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לנו?":  שתגידו  אתם  נפרדות   "מי  תהליכי  כמקדמת  שיקומית    קומונה 

 ועצמאות בקרב צעירים עם מוגבלויות 

 1וגידי צור   אליוסף  זוהר 

 מכינת כנפיים: התהליך החינוכי ורקע תאורטי 

 פיזיות ו/או חושיות  עירים עם מוגבלויותאת האתגרים העומדים בפני צ  נתאר  זוסקירה  ב

בקומונה שיקומית    םיים משותפיח  לש  הויוחת הא  –  קדבאופן ממו ו  , תבמעבר שלהם לבגרו

גילפערים התפתחותיים    כמשלימה  זהות מסייעת בקומונה  בים  החי  תקופת.  תואמי  גיבוש 

 על "המבוגרים".  תחושת שייכות קבוצתית לצד קריאת תיגרואישית 

  ,. זאתיםכר ד  ל פרשתים ענמצאצעירים עם מוגבלויות    , בבית הספר   בסיום לימודיהם

שירות צבאי או גון  כ  –  אין להם מסגרת המשך ברורה  , בלותגמוללא    םירלצעיד  בניגושהיות  

מה  –  לאומי מגורים  פערים  לביתחוץ  כוללת  המוקדמת  בבגרות  צוברים  צעירים  אותם   .

 ים,ית ההורבעיקר סביב האתגרים של יציאה מב  2,משמעותיים לעומת צעירים ללא מוגבלות

של צעירים ת  הבדידו  תיחווי  3. תייםועמשים מאישי-ביןם  ויצירת קשרי  תיבות תעסוקתלתהש

 מגבלה מדווחים כי מהצעירים עם  אחוזים    20–14-כך שבישראל כ  , ביותר  שכיחהאלה היא  

 באוכלוסייה אחוזים    7-לעומת כ  ,בטלפון או משוחחים  הם נפגשים  איתם  ם חברים שלה  אין

מ  4.לה מגב  ללא וללא  עם  מתמוגבלוצעירים  עם  דדות  עם    יריםלצעאך    , דומים  ריםאתגים 

י בעלת    פיזית  מוגבלות בניידותשק  שלחודיים  ימאפיינים  זו    , יים  מכשול יוצרת  מוגבלות 

כמו גם  , מפגשים חברתייםו בילוי גישה למקומות קשיי עקב , תלות בהוריםישנה אף  . חברתי

 
 ; ווניםעמותת כ  ,זרעאל מכללה האקדמית עמק יה  ,דמית לחינוך המכללה האק   ,אורנים  ,אליוסף זוהר   1

 . ניםוומותת כ עבסד  יימו נכ"ל מ,  גידי צור
2 , 2003yarMur 
3 1201 ,.al Newman et 
 0172, חריםוא ברלב 4
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נ הספיוקשיים  החברתיתמצ ם  הבחירה  אפשרות  את  עלהת  כדי  5. מצמים  אתגרים    םמודד 

להכין   ןפקידתש  , "תוכניות מעבר"בישראל  ים האחרונות להתקיים  השנ  שריםע ב החלו    האל

אישיים, -ןבי  חסיםה, יצעירים עם נכויות להתמודד עם המעבר לבגרות בהיבטים של תעסוק 

וכוהש מוגבלויותבר  המש  לנוכחחד  יו במזאת  .  לי כלה  עם  צעירים  שעה שחבריהם    שפוקד 

 . ותר יש או לשנת ם לצה"ליסמתגיימוגבלויות  ללא

המחב  2004ת  בשנ )אחד  צור  וגידי  שופטי  איילת  ג'וינט  ב  –(  ים רהקימו  של  תמיכה 

 " יםכנפי  מכינת"ת תוכנית  א  –  מיניהןל  וחיתרווחה וקרנות פהביטוח לאומי, משרד    , ישראל 

עצמאי אישי  מם לקראת ניהול  שמטרתה לקד   , פיזיות וחושיות  מוגבלויותצעירים עם  ור  בע

הים  םירומג  וללת כזו    תוכניתה.  ל יבקה חוף  הגליל  על  הראשונה  בבוסתן  בשעות   . בשנה 

הריים תוכנית שיקומית  וואחר הצ  , שירות לאומי מותאם לכל חניך בחליפה אישית  הבוקר

קומונהיחת  ללכוש כסנ תה  , י  חיים  מיומנויות  של  ולמידה  בית  משק  בניהול   ,בישול  גון ות 

יה ירות בקהילה בנהרידל  וברת הקבוצהשנייה ענה ה שב.  ה ומורה ציבורית וכדנסיעה בתחב

ה  ככל  עצמאיים  בחיים  וההדרכה  שכא  ,אפשרומתנסה  הליווי  אינטנסיביות    פוחתתר 

ומופעל מאז  רום הארץדלשדרות בועבר גם ה הכינמל ה דמו 6200בשנת ש יש לציין 6.בהדרגה

צבאיות  -קדםות  נכימ  גוןמדמה מסגרות כהמכינה בנויה באופן ש.  "גוונים"באמצעות עמותת  

חותיים של צעירים  תובכך היא שואפת להיות רלוונטית גם לצרכים ההתפ  , תירוש  או שנות

חירה לייצר תוכנית  הבא  והם  ותם צרכיאוי לטוקדמת. ביהבגרות המובמהלך גיל ההתבגרות  

 נסיבית.  קבוצת שווים אינטושהות ב תרחקות פיזית מההוריםה , שדורשת יציאה מהבית

המהספ  בית  םוסי  תופתק נקודת  היא  הבגרות בעבר  ר  לגיל  ההתבגרות  גיל  ין 

ההתבגרותיאת  7אריקסוןאריק  מת.  המוקד גיל  של  העיקרית  המשימה  את  זה  ר  ות כגיבוש 

משפחתית -מת מהזהות הילדיתכרוך למעשה בהתרחקות מסויהות  ש הזייכות. תהליך גיבושו

נוסף חשוב כיב  מרות.  יכיששת  תחור  שמאפשה  מ   –  םומעבר להסתמכות על קבוצת השווי

פשר למתבגר התנסויות  אותו מרחב תמרון חברתי המא  –  ורטוריום"ש הזהות הוא ה"מובגיב

בד עבור כשלונות או כ  ברתייר חמבלי לשלם מח  , שונים  ייםואישית  ם חברתיתפקידי  במגוון

 רב ל עם איהורטעויות. ביטוי נוסף למעבר של המתבגרים מהדומיננטיות הפסיכולוגית של ה

גם  בוצת ה ק ת  ו שטען כי בגיל ההתבגר  8,י הפסיכואנליטיקאי פיטר בלוסדי-לעשווים הוצע 

 
52009 , et al. Chambers  
 1720, אחריםו אליוסף 6
 8719אריקסון,  7
8 1967 Blos, 
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תהליך   )  לשמתקיים  אוזהת  ייבנו  (רציהפס הפרדה  ) ת  שהוא    , ניניוש  (ידואציהבאינדיישית 

  9.ונותשאשנות החיים הרהדרמה של  שחזור

תים  לעי  תאט בשמת   , וולוגית מהוריפיזית ופסיכ  תופרדי ההמתבגר    עובר  ליך זהתהב

לעומתי   מנוגדים  , הםכלפיביחס  מוסריים  ערכים  של  זהות   באימוץ  לגבש  לו  שמסייעים 

כדי  חודיתייו  תאישי נתמך  זוהפרדות  יההת  אלוח  צל.  בקבוצת    , המתבגר  ומושקע  מתנחם 

)קחבריה מצ  , ווים(בוצת השם  הפוך  דוישזוכים  ההתחברות  ק  –  ליחס  ומרצה.  ונפורמיסטי 

גיב  תפשרלקבוצת השווים מא בוגרים. תהליך זה ראת החיים הת לקת והשייכווש הזהואת 

ים ובהתנהגויות סוערות. ת אגו חלשחון בכוייאופמ ית גבוהה ובעוצמה רגש   לעיתים  מתרחש

כדי  וטען כי "  10,דיפוס המתבגר לבצע מעשה אגית של  כולוהפסיאר את הפנטזיה  יתויניקוט  

ם  ת מקו א  סולתפ  –  פירושולגדול  "  כיו  , "רלהיות מבוגר על הילד לדלג על גופתו של מבוג

להוריוהכו  מאבק   11".הההור המתבגר  בין  ונו  ואה  חות  חשוב  התפתחותי    , מטיבירשלב 

"לה  לא  הוא  המבוגר  עת"יותפקיד  בטרם  מ  כנע  מוקדמת  לעצמאות  ועליו   , די לדרישותיו 

 של המתבגר. ך ההכרה בחשיבותו עבור התפתחותו קט מתולצד הקונפלי לחיות

מתאפשר  רותג בתהה  תהליכי בשתוארו  בשהין  ים  הגוברת  הפיזית    העצמאותל  יתר 

מקלחת אותו ואביו צריך להסיע   אימוש  –יש לשער כי מתבגר עם מגבלה    .של המתבגרים

חברתיאותו   מפגש  בהור י  –  לכל  התלות  עקב  לתקשה  ו  קרואיו  תיגר  נסות  לעליהם 

צד ם מ , געל כך  סףו נם.  לובע  טחון שלויקור הבי הם עדיין מהווים את מ שהר  , "להחליפם"

ירההו הרצובמקרים  ש  ים  בין  אמביוולנטיות  עצמאי  רבים  באופן  להתפתח  לילד  לאפשר  ן 

והד החשש  החברה.  אלבין  עם  שלו  המפגש  מפני  כןגה  מגבלה  כמו  עם  צעירים  סובלים , 

רבים חברתית  ידומבד  במקרים  סוציבמחקריומדורגים    12,בקשרים  ממחסורות  ם יומטרים 

הפרדה היכולת ליצור    ה אף הוא עלמקשזה    סךח  13.תה ובודדתדה נחומבע  יט סטמבאופן סי

לא"( אני  "מי  )להבין  מ  , מההורים  מההורים  ההתרחקות  היתר  אפשרת  תשהרי  בשל בין 

אל   המתבגרים  של  התלות  בקבוהעברת  החסך  השווים.  ה קבוצת  עלשוויצת  גם  מקשה   ם 

ה האישיתפיתוח  "מ)להב  זהות  כן"(ין  אני  משנובע  , י  התות ת  ובלנסויוך  מגוונות  י תת 

לחסך החברתי יש תפקיד מרכזי ש   בהם אין פיקוח של המבוגרים. מכאןשבמצבים    ותליורמפ

  תיים של גיל ההתבגרות ים עם מוגבלויות להתמודד עם האתגרים המשמעורבקושי של צעי 

 זהות אישית. בוש וגי מההוריםות נפרדצירת י –

 
הספרציהתהל 9 מאהלריד-לעור  במקר  תואידואציה  באינדי -יך  מרגרט  הפסיכואנליטיקאית  בקרב    י 

 .(2006אק, ובל  יטשלמ) שלוש וחצי ידה עד גילל מגילילדים 
 2012אל, שר 10
 שם 11
 2017, םואחרי ברלב 12
13 2013 ,t al.e ertBossa 2012; ,et al. Bossaert ;, 2010luǧalokBak  
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מבי ההורים  יציאה  בקבוצתאל  ת  מקיושו   חיים  בתוכניות  ובלם  א לל  םריעילצת 

כ במסגרות  שירות  גוןמוגבלות  "קומונה". -קדםמכינות  ו  שנת  לעיתים  ומכונה  צבאיות 

שמתאפשר   , ת יציאה זמנית מבית ההורים )ספרציה( ומרחב לחיפוש עצמירמסגרת זו מאפש

 ותימאפשר "לשחק בלהמרחב מעברי ש  ונה היא למעשההקומות.  מגוונ  ויותהתנס  באמצעות

מב בוגרמ מורטוריום.  עמ  –  למעמד מסויםאו    תו זהל  להתחייב  ליים"  תקופת  ידוע ין  מעט 

ב  עלונכתב   קבוצה  חיי  של  ההתפתחותית  המוקדמת  גהתרומה  הבגרות  עם    צעיריםליל 

כי  מוגבלויות לשער  יש  הפסיכול.  באחלק  יש    קבוצתייםה  םיוגילתהליכים  ותו משמעותי 

 התפתחותי. תהליך 

בה  גוולס  וגנהת  וצקבוהיית  הנח  בשדה ומלמ   תאםקבוצות  התוכן  התהליך. מד  מד 

שמרבה  צה  וקב.  "קבוצת משימה"קבוצה שממוקדת בתוכן וממעטת לעסוק בתהליך מכונה  

מכונה   בתוכן  לעסוק  וממעטת  בתהליך  אישיתלעסוק  להתפתחות  עיקר ה  בש  , ""קבוצה 

 14.הל אעם    האל  ת היחסים שלהםהמשתתפים ובמערכוישית של  צמיחה האוא ב וק ההעיס

שילוב   15.תוכן ותהליךבין  שמשלבות  חינוכיות  -פסיכוהתפתחו קבוצות    ניםבעשורים האחרו

כמו הקומונות ושנות   16,לית הקבוצות מהחינוך הבלתי פורמא  של תוכן ותהליך מאפיין גם

( מד התוכןית )ממשימה חברת  ת לרובמשלבו  הללו  . 20–18י  גילא ים בת בעבור צעירהשירו

הב האמתמשך    קיסועו  ,רקבו מהלך  מערכות    תישיבהתפתחות  דרך  הקבוצה  חברי  של 

  הריים ובערב. ואחר הצבשעות מד התהליך( ניהם )מיהיחסים ב

מ הדינ  17,לוםיאארווין    יפ-לע שמקיימת  קבוצה  של  הפסיכולוגית  תהליכימיקה   מד 

יו אחר.  רותף וחיבומשמכנה  בוצה אחר  בחיפוש הקפיין  תא המ  , " וריהפוהא  שלב"וללת את  כ

קונפליקטים  ה  . מאבקי שליטה ומרד  , בעימותים  הה עסוק צקבובו ה ש  , ריצה"שלב הפ "  יעגמ

 . ם לבין הסמכות )מנחה/מדריך(ינ בין המשתתפים לבין עצמם או במתקיימים  משמעותיים  ה

של הצורך  הוא  למאבק  ל  הבסיס  לתפוס   פי -עלעוד  .  ה וצקבב   םמקו  עצמםהמשתתפים 

ה  תוהתוקפנות  העוינו ם,  יאלו הנבגדות  ה  רקומ  תו סמככלפי  של כפהתוהבתחושת  חות 

 חלוק אלצו ליהמשתתפים על כך שהם לא יזכו להיות "הבנים המועדפים" של הסמכות וכי י

חיי הקבוצה מיון בין "שלב הפריצה" בקיים ד  ,חברי הקבוצה. למעשה  ארעם ש  קרבתהאת  

גיל בחיירובגההת   לבין  כי    קיימת  הםבשני  . דםאה  ת  מקו  כדי הנחה  ילתפוס  רך צו  שם 

הסמכבקונפל עם  הנורמטיבית זה  הקונפליקט  ה .  ותיקט  ההתפתחות  את  ותואם  . חשוב 

להורה  , המנחה  את    , בדומה  לשאת  על   , לנטושום  לנקו  מבלי המתקפות  אמור  ולהתעקש 

 המשך הקשר למרות הקונפליקט.  

 
 2009  מלאך,-לרון ודה 14
15 Brown, 2018 
 2016רביב,  16
 7200 לום,יא 17
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האם קומונה שיקומית לצעירים עם בחון  ל  מבקשים  ונ א  ןהמוצג כאנוכי  ליך החיתהב

 ה,אלגיל, והאם תופעות    ימרד ומחאה תואמ  ,יגרת  אתקרי  יכולה וצריכה לעודד  תויומוגבל

 השיקומי של אותם צעירים.  ךתורמות לתהלי  , מתקיימות אם

 בוננות ת הה ך  מהל 

בן    , דוי(ם ב)ש  איבל  :"ת כנפייםמכינ"ים לשעבר בחניכשני  נו  רואייה  תיאור תהליך זלצורך  

חו  27 ביש   –שית  עם מגבלה  לבזמן  רגילה  דמת הספר  ו או הוא מכיום  ו  , בכיתה  מסיים  רס 

 –עם מוגבלות מוטורית    34בת    , נופר )שם בדוי(ו ;תואר שני באוניברסיטה מובילה בישראל

ו שני החניכים השתתפ   . ה מקדמתכיתן בחד ובתיכויומ  וךהיסודי בחינספר  הלמדה בבית  ש

כבתוכנית   שלםנפיי"מכינת  במשעמו  "  כוונים  שנתיים. תת  כ   נוסף  ך  מדריכים    , ךעל  שני 

. המדריכים שניהם  םתהתייחסות  אנחשפו לראיונות וכתבו    בהווה  " כנפיים  תמכינ"בתוכנית  

 ידי -לע  ועבוצדריכים  המ מ  . הראיונות עם החניכים ואיסוף החומריםלחייהםבשנות העשרים  

 כוונים.  צוות בעמותת שאי  , מחבר()זוהר אליוסף 

   ביא ל   – 1איון  י ר 

פר לי איך הייתה בעצם הכניסה זה בסדר, שתסמוע אולי, אם  ש ל   הייתי שמח ככה  זא:  והר ז 

   בכלל למכינה? שלך לקבוצה? או

ע. רגע, אני לא יוד  , ו, אבל, כאילהכרתי את כולם  , םבקו"זה כמו היום בהיום הראשון    :לביא 

-אירץ.  ל רץ, רץ,  והכ  הרגשתי כאילו  . לא מהר. אניערג  תאפסאו נ, תתאפסו שנייה. בו לאט 

הריים, בין שתיים  וצתיכון, וגם עכשיו, הולך לישון  לשנייה. תבין שאני הייתי ב  םושאפשר לנ

קם אולארבע,  קפה,  שותה  צ,  לווכל  לאט,  לאט  הזמן   חק הריים,  זהאת  פה  הכל יאל  .  ל ו ה 

בחדריםב  , ות מהירב התיקים  את  שמנו  ההגענ  ... לחץ.  החללנו    ייתהו,  לחאת  דרים, וקה 

 פנים שלנו.טנסיבי, זו הייתה קבלת האינ  דוהמשך לו"ז מאו נפרדתי מההורים, 

שיח ניכם החניכים  יבהיה  .  לחץ  רבהתיארת שהיה ה  בתקופה הראשונה של המכינה, :  והר ז 

  צוות וההתנהלות שלו?רגישים מצד המעל מה אתם  ?וללהעל התחושות 

ל שם, והיה אוכרדים, בממ"ד  וסתן, במשושב בבהיה י  הצוותצב שיה מבמכינה הבטח,    לביא: 

ולצוח  ב טמ ב לחניכים  משותף  היהשהיה  הצוות  קורה?  היה  מה  ואז,  נכנס   ות.  אוכל, 

חניכים. הם? אנחנו,  ליהכ  תלך. ומי ישטוף אשלו בכיור, והוה שם את הכלים  לישיבות, והי

ליום   מפריע  שזה  לצוות  להגיד  האם  התלבטנו  נשאמרו  כאלה  היו  נו.  אחד,  גיד "מה, 

נעים "לא  עזוב שמפריע?"  נעים,  לא  לתפוסרתי  אמ  ". ,  הולך  שאני  שלא   להם  צוות  איש 

נכנס גידי )מנכ"ל ומייסד    ". ואזמשרתים"אין פה  הגיד לו  ל  –  הכלי שלו ולהעיר לו  תוף אטיש

כווניםתומע בא   , א("ז  , ת  שםהוא  צרכלי  את    ,  "אני  אמרתי,  ואני  בכיור,  להאוכל  דבר יך 
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לי מהזמן שלך, אחרי זה תן    , קות"שתי דתי לו  שהוא בדרך לישיבה. אמר  י אמר. גידאיתך"

כם, שאנחנו א אותנו ולא אתזה לא מכבד, ל  !תשמע   ?לך לאיזו ישיבה שאתה רוצה, טובת

לכם את הכ רוצי  . םילצריכים לשטוף  פה?   בבה. ס   לאכול פה?  ם אתם  ליהנות  רוצים  אתם 

איתנית זה שאתם  כהנו.  לו,  ניף  לנו,  אעים  לנו.  ואני  ייתכן,  לא  זה  נכוןבל  שזה  חושב   , א 

ה.  ף לעצמו, והלך לישיב טגידי לקח את הצלחת, ש   . "הכלים  נו צריכים לשטוף לכם אתשאנח

אה  וא רו . הלו את זה  יתר כשאמרשו אה מיצא לשטוף כלים. גידי הוא הי  הצוותבאותו יום,  

  ים. כפי א לךבזה טוב. בן אדם שעומד על דעתו הוא ימח 

 ולהגיד את זה?  הכוח לבוא תמאיפה היה לך א  תגיד, אם אתה מסתכל בדיעבד,  : והר ז 

כאילו  : יא לב  הרגשנו  שלנו  מ   ... בקבוצה  שהיה  מה  היינאנחנו,  לנו,  בפריע  יושבים, ו  אים, 

זה   ... , לא נעים לכם לשמוע לכם לשמוע, נעים  ב לכםוטם.  יכל לחן והופותחים לנו את השו

 דדו לבד. זהו.ותתמ ראש, את המה שאנחנו, תשברו  

 ? ו קבוצתיהש מאצלך או    ו שהיהזה משה : והר ז 

הריים פגישה וצוע בשעות אחר ה תה לנו פעם בשבהיי  –דוגמה  ני אתן לך  קבוצתי. א  לביא:

ף פעם א  –  היו מאוד משעממותהישיבות האלו    ... היה זה    יודע,   התאו ת צוות רפואי.  עם אש

 לנו בזמן הזהמה? יאללה, די. מספיק. תנו    ... עכשיו, כאילו  ו, "מהאמרנוב.  לא היה משהו חש

להתא  תוילה לנו  תנו  השני,  עם  לעשוחד  לנו  תנו  תפוצצ   ...תארגן,  באל  אותנו  דברים  ו 

 .שה" ו לא הולכים להיות באותה פגינחנחד, אמרנו "אא  ום שני, איזה ייום אחד   . "מיותרים

לישוכ ק שהגענו מהשירות הלאומי, הלכנו  ח מנו  ן.  וחציבשעה  הריים. ואחרי הצ  מש, חמש 

 בוצה?" ישנים. זהו.הק הפ"אי, ושאלה  הגיעאשת הצוות ה

 ל? ואז מה קרה אב  : והר ז 

 נו" וזהו. -נו-נויחה, "עשו ש לביא:

 ם קשה? הל היהגישו לדעתך?  רהיכים שלכם המדראיך : והר ז 

רב עד ונה בעמשמ  חות. קשה עם זה, כן. כל היום היו עושים לנו שיהיה להם מאוד    לביא:

 ם שלא היו שיחות. וי ת גישור. לא היהת עם חניכים, שיחובלילה שיחועשר 

   ליותר ממושמע וצייתן?לה ניסו להפוך תך בשיחות האוא: ר וה ז 

 לא. לביא: 

 לה? אה בשיחות םו אומרים לכ יהכאילו מה  : והר ז 
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ור ר? סיפבסד  ... יחה " אני זוכר ש... פה, שם   ... לא צריך זה  .. .הג ככה"לא, לא צריך להתנ  לביא:

זוגיות   לי  התחילה  התחלנו  אמיתי.  כאצלבמכינה,  ואז  לת.  מפריע  היה  פעם  שהיינל  ו הם 

יוצא   , פעם ראשונהםיבחור בן עשר  . ..עם. הפריע להם, תחשוב ביחד, כל פ  הולכים להיות

 .לא צריך לספר לך איך זה , עעם מישהי, אתה יוד

 ?למה הייתה להם בעיה עם זה? מה אמרו לך: והר ז 

  אומרים לי, "מה, אתה לא עם  וילוקחים אותי, והם הקבוצה?" אז היו  תה לא עא  "איך  :יא לב 

הקבוצ הקבוצ  עם  לא  הקבוצה?  עם  לא  הקבוצה,   ... ה ה,  עם  הקבוצה   כן  עם  אמרתי . .. לא   "

אבל גם באתי לטעום    ... לא רוצה. באתי, נכון, למקום , יתי, יאללה. עזבו אות, "תעזבו אולהם

  . ו בסדר. טעמנ ... ל יזשהו שלב התפרק. אבהזה באר קשה שה לא משנ  . " טעמים אחרים

   ?זמן מדבר עליכםשתם שהצוות כל הגהר : והר ז 

צים להגיד דברים? תכניסו דברו! אתם רו  ?זמן. מה יש לכםכן. כל הזמן ישיבות, כל ה  לביא: 

  ואו ותשמעו אותנו. בת אותנו לישיבות.

 .םשלכמר הרגשתם שהרבה דברים מתנהלים מעל הראש  כלו : והר ז 

  ...ידילג  "... חבר'ה " ח, אמרתי להם  לא אשכ   ינמרתי, אחת ערב א דע, בארו. אתה יוכן  לביא:

ישבתי בראש השולחן, אני   משרדי בדירה.   הסא כזישבתי על כזה כבר היה בשנה השנייה, י 

 ". חליף אותךלהי ה, אני אבוא אניכול ללכת הבית הגידי, עכשיו את"לו,  אומר

ל:  והר ז  רוצה  כאילו  אוביעהאני  מלהר  היסטוריון,תך  כפ  יות  לנתח  את  וכיסלנסות  לוג 

היה אוסףבוצה הלקם  הא, בסדר?  התהליכים או שזה  בזה חלק,  א  יה  פרטים שכל    ד חשל 

  חמה שלו?עושה את המל 

 היינו מאוד מלוכדים.לביא: 

נגיד, מרכליהו כזה שיושמ   היה איזה:  והר ז  'טוב, ממחר  שבים,  ואומרים,  וזה,  ם על הצוות 

 י?חץ חברתל – אבה  אבקמכם לקראת המעילים" את עצלו "מרכאי ' ... ו נאנח

שהמדריכות    ... נוא שהיי למהיו    מר לך מלא. מלא, מלא, מלא. חד וחלק אני אולא,  כן מלביא:  

, דא, ומדברים גם על ההתנהלות   לעוהיו הולכות, והיינו יושבים ומדברים. מדברים על הא  

ועל הכ וגם היינו  וועל ההתנהגות,  ולא מולן.  זה    ם אתעושיל.  עזר לכופ   .. . מלא.  את    ףוזה 

את הסיפור  הילחץ חברתי, לא ה, פרט. ולא היה את העניין של  רט , פזה לא היה פרטהצוות. 

 זה.ה
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בהיבט חיובי? תראה,    לאולי אבל בצורה יותר סמויה? אני אומר נגיד, לחץ חברתי אב:  והר ז 

יודע, הם מקבלים לפעמי  שאנשים הםכ היו   שהם לאדברים  שות  ן לעם ביטחוביחד, אתה 

  ושים לבד?ע

הגרעע,  תשמלביא:   את  אשהוין  היה  חבר'ה, ביל  היו  בסדר?  זה,  אני  ת  שמות,  ול יכ  שבלי 

ם תעד. בסדר? והם גם לא היו מביעים את  "אמן כן יהי רצון" שהם, מה שנקרא,  להגיד לך  

 ...יותר מדי. כי לא יודע

 היו מיישרים קו?: והר ז 

את לא היה    שולחן. ק על הופדל לא ידעו    , יםדברו מלא הי  ירה, ם ברה להא הייתכן, ל  לביא:

 ר הזה.סיפוה

  ם כן?לייצג אותם גם יריכרגשתם שאתם צאתה ואחרים ה: והר ז 

רוצה  :לביא שהיה  מי  את  ייצגנו  אנחנו  מיוצ  לא.  הכ,  גלהיות  אנחנו וזה  הדף אב  ל.  עם  נו 

גם הישל כן. ל  לכיםו הום היובישיבות האלה הינו פתוחים לדעות אחרות,  נו, אנחנו  חדר, 

 לחדר וזהו.הולכים  ויהם ה

עושים    ם עושים, כמועצבההתנהלות שאתם    הזאת שאתה מתאר, את  תההתנהלו  תא :  והר ז 

במקום    וגן הזה שעשית אצלנהיית מרשה לעצמך לעשות את הבל  –  ספר למורה בכיתה  בית

 אחר? 

זה, אני אומר לך ללא הייתי עו  לביא: לך עשה את  ור חנון, בח  אנימי ש ל עצא. אני אומר 

 לא? 

   ה?ה השנייוהיה שינוי בשנ : והר ז 

הרי  לביא:   השנייה  מדריכיםבשנה  לנו  היואח  היו  והם  ולא    רים.  רגועים  יותר  הרבה 

, אבל זו הייתה אווירה 'דאני המדריך שלך, אתה תדבר אליי בכבו' הרגשתי שנכון    מלחיצים. 

ס של היח  תאלא היה ל ודם כוק  ... היחס. אחרת. לא היה את לא יודע איך להסביר לךאחרת. 

ראשו היהנ שנה  לא  זה,  את  הייתה  ה  לא  ההרג .  שאתהאת  בטי  שה  שנה ונרכמו  של  ות, 

הדיסטנס הבסיסי, יש כללים, יש חוקים, אתה   אשונה ולא היה יותר מדי דיסטנס. היה אתר

שהם  שב, ברגע  הו. אז אני חול טוב ויפה, זו, הכוד בהם. כל עוד אתה עומד בהםמעלצריך  

 אני אגיד לך את האמת?  ... דע, לאתה יו ... ם להתאי ום שידרמה שה ו, יה

 כן. : והר ז 
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עללא    ניא  לביא: בעמו  מצטער  שהייתי  כדקה  לחיים. תת  דברים  הרבה  לי  נתן  זה  וונים. 

 בזכות העמותה. ... היום. ו ינל, עצם זה שאני עצמאי, איפה שאוקודם כ

של   יבט של תודעההב  ת, אול ביול שיהות אבל? בהיבט של נט של עצמאבאיזה היב  : והר ז 

 או גם וגם?  ?אדם עצמאי

 י.אעה של אדם עצמ ודת לביא:

  לך גם קודם, לא? ה היהאבל ז : והר ז 

?  הז  י חשב עלמ  –לארץ לבד  -לחוץידעתי. אבל לא הייתי נוסע לבד ברכבת. ולנסוע    לביא:

 . להורים  טחון. גם לי וגםיטחון, הביהב

הלימודים    ך היום המרשים עםם שלהמקו  דע  יתשעש  הזה  המסע  אותי מעניין מה מכל:  והר ז 

אלץ י שנים מעצבות. אבל נ  זה שהיית בקבוצה באותןר לה היה קשומז  ל, כמהות והכגיוהזו

  לעצור כאן. תודה רבה לביא. 

 שמחתי ששוחחנו.  , תודה רבה לביא:

 ר  ופ נ   – 2  איוןי ר 

  . על ההתחלה במכינהשתספרי  הצאני רוהי נופר, : והר ז 

אתמבועייתי  ה  לו כ  םודק  : נופר  הגענו  כאילו  ש  נית,  לבוסתן, וההורים  ותנו א  לוקיב  לי 

באו אלינו הביתה ועשו מיונים  קודם לכן,  זה היה תחילת הגיבושים של המחזור.    המדריך. 

א  שלי  וההורים  מתנגד.  מישהו  אם  ושאלו  והגענו   ורמומשהו,  תלכי"  "רק  שנקרא  מה 

 18יל  ג  עדשלא ראיתי  משהו  .  יםגלגל  תויסאם וכזה קביי  לבוסתן, והדבר הראשון שראיתי

היה את זה    אז כל מה שאני ידעתי על נכויות וראיתי  , קיבוץ חידה בהי  אני הייתי הנכה  שלי. 

 תי לים.חרשהגעתי לבוסתן ממש נבהלתי, לא הבנתי מה אני עושה שם ובכעצמי וזהו. אז  

ר מאוד זה מה . הא לזו רלקדיוק עת איך בה היה מין הלם תרבות. לא יודרדף אחריי. זהמדריך 

הדבר הטוב מורכבות עם    סוג של  היה בזהקצת.  י  טטראומ ר לי כמשהו  בל זה כן זכונעלם, א 

 שזה עשה אחר כך. 

 יראח   איך היה הקשר עם האנשים בקבוצהנשמעת התחלה בהחלט סוערת, ובאמת  : והר ז 

 ?תו יוםאו

חוו  נופר: בהתחלה.  מ   יההיה  מוזרה  נתנו  רדהמ אבל  אוד  זגש רהו  לניכים  טובה.  היה ה  ה 

י ומצד שני מאוד דומות. לא ממנות  מאוד שונ  חדא , מצד  תפות לחדר ור עם שולג  מאוד מוזר

הייתי רגילה לגור עם עוד בנות. מהתחלה היינו מאוד מגובשים, אבל מהר מאוד הבנתי עם  
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אני   שניתוימי  היו  פחות.  מי  ועם  בקשר  טו  יםר  בקשר  איתם  הייתי  כל   . בשלא  עם  אבל 

מהר .  ותבחברות מאוד טו  חנואנ  , בקשר   ני עד היוםא)שם בדוי(   לעיעם    למשל.  ןכ  שארה

א מ האוד  לבניםחרי  מחולקים  היו  החדרים  הרי  ערבובים   , כלומר  . בנות-גיבושים...  היו  לא 

יודע   תהא  . העניינים הפורמליים..   לכ  בחדרים עצמם. אז מהר מאוד היה קטע שבערב אחרי

ד חקים ע שמוהיינו    )שם בדוי(  תו שלי ושל רעחדר  ב   יםנפגשנו  י י. החות שי  . איך זה, מפגשים.. 

טאחת  איזה   ואקיא בלילה  הבנים  אנח,  עד  מקשקשים  היינו  למרות  נו.  בוקר.  לפנות  חת 

לו    ה שבשש בבוקר היינו כבר צריכים לקום כל אחד לעניינים שלו. והיה לנו בחור אחד שהי

קנקן   וים אמ  וסיו כלשפכנו ע  אז  . ו תהצליח להעיר או  ואף אחד לא  נורא קשה לקום בבוקר

   . הוא היה מתעוררה ומז ררשיתעו יכדמים 

 ? ואיך היה הקשר עם המדריכיםמח, נשמע שהיה ש  : והר ז 

הייתה מאוד קשוחה בהתחלה אבל אחר כך פחות. אני הייתי קוראת    נירית )מדריכה(: נופר 

 לה זינה.  

 מת? זינה הנסיכה הלוח :  והר ז 

הייתה    . . כן. :  נופר  פמידבנו    גחתנתמהיא  מ  היו  ילו,כאעם.  י   ת ריניכזה.    תחלפיםמדריכים 

נירית  עם  .  היה יחסית קבוע אבל היו כאלה שהתחלפו   נוסף(  )מדריךד  עואלהייתה קבועה  

  החצי הראשון של השנה היה דיסטנס מאוד ברור.  , נס היה דיסט 

 מה זה אומר?  תצאת יכולה לתאר ק   ?סאיך היה הדיסטנ: והר ז 

 חדר. היא גרהיה לאלס  היכנסור היה לב, א רת עחהשינה אחרי  בערב משמו  לוכ  קודם:  נופר 

שהו היא הקפידה על זה שלא קוראים לה. רק אם יש משהו רציני  רון ובשלב כל סדמ בקצה ה

ב מאוד  דיסטנס  שהיה  זוכרת  אני  וגם  תענה.  והיא  הדלת  על  לה  לדפוק  אפשר  גם   רוראז 

כלומ לא  בלו"ז.  מישהו  אם  לשירור,  תולמדנגם    לקנו ח  ומי. אל  ת הגיע  בגליל   אשוןראר  ו 

 ות.לזה השלכ והין מו מגיעים בזאם לא היחלק ז א , רבי מע

 נס" הזה? ואיך הרגשתם עם "הדיסט: והר ז 

ל היה מוקפד, היה דיסטנס מסוים אבל לא ובגלל שהיינו המחזורים הראשונים אז הכ  :נופר 

שנו עק הת,  נס כית הדיסטא  ןתמ ל  אלא קצתלא הייתה ברירה    תלניריצע השנה  מא בפסיכי.  

 .צוחקת()

 את זוכרת?  . שות..תעק הה ,די ביטוילי זה בא ךם? איעקשתתהאיך : והר ז 
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.. אני .אני חושבת שזה היה באחד הטיולים כבר  . זה כזה היה על הדרך אפשר להגיד..   :נופר 

עשינו כזה.  הדרך  על  פשוט  היה  זה  זוכרת  ממ עפ  לא  אחת  כם  מרד,  לא  ש   הסכמנו לומר 

 לום.כ תולעש

 מתי? : והר ז 

היה איזה   , היילנהרעבר  שונה והמרא ההסיום של השנה    תקראיה ל זה הבת שי חוש אנ  : פר ונ 

  . אירוע כזה..

 שביתה?: והר ז 

 כן, סוג של שביתה איטלקית כזאת. : נופר 

 למה?: והר ז 

שנו  הרג   ה נכון. כלומר, שז ו  נשג כי היה איזה אירוע שהם ביקשו מאיתנו משהו ולא הר  :נופר 

ם לי אישית וג  . קית כזאתאיטל   תהביש  נואז עשי  . צודק..לא    וזה די  ו יותר מם עליניבשושי

 . ניריתיה משהו כזה עם ה

 מה היה?: והר ז 

לא הייתי קוראת   . מלא חילוקי דעות. והיה לי..איתה  לי  ו  ספציפית היש...  כן, זה היה:  נופר 

ריב לי  הצי   רתחא  חניכה . ויכוחאלא    , לזה  ומאוקה  בינד  מ  , לקת  נויהיה  מהדהד. כזה   אוד 

והתדו אותי חבירהע  ובסוף,  זה  עצבנתר  על  דווקא  הב  לא  . העבירו  יאותשי  נתי למה אותי 

לי שבגלל שאני יכולה להסתגל למקום    האמר נירית  . ואז  השנייהעביר ולא את  החליטו לה

 . ין עם זהאבל היה עני ,ןבולא שזה הרגיע אותי כמ . ..לא יצליחואחר ואנשים אחרים 

 כים? המדרי ות? על הצוח על שי  וצהלכם כקבשנים, היה ובמהלך ה  : ר וה ז 

היה  :  ר נופ  וגם  שתמיד  הראשונה  בשנה  גם  ברקע  היה  תמיד  זה  כאילו  המדריכים.  על  יח 

בשנה השנייה. גם על גידי, בגלל שגידי היה מאוד מעורב במחזורים הראשונים. אני זוכרת  

עצ בינבשהייתי  ג יעת  על  ניריתי  דיקר  מישהי    תקל  יל  היה.  ועל  עוד  על ב  מהקבוצהעם 

תקלחת בשמפו שלי ובמרכך, ומצחצחת מ  תהדברים, היי י בלה משתמשת  . היה הייתכורחי

זה כלום. אני חושבת שזה  גידי שהוא לא עושה עם  במברשת שיניים שלי. התעצבנתי על 

 לי ככה  עשוים יותר, למה  ישדברים אינו על כל מיני  ידיבור. דיברנו בינהיה בעיקר מעשית  

 י היה טוב. שיח הכללה  ולמה עשו לי ככה. אבל

 איך זה השפיע על המפגשים עם הצוות? , ם כקבוצה הייתש הז: והר ז 
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לא כל כך כבודד. כן היו שיחות פרטיות עם כל   , בגלל שבאמת נחשבנו למקשה אחת:  נופר 

 וכח. כן,ד נומאוד חזק ומא  ים עם כל אחד מאיתנו. כן היה הווי קבוצתיאחד וקשרים אישי

ו אבל ההווי הכללי נילוקי דעות ביני. כאילו, כן היו חחושאנחנו כ  הרגשתי  אני מהצד שלי 

 שומרים אחד על השני. ש – היה מאוד חזק ומאוד ברור

   מה? מהצוות?: והר ז 

ם, אבל אנשים באים מרקע שונה אז יתילא תמיד. כלומר, כן היו דברים מאוד קבוצ:  נופר 

היה גיבוש. אני גם   ל בגדול כןנים היא אחרת. אב ם שודבריים לאנששל כל מיני  פיסה  הת

שהיכולת   "לוחמנית  חושבת  בצורה  המדריכים  עם  לתקשר  או  "מרד"  לעשות  שלנו 

את  יכולנו לעשות ולהכיל    , ותוקפנית" היה גם מבחינה פיזית וגם מבחינה שכלית ומוטורית

  . דברים ופחות תלויים בצוות מבחינה פיזיתה

 ?זרה עוז:  והר ז 

 . הזכות היא יותר גדוללדרוש את הכי היכולת שלך , כן: נופר 

  למה?: והר ז 

 אין לך אופציה באמת למרוד כי אתה תלוי באותו בן אדם. כי מי שתלוי יותר פיזית  : נופר 

 ה היה אצלך בבית?זאיך  . (צוחק) בשביל המשפט הזה היה שווה כל הריאיון: והר ז 

אדם אחד    בןי  ספר אנ ומרים שבבית  לי היו אההורים ש י.  לי מרדתי בבית שתראה אנ:  נופר 

 ובבית אני בן אדם אחר. 

 ?"מרדתם"שכוונים הגיב איך לדעתך הצוות בכ: והר ז 

 הם היו מאוד מופתעים לרוב.  : נופר 

   ואז מה היה הרגש אחרי ההפתעה?:  והר ז 

וכועסים..  דהיו מאו  םמצד אחד ה:  נופר  די  , יודעכי אתה    . מופתעים   ללי כזהס כסטנ צריך 

שזה שאלה לצוות  ת סמכות מסוימת. אבל אני חושבת  ראולהנהל ומערכת ל  וצריך איזשהו

 ופחות אלינו.

 אבל מה את חושבת? , אני אשאל גם את הצוות  , כן, ברור: והר ז 

 אני חושבת שבגדול הם שמחו.  : נופר 

 למה?: והר ז 
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 הבן שלישצה  והייתי רי  ני יכולה להגיד שאצמאות מסוימת. היום אנעכי זה מראה על    : נופר 

ל לעשות פרובוקציות וכאלה, אבל כן אילו לא יתחיכ  –  , כאילו ברעיוןליכלערכת בד במימרו

משהו. חושבת.. יראה  אני  מסוימת  התבגרות  של  סוג  זה  היינו   .  לא  שאם  חושבת  אני 

אל אז  מ"מורדים,  היינו  לא  היינגוף  לא  וגם  לאנשהו.    ובשים.  חושבת  מתפתחים  אני 

 . חר א במקום יתוכנית הבוגרים הייתב אותי תפגש שכשאתה 

במקום מורד. לא היית  ר. היית במקום מאוד מאוד חיובי,  כן היית במקום לגמרי אח:  והר ז 

   אבל הרגשתי שהיה לך את השלב המורד ופשוט עברת אותו. 

  (שתיקה... ) . א הייתי מורדת קודםל לא הייתי בן אדם שמח אם: נופר 

החוויה ש , היוםשה  רגימ  תאם א.. ה . מדבר על המכינה   לא   יאנ  , צתיאיך הנושא הקבו:  והר ז 

  ?על החיים שלך עההקבוצתית השפי

כאילו תמיד ידעתי את זה אבל   , תי שאני יודעת י אני יכולה להגיד שבזכות המכינה גיל:  נופר 

יותר עוד  זה  יודעשא  , זה חידד את  נבחרים ושהחברי   ת לבחור את החברים שלי. ני  ם שלי 

לי שנה בקשר ויש    14אנחנו כבר    יעל יד  נג,  חבר שלי נשאר עד היוםה. מי שט ינצפידה ופבק

סיטואציות   לקרוא  היכולת  אז  השנים.  לאורך  שהוספתי  חברים  כמה  התחדדה עוד  יותר 

היום חזרתי לבית    לדברים. לאורך השנים. אני חושבת שעצם זה שהייתי במכינה יצר רצף  

יכולה לחזור  ושבת שלחני  לתי בו אז אשגד  קיבוץל  בו וגם  ישגדלת י  א הייתל  אםא הייתי 

יו. מבחינה חברתית גיליתי שאני חברותית יותר, שאני יכולה עוברת את כל הדברים עד עכש

זה מסע  לסמוך על עצמי לעשות את הבחירות הנכונות בלי להתפשפש בדברים מסוימים. 

 . ינה עשתה לי ם אחרים המכה לאנשי ש וב בעיניי. מה שהצבא עומאוד חש

 ? ידעת לעשות את זה בבית הספרלמשל   ת?כוולגבי הקשר עם סמ  . .. כן: והר ז 

בתיכון   ן. הייתי בן אדם מנודה ביסודי ובתיכו  . לא עשיתי כי לא קיבלו אותי חברתית..:  נופר 

לי   מהשכבה,    שתיהיו  ליחברות  מעלחברים    ושהשל-שניים  והיו  הייתי   . יימשכבות    אבל 

חברתי טיפוס  י  לא היית  . לא..  ודי ותיכון. אזלאורך יסות  בילדם מאוד מנודה  דכלס בן אבת

לקראתי, הייתה הבנה מאוד ברורה גם בגלל המצב   ךדי הצוות מאוד הלכל כך. בתיכון וביסו

וגם   גפן  . חברתיההבריאותי  צמר  היה  אז  מאוד  מהר  זה  את  ח  הבינו  אני  אבל  ושבת  כזה. 

ופף הקשר שלי היה רבגלל ש ו  ינהבמכ  ת התחדדה יותרכשלי מול המערשהיכולת לעמוד על  

א  קשר שליה  היום  . .. אז עם  הוא מיבמיוחד  בהורים  בזכות המכינה  דהים.  מא שלי  מרדתי 

וא אני  כל הזמן,  לבוא  ישלי  אני חושבת שהיכולת שלי  כל הזמן.  היינו מתווכחות  מא שלי 

המערכולדבר   מול  זה  מנעעל  זה  במערכת  ולמרוד  מהצד    ת  המשפחה.  ש ויכוחים  היה ל 

 .תי קאט.. גע שעשיבר . תוק כזה..שעשה ני  שהומ
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 ? מקום אחר תם אז יכולתם להתקרב ב התרחק: והר ז 

מבחינת  :  נופר  רק התנתקנו  לא  המעבר עשה משהו..כן,  כלומר,  פיזית.  גם   . ויכוחים אלא 

היא משהו מאוד בעיקר להבין שעצמאות  הורים שלי וגם לי  שיחרר פקק כזה. זה גרם גם ל

שהוא   היה שם חלק  ת, ע התבגרוד כמו מסקוראת לזה מרא הייתי  , לוד פעםמרד. עב חשוב  

עשות מלא דברים שלא הייתי עושה אם לא הייתי הולכת. כלומר, לא הייתי גרם לי אישית ל

הות שלי חתי עליו במהלך הש מתווכחת עם אף אחד. למשל, תשאל את גידי כמה פעמים נב

ה היה קור   ים שלי זה לאזה מההורק ההניתו  ושה אתעחושבת שאם לא הייתי  במכינה, אני  

שהו במרד שלי בעמותה ובמערכת שאני יודעת  יה מ, אני חושבת שהך. זאת אומרתפיוגם לה

חלק   זה  . שהיום בדיעבד אני יכולה להגיד שזה מראה על להבין איך להתבגר ולהכיל את זה.. 

כל   גדו  כאוס  הייתהת  חוזרנה במחשבה  מה שקרה. השנה הראשומההכלה של   כמו   . .. לדי 

לחז ניין  הע הביתה.של  חזרתי  כמ  אני  .. .ור  ולא  היעט  חודשיים,  להיות הביתה  מוכנה  יתי 

כל כך רצון לי  לא היה  חודש אני חושבת.  במשך  בבוסתן חודשים. לא הייתי חוזרת להורים  

 ו אותי. חזרתי כי הכריח וע. נים כן חזרנו כל שבשוארה םי שד וחב.  לחזור

  . איוןיהר לעתודה רבה   : והר ז 

 ם לראיונות ות המדריכי וי התייחס 

לא מאוד מפתיעה, היא קצת מזכירה את    ונותשהוצגה בראי   כיםזווית של החניה:  ת שולמי 

שכן  מה  דומות(.  בתחושות  )שמשתפים  שלי  החניכים  של  הדיבור  וסגנון  החשיבה  צורת 

והעומס,   ץשנה. התיאור של תחושות הלחל החוויה מתחילת היע אותי הוא השיתוף שהפת

שפדבר לב    חות ים  מהעמד שמתי  שליאליהם  אולה  שבתחיל.  בגלל  ביי  החיבור  שנה  ן  ת 

להיבנות מתחיל  רק  למדריכים  עם    . החניכים  אחד  ופתוחים  מכירים  שפחות  התקופה  זו 

ון  ף של החניך מהריאיות לעבודה שלי. השיתוהשני. התשובות של המרואיינים מאוד רלוונטי

לי  הת העל ת צווכים ובישיבושל המדרי טותבהחל  כיםת של החניוהראשון לגבי חוסר מעורב

עם החניכים. התחושה של "מדברים מעל הראש שלי" נשמעת לי שות ישיבת צוות  רעיון לע

זו   כי  שניתן,  כמה  החניכים  את  לערב  לנסות  חשוב  לכן  מהצבא,  המסגרת. מוכרת  מטרת 

להם   )כמלתת  אחראים  ועלהיות  כפרטים  עצמם  על  שיותר(    .בוצהבק  התהליכים  לה 

נשמענגדויות  הת ליהחניכים  מתאימותהגיו  ות  ש  ניות,  ולמסגרת  צעירים  לגיל  קבוצת  ל 

צבאית(. כשקראתי את הראיונות הרגשתי שיש -קדם)קצת מזכיר לי את החוויה שלי במכינה 

. סגנון המדריך משפיע ם עם החניכיםי ההדרכה והקשר של המדריכימשמעות גדולה לאופ

וה"צורךרת המעל רמ בד  או"  יותר מהמד  גישהלי  ו.  ות  רת פחות התנגדיכים מעוררחברית 

לעורר  מהחניכים לא  ובכך  לחניך  קרוב  מדריך  )להיות  שלילי  או  חיובי  זה  אם  מעניין   .

קשכ.  התנגדות( נשארים  אנחנו  מתנגדים  חש שהחניכים  מאוד  זה  בעיניי  מולם.  וב,  וחים 
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גםלהשאי אותנטית,  הסיטואציה  את  קצ נחכשאנ  ר  בעצם  שלהםרמהמ  וציםמר  תו  אני   .ד 

אתמ  לוקחת והחשי  הריאיון  ההעוצמה  של  כלפי בות  החניכים  של  וההתנגדויות  מרידות 

ההתקדמות   את  מבטא  בעצמם  ולהחליט  לנהל  הניסיון  המדריכים.  וכלפי  המערכת 

  בה ביחד עם החניכים, להעלותלערוך ישירשמתי לעצמי תזכורת    .הקבוצה  התפתחות שלהו

 וע את דעתם. מלשבוצה והק יות לגביגואיתם ס

הראייוז  : יואב  החניכיםוית  של  הפתי  ה  הקבוצה לא  ושל  לביא  של  הגישה  אבל  אותי.  עה 

שר שהוא מתאר כן הפתיעו אותי. הם הרגישו לי מרדנים ושלעיתים חיפשו איפה ועל מה אפ 

.  מדי   הקשה להם נובלו מהמדריכים יחס שהיה נרא שהם קי  מצד שני, קראתי,  לייצר מריבה

ל״משחקי כוחות״ אך כנס  ילהאו    ויכוחים  ריב ולייצרן לי לא רואה את הרצונא י  ה שלבוצ בק

ותרנגולת  ביצה  איתם.  נוקשים  שאנחנו  מרגישים  לא  שלנו  שהחניכים  בטוח  כמעט  . אני 

וא רלוונטי לעבודה של נה היכי עבר להגיד על החוויה שלהם במכילדעתי כל מה שיש לחנ

ל אפשר וכהמ  –  אותה  י שונאמכינה או הכ י הכלפ  וחד״״משוא הכי  ה  ךיגם אם החנ.  ךמדרי

או אישיות שיכולות לחזור על /אם לא על המכינה עצמה אז על תבניות קבוצתיות ו   ללמוד, 

 שקבוצה שלי אין הרבה התנגדויות. אך כשי כפי שכתבתי קודם, ב  .עצמן במחזורים הבאים

ה הדברים  אחד  זה  מבורך.  מזה  )שהיורראשונים ששמעתי  ה נן  כשמה  למכינ הגעתנהל(  .  הי 

עד גבול מסוים. לדעתי הגבול הוא תפקוד דבר חיובי    ןויות ומרידות השהתנגדמין  אני מא 

הגבול   שזה  חושב  אני  לחלוטין  מושבת  הקבוצה  תפקוד  אם  המרשהקבוצה.  יותר בו  ידות 

 .שליליות מאשר חיוביות

 יון ד 

 ונופר  ביאה של ל יווחעל ה  יםדמלמ אליהם    המדריכיםהתייחסויות  ו  כאן  צגיםהמוהראיונות  

כנפיים. הר  בשנתם   קרבעי במכינת  שנ  אשונה  כי  בין ניכר  בקונפליקטים  רוויה  הייתה  זו  ה 

ו כפרטים  לחניכים  הצוות  מכאשר  .  קבוצהכאנשי  )  יגצ לביא  העמותה  צורלמנכ"ל  , גידי 

כליםדרישה  (  מחבר על    אורקלמעשה  הוא    , שישטוף  הפורמנציג  תיגר  זו ו  –  ליתהסמכות 

אה עצמו כשליח של הקבוצה ומקבל ביא רווול. לים כעי החניכיד-לע  שנתפס  ה כנגד מה חאמ

כו התיגרממנה  מקריאת  ההתפעלות  כי  לשער  יש  צדק.  ולעשות  לקום  )מצד הזו    חות 

ה  , המנכ"ל(  את  לביא  אצל  כיבמחזקת  שאינם  חלקים  להביא  לתוך נועיטחון  מרצים  או  ם 

 ת.  המבוגרים או הסמכו עםשלו הקשרים 

מתאפשר "לשחק" במגוון   בוש  18, וםיטוי למורטוריב  האותה אינטראקציתן לראות בינ

חבר ותפקידים  המבוגרימ  תיים זהויות  בחברת  המקובלות  בתוצאות  לשאת  בהמשך בלי  ם. 

קונפליקט זה כולל   . ותים לצוהקונפליקט המתמיד בין החניכבולט    נות של לביא ונופרהראיו
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חוויה  ש  , המדריכים  מתפשרת של  בלתי  דרישה עם   חודיתייהיא  ר ש אבלויות  וגמ  לצעירים 

רישות הגבוהות  הד   , שיחות. דווקא הק ליחס מרחם ומנחם   מהמבוגריםזכו  לעיתים קרובות  

תורמות להצלחה לוותר ולא לנטוש,    לא  , ת הקונפליקט מול הקבוצה הצוות לנהל איכולת  ו

גיבוש ו   של  הראש  מאפשרותהקבוצה  את  "להרים  כך בו  , " מהמלח   יב שלה "  , " לחניכים 

 19. 'לתפוס את מקומם של ההורים' נטזיה  ה יש פבש  , ריאההב  גרותיתרב לחוויה ההתבלהתק

עדווקא   והעמידה  הגבולות  בהיררכיההל  לגוקפמת  הכרה  החניכים  של  כוחם  את  יבוש ת 

דרישות  והמשך  שייתכן  התנגדות.   על  ההתפתיתור  ומניעים מתו  –חות  לאורך  חמלה  ך 

ת בכוח  מיצא הכרה עולשות ולנמה עצמית של ח דווקא הפ , יקסלדו רפבאופן  ,יוצר –נוספים 

הם   –ערכת זוגית  לקיים מ  הול הזמן, על החופשעל ני  , על שטיפת כליםהמאבקים    . לתוביכו

לצורך ביטוי  בספרציהההתפתח  למעשה  הבריא  התבאינדי-ותי  תואמת ידואציה   בגרותית 

ת  שת הקבוצה כמגוב א  ותיאר  נופר  הןו  לביאהן    . תפקיד מיוחד לקבוצה   ניכר  נותבראיו  20.גיל

הלב  כיהיה    אהנר  . וכתומכת הראשונה  השנה  מהחניכיםכידות  לחלק  נתנה  את    קבוצתית 

למר ההכוחות  עם  מאבק  ולקיים  בחיי   .צוותוד  הפריצה  לשלב  אופיינית  זו   התנהלות 

בר  21.וצההקב שהובאו  השליטהדומה    נותואיבדוגמאות  מאבקי  בין   כי  בעיקר  מתקיימים 

מאח  ייתכןה.  הקבוצ  נחימ  –  לצוות  יכיםהחנ ההסתתרות  הקבוצ וכי  טחון  יב  נותנתה  רי 

 ,המתריסה מתחלקת ביניהם  התנהגותההם חווים תחושה כי האחריות על ש מאחר   ה, ברי לח

 ט.על המשבר והקונפליק  אופן בלעדיב םוכי אין הם אחראי

  ופרבילה, ונו ה ומדמות מנהיגהוא  לביא    . אפיוני חניכים שוניםמייצגים  לביא ונופר  

 ,ית מהוריה והפיז  יכולוגיתפספרדות היתהליך ההה לאת מרבית משאבי   הנתדמות שהפ   היא

פנה , לביא ה לכך . בהתאמה עבורה ה שניוניתיתה לעיתים מטררתית הי כך שההשתלבות החב

המשפחתי   צל נופר המרד הופנה כלפי התאוא  , בולי ל"מנכ"ל" מ את מעשה המרד באופן סי

המדריכ שהוכלפי  ייציה  סוותה  ההורים. וג  של  החניכ  מלי  רוא שני  התנהלות  ים  ים  את 

  משקיפיםולצד זאת    , נחת -אישרירותי שמעורר    ה הראשונה כדברשנה" ב המדריכים "הקשוח 

הפעמים  בסיפוק   של   ןבהשעל  הקלאסית  להסתכלות  בניגוד  סמכות.  לאותה  צייתו  לא 

ולא תמהיא  התנגדות  ה  לפיהש  , המערכת ילדותי  הציות -אי  כים רואים אתיהחנ  ואם, עשה 

אלי ו ונפליקטרחב הקהמונן. ניכר בשני הראיונות כי לצד  כאירוע מכואפילו    גבורה,  השכמע 

רק הקשיחות של המדריכים  י לא  ר כעניתן לש  ,ך . לפיכהיה בסיס של אמון וקשר עם הצוות

  בהםו ינקמו  שלא יפגעו א  , יכיםחנב  שננטעהחושת הביטחון  תגם    אל א  , אפשרה את המרד

  ו. תאם לא יציי

 
 2012שראל,  19
20 6719 los,B 
 2016רביב,  21



ות  י בלו ג מו רים עם  צעי בקרב  ועצמאות  נפרדות  כי  נה שיקומית כמקדמת תהלי  קומו

197 

 

למדהחסויות  יבהתי ניתן  לגבי    אותרריכים  אמביוולנטית   לש  התנהגויותעמדה 

חלק מההדרכה   הןשבנה  ההתנגדויות וה  ן שלחשיבותבלית  יש הכרה פורמ  מצד אחד  . כיםניח

מיטיב את  ש  –  ומתהליך  הארמבטא  יש בכי    נראה,  אחרמצד    ון". ג"רוח  למדיכים  זאת  כל 

לה להרמונשאיפה  קשריד-לעוזאת    , החניכיםעם    טיתוסטאומ ה  יהגיע  יצירת  חזקיםי   , ים 

כך  נוסף  . טשק   המייצריםוקרובים    הדדיים הזדהות    כיניכר  ,  על  גילו  לא  עם  המדריכים 

ההדרכתייםהמו החניכיםשתוארו    דלים  להור  בראיונות  התיצו  מהם.  סויות  יחיבדל 

למ מבהיהמדריכים  בתהעשה  הפרדוקס  את  ההדרכהרות  לייצר אחד  צמ  –  ליכי  צורך  ד 

ומצד    וןאיז  , הרמוניה  גם  לא   , אחרואמון  נוחות,  פשר  מתחים   , הסכמות-איחוסר 

מיק נפלוקו כחלק  הקבוצתי.  תהליהטים  כןך  בין  גם  נמצאו    כמו  המדריכים  פערים 

עצמיהםתייחסויותבה את  שואלת  שולמית  המדריכה  בעק :  הרה  ההרמויבות  האם  ניה  איון 

יכרת גישה יואב נ  אצל  ;צלחה שלהה -לאי  אדווקאו    לחהיש אצלה בקבוצה היא עדות להצש

ה  , לפיו  . אחרת  כאשר    ןהתנגדויות  פוגענכונות  ובתות  אינן  הקבוצה   ן הכאשר  פקוד 

קט אש  "על  כך   נוסףנה".  מתקיימות  הגישה  על  כי  ניכר  בהתנגדויות,  "חיובי"   הרואה  דבר 

 דיו.  םוסכקרון הדרכתי ברור ומיואינה ע , חלקית, "על הדרך"ממוסדת בצורה 

. "משחק כפול  לשחק"מדריכים מתבקשים  הכי    זהותל  ניתן  , פערים ביניהםאף ה  על

אחד   נורמטיב  לייצרעליהם  מצד  הדרכתי  עם  מרחק  תפקוד י  כד  , ולותגב י  על  לשמור 

וטיבציה טבעית לפריצתם או הגמשתם. מוררו צורך וגבולות אשר יע  קבועה, אך גם להקומונ 

ה  הצד  מחאה  ,אחרמן  יש  תיגרו  א  כאשר  או מ   תבאח  לבחור  םליהע  , קריאת  פציות שלוש 

ו , א םתפיוני הגבולות והגמשלמשא ומתן על א  כנסילהעל קיום הגבול,    להתעקש תיות:  תגוב

זא   כפי מביןשהציג  המנכ"ל  לביא,  הצדק    ת  והולךאת  החניך  של  כל"לשט  שבמחאה  ים  וף 

ההפרדה   הוא  החשוב  בין-ואיבעצמו".  לבין  התלות  הפיזית  המנטליתהתה  העזרה    נהלות 

לשים, שהתקשו חונופר ציינה כי היו חניכים מ  ם למדריך. כיים בין חנייביטורמבתהליכים נ

 ת. פיזי הזדקקו לעזרהש מכיוון הצוות בעימות עם היות נוכחיםל

ההבשים  במקרלהערכתנו,   נדרשת  "המבורבהם  בהתנגדות  קשר    , ת"כחנה  ללא 

הנוחות -ן איייד בפרלהידע  הצוות(  של כלל    יבויאיש הצוות )בגש   ראוילאפשרויות התגובה,  

במאבשל   העצומהל  קהשהות  חשיבותו  י  . בין  ההתפתחות  בכך  את  כמשרת  עצמו  ציב 

ש ולא  הבריאה  החניך  של  כל  האוכף  המ משרת    .עצמושל  ת  נוחול  דואג  אום  כללימסד 

זו   ההב התבוננות  מצוי תנמקורות  אומנם  איתה  ההתמודדות  ודרכי  של בהמשגה    הגדות 

 השיח  .מכשול וכהפרעהיקום והטיפול היא נתפסת כ שדות האך בש   22,לי פורמ  ך הבלתיחינוה

חשיבות  על שלאודות  אומנ  ן  צוהתנגדויות  בהכשרות  מתקייים  השום  בתוכניות    ת נוותים 

עמו  כשמפעילה  די  , ווניםתת  מופנם  אינו  הוא  שלמה    ואך  שניתן  ומוסכבצורה  )כפי  מת 

 
22 , 1997Kahane 
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המדריכים( בהתייחסויות  בעיועל  בפ  . לראות  עובר  בק הוא  והדרר  דוחות ומש ב כות  על  בים 

 משוב.  מקבליםהם שעליהם מגישים והם אותם יומיים ש

 סיכום 

ות  רר ו התעובעולם המערבי בכלל    טפר ה הישראלית בבחבר מתרחשת  ים האחרונים  בעשור

זכויות   של  שיח  מוגבלויותסביב  עם  הזדש  לקבל  תםדרישב  , אנשים   במגווןמנויות  וויון 

נגי  ניהםבי  , מדיםמ דיותעסוקה,  ומנירשות, השכלה,  זכויות סוציאליות  אחד    23.יה עת אפל, 

זו בשנים הסרים הבולטים שהמ  " Nothing about us without us"   אוהאחרונות  ל תנועה 

בלעדינו(דב  )שום עלינו  ע   , כלומר  . ר  באנשים  שעוסק  דיון  שכל  מהדרישה  לא לוגבם  ויות 

 . בהתאמה יותולאנשים עם מוגב   שלבות  רומעו  תפותאלא בשו  , מחים"י "מויד -לרק ע  רךעיי

מחאה  לכך ארגוני  ובילאומיי,  משנות    לאומייםנם  החל  המאה שהוקמו  של    השמונים 

הצל אהעשרים  לקידום  החברתית  התפיסה  את  לקדם  שרואה נשייחו  מוגבלויות  עם  ם 

ית  בניגוד לגישה הרפוא  , זאת  . האלאנשים  ר חייהם של  צעי לשיפואת האמ  בתיקון החברה 

והפתה כשמ  , רוניתמסורתית  המ  יניחה  עם  האדם  המסעל  והצוות  "לתיגבלה  את יע  קן" 

עלי "לפצות  או  ידע מקצוהמגבלה  לה" באמצעות  כדי  חיי האדם עם המגבלה.  עי  שפר את 

המח  משמעותיים יש  הללו  אה  לתנועות  בהיקה בחק  הישגים  משאבים,  ,  בפיתוח קצאת 

והשיח ו  תמיוחדו  תוכניות הסטיגמות  מוגבלאנשים    אודותעל  רתי  החב  בשינוי   24. יותועם 

 ריאתוהן במישור החברתי הרחב, ק  וז  סקירהט שתואר ב ר של הפר מישום כן, כי הן בניכר א

אבן דרך ל   הפכהעה החברתית  תנוהתיגר על הסמכות הממוסדת דרך כוחה של הקבוצה או ה

 .ברתיתאו חאישית  הכרחית בדרך לעצמאות

ירת  תואר בסק  , ים עם מוגבלויותצעיר  יקום של כי ששימוש ב"קומונה" לצורך תהליה

ים ועיסוק בתהליכי ות של התרת התלות המוגברת בהורוגיבעיקר סביב ס  תהליך חינוכי זה

ל אפשרית  תרומה  בכך  יש  ושייכות.  זהות  שיקוםיווכנתגיבוש  המיוחד  ת  החינוך   לתלמידי 

ד קבוצת ה ותפקיההדרכופי  השלכות לגבי אכמו גם    , לויותגבירים עם מובור צעלתוכניות עו

בוודאי לא לאור רקע   , ילגנטאינו תהליך קל וא  יקומי. תהליך ההיפרדותתהליך השבהשווים  

לה תחי  , ההתנגדות.  מוגבלותהבין ההורה לילדו עם  ם  יוטיעם מאפייניים סימבי  של יחסים

מוצגת  ל התפתח  כאןצוות,  חכתהליך  וחשוב    דש, ותי  לעצמאות  הכרחי  היציאה  לקראת 

לא   כדי  ופן נכוןולפעול בא   כלפיותנגדות החיונית  הנדרש לזהות את ה. איש הצוות  טליתהמנ 

ולא אחד  מצד  אותה  מצד    לסרס  אותה  עליו  . אחר לחבק  זאת,  פני  להלאפ  על   תנגדות שר 

 ,בעל הסמכות   כנגד ציאותרכי המוצאת  ויר  עאת בשלות הצתואם  הבריא    ש באופןלהתרח 

 .ן את זהותו הנבדלתלכונ כדי
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