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צפו בדפדפן רגיל

הנה אנחנו אחרי החגים, אבל עדיין בסגר ובשגרה מוזרה שנראה שתימשך איתנו עוד תקופה. 
לאחר חופשת סוכות, חניכי המכינה חזרו השבוע למכינות, כל קבוצה בשלוש (!?)

קפסולות לפעילות התנדבותית בשעות היום ולמידה אחר הצהריים והערב. אנחנו מאוד מקווים
שיאשרו לנו בהקדם לצאת לטיולים ולסדרות כדי להמשיך את השגרה במכינה. 

אנו במכינה משתדלים לראות את היתרונות והיחס האישי בקבוצות הקטנות וממשיכים עם
הפנים קדימה לעוד שנה חינוכית מאתגרת וטובה. 

גם הפעם אנחנו  מתרגשים לשתף אתכם ולעדכן אתכם בדברים הקורים במכינה.   
אנו מקווים שסדרת הניווטים תתקיים בשבועות הקרובים, נשמח שבוגרים ובוגרות שיודעים

לנווט יצרו איתנו קשר. 
רוצים לעזור בדברים אחרים? צרו איתנו קשר! אפשר להגיע לשיעורי בוגרים על הצבא/

האזרחות/ התחלות חדשות / שבת מעורבת או כל נושא אחר שמתאים, בתיאום עם מנהלי
השלוחות, בנובמבר יתקיים פאנל תפקידים בצבא בכל שלוחה, מוזמנים כבר להודיע שאתם

מעוניינים להגיע �� 
יום כיפור- היה שונה מהרגיל השנה, רק הקבוצה של בית גוברין נשארה השנה במכינה. למרות

זאת לא ויתרנו על לימוד ומפגש ובערב אחד היו קרוב ל150 בוגרים במפגשי השלוחות
והקבוצות בזום. לא כמו להיפגש, אבל עדיין היה מרגש. 
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תודה לכל העונים והעונות על הסקר לסטודנטים, ובהצלחה רבה לכל הסטודנטים מתחילים
השבוע את שנת הלימודים שלהם! 

התכנית "עולם הטיפול" המוצלחת משנה שעברה חוזרת, מיועדת לסטודנטים במקצועות
הטיפול, חלק מהמפגשים יערכו בזום ולכן גם סטודנטים ממקצועות הטיפול שלא גרים בבאר
שבע מוזמנים להצטרף, את התכנית מלווה אוהד שמאמה ומרכזת אותה ניצן פרטוק, סילבוס

התכנית מפורט בהמשך 
מצורף קול קורא לקבוצת לימוד שתעסוק בנושאי חינוך והדרכה "מחשבות על חינוך"- מוזמנים

להיות חלק מצוות ההיגוי, את הקבוצה ירכז אבינועם שלום. 
החודש התחלנו במפגשי לימוד של בוגרי שנה ב'- בינתיים היו שני מפגשים עם מרצים

מיתולוגים של שנה ב'- עם פרופ' אלינוער ברקת ועם אורן שפר, מפגשים נוספים יקבעו בקרוב 
בהמשך העלון - מאיר ויניב מעדכנים ומברכים 

מה קורה בשלוחות, פרסומים, הפתעות ומבצעים. 
קריאה נעימה 

מיכי אשכנזי- מנהלת תכניות בוגרים

בוגרים יקרים! 
אחרי החגים' כבר כאן, אבל יקח עוד זמן עד
שנגיע לשגרה של 'אחרי החגים', נראה
שהמצב של התמודדות עם שגרת הקורנה
אתנו, והולכת ללוות אותנו עוד זמן לא ידוע.
הקורונה הציפה וחשפה בעיות שלנו כחברה
שהיו שם קודם כבר זמן רב שאולי העדפנו
להתעלם מהם או אולי דיברנו עליהם ועכשיו
אנחנו מרגישים את התוצאות שלהם.
הפיצול והקיטוב בין הקהילות השונות נוכח
בחיינו שנים רבות. יש תחושה שמגזרים
שלמים מנסים לדאוג רק לעצמם, אבל
הטיפול בקורונה דורש מאתנו שיתוף
פעולה.  חשבנו גם בזמני משבר אנחנו
כחברה יודעים להניח את מחלוקות היום יום
בצד ולגלות סולידריות, לצערנו נראה שזה
לא כל כך קורה בדרך שהיינו רוצים שזה
יקרה. נראה שהממשלה פועל בעיקר
מאינטרסים פוליטיים וקואליציוניים
משיקולים לא מקצועיים ולא עניינים. הופעתו
של הנגיף היא כמובן לא בשליטתנו אבל
הטיפול בו והתמודדות אתו כן, והתחושה

בוגרים יקרים! 
חוסן זה מותנה במידה רבה בפעולת
המדינה [...] אבל המדינה אינה כל יכולה,
ומראשית ייסודה היה ברור, כי המשימות
הגורליות המוטלות על דורנו לא יבוצעו
בלי יוזמה מתנדבת, בלי יוזמה חלוצית
של טובי הכוחות בעם, וקודם כל – בנוער. 
והרי דוגמא אחת ממלאכה אחת שהיא
כאילו כולה ממלכתית, שהיא מצויה בחוק
ונתונה במסגרת משמעת מחייבת: מלאכת
צבא ההגנה לישראל. גם מלאכה זו של
ביטחון המדינה העומדת במרכז קיומנו,
אינה יכולה להיעשות בלי התנדבות חלוצית.
החוק מחייב כל צעיר וצעירה לשרת שנתיים
– שנתיים וחצי בצבא, אבל בצבא חובה
בלבד לא היינו מקיימים ביטחוננו. צה"ל לא
היה מתקיים בלי צבא קבע מתנדב, המוסר
כל יכולתו הברוכה לבניין הצבא ושכלולו,
ועושה זאת לא בצו החוק אלא בצו מצפונו

החלוצי. 
א.         טיפוח המשותף 

אנחנו עם בן-חורין, כל אחד מאתנו רשאי
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היא שהעסק לא מתנהל כמו שצריך. אבל
זה רק מטיל עלינו עוד יותר אחריות, והיאוש
הוא לא אופציה. וזה לא משנה איך
הממשלה מנהלת את המשבר וכמה
מעצבנים אותנו קבוצות שונות באוכלוסייה.
אם המדינה לא מעניקה מענים חברתיים
וחינוכיים אנחנו צריכים להצמיח את
הפתרונות האלו בכוחותינו. עמוס עוז אמר
פעם בראיון "אדם חייב לעשות למען
האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה
שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין
ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס;
אם אין לו כוס, יש לו כפית, לכל אחד יש
כפית." ויש כל כך הרבה מה לעשות בזמן
הזה יש הרבה סיכונים מלבד הסיכון
הבריאותי מידי. בדידות, ייאוש, נוער שעשוי
להידרדר, נוער בסיכון. החבר'ה בשלוש
השלוחות של המכינה בשנה שעברה והשנה
מתנדבים המון שעות, יש לנו יכולת להשפיע
ואולי בזכות הפעולות האלו בטווח הארוך
נראה שמגיע גם שינוי פוליטי  אולי בדרך
הזו נרגיש שאחרי תהליך שגם  הממשלה
תעבור שינוי ותפעל  בצורה שקולה, עם
תכנון קדימה לרווחת האזרחים מתוך אהבה
ואמפתיה. בתקופה הזו המרחב הווירטואלי
הפך למרכזי, מאוד משמח אותי לפגוש
אתכם במפגשים ובשיעורים בזום, לפעמים
בקבוצות ענקיות לפעמים בקבוצות קטנות,

מחכה כבר שנפגש פנים אל מול פנים. 
 תמשיכו להשתדל לעשות טוב היכן שאתכם

נמצאים. 
יניב מזומן

לחשוב, לדבר ולכתוב כרצונו. לבני-חורין יש
דעות משלהם, ולכן יש ביניהם דעות שונות
ומתנגדות זו לזו [...] אבל הפיצול הנפרז
והחולני העושה שמות בחיינו הציבוריים, גם
בחיי המדינה וגם בחיי החברה, אינו פרי
חילוקי-דעות מוצדקים וניגודי אינטרסים
ממשיים, אלא פרי אנארכיה מוסרית
והרגלים גלותיים של עם תלוש מאחריות

ממלכתית ומשליטה על גורלו. 
[...] בחילוקי דעות ישרים יש ברכה, אם לא
מפריזים ולא מנפחים אותם באופן מלאכותי.
ויש לשמור על הגבולות המוצדקים
והטבעיים של חילוקי הדעות. מובטחני
שהמשותף מרובה על המפריד בעם כולו,
ובנוער – על אחת כמה וכמה [...] על
הנוער להיות הגורם המלכד, המעלה,

המטהר והמבריא בעם. 
  

(מתוך קרירה ושליחות/ דוד בן גוריון) 
  

לאחרונה יש שיח על כך שצריך לעשות
ריסטארט, נסתי לחזור למקור הכי קרוב
להתחלה אשר מתווה לנו דרך. אנו נמצאים
בתקופה מורכבת, לא רק בגלל הקורונה.
אנו שומעים כל הזמן את צורת השיח

סביבנו.
הבאתי את הקטעים האלו כדי לומר 2

דברים חשובים:

1. בתקופה האחרונה המון חניכי מכינה
שיוצאים ומתנדבים, שעושים
ופועלים. הרבה מהטוב אינו מקבל
ביטוי בתקשורת אבל הוא קיים. כיום,
רשומים למכינה יותר מועמדים
מאשר בתקופה הזו שנה שעברה. יש
תשוקה ורצון של הנוער לעשות

דברים משמעותיים.
2. כבוגרי מכינה יש לנו אחריות רבה
לעשות טוב במה שאנחנו עושים. בכל
מקום בו אנו נמצאים לעשות טוב
ומהר מהר להוסיף. כמו שאמר בן
גוריון, לא מתוך תוקף החוק או
מחויבות יבשה אלא מתוך תחושת
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שליחות ואחריות גדולה כלפי המדינה
והחברה- כלפי עצמנו.

בתקווה שנוכל להיפגש בהקדם.                
                                                         

מאיר ליפשיץ

במהלך הסגר והחגים קיבלנו אישור לפעול כמתנדבים, חניכי השלוחה הקימו מערך קייטנות לילדים
בקהילות בשקף ובאליאב שמאוד עוזרות להורים שממשיכים לעבוד בתקופה הזאת. 

כמו כן, החניכים מתנדבים בעזרה לחקלאים ובכפר השיקומי עלה נגב. 
החניכים מחולקים לשלוש קפסולות, אפילו הכיתה חולקה לשלושה חללים בעזרת יריעות ניילון וכך
ניתן לשבת בה שלושת הקפסולות ללימוד אחר הצהריים ובערב (להרצאות בזום מול כל

הכיתה...) מאתגר- אך שמשתדלים לשמור על מורל גבוה! ��
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גם חניכי בית גוברין חזרו השבוע למכינה לאחר חופשת הסוכות. החניכים מתנדבים בקהילה בבית
גוברין עם ילדים, משפחות וקשישים, עבודה בחקלאות ואריזה ערכות מזון לתרומה במפעל בהר

טוב.
השנה הצלחנו לחוות יום כיפור מצומצם ומשמעותי בבית גוברין עם הקהילה  

גם כאן החניכים מחולקים לשלוש קפסולות, כאשר קפסולה אחת ישנה במליאה... (מאתגר ��) 

גלעד שי, מנהל השלוחה כותב: 
אפתח בהיכרות קצרה; גלעד שי, מנהל שלוחת נחל עוז, נשוי ליקירה ואב לאּורי, מתגורר כיום
במושב מטע. בוגר תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית, היסטוריה ואומנות מטעם אוניברסיטת בן
גוריון. בשנים האחרונות עבדתי בעמותת ״אחריי״, התמחתי באגף ממשל וחברה במשרד רוה״מ

ועבדתי בשיתוף עם מרכזי הנוער והצעירים ברשויות המקומיות בדרום הארץ. 
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ִנְכֶנֶסת ַלַּפְרֵּדס/ סמדר פייל  
ַאֲחֵרי ָׁשִנים ֶׁשל ְּדָרׁש 

ֵּתן ִלי ְּפָׁשט 
ָעַבְרִּתי ַעל ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות 

ִצַּטְטִּתי ְוִנְתֵליִתי ְּבִאיָלנֹות 
ֵּתן ִלי ְּפָׁשט 

ֵאיִני חֹוֶפֶרת ַעְכָׁשו 
ֵּתן ִלי ְּפָׁשט 

ֲהֹרג אֹוִתי ְּבַרּכּות 
אֹו ַרֵּכ� אֹוִתי ַעד ֶׁשָאמּות 

ֵּתן ִלי ְּפָׁשט 
נֹוֵגעַ 

ּוְבִלי סֹוד. 
מילותיה של סמדר פייל מהדהדות לי בראש בפרט בתקופה הזו. סמדר דורשת את ה"פשט", הספיק

לה דרש בחיים, הספיקו לה ה"חפירות" והסודות. 
בשבועיים האחרונים בחרנו במכינת נחל עוז לצאת ולהתנדב בעיר בת ים, בלי לשאול שאלות קשות
או מסובכות מידי פשוט כי היו זקוקים לנו. נתקלנו במצוקה אמיתית ובקושי יומיומי של אזרחים מן
השורה שהקורנה עצרה להם, פשוטו כמשמעו, את החיים. מצאנו שדווקא התבוננות במציאות כמות

שהיא, התבוננות ב"פשט", מאפשרת לנו לפעול מתוך אמת טהורה נטולת אינטרס ומלאת רוח. 
חניכי המכינה פעלו והפעילו: כ- 300 ילדים בעיר; אספו, ארזו והובילו כ- 130 חבילות מזון למשפחות
קשות יום; אספו וארזו כ- 300 צעצועים חדשים לילדים; הפעילו חמ"ל קשישים עירוני; בנו סוכות

לקשישים; נתנו מענה לצרכים שהגיעו לחמ"ל המכינה ועוד. 
שנת המכינה הנוכחית איננה שנה רגילה, יש קורונה וריחוק חברתי ובידודים וקפסולות וסגרים, ובכל

זאת, מתוך האתגרים הללו צצות לנו יופי של הזדמנויות... 
  

מאחל לנו שהטוב והעשייה יגברו, 
"תחל שנה וברכותיה" 

גלעד שי 
 

התנדבות משמעותית של חניכי נחל עוז
בבת ים בתקופת הסגר- עדי רונן 

שלום לכולם 
שמי עדי רונן והייתי חניכה בנחל עוז

במחזור ג. 
היום אני מדריכה של מחזור ז' בנחל עוז. 

רציתי לשתף אתכם בעשייה המדהימה
שהחניכים לקחו על עצמם לתקופה

המורכבת של הסגר. 
דמיינו את עצמכם לרגע בשנת המכינה,

לומדים יחד בבית מדרש, אוכלים יחד בחדר
אוכל, יושבים יחד בערב לדבר ולשיר. היחד
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הזה שחוזר על עצמו בכל אחת
מהסיטואציות, היחד הקריטי הזה נמצא

השנה בסימן שאלה גדול בעקבות הקורונה. 
דווקא בעקבות הסגר שהתהדק לפני יום

כיפור ומנע מהחניכים לחוות את יום כיפור
יחד עם הבוגרים. נפתחה עבור החניכים

דלת קסמים להיות ביחד. אבל ביחד מסוג
אחר, לא הסוג שאותו דמיינתם מקודם-
ביחד לשם יצירת אחדות במכינה, אלה

ביחד למען האחר. 
החניכים החליטו להיענות לקריאה של

עיריית בת ים. אבל לא כיחידים, הם כאן
יחד כקבוצה. 

הם נמצאים בעיר שבוע וחצי ולקחו חלק
ממספר פרויקטים- איסוף תרומות מזון,

חלוקת מזון, פעילויות עבור ילדים, בניית
סוכות, חלוקת עוגיות בבתי אבות

והסתובבות בעיר כדי לשמור על התושבים
ולתזכר בנהלי הקורונה.  

הביחד הזה הביא את הקבוצה שלהם
לאחדות ששום ביחד אחר לא יכול, הם

שמחים ומחוברים כמו שלא ראיתי אותם
עדין השנה. 

לא היה שבוע אחד במכינה שלא נקטע עבור
אחד החניכים בשל הבשורה שעליו להכנס

לבידוד. עד עכשיו זה בגדר נס שעדין
המכינה לא נכנסה לבידוד, אבל השבוע

העשייה שלנו שומרת עלינו ולמרות
החשיפה המסוכנת שהחניכים הסכימו

לקחת על עצמם, לא היה חניך אחד שקיבל
את הבשורה ורק הצטרפו אלינו עוד חניכים

שבשבועות קודמים היו בבידוד כדי להמשיך
ולהגביר את כמות העשייה. 

את חג סוכות הזה אני לא אשכח. 
עדי 

היי, אני ליאור, בוגר מחזור ג' (שועלים) בית

גוברין. פתחתי לפני כמעט 4 שנים חנות לציוד

טיולים בירושלים. 

הפעם אני נותן לבוגרי המכינה לזמן מוגבל: 
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סנדלי שורש קלאסי ב215 ש"ח ופקלי קפה

ב139ש"ח  

  /https://deer.co.il << היכנסו לאתר
כתובתנו: המוסכים 5, ירושלים (הבית הצהוב) 

טלפון: 052-6674949

קורה משהו חדש וכדאי שכולם ידעו? נפגשתם בשוק/בטיול/במסדר ורוצים לשתף אותנו?
miki@mlachish.org - ספרו לנו
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כתובת הדוא"ל שלנו:
info@mlachish.org 
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