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לפתוח את השנה אנו זוכרים את תפקידנו 

בבניית החברה. איננו בזים ליום קטנות, 

אדרבא אנו מבינים שרק ביום קטנות, רק 

בבניית עוד מחזור של חניכי מכינת הנגב, 

עוד "קו" או קומה בבניין, נתרום בדרך 

למימוש הקמת חברת מופת במדינת 

ישראל, כדברי א.ד. גורדון: "החיים 

מורכבים מרגעים, מדברים קטנים 

חולין; ואם אין חפצנו -וקטנטנים, מחולי

בחיי קטנות, תיפלות, ריקניות, אין תקנה 

אחרת מאשר למצוא ולהביא לידי גילוי 

את אור החיים שבעצם הקטנות, שבעצם 

החולין. וזהו כל עיקרה של השאיפה 

לחידוש החיים ולתיקון האדם, כל עיקרו 

 של החינוך העצמי המבוקש".

בוגרות ובוגרים יקרים, כולנו חלק 

בשרשרת של מחוללי שינוי, קו ועוד קו 

בבניית חברה טובה יותר, חברה שוויונית, 

צודקת, פלורליסטית. חברה המושתתת 

על ערבות הדדית, המקיימת בתוכה 

תרבות של טוהר מידות וענוה. חברה 

המחדשת את תרבותה ובונה את זהותה 

היהודית והדמוקרטית. הגשמת החזון 

אינה נמצאת באור הזרקורים, כי אם 

במעשה היום יומי, במעשי החולין הקשים 

והסיזיפיים, המייאשים, רצופי 

הכישלונות והאכזבות, העליות 

והמורדות. אל לנו התייאש כי אם להגביר 

את העשייה, את לקיחת האחריות. 

למצוא עצמנו במקומות המשפיעים 

 ולייצר מציאות, להוסיף עוד "קו" לבניין.

נֹוְדֶכם ְוחֹוְבִבים -"ֵהן סֹוְפִרים ֲאַנְחנּו ֶאת

ִנְטֵפי ַהְדָמעֹות ְוֵזַעת ָהָאף, / ַהּיֹוְרִדים ַכַטל 

ְלִיְשָרֵאל ּוְמׁשֹוְבִבים ַנְפׁשֹו ַהִנְלָאה, ַהּׂשּוָמה 

 ַבָכף."

 שנה טובה,

 מולי

 בוגרות ובוגרים יקרים,

בשעה טובה ובהתרגשות גדולה 

פתחנו את מחזור י"ד )!( של מכינת 

הנגב. בחודש האחרון צוות המכינה 

עמל רבות על בניית השנה כדי להגיע 

מוכן ככל הניתן לפתיחתה. במהלך 

ההכנות עלתה אצלי התחושה שהנה 

עוד מחזור מגיע, ולצד ההתרגשות 

הגדולה והחששות, אי אפשר להימנע 

מהרצון לראות כבר תוצאות. עבודת 

החינוך היא עבודת תשתית, אפילו 

סיזיפית משהו. אנו עמלים על בניית 

התשתית ומייחלים שהגשמתה תגיע 

בעתיד ולעיתים מייחלים שזה יקרה 

כבר מחר. תחושה \ו החזירה אותי 

מותי של חיים נחמן -אל שירו האל

ביאליק "ברכת עם" או בשמו 

העממי "תחזקנה" שנכתב בשנת 

)ורבים מכם מכירים את  4981

חיבתי העזה אל ביאליק כאחד 

מהוגי הדעות החשובים ביותר 

 בתנועה הציונית(.

השיר פותח במילים הבאות: 

ַאֵחינּו ַהְמחֹוְנִנים -ֶתֱחַזְקָנה ְיֵדי ָכל"

ַעְפרֹות ַאְרֵצנּו ַבֲאֶׁשר ֵהם ָׁשם; / ַאל 

ַעִליִזים, ִמְתרֹוְנִנים, בֹּאּו  –ִיפֹּל רּוֲחֶכם 

ְׁשֶכם ֶאָחד ְלֶעְזַרת ָהָעם!". ביאליק 

מעודד את החלוצים ומחזק את 

ידיהם בעשייה הציונית, זאת בשעה 

שהתנועה הציונית שקועה במשבר 

עמוק בזמן העלייה הראשונה בשל 

כישלונות וחוסר יכולת המראה. 

אנשי העלייה הראשונה נאלצים 

להתמודד עם הקשיים של הארץ 

הקשה שלנו. הם מתים במלריה, לא 

מצליחים להקים ישובים עצמאיים 

ואינם רואים תכלית במעשיהם. 

ביאליק, בכוח יוצר יוצא דופן ועם 

השראה של נבואה כותב את הדברים 

ֹּא ֶאת-הבאים בהמשך השיר: "ִאם -ל

ָלֶכם, -ַרב  –ַרק ַמַסד ְיַסְדֶתם   –ַהְטָפחֹות 

ֹּא  –ָׁשְוא! / ַהָבִאים -ַאַחי, ֲעַמְלֶכם ל

ָלנּו -ּוְבִניֶתם ְוַטְחֶתם ְוַשְדֶתם, ַעָתה ַרב

ִאם ָנטּוי ַהָקו." ביאליק משבח את 

בניית המסד. עמלכם לא שוא קורא 

ביאליק לאנשי העלייה הראשונה 

ומבטיח שאלה שיבואו אחריהם 

ימשיכו את מלאכתם, עתה אנו 

מסתפקים בכך שהקו נטוי )מיקום 

הקירות וסרגל המדידה(. לא רק זאת, 

-אלא ביאליק ממשיך וקובע: "ּגֹוי ַקו

ִמַקו ָלָקו קֹוְממּו ִׁשֲממֹות   ָקו ֲאָנְחנּו!

ַעד!" אנו גוי "קו קו" -עֹוָלם ּוְבנּו ִבְנַין

אומר ביאליק וכוונתו שמשימת 

ההפיכה, העשייה והשינוי היא משימה 

איטית, לעיתים סיזיפית הבונה קו קו, 

כלומר קומה קומה את בניית 

התפארת. אין לצפות לבניין עד, כלשונו 

של ביאליק, שיבנה בין רגע, מהיום 

למחר. אנו זקוקים לאורך רוח, 

לראייה חזונית ולאמונה כי במעשינו 

הקטן כיום נביא את הקוממיות 

בעתיד. ואכן ביאליק, כשרוח הנבואה 

 –יֹום -שורה עליו, ממשיך ואומר: "ֶיׁש

ָים ֵיְצאּו ִיְׁשתֹוְממּו / ִלְראֹות -ּוִמָּים ַעד

 ָפַעל ְקטֹּן ּגֹוִים, ַעם ָנד."-ַמה

נבואתו וחזונו של ביאליק שימשו 

הדלק לאנשי העלייה השנייה ושירו 

כמעט והפך להמנון מדינת ישראל. 

מותי של ביאליק בשיר -המסר האל

ָקו ֲאָנְחנּו!" -נעוץ בעקרון "ּגֹוי ַקו

ובסיום השיר מגיע המסר לשיאו: " ִמי 

ַהבּוז ַלִמְתלֹוְצִצים!   ַבז ְליֹום ְקַטנֹות?

-ַעד/    –ַעְמֶכם ְוִאִתים ֲעשּו -ַמְלטּו ֶאת

ִנְׁשַמע ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים ִמְתפֹוְצִצים 

ְרִאים: ֲעלּו!". בבואנו  ָני ַהקֹּ קֹולֹות ֲאדֹּ

ת ת  ת  ת  ת  תן ת  תת ת  ת  תן תב תת תי תת ת  ת  תי  פ
ת תי תן ת  ת  ת  ת  תת תן ת  תן ת  תי תת ת  תא תן תת תי תן ת  תן תב ת  תב תת תן תו תי ת  תי תת ת   א
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ת ת  ת  ת  ת  תב ת  תת תי תב ת  תת ת  ת —ב ת  ת  ת  תן ת  תת ת  ת  תן  ב
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 פתיחת שלוחה של מכינת הנגב במצפה רמון בתשע"ז

 

מכינת הנגב, בשיתוף מועצת מצפה רמון, ראש המועצה ומנהל אגף החינוך )יואב דוניץ...(, רואים צורך 

אמיתי בפתיחת שלוחה של מכינה מצוינת במצפה רמון. לאור התנופה שמצפה רמון נמצאת בה בתחום 

החינוך והקהילה והחזון העתידי של המועצה, ובהינתן העובדה שמכינות בכל הארץ מהוות זרז 

משמעותי לבניית קהילה ולאור האיכות המוכחת של מכינת הנגב והביקוש הגדול, אנו רואים בהקמת 

השלוחה משימה לאומית בעלת פוטנציאל גדול מאוד להיטיב עם מצפה רמון, הנגב והחברה 

הישראלית. לאור זאת התחלנו לעבוד על בניית התשתית לשלוחה וכבר בסוף אוקטובר נחל לגייס את 

מחזור א' של שלוחת מצפה רמון לצד מחזור ט"ו של שדה בוקר! נשמח לראות את הבוגרים לקוחים 

 חלק במאמץ הגיוסים ובכל דבר אחר שעולה על דעתכם.

 בוגרים יקרים!

כמו שתקראו בהמשך העמוד. וכן, שנה חדשה היא  -אז מתחילים שנה חדשה. גם המכינה לוקחת כיוונים חדשים

 תמיד זמן לעשות עצירה ולראות מה עשינו השנה, ומה עוד נשאר. מאחלת שתהיה שנה של עשייה, אהבה ושלווה. 

  שלכם,       

 )ורכזת בוגרים מחליפה(‘ נועה ויזל, מחזור ח       
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ת תת ת  ת  תי תו תב ת  תת ת  ת  ת  ת  תב תן ת  תב ת  ת  תת ת  תי תת תר ת  ת  תפ ת  ת    
ת ת  תת ת  תן ת  ת  תב תת ת  ת  ת  תן תא תת ת  תב ת   ‘ו

פיג את כולנו בהשראה להספינה זו מוקדשת ליוזמות ולעשייה. יוזמות שהחלו מתקופת המכינה, מעשים שנעשו בתקופות אחרות, זה המקום להתרגש ממעשים קטנים וגדולים ו
 שלא שומעים מספיק. “ חדשות טובות“וב

 

כחלק מהמסגרת ההתנדבותית במכינה, בחרתי להתנדב באפיק של 

-מבאר 5"צרכים מיוחדים". במסגרת התנדבותי זו חנכתי ילד בן 

שבע המתמודד עם מחלת הסרטן, ובמקביל חנכתי בחונכות נוספת 

מהמדרשה עם פיגור שכלי קשה. שתי החונכויות חשפו  82בחור בן 

אותי מקרוב לעולם ה"צרכים מיוחדים" ומיד התחברתי לתחום. 

לאחר שחרורי מצה"ל הצטרפתי לנטע כהן, חברה מהמכינה, להדריך 

לקידום צעירים עם צרכים  -ב"מכינת כנפיים" של "עמותת כיוונים

מיוחדים" בבוסתן הגליל. אחרי שנתיים עמוסות, אינטנסיביות 

ומלאות אתגרים בהן הרחבתי רבות את אופקיי בתחום "הצרכים 

לימודים  -המיוחדים" סיימתי את תפקידי והתחלתי פרק נוסף בחיי

אקדמאים, ואיפה אם לא בבירת הנגב! כעת אני סטודנט שנה 

שלישית ללימודי תואר ראשון במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, 

גוריון בנגב, -לימודי מדינת ישראל ומחשבת ישראל באוניברסיטת בן

שבע. בחודשים האחרונים התחלתי לשלב במקביל ללימודיי -בבאר

עבודה חדשה וגם היא באופן כמעט טבעי באותו התחום שניצניו 

והצטרפתי לתנועת הנוער  -אז עוד בימי המכינה-התעוררו בי אי

לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. התנועה  -"כנפיים של קרמבו"

על כל חניך המצטרף  -מורכבת ממבנה מוקפד ורגיש במיוחד

לתנועה מהחינוך המיוחד ישנם שני חונכים מהחינוך הרגיל מכיתות 

ח' עד י"ב. תפקידם של כל צמד חונכים הוא להשגיח על החניך 

במהלך הפעולה, ללוות אותו ולהיות קשובים ורגישים לצרכיו 

פעילים המרכיבים את  5הייחודיים. בנוסף לחניכים ולחונכים ישנם 

"צוות ההדרכה" והם אלה המעבירים את תוכן הפעילות לחניכים 

ולחונכים כאחד. בראש כל סניף עומד ה"צוות המוביל" המורכב גם 

 -פעילים המרכזים כל אחד מהם תחום אחר בסניף 5-הוא מ

לוגיסטיקה, הדרכה, קשר עם החונכים, קשר עם החניכים 

 ומשפחותיהם ופעיל אחד הממונה כמרכז כללי של הצוות המוביל. 

הקסם שבתנועה הזאת לעתים חבוי במהלך השיגרה השוטפת אך 

הוא תמיד נראה לעין באופן מובהק במהלך כל יום פעילות מחדש. 

לא ניתן לתרגם למילים את הקסם הזה כשם שלא ניתן להסביר 

בכתב את הרגשות שמציפים בנו החניכים שלנו כשהם רצים 

בהתרגשות לחונכים המסורים שלהם כל פתיחת פעילות, או 

כשהחניכים שואגים את שירי המורל בגאווה יוצאת דופן. גם אם 

החניך מוגבל בדיבור, ודיבורו לא ברור או חלש, זוכה כל חניך בתורו 

לצעוק את המורל מול כל שאר הפעילים בסניף, ואלה משיבים לו 

חזרה במקהלה רועמת. זה מרגש כל פעם מחדש לראות את 

הביטחון המלא של החניכים ההולך וגובר מפעולה לפעולה אחרי 

שנפגע לא פעם מיחס מפלה. ההתמודדות של החניכים שלנו עם 

אמון בנו כחברה העוטפת -הקשיים היומיומיים יוצרים לא פעם אי

אותם. התגובות הבלתי פוסקות שאני מקבל מההורים של החניכים 

על ההתרגשות של ילדיהם לאורך כל השבוע לקראת יום הפעילות 

הוא ככל הנראה לא דבר מובן מאליו. הקסם שבתנועה מתחיל עוד 

, שחנכה ילד עם 61מעצם היוזמה של מי שהקימו אותה. נערה בת 

שיתוק מוחין קשה, החליטה לקחת את החונכות שלה צעד אחד או 

יותר קדימה עד לכדי הקמה של תנועת נוער שלמה המשלבת בין נוער 

מהחינוך המיוחד לנוער מהחינוך הרגיל. היוזמה, הנחישות והציונות 

שבהקמת תנועת נוער לנוער הישראלי בעלי הצרכים המיוחדים 

 מעוררות השראה של מנהיגות הלכה למעשה.

בעשור האחרון, המפגש היחיד שלי עם בני נוער ללא צרכים מיוחדים   

הסתכם בערך מתוך קריאת טוקבקים באינטרנט. תמונות פרופיל 

ים עם מבטים חושניים -ברשתות החברתיות של ילדים וילדות בבגד

ומדאיגים לגילם, חופש ביטוי מרגיז שיוצר שיח רדוד אלים ממכר 

ומדבק גורמים לנו תכופות להתייאש מדור העתיד. רק בשבועות 

האחרונים נכחנו להיתקל בניפוץ חברתי נוסף שאילץ אותנו להרים את 

הראש מהסמארטפון אל המציאות הרעועה ברצח המחריד במצעד 

הגאווה וברצח התינוק הפלסטיני שהיה חף מפשע בדיוק כמו ילדינו 

שנהרגו במלחמות ובפעולות האיבה. מציאות שהדגישה ואישרה כמו 

גושפנקא אחרונה שאנחנו חיים בחברה חשוכה הדומה בבסיסה לאויב 

הזדוני שלנו כך שהייאוש בה רק הולך וגדל עד שהוא יכסה את הכל. 

 את כולנו.

כאשר זכיתי להצטרף למשפחת "כנפיים של קרמבו" נוכחתי לגלות 

כך לא מייצג. נחשפתי -כמה בעצם המדגם הטוקבקיסטי הזה הוא כל

שבע שמאמינים בכל ליבם בשוויון אמיתי, בסובלנות, -לבני נוער מבאר

שלא מבדילים בין ילידי הארץ לילדי עולים, שאין להם מושג 

בסטיגמות על עדות שונות, שמקבלים את כל החברים שלהם בלי קשר 

להעדפה המינית שלהם, בלי להבדיל בין דתיים למסורתיים לחילונים 

 והם בטח לא מפלים בין בעלי צרכים מיוחדים לבין כאלה בלי.

הנוער של היום לא מתמקד אך  -*הודעה מרגיעה לציבור הגולשים* -אז

ורק באינסטוש או בפייסוש ולא כולם עסוקים בטוקבקים עלובים 

ואלימים. כמו כל חתך יש תמיד קיצון בולט. מזמין את כולכם, בפעם 

הבאה שתחשבו ברצינות על "רילוקיישן" לבקר בפעילות אחת של 

"כנפיים של קרמבו" ולהבין שהחשיכה נמצאת דווקא בקיצוניות 

ושהרוב דווקא בסדר והנה מתעורר לו דור שכל כולו עסוק בלקדם 

ערכי שוויון מהמעלה הראשונה. אין ספק שישנה עוד עבודה רבה אבל 

חשוב לזכור שבין כל הרשתות החברתיות הסבוכות קיים גם נוער חזק 

 בישראל עם רגישות ובגרות מעוררת הערצה. 

 -אפשר בלי ציטוט מאיזו מסכת-ואי

חורין להיבטל ממנה" )מסכת -"לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן

אבות, ב', ט"ו(. לא כל המלאכה היא עלינו, אבל עם זאת על כולנו כל 

 הזמן לפעול לקידומה.

 עידן אוזן,
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, סטודנט תואר 72עידן אוזן, בוגר מחזור ה'. בן 

תחומיים המשלב היסטוריה -ראשון בלימודים רב

של עם ישראל, לימודי מדינת ישראל ומחשבת 

גוריון בנגב. רכז סניף -ישראל באוניברסיטת בן

 שבע ב"כנפיים של קרמבו".-שדרות וסניף באר



 בה קשורים זה לזה.

שוויון אחד -להסתכל רק על חלק, להזדעזע רק מאי

צביעות. אחיזת עיניים. שכנוע עצמי.  -במשוואה 

וכמו כל משוואה, המשוואה הפשוטה הזו היא 

 אקסיומה. מכשירה כל פעולה. 

גושפנקא לכל אירוע שנבחרי הציבור ״מזועזעים 

 ממנו". 

 

כל טוקבק הוא בגדר הוכחה מתמטית לנכונות 

המשוואה. בכל פוסט של וויינט או מאקו או העין 

תמצאו מאות מתמטיקאים  nrg השביעית או

שמוכיחים את המשוואה בכל פעם מחדש, בעברית 

עילגת ובקללות? אולי. אבל ביסודיות מתמטית 

 מופתית.

 

לכן, כל מי שפועל לאור המשוואה הזו הוא שליח 

הציבור. ויש להתייחס אליו בתור כזה. כן, גם 

 שליסל. אל תתנערו ממנו כל כך מהר.

 והמסקנה, לדעתי?

הציבור מתחלק לשניים. או שאתם חיים לאור 

המשוואה הזו; או שאתם עוזרים להפריך אותה. על 

 כל אגפיה. 

 .תבחרו

המחאה האתיופית, הדקירה במצעד הגאווה, 

ההצתה במשפחת דוואבשה, קרבות השמאל והימין 

מיד לאחר מכן על מיהו הקורבן, קמפיינים 

פרסומיים כאלה ואחרים של חברות בירה או 

המבורגרים, אפילו שרשור התגובות הווכחני תחת 

משאירים אותי עם שאלה  -כל ידיעה חדשותית 

 אחת מובהקת:

 

 מה תפס אתכם כל כך מופתעים?

 

אני ממש לא מבין על מה כל המהומה. המשוואה 

 בישראל כיום מאוד ברורה: 

 

גבר >גבר יהודי סטרייט>גבר יהודי>יהודי>ערבי

גבר יהודי סטרייט לבן >יהודי סטרייט בצבע לבן

 ממרכז הארץ 

 

 עכשיו תציבו.

 תציבו חבר אתיופי שלכם 

 ידידה לסבית 

 אח חוזר בשאלה 

את זו שעובדת במטבח/נקיון במקום העבודה 

 שלכם 

 תינוק ערבי שרוף 

את יפה הנפש שהיה איתכם בתיכון חילוני שרוצה 

 אוטובוסים בשבת 

 טרנסית שרוצה לא להירצח 

 

שיוויון כיצד -משוואה פשוטה, קל להבין עבור כל אי

מצא את מקומו, מי דורך עליו ועל מי הוא דורך. 

חלקם חושבים שאם ידרכו חזק מספיק על מי 

שתחתם יצליחו לעלות אולי, להעביר אגף אל מי 

שמעליהם. אבל, זו המשוואה ואי אפשר להעביר 

אגפים. כל משתנה במקומו הברור וכל המשתנים 

י י  יי יל יו י  י  י  יי י  י  יד י  יו יח י  יו יל יי יו י  יד .ע ‘ 

חושב על התהליכים שקורים ‘ איפה שיש מכיניסטים, יהיו דעות. החודש נקרא מה עידו רוזנבליט ממחזור ז
 במדינה.

עידו, מחזור ז׳. 

השתחרר משירות 

קבע בחיל האוויר 

לפני שנתיים כקצין 

כיפת ברזל ומאז 

המשיך לעסוק 

בתחום גם 

באזרחות, מתגורר 

 בתל אביב.
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ת ת  ת  תן ת  תת ת  תג ת  ת  ת  ת   ב
י יי יל י  ות ו  וי וי ון וי וי יג י  יי יל יו י  י  י  יי  . ‘ 

 תמר גויטיין מספרת לנו איפה המכינה פוגשת אותה בחיים הבוגרים

תמר גויטיין, 
כיום ‘. מחזור ט

סטודנטית 
לרפואה 

באוניברסיטת בן 
 גוריון.

.‘ ע ל ו ן   מ ק ו ו ן   מ ס  4ע מ ו       פ ו ס     מ כ ל   ל ס    .


