד השרון ,עלה לארץ לבדו כשהיה בן  ,14במסגרת תכנית 'נעלה' ,כשהוא משאיר
ברוסיה את בני משפחתו ,בהם אביו ואמו איתם לא נפגש מזה כשנתיים וחצי .את חייו כנער העביר בפנימיית הכפר
הירוק ,בהמשך התגייס לצה"ל וכיום הוא משרת כמדריך כושר קרבי וקרב מגע .בליל חמישי מצטלם סשה לתחרות
"נינג'ה ישראל" לאחר שעבר את המיונים הקשים.מה הביא אותך להחלטה לעלות לבד לישראל?
"כשגרתי ברוסיה לקחתי חלק בפעילות של הסוכנות היהודית ,למדתי על היהדות ,על סיפורים מהתנ"ך וזה פשוט נכנס
לי ללב .התחברתי לקהילה היהודית והרגשתי שזה נכון לי לנסוע לישראל ,לנסות להתחבר לשורשים שלי .הבנתי גם
שישראל היא מדינה דמוקרטית והרבה פחות מושחתת מרוסיה ,מדינה עם שוויון ויותר הזדמנויות ,חשבתי שאוכל
להצליח כאן יותר".
איך התמודדת לבד בארץ זרה?
"הייתי בן  14כשהגעתי לארץ ובמסגרת התכנית גרנו כל התלמידים בפנימיית הכפר הירוק ,שם קיבלנו את התמיכה
הפדגוגית וכל מה שמעבר ,אבל ברור שזה לא קל להיות כאן בלי משפחה .אומנם יש מדריכים שמסייעים ,אבל אתה
מרגיש שאין לך את הגב הקרוב של הורים שאתה יכול לשתף אותם .גם מבחינה חברתית היה קשה להתחבר לישראלים
כי המנטליות אחרת לגמרי ,לכן בהתחלה לא היו לי יותר מדי חברים ישראלים .גם בחגים הרגשתי את הקושי,
כשתלמידים אחרים יצאו למשפחות שלהם ,לחגוג או אפילו סתם בסופי שבוע ,זה לא היה קל .בהתחלה בדקנו אופציות
של משפחות מארחות ,עד שמצאתי את המשפחה שאני איתם כבר  6שנים ,בהוד השרון".
בין השאר מקבל סשה סיוע במסגרת עמותת "חיילים של זהב" שהקים הפעיל החברתי ,עופר סלומון" .כל חייל בעמותה
מקבל כרטיס עם כל מיני הטבות ,מספרה בחינם ,הטבות לסרטים בקולנוע ,טיפולי מסאז' 50% ,בהוצאת רישיון נהיגה
ועוד ,פשוט כל דבר שחייל בודד צריך ומעבר" ,הוא אומר" ,העמותה גם מלווה את החיילים הבודדים אחרי השחרור ,בין
אם במציאת עבודה ,במציאת דירה או אפילו ריהוט לדירות שלנו".
"הייתי ילד קטן ולא עם הרבה שרירים"
סשה מחובר מאוד לספורט ,אבל החל להתאמן רק כשהגיע ארצה .השבוע הוא יתמודד כאמור בתכנית הטלוויזיה "נינג'ה
ישראל" ,לאחר שעבר את המיונים הקשים" .מגיל מאוד קטן רציתי להתאמן ,תמיד רציתי להיות חזק ,כי הייתי ילד קטן

ולא עם הרבה שרירים ומאוד התחברתי לתחום של התעמלות קרקע .כשהגעתי לארץ התחלתי להתאמן ולמדתי את הכל
לבד ,באמצעות יוטיוב .גיליתי שזה הרבה יותר בריא לי מאשר חדר כושר ,התחלתי לאט לאט לפתח שיטת אימון משלי,
וכשהגעתי להיות מדריך ספורט בצבא שמעתי כל הזמן מהסביבה שלי שכדאי לי להתחרות בתכנית".
"מי ששכנע אותי לבסוף ה וא חבר טוב שלי ,עוד מימי הפנימייה .הוא היה במיונים בעצמו וממש התעקש שזה מתאים לי
ואני חייב לגשת גם כן .הגעתי למיונים בלי יותר מדי כוונות רציניות ,אבל הייתי היחיד מהקבוצה שלי שעבר את כל
המסלול .קיבלתי פידבקים טובים והוזמנתי למבחן שני ,עברתי גם אותו והודיעו לי שאני בפנים".
"המתנדבים של העמותה עזרו לי כל כך בקבלה ל"נינג'ה" ,כיוון שהייתי צריך להתחרות כבר בשבוע שעבר ויום לפני
עברתי תאונה ,נפצעתי ברגל ולא יכולתי להגיע לתחרות ",הוא אומר בהתרגשות" ,המתנדבים ליוו אותי לבדיקות ועשינו
צילום כדי לוודא שהכל בסדר ,זה פשוט הדהים אותי .אחר כך עופר דחף בכל דרך בכדי לאפשר לי להתחרות במועד
אחר ומחר זה קורה ,אני יוצא לתחרות".
מתנדבים לטובת החיילים
"חיילים של זהב" הינה עמותה של תושבי הוד השרון המתנדבים למען חיילים בודדים ,חיילים ממשפחות מעוטות יכולת
וחיילים חסרי תמיכה משפחתית .הפעילות נוסדה בשנת  2016על ידי עופר סלומון ובמסגרתה פועלים המתנדבים
בתמיכה בחיילים במגוון תחומים :יעוץ והכוונה כללית ,דיור ,מזון ,ריהוט ,פינוקים ,אירוח בסופי שבוע וחגים ועוד.
הטיפול בחיילים המתחיל עם גיוסם לצה"ל ומסתיים כשנתיים לאחר שחרורם וכולל אימון אישי ,העצמה והכוונה
ללימודים ,עבודה והשתלבות בחברה  -כל זאת נעשה באמצעות התנדבות ותרומות של בעלי עסקים שונים בעיר ומחוצה
לה וכן תושבי העיר.
תושבים המעוניינים לקחת חלק בסיוע לחיילים הבודדים מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק "חיילים של זהב".

