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יוצאים הילדים ה  קיץ בעיצומו, וכמו תמיד 
לומדים  הם  הקיץ.  למחנות  הנוער  ובני 
לאכול  מחנה,  ולהקים  חבלים  לקשור 
כיפת  תחת  יחד  וישנים  לבשל,  ואפילו  שטח  בתנאי 
השמים. כמו שעשו ההורים שלהם לפניהם, וההורים 

של ההורים. לפחות חלק מהם.
יודעים  הם  מה  הביחד,  ולתחושת  לכיף  מעבר  אבל 
הם  נמצאים?  הם  בתוכה  האידיאולוגית  המסגרת  על 
לפי  ופועלים  השירים  את  שרים  המדים,  את  לובשים 

העקרונות, אבל האם כל זה עדיין רלוונטי עבורם? 
אידיאולוגי  ארגון  היו  ובחו"ל  בארץ  הנוער  תנועות 
שרצה להתיישב, להקים ולהגשים. הקיבוצים והמושבים 
בארץ ובהם גם יישובי שער הנגב הוקמו על ידי תנועות 
כל  וכמעט  קיים,  כשהיישוב  ועכשיו,  מיישבות.  נוער 
מה ששאפנו להגשים אכן הוגשם, האם העקרונות עליו 

הוקם עדיין "תופסים" בעידן השפע? 
הקהילתיים  הערכים  את  הנחילו  ויישובים  קיבוצים 
טל  שלהם.  החינוך  מערכת  באמצעות  לדור  מדור 
במתנ"ס,  חברתי  לחינוך  המחלקה  מנהלת  שוורץ, 
אם  העובדת,  בהתיישבות  מהיישובים  "רבים  מספרת: 
לא כולם, הוקמו על ידי גרעיני תנועות הנוער מישראל 
אור  'גורדוניה',  תנועת  ע"י  הוקמה  עם  ניר  מחו"ל.  או 
'דרור'  תנועת  גרעיני  ידי  על  הוקמו  ומפלסים  הנר 
מארגנטינה. כל הקמת היישובים במרחב הכפרי נעשתה 
אקראי  מבחר  סתם  לא  זה  תנועה.  שהיא  איזו  ידי  על 
אלא  יישוב,  להקים  לבוא  למכרז  שענו  אנשים  של 
גרעין שהתגבש בשנות הנעורים והלך להקים יישוב או 

להצטרף לקיבוץ קיים". 
נוער:  תנועות  שלוש  קיימות  הנגב  בשער  היום 
המשויכת   כחולה  נוער  תנועת  והלומד,  העובד  הנוער 
הציוני  לשמאל  ובעיקר  העובדת  להתיישבות 
במהותה,  עירונית  נוער  תנועת  הצופים,  סוציאליסטי; 
א-מפלגתיות.  על  דגש  שמה  מרכז,  עצמה  המגדירה 
עם  דתית  תנועה  עקיבא,  בני  היא  השלישית  התנועה 
דוגלת  היא  למסורתי.  ועד  מהדתי-חרדי  שנע  קהל 
ב"חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי 

על עבודתו ברוח התורה".
למערכת  במקביל  הנוער  תנועות  פועלות  בקיבוצים 
על  נשענת  אשר  פורמלית"(  )"בלתי  חברתית  חינוך 
אשר  ערכי  קיבוצי  חינוך  של  שנים  ארוכת  מסורת 
ערכי  ברוח  ילדים  חברת  בניית  היא  המקורית  מטרתו 
בוגרים,  מדריכים  של  מערך  יש  קיבוץ  בכל  היישוב. 
המקבלים את הילדים ובני הנוער אחרי יום הלימודים 
ובחופשים, מדריכים אותם, מהווים כתובת ואוזן קשבת, 
מהווים "מבוגר משמעותי" עבור הילדים ובני הנוער . 
המדריכים הצעירים של תנועות הנוער מגיעים להעביר 
אצל  תופסים  שהם  המקום  מה  לשבוע.  אחת  פעולה 

הילדים?
טל: "היום להדריך בבית ילדים זו עבודה. המדריכים 
העמדה  בסיס  על  ונבחרים  נבחנים  לא  הבוגרים 
מגיעים  לא  בכלל  מהם  רבים  שלהם.  האידיאולוגית 
לא  פעם  אזורית.  ממועצה  או  הקיבוצית  מהתנועה 
אידיאולוגי  קו  יישרת  לא  אם  לקיבוץ  להתקבל  יכולת 
עם צו התנועה. היום זה אחרת, הקהילות משתנות, כבר 
מזמן לא כולם מצביעים בקלפי לאותה מפלגה, לא כולם 
באים לגור בקיבוץ בגלל האידיאולוגיה והשותפות. גם 

התפקיד והמקום של מערכת החינוך בקהילה השתנה". 
אנחנו  ולמה  לאן  לנו  ברור  האם  היא,  והשאלה 

מחנכים? 

הכיוון הערכי
מרב רינק מניר עם, רכזת חינוך ובוגרת נוע"ל וגרעין 
נח"ל: "בניר עם אנחנו כל כך מעטים שמדריך הנעורים 
הוא גם רכז התנועה ורכז השכבה הבוגרת. השנה אנחנו 
שוברים שיא עם מספר ילדים נמוך. לפני חמש או שש 
קיבוצית  בחברה  רגיל  שמדריך  למסקנה  הגענו  שנים 
מעביר  מספיק  לא  זה  ערכים.  מבחינת  מענה  נותן  לא 
את  צריכים  אנחנו  הקיבוץ.  של  העקרונות  את  ומחדד 
וערכית  חברתית  כאמירה  ארצי,  גדול  כגוף  התנועה 
גוף שייתן את  שתעזור לבנות סולם ערכים. היה חסר 
הכיוון הערכי. מדריך נעורים יוצר את הקשר אבל רצינו 
את הערך המוסף של תנועת הנוער ושלהדרכה בכלל, 
לראות  צעירים ממנו,  על  הנוער  ללקיחת אחריות של 

את עצמו במערכת הזו גם כבוגר וגם כצעיר".
כשמדובר בענייני מסורת, הכיוון כנראה יותר ברור. 
חן בן אריה, בת "רבע ל-19", היא בת השירות הלאומי 
ורכזת תנועת בני עקיבא ביכיני. "גדלתי ביישוב מרכז 
בתנועה.  ד'  מכיתה  ואני  מלאכי  קרית  שליד  שפירא 
שלי.  ההורים  גם  אליה,  הולך  היישוב  שכל  תנועה  זו 
החינוך הוא לערכים של תורה ועבודה: עבודה מעשית 
בארץ ישראל, אהבת הארץ, קבלת השונה, ערכי יהדות 

וגם ערכים הקשורים לארץ ". 
הסניף קיים ביכיני מזה שלוש שנים ולדברי חן, רואים 
את  רואה  "אני  הילדים:  על  החיובית  ההשפעה  את 
יש להם  והם ערכיים,  בסניף,  החבר'ה הקטנים שגדלו 
אני  בצבא,  משמעותיים  בתפקידים  לשרת  מוטיבציה 

רואה יחס של כבוד ביניהם".
את  שתואמים  שערכים  רושם  עושה  כאמור,  אז 
אבל  התנועה,  בני  אצל  בטבעיות  מתקבלים  המסורת 
מנחל  פעם  כץ,  תום  החילוניות?  התנועות  לגבי  מה 
זו השנה  ומדריכה  יב'  והיום מברור חיל, מסיימת  עוז 
את  להסביר  מנסה  והלומד  העובד  בנוער  השלישית 

משמעות התנועה עבורה. 
על  אחריות  לקחת  לנו  הציעו  ט'  כיתה  "בתחילת 
הקדשנו  מגניב,  נשמע  זה  מדריכים.  ולהיות  הקיבוץ 
השנה  ובסוף  לסמינרים  הדרכה,  ללימודי  השנה  את 
היה סמינר שרק אני יצאתי אליו. זו היתה חוויה חזקה, 
הרגשתי שיצאתי לקורס כדי לקחת אחריות על הקיבוץ. 
יש משהו בלהבין שאתה חלק ממשהו גדול יותר, כלל 
ארצי. רציתי להעביר את התחושה הזו הלאה, לילדים 

בנחל עוז". 
תום גדלה בבית אידיאולוגי, ומשם החיבור לתנועה. 
"הדרכתי בכיתה י' בנחל עוז. אחרי "צוק איתן" המשפחה 
עזבה את נחל עוז ועברה לברור חיל ולמרות זאת היה 
לי חשוב להדריך עוד שנה בנחל עוז. רציתי להמשיך 
להדריך. השנה הציעו לי להיות מלוות הדרכה, ללוות 

את המד"צים".
מה חשוב לך להעביר לחניכים? 

"חשוב לי שהם ידאגו האחד לשני מתוך אהבה, יהיו 
והשונה,  האחר  קבלת  ציונות,  של  ערכים  יש  קבוצה. 
אבל הכי חשוב שיהיו בני אדם טובים זה לזה ולעולם". 

ומדריך נעורים לא יכול להעביר את המסר? 
" לשנינו יש את היתרונות שלנו. מד"צית בתנועת נוער 
לא יכולה להחזיק בית ילדים, אבל אני יכולה להעיד על 
של  הימים  שלישי,  לימי  גדולה  ציפייה  שהיתה  עצמי 
התנועה. המד"צים של התנועה לא מקבלים כסף, הם 
וזה שהם  זה מתוך בחירה וממקום אמיתי,  עושים את 

קרובים אליך בגיל, כבני נוער, זה מאוד מחבר". 

לכל אחד יש מקום
שילוב  על  להסתכל  מנסה  אני  האחרונות  "בשנים 
תנועות הנוער ביישובים שלנו ככלי" אומרת טל שורץ, 
"פעם, לא היה צריך את התנועה החיצונית ליישוב כי 
אבל  הקיבוצית.  מהמערכת  חלק  היה  התנועתי  הקוד 
מחוסר  סובלות  רבות  יישוביות  כשמערכות  היום, 
נשארים  לא  בוגרים  ומדריכים  חינוך  כשרכזי  יציבות, 
תנועת  של  הכנסה  לשנתיים,  מעבר  הרבה  בתפקיד 
ושמירה  ביציבות  מסייעת  היישובית  למערכת  הנוער 

שער הנגב וו אוגוסט 2016 08 

"עלה והגשם", הם אמרו, והחלום הציוני קם והיה. ששים שנה מאוחר יותר החולצות עדיין כחולות, יש גם מדים בצבע חאקי, 
אבל האם עדיין יש להם משמעות? על הקשר בין אידאולוגיה לא"ש לילה, ואיך משנים את העולם תוך כדי תנועה

שינויים בהסדרי התנועה

צילום וו דורין סדון


