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טל,  אומרת  מורכב,  זה  נכון,  קבועות".  מסורות  על 
מסרבל  זה  ארצי.  ארגון  עם  ביישוב  לעבוד  קשה 
שני, עבודה משותפת  חופש התכנון. מצד  ומגביל את 
של החינוך החברתי עם שלוש תנועות הנוער הגדילה 
בחמש השנים האחרונות את מספר בני הנוער היוצאים 
 70% ל-   10% מ-  בפועל  ומדריכים  ההדרכה  לקורסי 

מבני שכבה י'. 
הנוער  תנועת  מרכז  "בגי",  בכינויו  הידוע  לוי,  שניר 
העובד והלומד בשער הנגב, הוא חבר בקיבוץ המחנכים 
של "דרור ישראל" בשדרות, שלוחה של תנועת "דרור" 
חברי  כ-20  בשדרות,  בקומונה  גרים  הם  המיתולוגית. 
קטן",  ממש  אבל  לקיבוץ,  דומה  "זה  הבוגרים.  תנועת 
הוא אומר, "ואנחנו משקיעים בחינוך בכל רחבי הנגב".

החופש  מימי  באחד  בטלפון  בגי  עם  משוחחת  אני 
והוא מקבל את ההפרעות הבלתי פוסקות של  הגדול, 
לאט  אני  כך משועשעת, שגם  כל  בצורה  הילדים שלי 
אני  מדברים,  שאנחנו  ככל  להתעצבן.  מפסיקה  לאט 
מתחילה להבין את משמעות המושג "מדריך בתנועה": 
יש בו משהו מאוד סלחני ומכיל, שמגיע ממקום אמיתי. 
לא שיפוטי מחד, ומאוד לא מתחנף מאידך. הוא מספר 
על ימיו הראשונים בתנועה: "גדלתי בהוד השרון, שם 
היה הקן הכי גדול בארץ. כולם הלכו, אז הלכתי. היה 
הייתי  להדרכה.  המשכתי  ומשם  נשארתי,  אז  כיף  לי 
תלמיד גרוע ולא הכי מקובל בחברה, ופתאום בקן נורא 
רצו שאשאר, הרגשתי שחשוב להם שאהיה שם. ראיתי 
שלכל אחד יש מקום, ופתאום שמתי לב שאני טוב בכל 
מיני דברים כמו מוזיקה, לדבר בפעולות, לבנות דברים, 

מצאתי את המקום שלי".
מעבר לפעולות ולכיף היו גם שיחות משמעותיות. "בין 
השאר, דיברו איתנו בשכבה הבוגרת על חברה וכלכלה, 
ואז  ביקורתית".  בצורה  המציאות  את  לקרוא  למדנו 
יצאנו למסע לפולין. שם, במידאנק, היתה לבגי נקודת 
שבר. "ראיתי את המחנה ואת הר האפר, ואפשר לראות 
אנשים גרים ממש בסמוך. ואתה מבין שכל הרוע הזה 
בי.  לבעור  התחיל  משהו  שלהם.  לאף  מתחת  התבצע 
בהתחלה היו לי מחשבות נורא אלימות, והש"ש שהיתה 
הבנתי  אבל  אותי,  והרגיעה  לשיחה  אותי  תפסה  שם 

שצריך לשנות אנשים ולחנך. שזו הדרך היחידה".
מרב רינק מסבירה למה דווקא בני נוער הם השליחים 
יכולים  הם  דווקא  למה  התנועה,  של  ביותר  החשובים 
לעשות את התיקון: "אחד הערכים של התנועה זה ללמד 
להבהיר  הזה,  למקום  אותם  לקחת  למרוד,  הנוער  את 
להם שהתפקיד שלהם כנוער הוא לא לקבל מוסכמות. 
ולהילחם  שאלות  לשאול  ספק,  להטיל  אותם  להדריך 
עבור מה שהם מאמינים בו. לנוער יש משיכה לבדוק, 
לחוות ולהסתכן. צריך עין משגיחה, הם צריכים שיכוונו 
תוכן למרד  להכניס  יסכנו את עצמם,  כדי שלא  אותם 

מסוג אחר. לתעל את זה למקום הנכון ופה נכנס העניין 
אותם  שליוויתי  ילדים  של  קבוצה  היתה  התנועה.  של 
ובאיזה  חזקה,  מאוד  בצורה  הנעורים  מרד  את  שחוו 
נעורים  מדריך  גם  שהיה  מדריך  בליווי  שלב,  שהוא 
וגם מדריך בוגר בתנועה, הם עברו מהקצה אל הקצה. 
ילדים מחפשים את מי להעריץ, מחפשים דמות חיובית 
אחרת  ברמה  אותם  מישהו שמכיר  והקשבה.  להערצה 

ויכול לקלוט דברים שבבית עוברים מתחת לרדאר". 

שליחות, למרות הסיכון
"אני חושב שיש דברים מאוד קשים שקורים במציאות 
ובחברה הישראלית, לצד הרבה דברים טובים", אומר 
בגי. "יש תמיד במה להילחם. גם אני עדיין חניך בתנועה 
ויש לי מדריך וקבוצה, ומה שנותן לי את הכוח זה לדבר 
את  ומזהה  י'  בכיתה  ילד  עם  מדברת  את  ילדים.  עם 
המתחים שהוא נמצא בהם, וכשאתה עוזר לו אתה נותן 
לו למצוא את המקום שלו בעולם, וזה טוב לא רק לו, 

אלא לקבוצה כולה". 
בגי ואני מדברים על הרלוונטיות של תנועות הנוער 
עבור הילדים של ימינו, שבאמת יש להם הכל. "הסכנה 
הכי גדולה היא שהם יהפכו להיות אנשים ממש סבבה0. 
ממש בסדר. קצינים בצבא, אנשים טובים, תורמים ביום 
המעשים הטובים, כאלה שממשיכים את הסדר הקיים. 
בלי שירגישו ובלי שירצו הם יתרמו להגדלת הפערים 
הפריבילגיות  על  לוותר  לשנות,  ירצו  לא  הם  בחברה. 
אני  זה  כל  את  המעמד שלהם.  את  לערער  להם,  שיש 
טובים  דברים  שיש  יודע  אני  נשימה  ובאותה  אומר 
גאווה  מצעד  עשו  מרוחמה  החניכים  כאן;  שקורים 
במחנה הקיץ, למשל. למרות הסיכון והקושי יש תחושת 

שליחות חשובה, והיא נותנת משמעות". 

לאהוב את החניך המעצבן
החינוך  מערכת  עם  ההורים  של  היחסים  "מערכת 
שוורץ.  טל  אומרת  וצרכנית",  עסקית  ליותר  נהפכה 
מה  בתמורה,  משהו  לקבל  ומצפים  משלמים  "הורים 
שלפני ההפרטה לא היה חלק מהשיח. היום יותר ויותר 
הורים בוחנים את החינוך החברתי בדומה לחוגים ופחות 
מתוך ערכים. יש מבוכה מאד גדולה סביב השאלה לאן 
הילדים.  את  מחנכים  אנחנו  מה  ולאור  הולכים  אנחנו 

מהם ערכי היישוב המתחדש". 
של  ההשתנות  תהליך  על  בעצם  מדברות  אנחנו 

הקהילה הקיבוצית. 
שאם  ברור  היה  זה  שנה,  וארבעים  שלושים  "לפני 
את חלק מחברת הילדים והנעורים בקיבוץ או במושב 
פעם  הפרדה.  היתה  לא  נוער.  מתנועת  חלק  את  אז 
נפרד  בלתי  כחלק  תנועתית  פעולה  התקיימה  בשבוע 

י' אז  מהמערכת וזה היה ברור שכשאת מגיעה לכיתה 
את מדריכה". 

והיום? 
בוגרים,  מדריכים  יש  האחרונות,  השנה  "בעשרים 
עבור  מאד  ומשמעותיים  מעולים  מהם  רבים  שכירים, 
הילדים והנוער, אבל לא פעם הורים מצפים מהם להיות 
מפעילי העשרה והפגה. לייצר חוויות שבהן הילדים הם 
צרכנים. כל תפקיד ההכוונה של הילדים והנוער לקחת 

אחריות, להדריך, להוביל - הצטמצם"
היא  רינק,  מרב  מול  הזו  הטענה  את  מעלה  כשאני 
מציינת בסיפוק "מאז שנכנסה התנועה לקיבוץ יש לבני 
הנוער מקום לתעל את האנרגיות שלהם והם משפיעים 
בתוך חברת הילדים אחד על השני".  זה כבר כמה שנים 
שציר הפעילות המרכזי של ניר עם הוא מפעלי התנועה 

וכמעט כל בני הנוער בניר עם מדריכים.
בכפר עזה פועל שבט "שקד" של תנועת הצופים כחלק 
בלתי נפרד ממערכת החינוך היישובית. הגישה בקיבוץ 
להחליף  יכולה  לא  נוער  תנועת  משמעית:  חד  היא 
מערכת חינוך חברתי אך חשוב מאד לשלב אותה כחלק 
בלתי נפרד מהמערכת. ראשי המערכת מדגישים כי יש 
תפקיד אחד למדריכים החברתיים הבוגרים ויש תפקיד 
אחר לתנועת הנוער. מדריך חברתי בוגר הוא מורה דרך, 
אוזן קשבת, אחד שאפשר להתייעץ איתו על היחסים עם 
ההורים, לספר לו על המסיבה האחרונה ומי שתה מה. 
תנועת הנוער נותנת לבני הנוער במה אחרת. להדריך, 
להנהיג, להתמודד עם החניך המעצבן, לתכנן פעולה כל 
שבוע, גם כשלא נוח. להוביל טיול, לארגן מחנה, להיות 
אחראי על הילדים גם בלילה. תנועת הנוער נותנת גם 
מענה לצורך של בני הנוער לפגוש בני נוער ממקומות 

אחרים ולצאת מהמעגל המקומי שלהם.
פועלת  שבו  במועצה  היחידי  היישוב  הוא  עזה  כפר 
אביאני,  שחר  חניכים.   94 מונה  והיא  הצופים,  תנועת 
ראש שבט "שקד" מזה כשש שנים: "זה בכלל לא הרבה. 
יש שבטים באזור המרכז שמונים 3000 איש ויותר". שחר 
גדל בשכונת עג'מי ביפו, והיה חניך בתנועה מכיתה ד'. 
"פעם צופה תמיד צופה", הוא אומר "היופי של התנועה 
הם  שהמדריכים  ובעובדה  שלה,  בא-פוליטיות  הוא 

חניכים בעצמם מהשכבה הבוגרת, שמדריכים ילדים. 
מאוד  בשבוע  פעם  מעבירה  שהתנועה  הפעילויות 
מסודרות. ההנהגה עוברת על התכנים, בודקת ומבקרת. 
להקים  הילדים  את  שמלמדים  מחנאות  מדריכי  יש 

מחנות ברמה מאוד גבוהה והרבה ערך מוסף". 
דורין סדון, רכזת שבט 'שקד' שלא גדלה בצופים אך 
בחרה להכנס כבוגרת לתפקיד רכזת שבט,  מספרת על 
המחנה שהסתיים לפני מספר ימים: "זו חוויה מטורפת 
לראות איך החניכים שלנו הופכים לעצמאיים ומרימים 
מחנה שלם בכוחות עצמם. הגענו עם עשרה בני נוער 
להעמיד  הצלחנו  יומיים  ואחרי  ריקה,  יער  לקרחת 
מחנה מדהים ביופיו עם שער, תורן, חדר אוכל, חמ"ל, 
שחר:  גיל".  שכבת  לכל  גדודיים  ומתחמים  שכב"גייה 
טוב,  יותר  אדם  להיות  התנועה  מבוגר  מצפה  "אני 
סובלני, חושב וערכי. אפילו יואב גלנט אמר שהגיע לאן 

שהגיע בזכות ראש השבט שלו".
ובגי מוסיף: "המחנה זו הדוגמה הכי טובה לאיך ומהי 
שלך  הדרך  טובה.  חברה  נראית  ואיך  הנוער  תנועת 
להצליח, בניגוד כמעט לכל דבר אחר, היא לא לעשות 
דברים לבד אלא ביחד. והדרך של המד"צ להצליח הוא 
להיות אחראי באמת על החניכים שלו. אחריות ממשית, 
שירגיש שיש לו משמעות. ואין לו תמורה לזה, המד"צים 
את  לאהוב  מהם  שדורשים  זה  עם  להתמודד  נאלצים 
החניך המעצבן, המדריכים לא מתנדבים ולא תורמים, 

זה שלהם! "
כשהמדריך הוא גם חניך, כשנער בכיתה י' מדבר עם 
תלמיד כיתה ד' בגובה העיניים, כמו אח גדול, רק אז 
מבינים את המעגל הקסום של התנועה. כמו משפחה, 
המרקם  לבניית  חיוני  אחד  וכל  חשוב  אחד  כל  שבה 

האנושי, כך פועלת התנועה. 
בגי: "הסוד הוא לא כה גדול. כדי להיות שייך לתנועה 
ולהרגיש את האהבה לתנועה לא צריך להאמין במשהו 
גדול ונשגב. לא צריך לנקוט עמדה כזו או אחרת, אלא 

פשוט להיות שם, לרקוד את ריקוד המחנה".  צילום וו טל שוורץ


