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 עידו עמר  –בר ראש המכינה ומנהל מרכז גל למנהיגות ד
 

 בוגרים ובוגרות שותפים ושותפות

בגיליון חגיגי לראש השנה עם מספר רב של כותבים מכל תכניות  פ "פותחים את שנת הפעילות שלנו התש אנחנו

מג"ל. מרגש מאוד לראות את העושר התרבותי שיוצא מהמוסד הצנוע שלנו במרכז הנגב, שמשנה לשנה מרחיב 

את פעילותו בצורה דרמטית. בין אם מדובר על הצמיחה של המכינות בשדה בוקר ובחולית, תכנית קו הזינוק, 

נית שנה ב' של המכינה(, "דרומה" )בית המדרש לעשיה חברתית לבוגרי השירות הצבאי( "מרעולים" )תכ

 וארגון הבוגרים הצומח. 

שמחתי מאוד על החלטתו של צחי לפתוח את השנה בעלון שעיסוקו הוא חברת מופת. מבחינתי, הציונות קמה 

רץ ישראל. רגל משמעותית זו היא אחת היא הקמת בית לאומי לעם היהודי באהרגל העל שתי רגליים עיקריות. 

הרגל הדומיננטית בעשורים האחרונים. הרגל שמכוונת את מחשבתנו לחשיבה הישרדותית ולמנטליות של ניהול 

המצב הקיים ולא פיתוח המחשבה העתידית. הרגל השנייה והחשובה יותר בעיני כיום היא הרגל של כינונה של 

זון נביאי ישראל. להשקפתי רגל זו צריכה להוות את עמוד התווך חברת מופת המבוססת על מגילת העצמאות וח

העיקרי בימינו. תפקידם של הדורות הראשונים היה להקים את הבית, ליצוק את היסודות, לבנות את השלד 

ולהתקין את הקירות. תפקידנו שלנו הוא להחליט איך הבית הזה יראה ויתנהל. מה יהיה הלך הרוח בבית זה, 

בין של שלום, שוויון, סולידריות וערבות. האם זה יהיה בית של כנות וטוהר המידות או שאיננו  האם זה יהיה

 עדיין מסוגלים להרים את מבטינו ואנחנו עדיין עסוקים במלאכת הבטון והמלט. 

אני מרגיש שבמג"ל משנה לשנה החזון מתחדד, ברורים לנו המאפיינים של אותה חברת מופת שאנו מדמיינים 

נו. כעת מוטלת עלינו המשימה למצוא את הפלטפורמות הטובות ביותר לגייס כמה שיותר שותפים לאותו בראשי

 חזון על ידי שיח חינוכי מעמיק והכשרת הלבבות.

..."ואהבת לרעך כמוך". בשלוש מילים אלו נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות... לא לקפח, 

ה היהודית לא הסתפקה באלה. לא די בהימנעות מפגיעה בזכויות התור –לא לגזול, לא לעשוק, לא לפגוע 

 הזולת, יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל, על עזרה הדדית...על אהבת הבריות...

 "ואהבת לרעך כמוך"... רק בצו זה יימצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה.

 (34-31, תשי"א, עמ' מהפכת הרוחגוריון, -)דוד בן                                                      

 
 

 

 

 

 



 

 מולי רובין -סיפור ליום כיפור
 

 

שעת צהרים, ערב יום כיפור. הוא טובל ולובש את השמלה המיוחדת הנלבשת פעם בשנה. צלצול הפעמונים 

לו את גודל המעמד ואת הסכנות הנלוות אליו. כל שנה בשעה הזו הוא שואל מעביר בו רעד בכל הגוף ומזכיר 

את עצמו מדוע? מדוע אני מסכן את חיי כך בשביל העם כפוי הטובה הזה? מה יהיה עם אשתי ועם ילדיי אם לא 

 אחזור הביתה ואם יאלצו לראות אותי נמשה בחבל ללא רוח חיים?

את חטאי העם המדברה על גבי השעיר, הוא יכנס אל המקום הנורא  עוד כמה שעות, לאחר שיקבע גורלות וישלח

ביותר, אל הלב הפועם המחזיק את הקולקטיב בחיים שנה אחר שנה, ויכפר ויטהר אותו. המשימה לא קלה פיסית 

ונפשית. סכנת המוות אורבת דווקא במקום המעניק חיים ותקוה. הוא יתיז את הדם הטהור וימרק את חטאי 

ו שנדבקו אל קודש הקודשים, ובהצטברותם מהווים סכנה קיומית לכולם. הפעם גמר בליבו להתבונן הציבור כול

בעיני האל שנמצא עמו באותה שעה בחדר. הוא יביט בעיניו ויאמר לו שנמאס לו לקחת אחריות על חטאי הכלל 

 וזו השנה האחרונה שהוא עושה זאת.

ם בשולי שמלתו מלווים אותו אל תוך הדביר. הקטורת השעה הגיעה, החבל נקשר לעקבו וצלצולי הפעמוני

הודלקה מבעוד מועד )הרי הוא לא כמו הליברלים הללו שמדליקים את הקטורת רק אחרי שנכנסו. הוא מאמין 

שהקדושה חיה שם תמיד( והוא צועד זקוף, גאה ומפוחד. הדם הותז, המירוק החל. השנה זו משימה קשה במיוחד. 

כבת החטאים רק גדלה ולא יורדת. נדמה לו שבקרוב העסק יתמוטט. הוא אוזר אומץ, הוא שם לב שכל שנה ש

מוריד את הקטורת ומביט בעיני האל. "די נמאס לי" הוא צועק בלחש. " זו הפעם האחרונה שאני עושה זאת 

 ואיני חושש מהתוצאות".

באוזניו: "מה תצעק אלי? דממה השתררה בחדר, הוא ציפה למכת חרב או למבול של תוכחה. אבל קול נשמע 

 דבר אל בני ישראל". ואז קול דממה דקה.

הוא יצא החוצה אל הרחוב וגילה שאף אחד לא ציפה לו בחוץ. הוא ראה את כולם נאספים בכיכר העיר, לבושים 

 לבן וכיפות על ראשיהם. הוא נעמד על במה בכיכר והחל לצעוק:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ְבְטחּו ָלֶכם, -"ַאל ם-ֶאלתִּ י אִּ ְבֵרי ַהֶשֶקר ֵלאֹמר:  ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה, ֵהיַכל ְיהָוה ֵהָמה.  כִּ ֵהיֵטיב -דִּ

יבּו, ֶאת ַדְרֵכיֶכם ְוֶאת ם-ֵתיטִּ יש ּוֵבין ֵרֵעהּו. ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה, -ַמַעְלֵליֶכם: אִּ ְשָפט, ֵבין אִּ ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו מִּ

י, ַאללֹא ַתֲעֹשקּו, ְוָדם נָ  י -קִּ ַכְנתִּ ים לֹא ֵתְלכּו, ְלַרע ָלֶכם. ְושִּ ים ֲאֵחרִּ ְשְפכּו ַבָמקֹום ַהֶזה; ְוַאֲחֵרי ֱאֹלהִּ תִּ

ן י ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלמִּ ים ָלֶכם, -עֹוָלם, ְוַעד-ֶאְתֶכם, ַבָמקֹום ַהֶזה ָבָאֶרץ, ֲאֶשר ָנַתתִּ ֵנה ַאֶתם ֹבְטחִּ עֹוָלם. הִּ

ְבֵרי ַהשָ -ַעל ים דִּ ָשֵבַע ַלֶשֶקר ְוַקֵטר ַלָבַעל; ְוָהֹלְך, ַאֲחֵרי ֱאֹלהִּ יל. ֲהָגֹנב ָרֹצַח ְוָנֹאף, ְוהִּ י, הֹועִּ ְלתִּ ֶקר ְלבִּ

ים ֲאֶשר לֹא ְקָרא-ֲאֵחרִּ ת ַהֶזה ֲאֶשר נִּ ַצְלנּו -ְיַדְעֶתם. ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶתם ְלָפַני, ַבַביִּ י ָעָליו, ַוֲאַמְרֶתם, נִּ ְשמִּ

ת ַהֶזה ֲאֶשר-ַען ֲעׂשֹות, ֵאת ָכלְלמַ  ים, ָהָיה ַהַביִּ צִּ ְקָרא-ַהתֹוֵעבֹות ָהֵאֶלה. ַהְמָעַרת ָפרִּ י ָעָליו -נִּ ְשמִּ

י, ְנֻאם יתִּ ֵנה ָראִּ י הִּ י ְלכּו-ְבֵעיֵניֶכם?! ַגם ָאֹנכִּ י -ָנא, ֶאל-ְיהָוה. כִּ י ְשמִּ ַכְנתִּ ילֹו, ֲאֶשר שִּ י ֲאֶשר ְבשִּ ְמקֹומִּ

אשֹוָנה; ּוְראּו, ֵאת ֲאֶשרָשם ְׂשָרֵאל. ְוַעָתה, ַיַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת-, ָברִּ י יִּ ְפֵני, ָרַעת ַעמִּ י לֹו, מִּ יתִּ -ָכל-ָעׂשִּ

ים ָהֵאֶלה ְנֻאם יֶתם. -ַהַמֲעׂשִּ ְיהָוה; ָוֲאַדֵבר ֲאֵליֶכם ַהְשֵכם ְוַדֵבר, ְולֹא ְשַמְעֶתם, ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם, ְולֹא ֲענִּ

ְקָראוְ  ת ֲאֶשר נִּ י ַלַביִּ יתִּ ים בֹו, ְוַלָמקֹום, ֲאֶשר-ָעׂשִּ י ָעָליו, ֲאֶשר ַאֶתם ֹבְטחִּ י ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם-ְשמִּ -ָנַתתִּ

י ֶאת- ְשַלְכתִּ י ֶאְתֶכם, ֵמַעל ָפָני, ַכֲאֶשר הִּ ְשַלְכתִּ לֹו. ְוהִּ י, ְלשִּ יתִּ ע ֶזַר -ֲאֵחיֶכם, ֵאת ָכל-ָכל-ַכֲאֶשר ָעׂשִּ

ם.  ֶאְפָריִּ

 

הציבור הביט בו בעיניים מזוגגות. הוא לא הבין שלושת רבעי הדברים שאמר, ובכלל עם השמלה והפעמונים 

הוא נראה להם די הזוי. הוא ירד כפוי ראש ומיואש. הפעמונים לא מפסיקים לצלצל, אותם פעמונים שמונעים 

פנה אליו אדם הביט בעיניו ואמר: "קודם כל  ממנו לעצום עיניים כבר הרבה שנים. הוא צעד ברחוב כשלפתע

צריכים אנחנו לברר לעצמנו את תפקידנו או את עמדתנו ביחס לרוח האנושית בכלל.  הרוח האנושית עתה 

סוערת: גלים יורדים וגם גלים עולים. אבל העלייה באה בעקב הירידה, כשם שהירידה באה בעקב העלייה. אור 

ל הזמנים רואים אנחנו אור וחושך נלחמים זה בזה. אולם הירידה של וחושך משמשים בערבוביה. גם בכ

היום...מלמדת אותנו לראות בבהירות, שלא ידענו כמוה בשום זמן, כי גם עתה גם בכל הזמנים לא יהיה ניצחון 

 לאור, כל עוד לא יעמדו על האמת הפשוטה והברורה, כי צריך להגביר את האור תחת להילחם בחושך." 

?? הוא גילה דברים ?וא הרים את מבטו וגילה דבר נפלא. הוא גילה שאינו לבד. איך לא ראה זאת קודםופתאום ה

וגם הם פועלים יום יום, שעה  טובים ואנשים טובים שאינם נחים לרגע. גם הם שמעו את "למה תצעק אלי?"

ן מדוע לא היו ימים שעה לכפר על הקודש ולהגביר את האור. הוא למד להכיר ולהגביר את הטוב. הוא הבי

טובים ושמחים לישראל כיום הכיפורים. הוא נגס בלחמנייה ובפה מלא אמר: "בשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 והראויה".

 

 

 

 

 

 



 

 תומר אושרי -קצת על ניהול עצמי 
 

במבט לאחור על התחנות המשמעותיות בחיי האישיים והמקצועיים, למכינת הנגב יש חלק מאוד חשוב בחיים 

שלי. זכיתי לקחת חלק במפעל החינוכי החשוב הזה כמדריך וכראש מכינה במחזורים הרביעי עד השמיני. גונן 

מרכזי בתהליך הלמידה, וכפי רייכר, שהקים את המכינה, יזם והוביל את מודל הניהול העצמי כמרכיב חשוב ו

שאתם יודעים, התפיסה הרווחת הייתה שככל שנדע לתת לחניכים מרחב אוטונומי במסגרת הניהול העצמי, כך 

 נעמיק את התהליך החינוכי ונייצר למידה משמעותית אישית לכל אחד מהחניכים, ואף לנו כאנשי הצוות. 

מכיניסטים הבינו כי מודל הניהול העצמי אינו מניפולציה, בהתבוננות שלי לאחור, חשוב לציין כי מהר מאוד ה

והם אינם "משחקים" בלהיות עצמאיים, אלא אחראים באופן מלא לכל מה שהם יעברו במהלך שנת המכינה. 

גם הצוות החינוכי התחיל להבין מוקדם מאוד את משמעות תהליך הליווי, המושתת על היכולת "לשחרר" ולא 

 יך, אלא רק לנוע לצדו. תהליך זה היה תמיד מורכב וקסום הן לחניכים והן לצוות.לנסות להוביל את התהל

אחד מרגעי השיא הזכורים לי היה בתהליך הכניסה לניהול העצמי, כשהוועדות נדרשו להפוך את תכוניותיהן 

שהוכנו  הפרטניות לתוכנית שנתית משולבת, כוללת ומקיפה. תהליך זה התקיים אל מול טבלה או לוח שנה גדול

מבעוד מועד על ידי ועדת אורחות חיים ובו מצוינים תאריכים מרכזיים ומועדי החגים של אותה השנה. וכך, כל 

ועדה הגיעה בתורה וסימנה על לוח השנה את מועדי הפעילות הרצויים מבחינתה. מהר מאוד התמלא לוח השנה 

מדים, ערבי בוגרים, ימי לימוד בשגרה בימים המוקדשים לטיולים, סדנאות מחוץ למכינה, ימי גיוס מוע

 ופרויקטים נוספים, על פי המטרות של הוועדות.

כמובן שבמהלך תהליך השיבוץ התבררו והתחדדו הקשיים וההתנגדויות, חלקם אובייקטיביים כגון פעילות 

ים התלוי תלוית מזג אויר )טיולים לדוגמה( מתנגשת עם פעילות ערכית או אדמיניסטרטיבית )כמו גיוס מלש"ש

בלוחות זמנים חיצוניים לפעילות המכינה(. כתוצאה חברי הוועדות השונות נאלצו לנהל דיון ועל מנת לקבל 

החלטות לגבי סדרי העדיפויות וניסיון לתכנון מחודש של לוח השנה המכינתי. זאת במקביל לאתגר של שמירת 

 שגרה של למידה על ידי מורי המכינה, התנדבות בקהילה וכדומה.

זה היה ממש סוג של הפנינג, שהחל בדרך כלל בשעות אחר הצהריים מתוך מטרה מכוונת לגלוש לשעות הקטנות 

של הלילה ולקיים "לילה לבן" של חשיבה קדחתנית וניהול משא ומתן בין הוועדות השונות בניצוח ועדת אורחות 

וח השנה מלא, עמוס בפעילויות חיים. העשן הלבן עלה בדרך כלל לפנות בוקר, כשכבר ניתן היה לחזות בל

 ובתוכניות למהלך כל השנה.

בשעות הבוקר, לאחר התאוששות ראשונית וארוחת בוקר קלה, התכנסנו כל צוות וחניכי המכינה בכל שנה 

סביב לוח השנה וחברי ועדת אורחות חיים הציגו את כל התוכניות, הלבטים וההחלטות שנלקחו במהלך הלילה. 

ניסטים המותשים להחליט ולהצביע באופן דמוקרטי, האם לקבל את לוח השנה המוצע. בשלב זה נדרשו המכי



 

היו מקרים בהם לוח הזמנים שהוצג לא התקבל והתנהל סבב נוסף של דיונים בין הוועדות עד לאישור המליאה. 

מצוות  אולם עם האישור בהצבעה, הסתיים תהליך ההכנה לניהול העצמי ומושכות ההובלה הועברו באופן רשמי

 המכינה אל החניכים. 

תהליך זה של הכנה לניהול העצמי היה אורך כחודש שלם, ובדרך כלל הסתיים באמצע או סוף חודש נובמבר. 

גונן רייכר נהג לקיים טקס ייחודי עם הכניסה לניהול העצמי המלא, שהפך להיות מסורת במכינת הנגב בתקופה 

שורף  -היה מכין אונייה מקיפולי נייר ובאקט חגיגי ומשמעותי  בה זכיתי לקחת חלק: כל אחד מחניכי המכינה

את האונייה. המשמעות הסימבולית לטקס זה הייתה עצם יציאתם לתהליך חדש ומחייב, בהשראת הרנאן קורטס 

אשר הנחה את אנשיו לשרוף את הספינות שלהם ולהתיישב בארץ חדשה בדרום אמריקה. כך,  16 -במאה ה

 שנת המכינה בהובלה אותנטית של החניכים בשיטת הניהול העצמי.  באופן חגיגי, החלה

במשך חמש השנים שלי כאיש צוות במכינה ראיתי כיצד בכל שנה תהליך הכניסה לניהול העצמי משתנה על פי 

אופי החניכים באותה השנה והדינמיקה שנוצרה ביניהם. כך גם כמות הוועדות ואופי הוועדות שנבחרו היו 

בחניכים ובהחלטותיהם. לפיכך ניתן לומר שלא הייתה "מכינת הנגב" אחידה וקבועה, מאחר ובכל  תלויות מאוד

שנה הייתה נוצרת מכינה קצת אחרת על פי אופי החניכים והחיבור שביניהם. לכן, על הצוות החינוכי הייתה 

ירת מרחב אוטונומי מוטלת המשימה הקשה של התבוננות, סבלנות, הכלה ושיקוף המאפשרים ליווי חינוכי ויצ

 מצמיח.

חשוב לי לציין כי במשך כל השנים בהן פעלתי במכינת הנגב לא נתקלתי אף לא בחניך אחד שלא עבר תהליך 

למידה אישי ומשמעותי. כל אחד מהחניכים, בדרך שבחר לו, התמודד עם לא מעט אתגרים ומשימות ובהם למד 

לים אישיים להמשך התמודדות ולמידה עצמית עתידית על עצמו, חוזקותיו ואתגריו. כל אחד לקח לעצמו כ

בהמשך החיים. אנחנו, כאנשי הצוות רק נתנו לכל חניך ולכולם יחדיו מסגרת מוגדרת המאפשרת מרחב אוטונומי 

 ללמידה עצמית, להתבוננות פנימית ולהתפתחות וצמיחה אישית.

ון מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים. שם מוקסם מתהליך זה של ניהול עצמי, יצאתי ממכינת הנגב ללמוד במכ

שאלו אותי מה החלום שלי? על מה ארצה לכתוב את הפרויקט האישי אותו ארצה לממש בעולם החינוכי? 

 החלטתי לכתוב את תפיסת הניהול העצמי הנהוגה במכינת הנגב ולנסות ליישם אותה בבית ספר ציבורי.

ן סליגסברג בירושלים ושם חיפשתי מרחבים בהם אוכל לממש אחרי שנתיים במכון מנדל עברתי לנהל את תיכו

את המודל. לאחר התנגדויות ומכשולים לא מעטים, ובשותפות עם צוות מורים שהבין את משמעות הפוטנציאל 

של הניהול העצמי, הצלחנו להנחיל זאת במספר מרחבים בבית הספר. התחלנו במסעות לפולין ומשם עברנו 

רנו אחריות להובלה בניהול עצמי למועצת התלמידים ולהנהגות תלמידים שנבחרו מכל לטיולים השנתיים, העב

שכבה. יצרנו שיא של פרויקט "מכינה בית ספרית" בה במשך חודש בשכבת יב' הובילו התלמידים את הלמידה 



 

תלמידים המובילים את הלמידה שלהם  –בניהול עצמי. והצלחנו גם להכניס את התפיסה לתוך השיעורים 

 ויוצרים פרויקטים בתחומי הדעת השונים.

לאחר סיום חמש שנות ניהול בסליגסברג, ולאחר טיול משפחתי של חצי שנה במזרח הרחוק, חזרתי ארצה 

והקמתי את עמותת "מרחבים בניהול עצמי". בשנה שעברה ליווינו ארבעה בתי ספר בתהליכי שינוי והובלת 

ת בית ספריות". בשנה תש"ף, הבאה עלינו לטובה אנחנו מלווים תלמידים בניהול עצמי והקמנו ארבע "מכינו

 עשרה בתי ספר ושני כפרי נוער.

 מוזמנים להצטרף אלינו למסע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניהול  

 עצמי



 

 בועז שחר -חברת מופת? יש דבר כזה! 
 

 

  גדלתי בחברת מופת.

 כן, ככה פשוט.

  גדלתי בקיבוץ שיתופי.

וקיבלו תקציב שהלם את צרכיהם. זקנים קיבלו את התרופות להן נדרשו, כל  100%החברים שילמו מס של 

הילדים קיבלו שני חוגים לפחות )חוג נגינה לא נספר, גם לא הכנה לצה"ל(, כולם למדו בביה"ס בכיתות קטנות 

ת פות דמוקרטיול מורה פרטי וההחלטות התקבלו באסומרווחות, כל מי שהיה צריך תגבור בלימודים קיב

ושקופות. לא ידעתי מחסור, אבל יותר מהכל, לא ידעתי מהם פערים. נכון, היה את ההוא שאבא שלו קיבל רכב 

מהעבודה, או ההיא שסבתא שלה מחו"ל קנתה לה דברים יפים מדי פעם, אבל אלו דברים מינוריים, בוודאי 

 כך בחברה הישראלית כיום.-בהשוואה לפערים הבולטים כל

 

בגלל הדברים האלה, וגם אחרי שהספידו אותה אינספור פעמים, ולמרות מהמורות לא פשוטות בדרך, התנועה 

כי האדם, ולא החברה, האדם. כולה למען -הקיבוצית עבורי היא הוכחה לכך שאפשר ליצור חברה שמגויסת כל

  הוא העיקר, הוא התכלית.

 

מחודשת של מערכות היחסים בין בני אדם. צמצום בני האדם כינון חברת מופת מחייב בראש ובראשונה האנשה 

לכדי "שחקנים בשוק", צרכנים וחנוונים, מרוקנת את האנושיות מתוכן וכופה עלינו לבחון כל אינטראקציה 

אנושית במונחי עלות/ תועלת. יתרה מזאת, הפופולריות של רעיונות "ליברטריאניים" בקרב הדור הצעיר 

של סולידריות מתערער, ומתחלף באגוצנטריות אינפנטילית שמן הראוי היה להתנער מוכיחה שעצם הרעיון 

 ממנה מתישהו לקראת סוף גן החובה.

 

אני מאמין שאפשר אחרת לא רק בגלל שחוויתי את החלופות אלא כי אני חושב שאם לא נתעשת החברה שלנו 

ה חברה. בשם המאבק ב"יוקר המחייה" תעבור "אטומיזציה" כל כך קיצונית שספק אם נוכל להמשיך ולקרוא ל

אנחנו מוכנים לקבל פגיעה בעובדים החלשים ביותר, הכל כדי לחסוך כמה אגורות על קילו עגבניות. ח"כים 

מ"ימינה" מבטיחים לקדם את חוק "הזכות לעבוד", תרגום מילולי של החוק האמריקאי שנועד לפרק איגודים 

  יפת.ת" המזוכנסותיהם, הכל בשם ה"חירוע"י פגיעה בה

  פירוק הסולידריות החברתית באופן הזה חותר תחת תפישת האמנה החברתית שעליה בנויה המדינה המודרנית.

 

יום, דרך -האנשה מחודשת של היחסים האנושיים חייבת להתחיל בלקיחת אחריות אזרחית מחודשת על היום

עובדים במשמרות ובתמורה מקבלים עידוד קואופרטיבים וקהילות חיים. מכולת שכונתית שבה התושבים 

מוצרים במחיר עלות מחליפה את היחסים המנוכרים שבין לקוח ומוכר ביחסי שותפות אמתיים. קהילות 

שמתאגדות יחד סביב רעיונות משותפים יכולות "להאניש" מחדש דברים כמו שמרטפות, עזרה בלימודים או 

ונתי ובכך להחליף שוב את הקשר הכלכלי המנוכר טיפוח גינה קהילתית באמצעות "בנק זמן" או מטבע שכ

 במערכת יחסים אנושית.

 

בבית הספר, בעיר, במועצה המקומית וכך הלאה.  -מכאן הדרך סלולה למעגלים הולכים ומתרחבים של האנשה

י עולם", זה יישאר כנראה רעיון אוטופי, אבל את אדוות הסולידריות ניתן יהיה בוודא-אין הכוונה ליצור "קיבוץ

 להרחיב ולגעת בכל תחומי החיים.

 

 

 



 

 גיא שטרית הולר -חברת מופת ומרעולים 
 רכז תכנית מרעולים

ים, שנה ב' במכינה. השם מרעולים מגיע מתוך החיבור בין הרועה, המשעול  ְרעולִּ בסוף אוגוסט התחלנו את תכנית מִּ

 )הדרך( והמרעה )המרחב(. 

הדברים העיקריים שהבנו הוא שיש לנו בוגרים מעולים, רציניים, משפיעים בניתוח שלנו את הבוגרים לאורך השנים, אחד 

 אך כמעט תמיד הם עובדים לבד, ולא כחלק מקבוצות הגשמה או קהילות משימה. -ומובילים

אתגרי החיים, המציאות והשגרה מנצחים כמעט תמיד את התקוות שלנו, את החלומות שלנו ואת הרצון שלנו לעשות הרבה 

לים ומשני מציאות. ה"אש החברתית" שלנו דועכת כי אנחנו צריכים ביום יום לעשות כל כך הרבה דברים, דברים גדו

 למי מאיתנו יש זמן לעסוק בליבוי האש החברתית הזו והתחזוק שלה? -שמרוב דברים כאלו

האכפתיות   בוצה,הוא קבוצה. העבודה בקבוצה, החברויות שיש בק -אחד הדברים שיכולים לעזור בשימור האש החברתית

הוא הרבה פעמים המפתח הכי משמעותי לשימור ותחזוק האש. וזה מה שאנחנו  -האדירה והרצון להחזיק את האש הזו

 מנסים לעשות במרעולים.

. גיבוש קבוצה אינטימית ומובילה שתוכל להיות בעתיד גרעין משימה ברוח חזון המכינהמטרת העל של התכנית היא 

המטרות שלה, והאמירה הברורה פה היא שאנחנו מאמינים ורוצים לנסות את הפרקטיקה הזו של הכוונון של התכנית, 

. סוף סוף יש הכרעה לשאלה האלמותית שיש בשנת המכינה האם ולא רק אנשים משני מציאות -קבוצה משנת מציאות

על המטרות שלה והמשימות הקבוצה היא כלי או מטרה... כאן ברור לגמרי שהקבוצה היא מטרה, וככזו היא גם תחליט 

 שתיקח על עצמה.

הדרך שלנו התחילה ברגל ימין. אנחנו עובדים קשה ומגלים יום יום מה עובד ומה לא. אנחנו לומדים, מטיילים, מנגרים, 

עוסקים כל שבוע בעשיה חברתית, בקרוב גם נתחיל ללמוד יום בשבוע במכללת ספיר, ובעיקר בעיקר אנחנו מתנסים 

 אנשים פועלת כשהיא מנהלת את עצמה. 10הדרך שבה קבוצה של ובודקים את 

הדרך מרתקת ואנחנו כל הזמן בלמידה. העובדה שאנחנו נמצאים בשנת הקמה מפגישה אותנו כל הזמן עם חלומות שפוגשים 

איך  מציאות. איך גישה חינוכית פוגשת את האנשים שאליה היא תוכננה, איך מנהלים משימות בצורה יעילה ושיתופית,

מנהל התכנית לא מנהל אותה לבד והמשתתפים הם אכן שותפים אמיתיים ולא רק באים לקבל תכנית מוכנה, איך מנהלים 

שגרה עם נוכחות גבוהה כשאין מישהו שמבקשים ממנו יציאות, איך מנצלים זמן פנוי, איך בונים כללי מסגרת מצד אחד 

ים יום של עשיה חברתית כשלא מגדירים לך מה בדיוק צריך לקרות, ומצד שני מקבלים כללים שהוכתבו מלמעלה, איך בונ

 בין חלומות ותקוות למציאות ושגרה. -ועוד המון המון נקודות של מפגשים שכאלו

אני חושב הרבה על חברת מופת, מאז שאני כאן במחזור ט"ו. ראיתי המון רגעים יפים מאוד שקורים וקרו במכינה בשלושת 

פה מחנך. המכינה מצליחה בהרבה מאוד דברים להיות מודל מעניין ויפה של חברת מופת. יש פה המחזורים בהם הייתי 

ובעיניי הרבה פעמים זה גם חלק משמעותי מלהיות חברה כזו.  -המון קווים השואפים, חושבים ומכוונים לחברת מופת

פור, השאיפה והחתירה למקומות לראות את המודל, לשאוף אליו ולהשתפר כל הזמן בשביל להגיע לחזון הגדול. השי

הם מה שמקרבים אותנו עוד לחזון הבלתי מושג של חברת מופת. הרצון של  -הבריאים האלו שלי כאדם או שלנו כחברה

 כל אחד מחניכי המכינה לעשות תיקון עצמי, הוא זה שגם יביא אלינו תיקון עולם. 

מודרנית -ם אנשים שחיים בחברה אינדיבידואליסטית ופוסטהאתגר שאני פוגש היום בצורה הכי משמעותית הוא איך מביאי

לעשייה למען הכלל. אנחנו גדלים היום בחברה שהדבר הגדול ביותר שאדם יכול להגיע אליו הוא מימוש עצמי. מטרה כל 

שאין בה שום נגיעה לכלל ולחברה. אם בעבר ברכה מקובלת ביום ההולדת הייתה "שתהיה בן טוב  -כך עצמאית ואישית

לארצך, עמך ומולדתך", היום הברכה המקובלת היא "שתגשים את כל החלומות שלך ותצליח בכל אשר תרצה". הפער 

 ביניהם אדיר.

המכינה מדברת המון על עשייה למען הכלל. על להיות פראייר. להיות גלגל. לחזור לראות את האינטרס הכללי מעבר 

והיא כאמור קצת גוברת על האש.  -זרים להיות כל אחד ואחת ובשגרהלאינטרס שלי. וביום שבו מסתיימת השנה, אנחנו חו

הצבא הוא מסגרת שהטקסט הכללי שלה הוא עשיה למען הכלל, אבל הסאבטקסט שמדבר חזק הרבה יותר הוא לעשות 



 

כמה שיותר בשביל להסתדר בעצמך. לעקוץ, לחתור ולעשות את המינימום. קשה להתכחש לעובדה שזה מחלחל, ולאט 

משכיח את השיח שיש במכינה. השחרור מהצבא מביא גם הוא מחשבות רבות של עשיה למען עצמי, לאן לטוס ומה לאט 

ללמוד. איך להגשים את עצמי, וכמה שיותר טוב. הציניות שמגיעה לכל חלקה טובה שבה פתאום מדברים שוב על עשיה 

שות בשביל אחרים ולא רק בשביל עצמי. השיח למען הכלל עושה עבודה טובה ומשכיחה שוב ושוב את הרצון הפשוט לע

גם ככה כל כך קשה  -מגיעים אליה 20-30-כולו סובב ומכוון למסקנה שרוב בני ה -בתקשורת, בפוליטיקה, בעולם העסקי

 כמה זה כבר משנה? -פה, שלעשות בשביל אחרים באמת שאין לי זמן. וגם אם יש לי

ת השאיפה הזו לחברת מופת ועשייה למען הכלל בקבוצה אינטימית, ההתנסות החדשה שלנו במרעולים מנסה לבחון א

שמנסה כמה שיותר להתמודד עם המציאות ומה שהיא מביאה איתה. להחזיק אש יחד, להתמודד עם שינויי מזג האוויר, 

ודד להתמודד עם הייאוש והציניות שמנסים כל הזמן לחמוק פנימה, להתמודד עם הפחד שקיים בכל אחד מאיתנו, להתמ

 עם הויתור העצמי והשאיפה לנוחות. להתמודד. יחד.

 

 אני מאחל לכולנו שנפתח את השנה בצורה טובה, 

 שנמצא אש, ואנשים להיעזר בהם להחזיק אותה.

 שנמשיך לשאוף יחד לכינון חברת מופת, כי לזה אנחנו ראויים, ויחד אנחנו גם יכולים להגיע אליה.

 

 גיא שטרית הולר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יובל גראזי -חברת מופת 
 

 אהלן לכל אנשי מכינת הנגב! 

 

 שמי יובל גראזי, בוגרת מחזור י"ד היקרים, ובוגרת טרייה של מחזור א' דרומה 

אז צחי רכזנו המופלא השכיל להכות על הברזל בעודו חם, וביקש ממני לכתוב קצת על חברת מופת...אני מניחה שכולנו 

ושא ולכן אני מרשה לעצמי לכתוב בצורה קצת מתודית ודיונית )כי זה באמת כיף מידי העמקנו בצורה כזו או אחרת בנ

 פעם....(

 

תנו בא במגע עם אנשים אחרים במגוון של מצבים חברתיים  בתוך המשפחה, בבית הספר, בתנועת הנוער  –כל אחד מאִּ

וגם מאתנו מצופה לתמוך באחרים, לקבל ועוד. החברה שאנו חיים בה היא המספקת לנו תמיכה ועזרה כשאנו זקוקים להן, 

אחריות בתחומים מסוימים ולהתייחס בכבוד לכל אדם. קיומה של חברה המורכבת מכלל אזרחי המדינה מבוסס על ההנחה 

שכל אזרח מתייחס בכבוד ליתר האזרחים ותורם את חלקו בפעילות לטובת הכלל. בכל חברה יש, כמובן, גם ליקויים 

דור הציגו מנהיגים בעלי חזון דגם של חברת מופת, חברה צודקת, שוויונית ומשגשגת, לפי השקפת  הדורשים תיקון, ובכל

  .עולמם

 ?האם כל אדם זקוק לחברה 

 ?מהם המאפיינים החיוביים בחברה שלכם, ומה דורש תיקון 

 ?האם אפשר לתקן את החברה? כיצד  

 במגילת העצמאות כתוב: "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל" 

 מוסרי, כלפי חלשים, כלפי-בחדשות בעת האחרונה שמענו על אירועים קשים, בעלי אופי אלים ולא

מעין אלו? האם חשבתם קשישים וחסרי ישע וכלפי זרים ותושבים במדינת ישראל. מה חשתם כאשר שמעתם על אירועים 

ש"זה לא צודק", "זה לא הוגן" "זה לא מוסרי"? כולנו רוצים לחיות בחברה שנוכל להתגאות בה. חברה צודקת יותר, 

שתהיה אור לגויים לא רק בעוצמת  –טובה יותר, חברה שאין בה גילויי אלימות, גזענות, השפלה וניצול. חברת מופת 

 רבות הדדית, צדק, סובלנות, כבוד האדם ואהבת האדם.הכלכלה והטכנולוגיה, אלא בערכי ע

הרבה פעמים מצאתי עצמי בשיעורים במכינה, בשיעורים שעברנו ממש עכשיו בדרומה, בדיוני משפחה וחברים פשוט 

 מתוסכלת ומעורערת מכל המצב הכללי הזה שמרגיש לא טוב ובמגמת הדרדרות רצינית.

"מה אפשר כבר לעשות?" הוא ענה לי  -נטנסיבי במיוחד, עם דמעות בעינייםכששאלתי את אחד המרצים אחרי שיעור אי 

 "הכל תלוי בידיים שלך". -הכי בפשטות

 "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" לא כך?...

 

 

 

 

 

 



 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today (ah ah ah) 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion, too 

Imagine all the people 

Living life in peace 

You may say that I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world 

You may say that I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 
 

 

 

 

 

 דמיין שאין גן עדן

 וגם לא גיהנום

 שרק שמיים תכלת

 פרושים שם במרום

 דמיין עולם של שקט

 אין זה כבר חלום

 דמיין אדם בלי פחד

 חופשי מדאגות

 ואנשים ביחד

 זורמים ללא גבולות

 פשוט חיים בנחת

 .עם אותן המשאלות

 אולי תגיד שרק חלמתי

 אך זה כוחו של החלום

 אם נדמיין אותו ביחד

 .נגשים אותו עכשיו היום

 דמיין עכשיו את שנינו

 באהבה טובה

 האופק לפנינו

 מקרין חום ושלווה

 תנשום את מה שבינינו

 נכון שיש תקווה

 אולי תגיד שרק חלמתי

 אך זה כוחו של החלום

 אם נדמיין אותו ביחד

 .היום נגשים אותו עכשיו

 ...נגשים אותו עכשיו היום

 דמיין שאין גן עדן

 וגם לא גיהנום

 שרק שמיים תכלת

 .פרושים שם במרום

 

 

 מאחלת לכולנו להבין את העוצמה שבמעשים שלנו, אפילו הקטנים ביותר.

 יובל.

 

 

 



 

 נעם פורטמן-טיולים למופת 
  )שנה ב' במכינה( שותף בתוכנית מרעולים

נפתחתי לעולם הטיולים והשטח וטיילתי לא מעט, מטיולים קצרים של התנועה עד לטיולים במשך השנים האחרונות 

במכינה ואפילו טרק בחו"ל עם חברים. אבל כבר תקופה ארוכה שאני חושב על המהות של טיול. חוץ מכיף, אתגר, וטבע. 

ה אחרת( זקוקה לאנשים למה כל כך חשוב להיות בן אדם מטייל ? למה החברה הישראלית )וכל חבר –אלא מעבר 

 מטיילים?

הקטע בטיול זה שהוא זורק אותך אחורה. אחורה בזמן, אחורה באמצעים, ואחורה בתנאים. אם אני רגע משווה את רמת 

החיים שלנו למעלית, רובנו נמצאים בקומה יחסית גבוהה. לא כולנו גרים בדיוק באותה קומה אבל ברוב הקומות שלנו יש 

רטי, מסעדות, מזגן, מזוודה, ובעיקר בית. אנו חיים בקומה הזאת כי אלה החיים , התנאים, והתקופה גישה תמידית לרכב פ

שנולדנו אליהם. היופי בטיול ובשטח זה שהם זורקים אותנו לקומה אפס, לקרקע. בקומה הזו אין תנאים ואין אמצעים 

נחנו בעצם הכי קרובים שאי פעם נהיה לדרך )כמובן שלא באופן אבסולוטי, שחור של הבוקר זה הכרחי(. בקומה הזו א

 שבה חיינו בתקופה הפרהיסטורית.

בניגוד לתנאים שציינתי מקודם, בטיול אתה מתקדם בעזרת הרגליים בלבד, אוכל מזון בסיסי, מזיע, וסוחב את כל הציוד 

ר לנו כמה אנחנו פריווילגים. ובעצם את הבית שלך על הגב. הטיול שומט מאיתנו את כל תנאי המחייה הרגילים שלנו, ומזכי

הטיול והשטח מאלצים אותנו להתנתק מהחומריות ומהפינוק, ודוחפים אותנו "להסתדר" עם מה שיש, עם המינימום. 

האילוץ הזה הוא חשוב במיוחד, כי הוא דואג לכך שהמנטליות שלנו תישאר מספיק חזקה בשביל הרגעים הפחות נוחים. 

ן, כשעבדתי בגננות תחת השמש בצהריי היום, הגיע החשמלאי כדי לעבוד על החשמל לדוגמא, בתחילת אוגוסט האחרו

של התאורה של הגינה. החשמלאי, שהיה צריך לתקן כמה כבלים שקשורים לתאורה, הסתובב עם מאוורר שהביא מהבית 

ב"מעלית" הזאת, בלי  דקות שבהן עבד. היה לי עצוב לראות את זה, ולהבין שרק יותר ויותר אנשים עולים 15למשך כל ה

 לזכור איך להסתדר בקומת קרקע. 

ככל שהמין האנושי מתקדם ונהיה יותר חומרי, אנו שוכחים איך נראית קומת הקרקע, ובכך מאבדים את היכולת שלנו 

אם נשארו לך דקות  –להסתפק במועט. עם זאת, אנו מאבדים את היכולת לעבוד קשה פיזית. זה כמו להספיק לאוטובוס 

רות, האופציה היחידה שנותרה לך היא לרוץ. שום דבר אחר לא יציל אותך, כי בסופו של דבר הגוף והמנטליות שלנו ספו

 הן המוצא האחרון. 

על מנת שנבנה חברת מופת, עלינו להחזיק במנטליות וביכולת להסתדר עם חוסר תנאים. עלינו לדעת לעבוד קשה ולהסתפק 

ר על כל מכשול, ללא אמצעים מיוחדים. טיול ושטח הם אימון טוב להשגת מטרה זו, במועט, כדי שנוכל להתעלות ולהתגב

ולכן הם כל כך חשובים. בעזרת טיולים ושטח החברה שלנו )וכל חברה אחרת( תישאר צנועה מבחינת חומריות, תחזיק 

 מהקרקע.  –בתחושת מסוגלות עצומה, ותזכיר לנו מאיפה באנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (, סרט שמבקר את החברה האנושית ומתאר אותה בעתיד הרחוק.2008" )E –סצנה מהסרט "וול  –בתמונה 

 בעיניי זה באמת מה שיקרה בסוף אם לא "נרד במעלית" לפעמים...



 

 צחי רובין  -דרומה לכיוון חברת מופת ודברים נוספים
 )רכז הבוגרים ותוכניות ההמשך(

 

האחרון קיבלתי הזדמנות נדירה לקיים שיח ערכי ומעצב עם צעירות וצעירים אשר רוצים  אוגוסט בחודש

להוביל שינוי בחברה הישראלית.                                                                                                

 .ת את עיניה לכל מגזר ומגדר בישראל, חברה סולידרית שפותחחברת מופתהרצון לשינוי הוא ביצירת 

ד עם מרכז גל למנהיגות, קרן ברל הוא המפגש. זהו החלק שזכיתי לקחת בו חלק יחלשיח הערכי רובד נוסף 

צנלסון, המכללה האקדמית ספיר, והמרכז האקדמאי שלם. בתכנית נפגשנו עם אנשי האקדמיה לצד אנשי כ

טיים, ויזמים חברתיים. בכל אחד ואחד מהנושאים בתכנית טמון השטח, ביורוקרטיה ופקידות לצד פעילים פולי

 .אם בשיח, בניהול נכון, או בסולידריות חברתית–השינוי 

 

ברובד האחרון נזדקק להסרת הציניות ונצא אל שינוי שאנחנו רוצים לראות בחברה שלנו, מקווה לראות עוד 

 .נים חלוצים שנותנים יד לבניית החברהצעירים וצעירות ערניים ורעבים כמו שאני פגשתי ועוד ארגו

 כנית דרומה נחלה הצלחה רבה הן בקרב המשתתפים והן בקרב השותפים.ת

בשנה האחרונה  מרכז גל למנהיגות והמכינות מתפתחות מאוד וחשוב לי להבהיר כי עידו עמר מנהל המרכז וראש המכינה  

 אלנתן מיה, בועז שחר וגיא שיטרית. מוביל את הפיתוח אזה בהמון נחישות ועם צוות ניהול מדהים

 צוות המחנכים במכינה הינו צוות חינוכי מהשורה הראשונה  המאפשר את פיתוח המרכז 

 והגשמה משמעותית  של חזונו! אני רוצה להודות לו ולצוות על כך.

ים עברו בשנה החולפת מאות בוגר ,לסיום אני רוצה לכתוב לכן הבוגרות ולכם הבוגרים תודה על שיתוף פעולה יוצא דופן

 בתוכניות ההמשך והן בפעילויות הבוגרים סדנאות והתנדבויות. הןבמרכז גל למנהיגות ובמכינה 

 ובהמשך השנה צפויות פעילויות רבותיטב המסורת יחדיו כמהפעילות בוגרים הבאה תתקיים ביום כיפור אותו נעשה 

 :כגון 

 ית מדרש מבול ועוד ועוד.. מסע משתחררים, עדלאידע, התנדבויות, הרצאות, ב 

 מאחל לכן ולכם שנה טובה מלאה בהגשמה 

 לכל  שלכם

 צחי.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 היה מענין ? 

 אני רוצה להודות להם על כך. .הכותבים והכותבות בעלון עשו זאת בהתנדבות ובזמנם החופשי

 שמחו!איתם קשר, הם יוחח איתם ניתן לצור או להמשיך לש והכותבות תביםובמידה ואתם מעונינים להגיב לכ

 

 פורטמן נעם,  גראזי יובל,  הולר שטרית גיא,  שחר בועז,  אושרי תומר,  רובין מולי,  עמר עידו

 רובין צחי

 

 

 

 ?והבוגרים הצטרפתם לארגון הבוגרותעוד לא 

 זה הזמן!

 להרשמה
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