עדכון מרץ

חברים יקרים!
דבר ראש המכינה:

שלום רב,
מאז עדכון דצמבר עברו שלושה חודשים ובהם אתגרים עצומים .אין ספק שאם בשנה שעברה ניצבנו בפני עולם “מחודש”
הכלל שינויים ארגוניים מעניינים ,השנה אנו מתמודדים בגבורה מול פיצול השלוחות .למרות שישנה התמודדות אי אפשר
שלא להתגאות בכך שאנו מתקדמים באומץ ובגבורה אל החזון של צמצום הפערים ובגדול .ובהתייחס לתוכנית החינוכית:
צליחת ים סוף :לאחר כמה משברים קטנים (“הלם הבא”קום” -כניסה חדה לעולם חדש ,משברון נובמבר -חלק מהחברים
מתגייסים )...ניצבנו ,אנו והחניכים מול המשבר הגדול של השנה הוא “משבר האמצע” :החניכים לא רואים את הסיום ,בנוסף
שואלים האם המחצית השנייה תהה כקודמתה? באוויר יש תחושה של איבוד תיקווה וחוסר יכולת לחזות את מה שנותר.
נוסיף על כך שגרף השיפור אינו רציף אלא השיפור במחצית השנייה הוא גדול לאין שיעור ...כל אלו מביאים אותנו לסוג
התמודדות קשה .כלל הצוות מתכנס בעצמו ונלחם .אך בסוף הכל משתחרר והחניכים צולחים את המשבר ופתאום הכל
הופך להיות יותר נוח ואמיתי הרבה יותר .כיום אנו כבר מרגישים התקדמות .החניכים מתקבעים והשינוי האמיתי בפתח.
שלכם,
שחר אופז
להלן העדכון:

צוות
■
■

■

■
■

שלוחת נעורים :כפי שצפינו ,כניסתו של דביר הייתה מאוד מוצלחת .מדובר בצוות חזק מאוד אשר יודע לעבוד,
להביע דעה ולהכיל את החניכים -יש בעיית מוטיבציה וצריך לעמוד על האתגר :ריכוז השלוחה ע”י שחר מרזל.
שלוחת גן שמואל :שיר לחם המדריכה עזבה ע”ב הבנה משותפת שלה ושלנו יחד .במקומה נכנסה להדריך
שקד .הכימייה בצוות גן שמואל נבנית ואור מדווח כי יש שיפור ניכר באווירה .אור כשמו כן הוא ...הוא פשוט
נהדר ביכולות ריכוז השלוחה.
מלווים בוגרים :בהתרגשות רבה נפרדנו מאביאל לוי .בתאריך  20/2אביאל הגיע ללשכת הגיוס בטבריה.
לדעתי לשכת גיוס זו לא חוותה עדיין אירוע מרגש כזה“ .אביאל” ו”גיוס” ,עד המכינה היו שתי מילים שלא יכולות
לעולם לעמוד בכפיפה אחת .אך הלא יאומן מתקיים .יוני אלמו עדיין בהליכים משפטיים .אנו בחרנו בכל זאת להפרד
ולהגיש לו את אופציית שירות הלאומי .נכון להיום התקיימה פגישה חיובית ונקווה שאכן הצעד יצליח.
ליווי צוות :ממשיך להתקיים באופן סדור.
אתגרים :יישום תוכנית שתשאיר את אור גורלי שנה נוספת  -לא התבצעו התפתחויות בנושא מהעדכון הקודם.

חניכים
גם השנה אנו בהחלט “חוד החנית” כמכינה אשר מוכנה ומסוגלת להכיל חניכים כלל לא פשוטים ואני שמח על כך!
■ מצבת החניכים עומדת על  60חניכים  -בגן שמואל שוכנים  25חניכים ובנעורים  .35בעיית היציבות בשלוחת נעורים,
אשר דווחה בעדכון לפני חודש הולכת ומסתיימת אך עדיין קיימת.
■ טיפול בפרט בקשר הצה”לי  -לצד הישגים משמעותיים :שמונה חניכי מחזור ו’ שיפרו את ציוני הדפ”ר והקב”א .החניכים
מקבלים זימונים לתפקידים מעניינים ,504 :חובלים 8 ,...חניכים יצאו לגיבוש צנחנים באפריל ,שני חניכים הצליחו
לבטל את סעיף הקה”ס שהיה להם.
עדיין אנו ניצבים מול אטימות מערכתית .ככל הנראה הסוגיות של המכינה שלנו גדולות על הצינורות המקובלים
(לא לציטוט .)...אי לכך (בסיועו של תת אלוף שמוליק אולנסקי ,קצין שריון ראשי לשעבר) קיימנו פגישה עם ראש
לשכת הגיוס תל-השומר .הפגישה הייתה מדהימה ודרכה הצלחנו לפעול טוב  -לכן אנו פתחנו בהליך פגישות עם
כלל ראשי הלשכות.
■ תופעות חריגות :הולכות ומתמעטות  -אנו בשלב שהכוח עובר לחניכים וכאשר זה קורה הבעיות מתחילות להיפתר
מהר יותר .באופן כללי ניתן לומר שלאחר שבעת חודשי מכינה רוב החניכים עלו על הדרך והפנימו רבים מן הכלים
המועברים במכינה .החניכים עברו מצד אחד של המתרס אל הצד השני .הם כבר לא במקום שמתקשה להתמודד
עם המטלות והדרישות אלא במקום מבין ,הם מבינים למה הם במכינה ,הם מבינים את המסגרת ויתרה מכך רוצים
בה .זהו השלב בו הם תרים בעצמם אחרי דרכים להעשיר את עולמם ולהספיק דברים לפני שהשנה תסתיים.
ממילא תופעות חריגות בשלב זה הן נדירות ונובעות ממקום אמתי של קושי ,החניכים במודעות עצמית גבוהה וגם
מי שעדיין מתמודד עושה זאת בצורה אקטיבית יותר מאשר בהתחלה בסיוע של הצוות.

תכנית חינוכית

(מה עברנו עד כה)...

 .1שבועות שטח
■

■
■

■

שבוע “ניווטים”  -כבכל שנה המכינה יצאה לשבוע ניווטים מקצועי וברמה שלא מביישת יחידה צהלית מובחרת באזור
רמות מנשה .ערוכים בחליפות סערה כבשו החברה את השלוחות .השבוע הרים מאוד את המורל ,גיבש ,הוציא את
העצלות .בשבוע זה בוצעה הדלקת נרות מסורתית עם קבוצת דלק (דבר שנתן דלק להמשיך את שיתוף הפעולה)
שבוע אמצע  -אחד השבועות המהותיים ביותר בשנה .השבוע עוסק במציאת ה”אני” ,מישוב ומתן ביקורת בונה.
השבוע משמש כתרופה מונעת למשברי האמצע .כלל החניכים מעידים על שבוע עוצמתי.
הישרדות  -שבוע מעצים מאוד בו החניכים מסיימים בתחושת הצלחה מטורפת אשר מקפיצה אותם שלב קדימה בציר
התפתחותם האישי .זהו שבוע שכרוך בהרבה “כאב בטן” לצוות :מה יהיה? איך יהיה? מי ישרוד? גם השנה נוכחנו לדעת
שהחבר’ה שלנו מלח הארץ ממש .בישיבת סיכום עם הצוות של דרך לוטן שמענו על חניכים שהתמודדו עם סיטואציות
בלתי אפשריות בגבורה רבה .החניכים שלנו מביאים איתם תעצומות נפש אדירות שמתגלות במצבי דחק.
שבוע צה”ל  -מטרת שבוע צה”ל למנוע את הלם הבאקו”ם ,לאפשר לחניכים להכיר את המושגים הבסיסיים בשירות
ולהתנסות במשמעת צבאית ,תרגולות ואימונים .שבוע צה”ל השנה התקיים בבא”ח גולני ובשטח  100-שטח אימונים
ליד ראש פינה .השבוע היה מוצלח והשיג את מטרתו .גם בסיום זה התקיימה ישיבה עם צוות המכי”ם של גולני אשר
חנכו את החניכים והם הביעו התפעלות רבה.

 .2סדנאות חדשות

■ זהות ישראלית  -מדרשת אורנים  -סדנא בת  5מפגשים לכל שלוחה העוסקת בישראליות מהי ,מיהו ישראלי ותרבות
ישראלית רבת פנים .תכנים אלה קריטיים למרקם האנושי במכינה אשר מגיעים אליו חניכים ממקומות שונים .זוהי
גם הכנה מצוינת למסעבח”ה  -מסע בחברה הישראלית הצפוי במאי.
■ זוגיות  -סדנא בת  6מפגשים לכל שלוחה ,מועברת ע”י איתן ונעמה אנסבכר .בסדנא זו מועברים לחניכים כלים
באשר לזוגיות בריאה ,יחס לבן הזוג ,מסגרת משפחתית נורמטיבית ,חינוך ילדים ,תקשורת ועוד...
■ סדנת פעמונים  -ארבעה מפגשים (לכל שלוחה) בהם לומדים החניכים התנהלות כלכלית.
■ גלית יצפאן – “חיים בהפרעה”  -על התמודדות עם ליקויי למידה.
■ מרחב תחומי עניין -פעם בשבוע מתקיים בשלוחה בבית ינאי זמן של תחומי עניין -הקבוצה מחולקת ל 4-תתי קבוצות
בתחומים שונים לפי בחירת החניכים.
התחומים הם :טיפול בחממה | פילטיס | פסיפס | תרפיה באוכל
 .3התנדבות של המכינה  -דרך לקט ישראל בפרדס ברחובות.
 .4שיפוץ שלוחת גן שמואל  -מושיק גלמין וחבורת ידידות נהדרת של המכינה בשיתוף החניכים פצחו בשיפור פני
השלוחה ,במשך יומיים שלמים עבדו החניכים כתף אל כתף עם מתנדבים ושיוו למבנה מראה ביתי ונעים.
 .5שבת מכינה אחודה  -לפני שבוע אמצע בצענו שבת אחודה לשם חיזוק הקשר בין השלוחות.
 .6יום הר-ציון  -מפגש של חלק מהמכינות הקד”צ והגדס”רים לשיח חינוכי מפרה סביב יום האזכרה של מאיר הר
ציון .ישנו יומיים בכוכב הירדן ושם פגשנו מכינות קדם צבאיות וחיילים .התקיימו מעגלי שיח ,היו הרצאות מעניינות
ביום שישי השתתפנו בריצת ניווט בה המכינה זכתה במקום השני!!!

 .7תרבויות יום א’
-

סיור מרתק בעיר רמלה
חוויה משותפת עם מכינת צור-שלם.
מוזאון הפלמ”ח  -שלוחת גן שמואל (תודה לניר קופמן)
ביקור במוזיאון האוסף
סיור בבית המשפט העליון
סיור בעוטף עזה  -אורגן על ידי דניאל סומרוב שגר באזור
סיור בחצרים

 .8הרצאות חוץ

 תת אלוף שמוליק אולנסקי (קצין שריון ראשי) הגיע להרצות על מוטיבציה לשרת ,על תרומת השירות והזכות לשרת		 בצה”ל.
 שמואל אבואב (מנכ”ל קרן נאור ואור ירוק לשעבר כיום מנכ”ל משרד החינוך)  -על השפעה חברתית של הפרט. עומר בר לב אהוד יתום יהלום  -מפקדת יחידת ימ”ס .9ביקורה של רבקה כהן  -גם השנה הגיע רבקה לשיחת השראה עם החניכים .רבקה יחד עם חבר לצוות של פיני
(פנחס) כהן קראו פרקים מהוויתו יוצאת הדופן של פיני ודרך זאת זרעו תקווה ,מעורבות ,חום ואהבה בקרב כלל החניכים.
 .10ביקור מפקד מג”ב מרכז -יובל שלמה .במסגרת שיתופי פעולה בין מג”ב למכינה ביקר יובל שלמה והתרשם
מהעשייה .מג”ב מאמצים את המכינה ומתקיימים מפגשים חינוכיים משותפים.
 .11השתתפות בהצגה אתיופית “לחזור הביתה”  -תיאטרון הבין-דורי עם יוצאי אתיופיה .מחזה מקורי המבוסס
על סיפורן האמיתי של נשים יוצאות אתיופיה הכולל תצוגת פריטים מסורתיים .החניכים נהנו מאוד.
 .12השתתפות באזכרה של פיני כהן  -לפני החניכים השתתפו בשיח עם חבר לצוות של פיני (אבשלום) באזכרה
הקריאו מהכתוב דברים ואחד החניכים דיבר מהלב.
 .13השתתפות במרוץ אוניברסיטת ת”א  -החניכים מאוד נהנו .לקחו חלק מאוד פעיל בליווי רצי עמותת 180
מעלות (אנשים בעלי מוגבלות מסוימת) והשתתפו בטקס.

בוגרים
חובה לציין לשבח את הדס רכזת הבוגרים שלנו!! הדס עובדת טוב ומנסה לייצב את נושא הבוגרים לאור כך שהמכינה
הולכת וגדלה ,מספר החניכים בכל מחזור גדל ובאופן טבעי גם מספר בוגרי המכינה הולך וגדל.
לאור זאת אנו נערכים מחדש בתחום הבוגרים .ב 29/1-התקיימה ישיבה של הוועדה הפדגוגית בנושא הבוגרים .מטרת
המפגש הייתה לצאת עם הנחות יסוד לעבודה ולגזור פעילות ביחס לבוגרים .בוועדה נכחו אנשים אשר עוסקים בתחום
ותרמו מניסיונם והידע שלהם.
נגזרו פעולות אופרטיביות שנלקחו לשטח והדס רכזת הבוגרים עובדת במרץ...

עמותה ואסטרטגיה
 .1נושא המנטורים נמצא ביישורת האחרונה המון תודה לאיתי ולאיתן המלווים את התהליך.
 .2הוגשו  68חניכים  -ככל הנראה נאלץ את עזרתכם בתיקנון ובהרגעת אודי דרור ממשה”בט שיאפשר לנו פרק זמן
נוסף כדי לרשום חניכים נוספים.

תפעול
 .1כפי שהעלתי בפני הוועד המנהל חסר מאוד איש תפעול וזאת לאור הפיצול לשלוחות.
 .2גדלנו ,מעולה ,אם זאת שטח כיתות הלימוד קטן  -נשמח לכל פתרון להגדלת כיתת הלימוד בנעורים .וליצירת כיתת
לימוד בגן שמואל ( -קראוון או מבנה עץ)
 .3שלוחת גן שמואל  -אנו ללא פתרון של דיור למלווים הבוגרים כמו כן מעוניינים לייצר חדר מגורים נוסף.
שוב גם כאן  -אשמח לפתרונות למי שיש.

תכניות לחודש הקרוב
■

■
■
■
■
■

 - 31/3/17שבת בוגרים!! כולכם מוזמנים .השנה בזכות עבודה עיקשת של הדס אנו צופים (ומקווים) הגעה מרשימה
לשבת .נכון להיום אישרו הגעה למעלה מ 60-בוגרים.
להלן הלוז:
 - 16:00פתיחה של להקת “קפה שחור חזק”
 - 19:30א.ערב
 - 20:45ערב נוסטלגיה
 - 11:00הרצאה של דר התלהבות
 - 13:00מפגשי שיח ע”ב מחזור
 - 19:30הבדלה.
 - 6/4/17ביקור מפקד מיטב במכינה כולל נציגי משרד הבטחון אודי דרור  -נא לתאם הגעה.
 7/4/17מירוץ המכינה השני -מוזמנים  -נוכחותכם חשובה!
 21-22/4/17שבת בעפרה  -באירוחה של משפ’ כהן .וכהקדמה לשבוע יהודה ושמרון.
 - 23-27/4/17שבוע יו”ש  -החניכים יעסקו בסוגיית השטחים ,הפלסטינים והמקומות הקדושים.
 7-10/5/17שבוע מסבח”ה :מסע בחברה הישראלית .החניכים יתחלקו לתתי קבוצות ויבקרו מוקדים להם הם מתנגדים
וחוששים מפניהם כאשר המטרה היא לשלול סטיגמות ודעות קדומות.

בקשות לסיוע
 .1חניך זקוק לסיוע דחוף לפני חג הפסח בשיקום ביתו .נדרש קבלן ביצוע .חומרים יש( .ריצוף ,התקנת מטבח ,חשמל,
אינסטלציה ומעט קירות גבס) אותו חניך יצטרך אוכל לחג – אירוח המשפחה בעייתי מכיוון שמדובר על שישה ילדים ואם.
 .2חניך זקוק לסיוע כלכלי  -המשפחה (אם חד הורית) בחובות של  .₪ 8,000אנו חושבים שיש להתנות סיוע בסדנת
ניהול כלכלי של  5פגישות.

המון תודה ל:
 .1זכינו שוב ע”י פורום הידידים לתרומת פליזים עם לוגו רקום .תודה תודה!!
 .2אביאל לוי שממשיך את הצלחתו במכינה .סיים מצטיין חוות השומר.
 .3תודה לניר קופמן על הזמנה למרוץ האוניברסיטה.

לסיכום :פשוט תענוג!

אתם מוזמנים להתעדכן באתר ובפייסבוק.
תודה על ההקשבה ,ותודה רבה על העזרה!
שלכם,
כלל הצוות.
התחדשנו באתר חדש ,מוזמנים להיכנס ולשוטט באתר

