
שלום בוגרים ובוגרות יקרים, אחרי פרק זמן ארוך בו התכוונו להוציא 
עלון כזה - סוף סוף זה קורה. 

דרכו אנחנו מקווים לגרום לכם להיות מעודכנים בחיי המכינה שלנו 
- מחזור י"א הנוכחי, להכיר את הצוות המלווה אותנו ולשמוע קולות 

הבאים מכם הבוגרים - כתבות שכתבתם, רעיונות שפיתחתם, 
פרוייקטים שבהם אתם לוקחים חלק עוד ועוד. 

היום אנחנו כבר ממש לקראת סיום השנה. עברו עלינו חודשים 
מרתקים, מאתגרים, מתוסבכים, ארוכים, מהנים!, חברתיים, 

קבוצתיים, בוכיים, מלאי צחוק וגם רצינות. לא נצליח להעביר בעלון 
הזה את כל קורותינו אבל ננסה לפחות את חלקם.

אם תדפדפו לעמודים הבאים תוכלו לראות כתבות שכתבו בוגרים 
ממחזורים עדכניים וגם פחות, שהיה חשוב להם שאנחנו ואתם נשמע 

את מה שיש להם להגיד. 
נשמח לראות אתכם יותר אצלנו - בביקורים ובפרויקטים 

מקווים שתהינו מהקריאה.
רומי לנגר,    

אחראית הבוגרים, ועדת קשרי חוץ     
ובשם כל מחזור י"א.    

עלון הבוגרים של מכינת הנגב

בוגרים יקרים שלום,
אחרי שנתיים מלאות (עד אפס מקום לעיתים) ומספקות, כמחנכת במכינה, קיבלתי על עצמי בשמחה רבה את תפקיד ריכוז הבוגרים – 

נכנסתי אליו בתחילת השנה בחששות מרובים אבל עם הרבה אור בעיניים. זהו לא תפקיד קל בעיני שכן הוא דורש חשיבה מחודשת על מהות המושג ”בוגר מכינה“ ועל 
הקשר הקיים והפוטנציאלי בינינו כמכינה לביניכם, אך הוא מאתגר ומרגש כיוון שאני רואה בכם (ובמכינות בכלל) כוח פועל ומניע לשינוי לטובה של החברה הישראלית. 

הפוטנציאל האינסופי של אלפי בוגרי מכינות בכל הארץ ובתוכם 300 בוגרי מכינת הנגב, אליה אני קשורה קשר עז, מרגש ומשמח אותי ועיקר התפקיד שלי כרכזת הבוגרים 
היא למצוא את הדרכים להגדיל ולהעצים אותו.  

בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנה האחרונה, אופן ההסתכלות של כולנו כלפי הבוגרים משתנה. במכינות כולן, ועל שלנו אני יכולה להעיד בבטחה, מתבהרת ההבנה כי 
יותר משמכינה מכוונת לחניכיה, שנמצאים בה בסך הכול עשרה חודשים קצרים, היא מכוונת ומכוונת את בוגריה – שיישארו כאלו עשרות שנים. 

בוגרי מכינה  הם הרבה מעבר לחניכים שעברו 10 חודשים אינטנסיביים, מופלאים ומאתגרים – הם אבן בניין בעושר האזרחי של היושבים במדינה הזו והם בעלי היכולות, 
הערכים והרצון לעשות, לפעול, ליזום ולשנות דברים בסביבתם הקרובה והרחוקה יותר. וכיוון שכך – למכינות כולן, ובטח לזו שלנו, יש רצון עז לראות אתכם עושים ופועלים.
ודאי שמתם לב שתכניות המיועדות לבוגרי מכינות צצות חדשות לבקרים  [את רובן אני מפרסמת בדף הפייסבוק של הבוגרים (עוד לא שם? חפשו את ”בוגרי מכינת הנגב“ 

בפייסבוק) ובנוסף, מצורפת חוברת הצעות לבוגרי מכינות למייל הזה]  – כולן חלק מאותה התעוררות והבנה שיש כאן כוח שאסור לפספס. אני מקווה שאתם מוצאים את 
מקומכם בתוכניות האלו, בין אם הן מגיעות מן המכינה שלנו ובין אם מאחרות ושמחה לראות תגובות והשתתפות שלכם בכל פעם מחדש.

ודבר אחרון וחשוב לסיכום - המכינה נמצאת כאן בשבילכם, גם כבוגרים ואנחנו יודעים ושמחים שאתם נמצאים שם עבורנו ושמחים לעזור כשצריך.
אפרת חן,                

רכזת הבוגרים                

דבר המערכת

דבר ראש המכינה

כמה מילים מרכזת הבוגרים

ודאי שמתם לב שתכניות המיועדות לבוגרי מכינות צצות חדשות לבקרים  [את רובן אני מפרסמת בדף הפייסבוק של הבוגרים (עוד לא שם? חפשו את ”בוגרי מכינת הנגב“ 
בפייסבוק) ובנוסף, מצורפת חוברת הצעות לבוגרי מכינות למייל הזה]  – כולן חלק מאותה התעוררות והבנה שיש כאן כוח שאסור לפספס. אני מקווה שאתם מוצאים את 

שלום רב לכולם,
אני מקווה שכולכם בטוב ובשמחה בכל שדרות העשייה, בשירות הצבאי ובשירות האזרחי-חברתי.

אני כותב אליכם בראשית ימי הקיץ, כשעקצוצי סיוון כבר מזמן באוויר וכשבקרוב יתדפקו על הדלתות שרבי תמוז וחמסיניו והמדבר יצהיב-יאפיר, ילהט ויאתגר כתמיד...
שנת המכינה עומדת לקראת סופה ותהליכי עומק ורוחב רבים נאספים ונמתחים לקראת קו הסיום. 

עברה על כולנו שנה עמוסת כל טוב - שניחוחותיה וטעמיה ודאי מוכרים וזכורים לכולכם - כמעט עשרה ירחים של שיעורים וימי שגרה, פרויקטים רבים, חיי מכינה תוססים ועשירים, ודומה 
שבתרמיליהם של החניכים צידה רבה לדרך הטובה שהם עומדים לקראתה. 

גם בזירת תכניות הבוגרים לא שקטנו על השמרים: תכנית הבוגרים מתרחבת והולכת ואף נרקמת כמובטח תכנית פוסט צבא מיוחדת במינה. עדכונים ופרטים מועברים ויועברו אליכם מעת 
לעת.

וכמו תמיד, כמיטב הקלישאות, חילופי העונות והשנה, מביאים איתם גם פרידות והתחלות חדשות. מחזור י“א המצוין יפנה את מקומו למחזור י“ב, ’מחזור בת המצווה‘ של המכינה, שעתיד למנות 
כ- 50 חניכות וחניכים, שנבחרו מבין למעלה מ- 350 פונים ומתמיינים שביקשו להיות חלק ממכינת הנגב בשנה בקרובה.

מרבית חברי הצוות - יעלי, גדי, מורן, יפעת ואפרת ממשיכים למשוך בעול יקר-המציאות של חינוך לערכים ולדרך ארץ, לציונות ולאהבת האדם והנגב גם בשנת העשייה הבאה.
כחלק מהשינויים, אנשי צוות נפרדים - עידו שנוסע בעקבות שליחותה של נעמה רעייתו (אף היא חלק חשוב מצוות ההוראה במכינה) ללימודי אמנות בארה“ב, ובכך חותם שנתיים טובות במיוחד 

של חינוך וריכוז במכינה; ואשל שמסיים פרק משמעותי כמחנך במכינה. 
וכך גם אני, שבתום שלוש שנות שותפות בהובלת המכינה, החלטתי לסיים את תפקידי. 

אלה היו שלוש שנים נפלאות, מספקות ומאתגרות, שבהן יחד עם צוות המכינה המעולה, התקדמה המכינה והתפתחה לשמחת כולנו במגוון תחומים ועניינים. עליה, מטוב ועד רע, גאוותנו הגדולה.
לשמחתי הרבה, מולי רובין מונה לאחרונה כמנהל מג“ל וכראש המכינה. מולי, שנבחר מבין מועמדים רבים וטובים, הוא אדם משכמו ומעלה, איש חינוך מעולה וחבר אהוב שמביא עמו לתפקיד ניסיון 

רב שנים בחינוך ובניהול. מולי מוכר בוודאי לחלקכם כמורה ליהדות ריבונית במכינה (בשנה“ל תשע“ב). אני משוכנע ובטוח שמולי, יחד עם צוות המכינה, בוגריה הרבים וחניכיה, יוביל את המכינה מחיל 
אל חיל, אל פסגות חדשות ומרגשות.

אשר לי - אני כמובן נשאר כאן במדבר הטוב, נטוע בתבנית נוף מולדתי... 
מבטיח להמשיך לעשות כמיטב יכולתי ולמלא שליחות נאמנה: לחיות, לטעת ולחנך במרחבי הנגב.

שלכם בהערכה ובחיבה עמוקה - ובהצלחה רבה היכן שאתם ובכל שתלכו.
בציפייה להתראות,                   

יואב.                   



הכירו את המחנך - צוות ההדרכה של מחזור יא

מורן לוי
קוראים לי מורן אבל במכינה קוראים לי מורי. בת 29, 

מקרית מוצקין. הייתי מדריכה בצופים, בצבא שירתתי 
כמש“קית הוראה - מפקדת בקורס להשלמת 10 

שנו"ל ושיפור העברית במחווה אלון. לאחר השחרור, 
התנדבתי במשך שנה במרכז קליטה ועבדתי כמרכזת 

שבט צופים בקרית מוצקין כשנתיים.
למדתי לתואר ראשון בקידום נוער (עבודה עם נוער 

בסיכון) ולימודי א“י במכללת בית ברל. תוך כדי התואר 
השלמתי גם לימודי הוראה (של"ח ולימודי א"י) וקורס 

מורי דרך.
במהלך התואר עבדתי עם קבוצות נוער יהודי מחו"ל 

בתוכניות קצרות וארוכות של המחנות הקונסרבטיביים.
למכינה הגעתי השנה והתאהבתי - 

אני מלווה את ועדות תכנים וא“א (אקטואליה 
ואקטיביזם), ובנוסף ליוויתי גם את פרויקט העלייה 

לרגל השנה.
אני אחראית על תחום העשייה התורמת ועל אשכול 

העצמת נוער והתנדבויות בפתחת ניצנה בפרט.

יפעת פלג
לחזור לשדה בוקר - זה לחזור הביתה.. למדתי פה בתיכון 
לחינוך סביבתי, 4 השנים המשמעותיות והמעצבות ביותר 

בחיי .
בצבא - שירתתי כמדריכת טיולים בבית ספר שדה  גליל. 

אני אוהבת לטייל - לגלות עולם... בין הטיולים בעולם וטיולים 
בארץ עסקתי בהדרכות טיולים של קבוצות נוער יהודי 

מחו“ל. 
את התואר הראשון בחינוך מיוחד למדתי במכללה 

האקדמית תל - חי, שם זכיתי להתנסות, להכיר ולעבוד עם 
אוכלוסיות שונות. 

היום, אני מחנכת שנה ראשונה במכינת הנגב, אוהבת את 
העבודה שלי, מאוהבת בחניכים שלי ושמחה על ההזדמנות 

לשוב ולעלות לנגב..
אני מלווה את אשכול צרכים מיוחדים. את וועדת תרבות 

וקשחצ. ואחראית עם גדי על הלוז השבועי.

עידו עמר
נשוי לנעמה, בוגר התיכון לחינוך סביבתי, עשיתי שנת שרות 
בבית ספר שדה גולן חרמון והתגייסתי אח“כ ליחידת עוקץ. 
שירתתי ארבע שנים כלוחם וכמפקד. לאחר הצבא טיילתי 

בדרך המשי וחזרתי ללמוד חינוך, לימודי א“י וגיאוגרפיה 
במכללת בית ברל. 

כיום אני רכז ומחנך במכינה, אני מלמד את קורס נגב, 
אחראי על השתלמויות הצוות ועל המבנה הארגוני בנוסף 

לכך אני מלווה את ועדת ”קיימוסטיקה“ ואת אשכול 
ההתנדבות עם מבקשי המקלט מאפריקה. בקיץ הקרוב אני 
ונעמה נוסעים לשיקגו לשנתיים ובתקווה עוד נחזור למכינה.

אשל רז
בן 32 גר בשיזף – ישוב קהילתי במועצה האזורית רמת נגב, 
שהקמתי עם חברים. נשוי למיטל, יש לנו 8 תרנגולות חתול 

וכלב. 
בוגר התיכון לחינוך סביבתי במדרשה, למדתי גיאוגרפיה 

באוניברסיטת בן גוריון, עשיתי תעודת הוראה, אוהב לטייל 
לקרוא ולבנות בעץ, הקמתי את שנת השירות הקיימת 

היום בתיכון במדרשה, הדרכתי בפנימייה וטיילתי בדרום 
אמריקה. 

בצבא שירתתי בסיירת יעל – סרן במילואים. 
אחרי שנים של קשר כזה או אחר עם המכינה (כולל אחריות 

על תחום ההכנה לצה“ל בשנה שעברה), כיום אני מחנך 
במכינה ובנוסף - מורה לגיאוגרפיה בתיכון לחינוך סביבתי.

במכינה אני אחראי גם השנה על תחום ההכנה לצה“ל, 
מלווה את ועדות טיולים וגיוסים ואת אשכול ההתנדבות עם 

הבדואים.

גדי גבעון
גד גבעון,

רכז ומחנך, שנה שלישית במכינת הנגב.
בן 33, מתגורר במדרשת בן-גוריון עם נטלי בת זוגי ועם 

לביא בני בן השלוש.
קמב“צ פלוגת מג“ב במיל‘. בעל תואר ראשון בבלשנות 

מאונ‘ ת“א.
בוגר לימודי עיתונאות, מחזאות ותסריטאות - תחומים בהם 

עסקתי והתנדבתי.
לאחר התואר התקרבתי יותר ויותר לתחום החינוך. תחילה 

כהתנדבות, לאחר מכן כמשרה חלקית, משרה מלאה 
ולבסוף - מחנך במכינה (משרה כפולה? :-).

אוהב שפה, מטיף מוסר, אופטימי, ריגורוזי, פנאנתאיסט 
וטבעוני.

- אם לא נעלת את הסמינר ב - 2 בלילה לפחות פעם אחת.
- אם לא הפסדת לפחות ב - 3 הצבעות שמבחינתך היו חורצות גורל

- אם לא שחררת לפחות 14 קללות עסיסיות באיזו מליאה 
- אם לא התבאסת שקיבלת אח קטן מוזר לאללה

- אם לא פינטזת על אחד המחנכים
- אם לא שמעת את גדי מחקה את יותם רגב

- אם לא היית במרדף מתמיד אחרי חלב
- אם לא למדת מדוניץ 10 מילים חדשות אבל נשארת עם עוד 85 מילים שאין לך 

מושג מה הן
- אם לא התעצבנת שמבזבזים את הזמן על מה שמבחינתך הוא בלבול שכל מיותר 

- אם לא רבת עם מישהו על מחשב

- אם לא גנבו לך את האופניים
- אם לא היית בטוח בכל לבך שאת/ה תצליח להשיג את אותו הגנב

- אם לא הבנת מה לעזאזל עשינו באותו יום חמישי ארור בניצנה
- אם קיבלת את המפתחות מניתאי

- אם הצלחת להסביר לאנשים מה זה מכינה ומה אנחנו עושים כל יום
- אם לא ראית את ממו עירום

- אם לא צחקת על בגש מסיבות שהן בכלל לא גזעניות
- אם לא צחקת על:

איתי שהוא מקריח, נבו שחייב להסתפר, אלעד שכל טיול נופל, שחר שנוחר כמו 
חמור, אביסרה שמקלל מתוך שינה, מתן שנושם מנחיר אחד, דביר שמזכיר את 

יורם.

הפינה של בגין
אתה לא באמת במכינת הנגב אם לא:

מעיתון המכינה

מכירים 
מישהו שיוכל 

להתאים לצוות?
המכינה מגייסת 

אנשי חינוך 
למחזור הבא!



בוגרים יקרים,
ניתנה לנו ההזדמנות, עכשיו לקראת סוף השנה ולפני שאנחנו מצטרפים בעצמנו 
לקבוצת הבוגרים , לספר לכל מי מכם שלא מכיר אותנו, קצת על מי אנחנו ומה 

עברנו עד עכשיו, ואנחנו שמחים לנצל אותה ומקווים שתיהנו.

נפגשנו לראשונה בטיול פסח ובשלל מפגשי ההכנה. כל מה שהצלחנו להבין אז, 
כראוי  והסביבה!  שמירושלים  וכמובן  משהם  חניכים  מידי  יותר  הרבה  שיש  הוא 
לכל מכינה, אין אף חניך מתל אביב או מהרצליה אבל איכשהו הצליחו להשתחל 

לכאן שני נציגים מרמת גן ופתח תקווה. 
נפלו בדרך   2 יפות.  ו 24 נשים  גברים חסונים   25 – וחניכות  התחלנו 49 חניכים 

הארוכה שעברנו והיום אנחנו 47.
וקצת שגרה  גורל  ניווטים בגבעות  אחרי טיול פתיחה, לילה לבן בירוחם, סדרת 
התחלנו להבין איפה אנחנו נמצאים ומה מצפה לנו בשנה הקרובה -  חיי קבוצה 

מאתגרים, עבודה וקשה והמון כיף!

רוב  שלנו.  המכינה  שנת  של  האחרונה  בישורת  נמצאים  כבר  אנחנו  כרגע 
הפרויקטים כבר מאחורינו. כולנו מרגישים תחושה חזקה של סוף ורצון למצות 
כמה שיותר ממה שנותר לנו. עוד מצפה לנו חודש גדוש פרוייקטים - מסע חוצה 

נגב, שבוע יוזמה ומנהיגות - פרוייקט חדש וכמובן שבוע סיכומים. 
כה,  עד  עלינו  שעברה  המימדים  אדירת  מהחוויה  קמצוץ  הוא  כאן  שנשתף  מה 
וכמה שהתרחשו  מתוך כוונה להרחיב מעט על פרויקטים חדשים שקרו השנה 

בחודשים האחרונים.

נשמח להמשיך לראות אתכם ולשמוע מכם עד הרגע שנעזוב ונהפוך להיות חלק 
מקבוצת הבוגרים של מכינת הנגב!

         
אוהבים. מחזור י“א       

במהלך השבועות הראשונים לתחילת שנת המכינה, שמענו ודיברנו על החיסול של 
אחמד ג‘עברי ועל תחילת ההסלמה בדרום - ובעקבותיו מבצע עמוד ענן.

ביום ראשון במהלך המבצע, כשחזרנו למכינה, החלטנו שאנו בתור מחזור לא יכולים 
להיות אדישים למתרחש בדרום. הפסקנו את כל הלו“ז השגרתי שלנו, בחרנו ועדה 

שתארגן את היציאה וההתנדבות במוקדים שונים בדרום וכבר ביום שני (ולמשך כמה 
ימים)  יצאנו לעזרת תושבי הדרום שסובלים מירי הטילים - הוסטלים של אוכלוסיה 

אוטיסטית, ביקור בבתי מבוגרים בנתיבות, מקלט לנשים מוכות ועוד ועוד.

מבצע עמוד ענן - נובמבר

חודש ינואר הוקדש לעיסוק בבחירות, להרחבת הידע 
של החניכים ולגיבוש עמדה פוליטית אישית, תוך 

חשיפה למגוון רחב של מפלגות ודעות פוליטיות. ועדת 
אקטואליה ואקטיביזם אחראית על החשיפה הזו.

ביום ראשון ה-23.12 נסענו לירושלים, לפאנל בחירות 
שהתקיים במכון למורשת בגין יחד עם מגוון מכינות מרחבי הארץ. במהלך היום, 

החניכים הסתובבו בדוכני המפלגות השונות, התעניינו במצעים ושאלו שאלות. 
בנוסף התקיימו הרצאות שונות. בנושא מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 

והשיקולים שאנו צריכים לקחת בחשבון כאשר אנו בוחרים את המפלגה שתייצג 
את עמדתנו הפוליטית באופן הטוב ביותר. הרצאות נוספות עסקו בנושאים הבאים: 

מעורבות בוגרי מכינות  בפוליטיקה שהעביר חילי טרופר, התפקדות למפלגות, 
והשפעת צעירים על השלטון המקומי שהעביר נציג מתנועת ”התעוררות“. במהלך 

היום התקיים פאנל חברתית-כלכלי, בהשתתפות מיקי לוי ממפלגת ”יש עתיד“, פרופ‘ 
יוסי יונה מ“העבודה“, והרב אמסלם ממפלגת ”עם שלם“. פאנל נוסף התקיים בנושא 

מדיני בטחוני, בהשתתפות עמרם מצנע ממפלגת ”התנועה“, ד“ר עוזי לנדאו ממפלגת 
”הליכוד ביתנו“, מוסי רז ממפלגת ”מרצ“, ונפתלי בנט ממפלגת ”הבית היהודי“. 

במהלך היום נחשפנו למצעי המפלגות באופן מעמיק, דבר שבלבל רבים מאיתנו, אך 
יותר מכל עודד אותנו להמשיך ולחקור את המצעים השונים, ולהחליט איזו מפלגה 

מייצגת את העקרונות החשובים לנו באופן הטוב ביותר.
ביום שני שבוע לאחר מכן, חניכי המכינה הוזמנו לחוג בית שהתקיים באחד הבתים 
במדרשה, בו שמעו את מיקי רוזנטל ממפלגת ”העבודה“. באותו יום החניכים פגשו 

את ציפי לבני, שהגיעה לנאום במדרשה בקבר בן גוריון.

לקראת בחירות 2013 - ינואר

כאשר שמענו על מתקפת הארבה הנוראה שמכה בחקלאי פתחת ניצנה, נשאלנו מה אנו 
כמכינת הנגב מעוניינים לעשות בעניין. נושא בהול שכזה לא סובל דיחוי, ומיד התכנסה 

בזריזות מליאת בזק על מנת שכל הקבוצה תקבל ביחד החלטה בנושא.
במליאה המצב הוצג בפני החניכים, והוסברו התכיפות וההשלכות. ההירתמות של הקבוצה 

הייתה מידית, לא הייתה בכלל התלבטות. למרות שהאירוע קרה ביום שישי, רוב החניכים 
החליטו לוותר על זמן השבת שלהם ולנסוע לעזור לחקלאים.

הגענו לחווה אורגנית ופגשנו את גולן החקלאי, שסיפר לנו שחרקי הארבה השמידו את כל 
צמחי המרפא והתבלינים שהוא גידל. הגפנים הם הגידול היחיד שנשאר, והוא צריך את 

עזרתנו להציל את מה שנשאר מהגפנים בכך שנוריד מהם את כל חרקי הארבה.
ביום ראשון חזרנו שוב לחווה והמשכנו במלאכה - כיסוי הגפנים ברשתות כנגד הארבה 

שיגדלו כנפיים בעוד מספר ימים. 
היומיים האלו של המאבק בארבה היוו דוגמא לכוח שלנו כחבורת אנשים עם תודעה 

חברתית. ברגע שהתעורר איזה צורך של עזרה לזולת וערבות הדדית, חניכי המכינה נרתמו 
מיד, התארגנו ויצאו לעזור. זו דוגמא למעורבות החברתית שהמכינה מחנכת אליה.

מכת הארבה - מאי מחוויותיו של מחזור יא

הסתובבנו במשך שבוע בשטחי יהודה ושומרון, וחקרנו מכיוונים רבים ומגוונים את שאלת החקר שנוסחה על ידי צוות 
איו“ש: מהי ההשפעה של ההחזקה בשטחי יהודה ושומרון על החברה הישראלית ועל החברה הפלסטינית, והאם 

עלינו להמשיך ולהחזיק בשטחים אלה? 
במהלך השבוע עסקנו בכל יום בתחום אחר הקשור לנושא, דיברנו עם עמותות ואישים הנוגעים לעניין באופן מובהק 

ונחשפנו לדעות מנוגדות קיצוניות ומתונות. ביקרנו באיזור גוש עציון, בהתנחלות אלון מורה, חברון, 
ירושלים - והסכסוך על מזרח ירושלים, נפגשנו עם עמותת עיר ימים, עמותת אלעד, נציג העמותה 

שלום עכשיו עוד ועוד.
לסיכום, סדרת יהודה ושומרון היתה מסעירה, מרתקת, מלמדת, מבלבלת, פקחה לנו את העיניים, 
והובילה אותנו צעד נוסף בהבנה שקיימת תפישת עולם מורכבת. כל אחד מאיתנו למד הרבה על 
ההשפעה של ההחזקה בשטחי יהודה ושומרון על החברה הישראלית ועל החברה הפלסטינאית, 
וכל אחד גיבש עמדה האם לדעתו עלינו להמשיך ולהחזיק בשטחים אלה. כמובן שיש עוד כל כך 

הרבה דברים ללמוד, להעמיק, לגלות ולחקור בנושא. יחד עם זאת, אנחנו מרגישים שקיבלנו כלים 
משמעותיים בהבנת הסכסוך, וכולנו מסכימים שכל מה שראינו לא יכול להישאר במסגרת השבוע 

הזה – אלא להמשיך איתנו הלאה, בתקווה שההעמקה בנושא תוביל אותנו בעתיד למעורבות חברתית ולשיפור המצב 
הקיים, כל אחד על פי ראייתו ותפישת עולמו.

סדרת איו“ש - אפריל

חודש ינואר הוקדש לעיסוק בבחירות, להרחבת הידע 

חשיפה למגוון רחב של מפלגות ודעות פוליטיות. ועדת 

 נסענו לירושלים, לפאנל בחירות 
שהתקיים במכון למורשת בגין יחד עם מגוון מכינות מרחבי הארץ. במהלך היום, 

תלמידי כיתות ז‘ מבית הספר ”צין“ ומבית הספר ”משאבים“, בני גיל המצוות, ונוער מפנימיית ”נווה 
חנה“ בקריית גת, עברו מסע משמעותי שבו עברו משלב הילדות לשלב הבגרות. כחלק מהנרטיב 

העלייה של העם היהודי, אשר ירושלים היא מוטיב מרכזי בו, מכינת הנגב חידשה את רעיון 
לרגל המודרנית של תלמידים צעירים, כפי שהגה שי חולדאי. כך משתלבים שני 

המסעות של בני הנוער- המסע הפיזי והמסע הרוחני. העלייה לירושלים קושרת את 
זהותם האישית, הדתית והתרבותית לעם היהודי.

בנוסף, אנו גאים בכך שבני נוער מפנימיית ”תיקון עולם“ (פנימייה בניצנה של 
פליטים מאריתריאה בגילאים 14-18) הצטרפו למסע השנה בפעם הראשונה – 

מאוד עבורנו. עבור ילדי הפנימייה ירושלים דבר מיוחד וחשוב 
החיבור המשמעותי ביותר לארץ ישראל, היא 

כעיר הקדושה גם ליהודים וגם לנוצרים. 
מסע העלייה לרגל היווה הזדמנות חד פעמית לתלמידי 

פנימיית ”תיקון עולם“ לחוות עלייה לירושלים ולהגיע 
למקומות חשובים לתרבות הנוצרית. במהלך המסע, נוכחנו 

לראות את התהליך המרגש שהם עברו, את התחזקות 
זהותם הנוצרית ואת העמקת היכרותם עם הארץ. 

מסע עליה לרגל - אפריל

דבר מיוחד וחשוב 
היא 

מאוד עבורנו. עבור ילדי הפנימייה ירושלים 
החיבור המשמעותי ביותר לארץ ישראל, 

כעיר הקדושה גם ליהודים וגם לנוצרים. 
מסע העלייה לרגל היווה הזדמנות חד פעמית לתלמידי 

פנימיית ”תיקון עולם“ לחוות עלייה לירושלים ולהגיע 
למקומות חשובים לתרבות הנוצרית. במהלך המסע, נוכחנו 

לרגל המודרנית של תלמידים צעירים, כפי שהגה שי חולדאי. כך משתלבים שני 
המסעות של בני הנוער- המסע הפיזי והמסע הרוחני. העלייה לירושלים קושרת את 

) הצטרפו למסע השנה בפעם הראשונה – 

מסע העלייה לרגל היווה הזדמנות חד פעמית לתלמידי 
פנימיית ”תיקון עולם“ לחוות עלייה לירושלים ולהגיע 

בשבוע הראשון של מאי, ביום שישי, המכינה הובילה יוזמה 
מדהימה – מרוץ הנגב ה-1.

 מדובר במרוץ העממי הראשון בנגב בשיתוף 
עם המועצה האזורית רמת הנגב. המרוץ 

חתם את שבוע הספורט של המועצה, תוך 
הגברת המודעות לספורט ולאורח חיים 

בריא. המרוץ היווה מפעל ספורט מכינתי, 
שבתקווה ימשיך לשנים הבאות ויתחיל 

מסורת חדשה. למרוץ הגיעו לפחות 450 
אנשים, כמות שעלתה על הציפיות! ובין 

הרצים - 290 צוערים מבה“ד 1.
המרוץ התקיים במתחם המועצה האזורית, וכלל שלושה מקצים 
(2, 5, ו-10 ק“מ), ובנוסף דוכנים והפעלות במתחם. בסיומו נערך 

טקס שבו חולקו גביעים ומדליות למנצחים.  

מירוץ הנגב הראשון - מאי

 מדובר במרוץ העממי הראשון בנגב בשיתוף 

חתם את שבוע הספורט של המועצה, תוך 

בריא. המרוץ היווה מפעל ספורט מכינתי, 



דבר הבוגרים
כשהתחלנו את המכינה, נתקלנו בתגובות מעורבות. החברים תהו 

מה לעזאזל אנחנו עושים, ולמה ״לבזבז שנה מהחיים״? למה לא 
להתגייס עכשיו ולהיכנס למירוץ החיים, שרק מחכה שנצטרף 

לתחרות?
אז, לא ידעתי לענות, וגם במהלך השנה זה לא תמיד היה קל, אבל 

עכשיו במבט של כמעט שנה אחרי, כבר אין קושי להסביר.
בראש ובראשונה המכינה הוכיחה לי כמה אפשר להשתנות 

בעשרה חודשים. כמה אפשר לאהוב אנשים שלא הכרת קודם תוך 
זמן כל כל קצר. כמה אפשר לעשות וכמה רחוק אפשר ללכת עם 

המחשבות, בלי לפחד. ואחרי שנגמרה, הבנתי כמה קשה להתנער 
מהגעגועים לשנה הזאת.

כל אחד לוקח איתו את המכינה בדרכו שלו, עם הדגשים שלו, אבל 
אין ספק היא נמצאת שם. אצל חלקנו עמוק יותר בתודעה, אצל 

חלקנו בקדמת המחשבות, ראשונה בתור. וזה לא משנה. העיקר 
שהיא שם, מהדהדת את אותותיה ועוצמתה, מאפשרת הסתכלות 

מזווית אחרת לכל סיטואציה בחיים.
גיליתי שקשה לי מאוד לא לשאול שאלות, לא לחפש את מה שלא 
מספרים לי, גיליתי כמה קשה לי לשמוע דעה במסווה של עובדה 
שאסור לי (כחיילת) להשמיע עליה כמעט שום ביקורת, שום דיון.
גיליתי כמה חשוב לי וכמה כואב לי מה שקורה כאן בארץ. גיליתי 
כמה אפשר להתגעגע לתה חם ואורז שרוף בכלי פלסטיק סביב 

המדורה, בקור של לב המדבר. גיליתי כמה קל לגלוש לנוסטלגיות, 
וכמה קשה לחזור עליהן.. גיליתי כמה התאהבתי בשיח המיוחד 

הזה, שהוא רק שלנו, כמה חשוב הלהט והאמונה. גיליתי כמה חשוב 
המקום החם והבטוח הזה, שרק בו אפשר להגיד הכל ולחשוב 

הכל- ולדעת שיקבלו את זה.
רק מכיניסטים ייצאו מהבסיס בשישי בבוקר ישר לטיול, או 

להרצאות על חינוך, במקום למיטה החמה בבית.
רק אנחנו מקבלים את השבת שלא נשמור, מדברים על הפרשה 

שרובנו לא נאמין בה, קוראים שירה מתחת לכוכבים במקום לישון, 
מדברים ותוהים על הכל- כל מה שנעשה ועל כל מה שלא..

בוגר מכינת הנגב ישמור תמונות של המדבר על הטלפון, וידאג מידי 
כמה זמן לעדכן אותן בתמונות חדשות יותר של אותו הנוף.

למכיניסט בצבא קשה יותר, אל תטעו, לפחות בחלקו של הצבא 
שהוא לא חינוכי ואין בו מקום לדיון והטלת ספקות.

כשאין את המקום הזה, הערכים נשחקים, לא קל לשמור עליהם 
בהמולת היום, הקורס, השמירות... לא קל לשכנע אחרים באותם 

הדברים שכל כך מאמינים בהם, קשה מאוד ליישם..
ובכל זאת- עכשיו יותר מתמיד אני יכולה להגיד בלב שלם שלא 

הייתי מוותרת על אף רגע משנת המכינה. לא על הקלים שבהם, 
ובמיוחד לא על הקשים. 

כיף ״לברוח״ לכמה שעות של שיח מכיניסטי פעם ב, להיזכר שיש 
המון דברים שחשוב לדבר עליהם, לבחון אותם, ולהינות מהם. 

      
     ליאור - מחזור י‘

דבר הבוגרים

כשאני מסתכלת אחורה לסיבות שגרמו לי להצטרף למכינה קדם צבאית, אני נזכרת שהרגשתי במספר חוסרים 
בחיים שלי – הרגשתי שבתור יהודייה, לא היה לי מספיק ידע על המקורות שלי, הרגשתי שהדעה הפוליטית שלי 

לא מגובשת ושאני בכלל לא מכירה את ישראל ובאופן כללי הרגשתי שאני פשוט עוד לא מוכנה לחיים האמיתיים 
והייתי חייבת לעשות משהו לגבי זה. 

במובנים מסוימים – לא הרבה השתנה – אני עדיין מרגישה בורה בכל מה שקשור ליהדות, אני תמיד מופתעת כמה 
עוד יש לי ללמוד על ישראל, הבחירות האחרונות הבהירו לי היטב שהדעה הפוליטית שלי עדיין לא מגובשת, ומה 

שבטוח, זה שאני עדיין לא מרגישה מוכנה לחיים האמיתיים.
אבל בלי לשים לב, בגיל 26, החיים האמיתיים כבר התחילו – אני בשנה השלישית מתוך ארבע לתואר, גרה בתל 

אביב עם הארוס שלי ועם הכלב החום שלנו, ובשאר הזמן עובדת למחייתי. ולמרות תחושות של אי ודאות והפחד 
שגם החיים שלי, כמו של כולם, הם מקריים וחסרי כיוון, אני לא יכולה שלא להסתכל אחורה ולתהות כמה שונים היו 
נראים חיי לולא הייתי חלק ממכינת הנגב. אני אשקר אם לא אודה שהשנה הזו השפיעה, ומשפיעה עד היום (שמונה 

שנים אחרי) על הבחירות שאני עושה בחיים. 
אז מה קרה שם באותה שנה מיוחדת?

לפני שנים רבות, כשהמכינה עדיין נקראה רק ”מכינת הנגב“, כשעוד גרנו בבלוקים מפוצצים באסבסט, ואם היה 
לאחד מאיתנו אופניים זה כי הוא ”השאיל“ אותם מאיזה תיכוניסט, קם והתגבש מחזור ג‘ האגדי. היינו מחזור קצת 
מוזר, ידענו שאנחנו לא האנשים החכמים ביותר, השאפתנים ביותר ובטח שלא הנקיים ביותר.  ובכל זאת הרגשנו 

שאנחנו יותר טובים מכל מי שבא לפנינו ושאנחנו נביא את השינוי למכינה! (יש לציין שבאמת הבאנו שינוי – בנינו 
שביל + המצאנו את הרגילה!)

בכל מקרה, באותם ימים ראשונים, כשכל אחד ניסה למצוא את מקומו, ניסה להבין למי להתחבר ולמי לא ותהה 
בינו לבין עצמו מה זה בעצם ה“שמיניות“, יש רגע אחד שזכור לי טוב ובאמת מלווה אותי עד היום. 

זה קרה במשבצת על החזון של המכינה, גונן רייכר בליווי שלושת המדריכים שלנו – גלעד, דניאלה ואסף, הסביר 
ופירט על חזונה של המכינה. תחילה הוא סיפר על המצב בישראל, לאחר מכן הוא הרחיב על ערכי חברת המופת 

(וכל מחזור ג‘ עוד זוכר לשמצה את הויכוח על ערך הצניעות...). כל אלו, אני זוכרת, לא ריגשו אותי במיוחד, אבל אז 
גונן אמר לסיום (ולמרות המרכאות תזכרו שזה לא באמת ציטוט אלא זיכרון):

”...ויום אחד, כשתהיו אנשי חינוך, קצינים בצבא, פסיכולוגים, מנהלי בנקים ושרים בממשלה, יבוא הרגע לשינוי, 
ואתם ביחד, כל אחד ממקומו המיוחד והשונה, ינהיג את השינוי הזה ויוביל את החברה הישראלית לאותה חברת 

מופת עליה דיברנו“.
באותו הרגע הרגשתי עוצמה – לא ידעתי כמה התחושה הזו הייתה מדויקת.

זו הייתה שנה מופלאה שבה עשינו הרבה דברים ביחד, חווינו הרבה הצלחות ולשמחתי חווינו גם הרבה כישלונות, 
והתחושה אכן הייתה עוצמתית. אבל מה שבאמת יפה, זה שגם שנים אחרי זה, מדי פעם ברגעים הקשים או בצומת 

דרכים, אני נזכרת בעוצמה הזו, בידיעה שאני לא לבד, שיש לי מחזור ג‘ שלם מאחורי (או לפחות אלו ששרדו...), 
ושכל שנה מצטרפים למעגל יותר ויותר בוגרים של המכינה שעושים את החברה שלנו קצת יותר טובה... 

אז נכון, לא הקמתי יישוב בנגב או ייסדתי עמותה שמלמדת לדוג במקום לתת דגים, אבל בחרתי ללמוד חינוך 
בלתי פורמלי, בחרתי לעשות תעודת הוראה במקצועות ארץ ישראל ושל“ח במסגרת תכנית המצויינים להוראה, 

ובמקביל אני בקורס מורה דרך ולומדת להכיר את ישראל לאורכה ולרוחבה. אין לי ספק שגם בעתיד כשאבחר 
מקום מגורים ודרך חינוך לילדים שלי, אני אמשיך לחפש את אותה עוצמה בדבריו של גונן, כדי ללכת עם הערכים 

שלי והאמונות שלי.
ליאת - מחזור ג‘           

בחיי הבוגרים

סמינר משתחררים
”עושים חיים“, סמינר המשתחררים הראשון של 
מכינת הנגב, בשיתוף מכינות אדרת ונחשון, יצא 

לדרך בתחילת החודש והסתיים בהצלחה גדולה.
כמעט 20 בוגרי מכינות בילו ארבעה ימים יחדיו 

במטרה להחזיר קצת את השיח המכינתי לחיים, 
לפתוח את הראש לכיוונים חדשים ולקבל כלים 

לקראת השלב החדש בחיים.
הסמינר עסק בין השאר באתגרי החברה 

הישראלית, באתגרי החינוך בישראל (במפגש עם 
תומר אושרי!), בדרכים לשלב עשייה חברתית 

בזמן הלימודים ובכלל, ביזמה ועשייה ועוד ועוד.
עקב ההצלחה הגדולה - 

סמינר משתחררים נוסף יתרחש בחודשי הקיץ!
מתעניינים? צרו קשר עם אפרת  - 0502050545



למה אני עושה את מה שאני עושה?

אחד הדברים שהכי אהבתי במכינה וידעתי להעריך רק אחר כך, זה שלא קיבלנו את כל המידע, הרי אי אפשר ללמוד הכל בעשרה חודשים. מה 
שכן, זה פיתח בי את הרצון ללמוד ולדעת עוד, ועוד, כמה שאפשר. גונן אמר לנו פעם שהוא רוצה שבוגרי המכינה יוכלו לומר את המשפט השני, 

לקרוא כתבה ולדעת להגיב עליה. מאז המכינה, אני מנסה להכיר את החברה הישראלית, את ההיסטוריה והתרבות ובכלל- ללמוד, לדעת 
לקרוא עיתון ולבקר את הכתוב. מכאן נובעים גם שאר הדברים בחיי. 

במכינה הבנתי שעתידי בחינוך. אני זוכר את המפגש עוד בי“ב בתל אביב, בדרך למכינה, שם איכשהו גרמו לנו להבין שהכל מתחיל ונגמר 
בחינוך. כמובן שאני לא חושב ככה היום, אבל אין ספק שלחינוך יש תפקיד מרכזי ביותר בעיצוב החברה והאדם ועל כן רצוני להיות שם, במקום 

בו קורים ניסים. בהתחלה חשבתי על חינוך בלתי פורמאלי, הרי איזה מודל טוב יותר מהמכינה עצמה? או תנועת הנוער? זה גם מה שעשיתי 
בשנים שלאחר הצבא- ממחנות קיץ בחו“ל, דרך הדרכה בתכנית בת שנה של נוער בריטי ואמריקאי שהגיע ארצה לפני האוניברסיטה, שליחות 
דרך הסוכנות היהודית לאנגליה למשך שנתיים, הדרכת קבוצת מנהיגות צעירה בבית הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים ועוד. אני עדיין חושב 

שלחינוך הבלתי פורמאלי חשיבות עצומה ויכולת השפעה אדירה על החברה, ועם זאת, בחרתי דווקא בפורמאלי, במה שנראה לעיתים מנקודת 
המבט המכינאית  כאנכרוניסטי, כמערכת רקובה, כצורת לימוד שאינה חינוכית באמת. אבל עם הזמן, ואולי אפילו מתקופת המכינה, הבנתי 

שאין מקום משמעותי יותר בשבילי או בכלל. הרי היום, המסגרת היחידה בה נערים ונערות מבלים את מרבית זמנם היא בית הספר ולכן המקום 
להשפיע עליהם בצורה המירבית היא שם.

מה אלמד? גם זה קשור למכינה. מאז אותה שנה אני אוהב ומתעניין במקצועות היהדות, וכנראה לא כך היה המצב אלמלא המכינה. הקשר בין 
הרצון להיות מורה לבין חיבתי לאותם מקצועות הוביל אותי ללמוד בתכנית ’רביבים‘- תכנית להכשרת מורים ומורות למקצועות היהדות בבתי 
ספר ממלכתיים. בתכלס, אהיה מורה להיסטוריה ותנ“ך, בבית ספר ממלכתי. למה ממלכתי? כי מדינה מתוקנת לא יכולה להתקיים ללא חינוך 

שיוויוני, ומערכת החינוך אמורה (!) לספק את זה. איני רוצה להיות מורה של בעלי יכולת בלבד, להשלים עם הפרטת החינוך ההולכת וגוברת 
בזכות הממשלות האחרונות וזו הנוכחית, אלא להיות מורה בבית ספר רגיל, של תלמידים ותלמידות רגילים.  

המכינה היתה גם חלק מתהליך פנימי שלי, ואולי אחד החלקים החשובים, להבנה שאין לנו ברירה אלא לקחת אחריות. אבל לא כמו שרוב 
המכינות מחנכות- לא לפיתוח האישי שלי ומשם איכשהו זה יזלוג החוצה למעגלים רחבים יותר, כמו הקפיטליזם שאומר שאם העשירים 

יתעשרו, העושר שלהם ירד למטה. עובדה, לא קורה, לא אצל העשירים, ולא אצל רוב בוגרי המכינות. אני רוצה ומנסה לקחת אחריות על עיצוב 
החברה הישראלית במאקרו. אם ההוראה היא שינוי מלמטה, הפוליטיקה היא הכלי המשמעותי ביותר לעיצוב החברה הישראלית ככלל. לכן 

הצטרפתי למפלגת העבודה ואני פעיל בה במסגרות שונות- הקמתי את החוג הגאה במפלגה, אני פעיל במשמרת הצעירה (גוף הצעירים של 
המפלגה) ובתא אופק באוניברסיטה העברית. אלה פלטפורמות לעשיה ממשית- זכויות עובדים, הפצת משנת שלום, מאבקים בתחום האזרחי 
ועוד, כל זאת מתוך ניסיון לעצב את תנועת העבודה שסיעת המפלגה בכנסת היא הייצוג הפרלמנטרי שלה וגם אותה אנחנו בוחרים דמוקרטית 

בפריימריז ומחליטים על פועלה המשמעותי בועידת המפלגה (גם בה אני חבר). זאת מתפיסת עולם משותפת ועל מנת לשנות את המציאות 
הישראלית. 

יש לי הרבה מאוד ביקורת על עולם המכינות, המכינה שלנו והבוגרים שלנו ובכלל. עם זאת, אני יודע לומר שהחוויה האישית שלי תרמה באופן 
ברור לבחירות שלי ולמי שאני היום. 

ניב סוניס - מחזור ב‘           

המטרים שלאחר קו הסיום
איך מתכוננים לריצה ?

טוב, זו שאלה די קלה.. אולי הביצוע פחות, ואולי לא כל אחד יודע בפרוט-רוט מה עושים, אך הרוב ככולו יודע שזה מורכב מתזונה מתאימה, 
אימונים פיזיים, הכנה מנטלית – והשילוב הנכון ביותר ביניהם, בזמן הנכון ביותר. אני לא טוען שיש בכך משהו שניתן לזלזל בו, או להמעיט בערכו 

– כלל לא. 
אולם, תהיתם פעם, כיצד מתכוננים למטר שלאחר קו הסיום ?

נדמה לי (אם כי אני מעט משוחד, וחסר פרספקטיבה של זמן) שזו שאלה מורכבת הרבה יותר... מכיוון שהרגע הזה, במטרים הללו, בהן מרימים 
את הראש, ממעל לרכינה המאומצת של ההאצה האחרונה, הכל אפשרי. הדופק עדיין מהיר, מחשבות בראש ורגשות בלב מהלכות בזריזות, 

הדם עוד זורם במרץ בין הורידים לנימים, וישנה אנרציה שמקדמת את הגוף כמה מטרים קדימה במהירות לא מבוטלת.
אם הייתה הריצה ספרינט מדוד – תהיה התקדמות האנרציה מהירה ומתמשכת למדי. אם הייתה הריצה מורגשת כמושקעת ומוצלחת – ייטיב 

האץ להמשיך ולקדם את עצמו, וכנראה שבחיוך על שפתיו. אם הייתה זו ריצת מאמץ ארוכה, כזו הדורשת סיבולת רבה - ירצה המסיים לצעוק 
משמחה רבה. אם הייתה זו ריצה במעמד 

חגיגי ומרגש – לעיתים קרובות יתרגש הרץ על סף דמעות.
אלו המשקיעים, בעלי הרצון החזק ביותר, שגוברים על כל מכשול – זוכים שדגלם יעטוף אותם בגאווה ברגעים הללו. במקרה כזה, ההשקעה 

היא בדרך כלל מורגשת ובולטת מאוד, לכדי כך שירצו אחרים להניח את הדגל על כתפי רצם.
בדקות הללו שלאחר המאמץ, קיימת עייפות שבעה ומסופקת. אך אם תשאלו מביני עניין ובעלי מקצוע, הם יאמרו לכם (במילים ארוכות ודאי) – 

כי בריצה טובה, יש אלמנט ממכר. 
אנשים המניחים מנגד עיניהם מטרה, ורצים במשעול לעברה, סופם שישובו לרוץ שוב ושוב, ובתוצאות הולכות ומשתפרות.

בעת ההכנות והאימונים האינטנסיביים, ועל אחת כמה וכמה בעת ספרינט בן עשרה חודשים, בו הראש מורכן לשם השגת תוצאת טובות, 
קצת קשה (ואולי אף לא נכון) לזקוף מעלה את הראש ולהביט מה טמון לנו לאחר קו הסיום. אולם, רצוי בעיניי לתכנן, להשקיע, לתת את נפשך 
במלואה ולהקדיש אותה לכל צעד וצעד, קשה ו“תפוס שרירים“ כלל שיהיה, מתוך ידיעה שברבות הימים, כשנשוב לקו הזינוק שבמקצה הבא, 

יהיה כל צעד בטוח, משמעותי ומקדם יותר.
אוסיף בשם מחזור (העשור) י‘ – 

בשלב כזה, בו אנו זוכרים את הרגל האחורית שהייתה בפנים, ומביטים בה עוברת את בת זוגתה אל עבר צעד חדש, יש המון געגוע וזכרונות. אני 
מאמין ומקווה, שבקרב כולנו מתחילה לבצבץ ההבנה כי שלחנו את לחמנו על פני המים. הבנה אודות המתנה הגדולה שקיבלנו.  

עמרי שוחט מחזור י‘           

ומה הלאה?
ביום שישי ה-7.6

יתקיים מפגש הבוגרים הבא 
פרטים בקבוצת הפייסבוק 

”בוגרי מכינת הנגב“
נתראה שם!

מדרשה למעשה

אחרי מחזור ראשון ומוצלח שפעל (וממשיך לפעול) במהלך השנה האחרונה, ה“מדרשה למעשה“, 
מבית היוצר של המכינות הקדם צבאיות והמדרשות למנהיגות חברתית, פותחת מחזור חדש ומחפשת מועמדים מתאימים.

תכנית הכוונה להגשמה במוקדי העשייה בישראל בהובלת המדרשות למנהיגות חברתית.
בוגרות ובוגרי מכינות קדם צבאיות ושנות שירות אחרי שירות צבאי, בגילאי 22-26, המחפשים לקחת על עצמם אחריות 
חברתית ולאומית – ’מדרשה למעשה‘ מחברת בין הערכים לבין החיים ש“אחרי הצבא“, וחושפת את המקום בו החיים 

והאידיאולוגיה נפגשים.
’מדרשה למעשה‘ היא תכנית חלוצית (החל מדצמבר 2012) המשלבת לימוד מקיף על החברה הישראלית,

בירור מעמיק של הזהות הערכית, וחשוב מכל – כניסה משמעותית לעולם המעשה.
מה בתכנית?

לימוד מעשי – היכרות עומק עם תחומי השפעה עיקריים בחברה הישראלית ועם מורכבויות בהובלת שינויים.
לימוד ערכי-זהותי – להמשך חיזוק ה“כושר“ הערכי.

כניסה לעולם המעשה – בחירת כיוון אישי לפעולה בחברה, השתלבות בעבודה בתחום וקבלת הנחייה אישית ממומחה-
תוכן בתחום.

קבוצה – בוגרי מכינות איכותיים, 30 צעירות וצעירים שצומחים יחד בשלב הגדילה המשמעותי בחייהם.
התכנית כוללת מפגש שבועי, החל מיום חמישי בשעה 18:00 ועד ליום שישי בשעה 11:30 (כולל לינה במקום).

יום פתוח במרכז שלם בירושלים, רחוב העסקן 6, קרית מוריה. בתאריך ה-30.5

רוצים לקחת חלק בתכנית המדרשה למעשה לבוגרי מכינות?


