
יוכרו עלויות המחיה של העובדים הזרים בסך 530 ₪, עמ’ 8

כ-1800 חניכים, בוגרי כיתה ט’, השתתפו 
בני  תנועת  של  ט’  בסמינרי  השבוע 
הראשונה  הפעם  זו  לרובם  המושבים, 
ללא  לבית,  מחוץ  לתקופה  יוצאים  שהם 
כשהם  החניכים  מרגישים  מה   # ההורים 
מגיעים לסמינר? # מה לומדים בסמינרי 
ט’ ולמה מדובר באירוע שנחקק בזיכרונו 
14 עמ’  שנים?  לאורך  מאתנו  אחד  כל  של 

רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

בני המושבים בונים ערכים

רמי שטילמן
לציוד גינון ממונע
תחנת שרות • מכירה • השכרה

"הקיץ לוהט 
וגם המבצעים!!

חרמשים מוטורים החל מ-950 ₪

מכסחות דשא החל מ-1,200 ₪

 כלים נטענים 
במחירים מפתיעים!!

 ממשיכים במבצעים 
על שרשראות ושמנים!

והעיקר זה השירות!

מתנה על 
כל קניה!

יסוד המעלה 04-6934916  • 050-5209716
www.ramishtilman.com           -חפשו אותנו ב

ראה עמוד 17
תשע"ז בתמוז  י"ב     2017 ביולי   6    989 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

יוצאת לדרך

תערוכת החקלאות
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ראו עמוד 19
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כ-1800 חניכים, בוגרי כיתה ט’, השתתפו השבוע בסמינרי ט’ של תנועת בני המושבים, לרובם זו הפעם הראשונה שהם 
יוצאים לתקופה מחוץ לבית, ללא ההורים  # מה מרגישים החניכים כשהם מגיעים לסמינר? # מה לומדים בסמינרי ט’? 

ולמה מדובר באירוע שנחקק בזיכרונו של כל אחד מאתנו לאורך שנים?

עמוס דה-וינטר

כמה דקות מבאר טוביה שוכן יער 
עזריקם, שם התקיים השבוע אירוע 
ענק של בני המושבים - סמינרי ט’, 
ועוד  חניכים  כ-1800  בהשתתפות 
כ-250 רכזים, מדריכים ואנשי צוות! 
בישובים  פעילות  של  שנה  אחרי 
כיתות  לחניכי  הסמינרים  נערכים 
חניכי  ולומדים  מתנסים  בהם  ט’, 
תנועת בני המושבים כיצד להיות 
מדריכים צעירים )מד”צים( ופעילים 

הת במסגרת  הבא  הפעילות  רבשנת 
נועה.

מרר חיימובי’ץ  ורועי  חזן  ’קרן 
כאשר  הסמינר,  פרויקט  את  כזים 
רועי אחראי על כל הלוגיסטיקה של 
הסמינר וזה כולל את כל השירותים 

רשיש לתת לחניכים במהלך ימי הס
הצד  על  יותר  אחראית  קרן  מינר. 
והמתודיקה  התכנים  על  החינוכי, 

שיועברו בסמינר.
קרן מסבירה: “בעצם, החל משנה 
הבאה בוגרי הסמינרים שמתקיימים 
השבוע יובילו ביחד אתנו את חניכי 
ההכשרה  תהליך  של  ושיא  התנועה 
עשרה  בן  סמינר  ט’,  סמינרי  הוא 
עוברים  במהלכם  יער,  בתנאי  ימים 
החניכים לימודי מחנאות, מתודיקה, 
ושיחות  כלים מעשיים  מקבלים  הם 
ערכיות על משמעות של חינוך, על 
תנועת הנוער, צירים ערכיים – כל 
להיות  הנחוצים  הבסיסיים  הדברים 
קטנה  קבוצה  פה  יש  וגם  מדריכים 

רשל חניכים שיהיו פעילים ולא מד
ריכים ביישובים.”

מה עושים הפעילים בניגוד 
למדריכים?

עולם  הוא  הפעילים  “עולם  קרן: 
שחלקם  בחבר’ה  מדובר  מופלא. 

להק זמן  להם  ואין  מאוד  רעסוקים 
מסוימת  שמסיבה  או  להדרכה  דיש 
לא מתאים להם להיות מדריכים, יש 
לנו למשל כמה חניכים שמצטיינים 
בספורט, עסוקים מאוד ולא יכולים 
להתחייב ליום של פעילות הדרכה. 
שמוכשרים  חבר’ה  לנו  שיש  כמובן 

רמאוד באיזשהו תחום, בישובים גדו
לים מאוד זה מאוד מקובל – כשיש 
אז  מדריכים   15 וצריך  גדול  יישוב 
נפלאים  דברים  לעשות  יכול  אתה 

רעם חבר’ה שהם לא רק הדרכה. תנו
רעת נוער זה לא רק הדרכה, יש פעי

לויות במועדון.”

כמו מה למשל?
לער למשל  חוגים,  “הפעלת  :קרן 

תרבות,  וערבי  שיא  פעילויות  שות 
המעלות  תיאטרון  קבוצות  לארגן 
ויש קבוצות ספורט. יש לנו  הצגות 
ימי  עשרת  שכל  חדשה  קבוצה  פה 

ספו דרך  בחינוך  מתנסה  רהסמינר 

גפן יפה, מלכיש, גרעינרית בגלבוע ובמושב אביטל )במרכז(, עם ניב משה, 
מבקעות ואודל שוקרני, מבית עוזיאל

ירדן אמסלם, מרינתיה, תומר שריקי, מאמונים וערן תרזה, ממוצא עילית, בעמדת הרדיו של הסמינר

בני 
המושבים 

בונים 
ערכים
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קרן חזן: “כאן הם מקבלים כלים מעשיים 
ושיחות ערכיות על משמעות של חינוך, על 

תנועת הנוער, צירים ערכיים – כל הדברים 
הבסיסיים הנחוצים להיות מדריכים וגם יש 
פה קבוצה קטנה של חניכים שיהיו פעילים 

ולא מדריכים ביישובים”
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רט והם לומדים מהי המשמעות של 
איך  קבוצתיות,  לעומת  תחרותיות 
צריך  ומה  שיא  פעילות  מארגנים 
לארגן מבחינת בטיחות, הן מבחינת 

ציוד והן מבחינה ערכית.
“יש לנו בסמינר קבוצת תיאטרון 
יש  לתיאטרון,  חינוך  על  שלומדת 
בה  ותקשורת,  פרסום  קבוצת  לנו 
לומדים גם לכתוב וגם כיצד לתעד 

־את הפעילות של הקן. יש לנו קבו
צת ‘חוץ וטבע’, בה לומדים מחנאות 
שלומדת  קבוצה  ויש  גבוהה  ברמה 

מס לניהול  הנוגע  כל   – ־מנהלות 
ביב לפעילות שיא, לוגיסטיקה, איך 

־מרימים כתובת אש, איזה ציוד לא
רגן ואיך מתייחסים ציוד וכדומה.”

בעצם הסמינר עצמו הוא פעילות 
שיא. מה זה אומר?

חוויית  הוא  עצמו  “הסמינר  קרן: 
וב הבוגר  לצוות  לנו  גם  ־העצמה, 

של  ימים  עשרה  לחניכים.  וודאי 
נו מאוד  מסגרת  כללי  על  ־הקפדה 
־קשים ומאוד ברורים, הכל כדי לא

פשר פעילות לחניכים, כדי לאפשר 
פעילות ערכית וחינוכית.”

חוויה לא נשכחת
וכ-1800  צוות  אנשי  כ-250 
חניכים, בוגרי כיתה ט’, משתתפים 

־השנה בסמינרי ט’ של תנועת המו
הראשונה  הפעם  זו  לרובם  שבים, 
ממושכת  לתקופה  יוצאים  שהם 
ההורים.  ללא  לבית,  מחוץ  יחסית 
למתבגרים הצעירים זו כמובן חוויה 
גם להורים. החניכים  וכמובן  חדשה 
מגיעים לסמינר בהתרגשות רבה עם 

־המון, המון חששות והימים הראשו
נים הם בעיקר ימים קשים, במהלכם 

חדשה,  קבוצה  להכיר  לומדים  הם 
מדריך חדש להסתגל לתנאי השדה 
ולמעשה, הם מגיעים לחוויה חדשה 
שרובם לא חוו בחייהם עד לסמינר. 
מהם יצאו מהסמינר כ-120 פעילים 

וכ-1650 מדריכים צעירים.
הסמינר  את  שחווה  מי  “כל  קרן: 
שהוא  גדולה  הכי  התחושה  כחניך 
זו תחושה של מסוגלות  יוצא איתה 
איתם  מדבר  כשאתה  מהם,  ורבים 
שנים אחרי הסמינר – הם זוכרים את 
יותר מהטירונות, לא בקטע של  זה 
הקושי אלא בעצמה שיש בהתגברות 
על אתגר, היכרות מאפס עם ילדים 

־שמעולם לא פגשו לפני כן, של לה
בסיטואציה  מחדש  עצמם  את  כיר 

־חברתית חדשה והכל מסתכם להע
צמה חברתית מאוד גדולה.”

הם באים עם חבר’ה מהישוב שלהם 
אבל גם עם חבר’ה חדשים, לא?

מערבבים  בכוונה  “אנחנו  קרן: 
שכל  חיים  כישורי  הם  אלה  אותם. 

החני עם  פה  שעובדים  ־הבוגרים 
כים יודעים להגיד על עצמם שזאת 
שהיו  מעצבות  הכי  החוויות  אחת 

־להם בחיים. יש לנו אפילו כמה מד
הכירו  שלהם  שההורים  פה  ריכים 
המושבים!  בני  של  מד”צים  בקורס 
חברתי  מעגל  גם  שמהווה  חוויה  זו 
מתוך  לחיים,  חברים  רכישת  חזק, 
השכבה הזאת יוצאים גם הגרעינרים 
של עוד ארבע שנים, הם לא יודעים 
הבסיס  זה  אבל  עדיין  זאת  לדמיין 
הבוגרים  המדריכים  יוצאים  שממנו 
ושנת  הגרעינרים  הפעילים,  שלנו, 

השירות.
חוויה  הוא  הסמינר  “בכללי, 

החניכים לתנו ־שמאוד מחברת את 
רגשי  חיבור  גם  הוא  החיבור   – עה 
חיבור  גם  יהיה  רוצים  אנחנו  אבל 
כך שבסוף הסמינר  כלומר,  לעומק, 
הם יידעו להגיד מה הם ערכי הליבה 
ההיסטוריה  מהי  המושבים,  בני  של 

־של בני המושבים. היום למשל מוע

לית הצגה ששמה ‘אליעזר והגזר’ – 
־זה שילוב של סיפור הילדים המפו

רסם ‘אליעזר והגזר’ אבל בעצם הוא 
מספר את סיפורה של נהלל ואליעזר 
יופה. החניכים מעלים ממש מחזמר 
שמספר על הדילמות ועל הקשיים. 
את ההצגה מעלים צוות ‘פרויקטים, 
כל  את  עושים  והם  והווי’  הצגות 

־הפעילות הלא רשמית בסמינר, בה
מאוד  שאני  ההצגה  בסיום  פסקות. 
זה בכלל  ‘למה  אוהבת הם שואלים: 
מעניין הסיפור של הקמת המושב?’ 

־בעיקר לאור העובדה שיש כאן חני
תושבי  או  קיבוצניקים  שהם  כים 
למה  והרחבות,  קהילתיים  יישובים 
גדולה  כך  כל  שבתנועה  חשוב  זה 
סיפור  את  יכירו  חקלאים  מעט  עם 

הקמת המושב?
סמינר  אותו  של  המדריכים  “ואז 
שאלה  להם  ומספרים  להם  עונים 
הם השורשים שלנו, שגם אם אנחנו 
כבר תנועה שיש בה הרחבות ויש בה 
בעבר,  היה  מאשר  אחר  קצת  אופק 

הע הציר  על  רוצים לשמור  ־אנחנו 
של  לאדמה,  החיבור  של  הזה,  רכי 
בקהילה  הבחירה  של  העבודה,  ערך 
בתקומת  היו  האלה  הדברים  כל   –
אולי בשמות אחרים, לא  המושבים, 
היה  אבל  קהילה  במילה  השתמשו 
והשותפות,  ההדדית  הערבות  את 
לשאול  צריכים  בעצם  אנחנו  והיום 
את עצמנו איך אנחנו אחראים כלפי 

וכיצד אנחנו מב הזה  ־הציר הערכי 
השינוי  למרות  היום  אותנו  טאים 
הערכי והמעשי שעובר על המושבים 

ברחבי הארץ.”

בגינת אגוז
משישה  למעשה  מורכב  האירוע 
סמינרי ט’, לכל אחד מהם ניתן שם 
שסק,  דובדבן,  אגוז,  )רימון,  פרי 
חרוב וצבר( ויש גם את “המערבל” 
- קבוצת חניכים שתפקידה “לערבל 

את הפירות”. 
על  אחראים  “המערבל”  חניכי 

עדי שפריר, מנהורה, גלי שמוס, מעין ורד והחניך יואב קרן, מבצרון
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הסמי של  פורמאלית  לא  ופעילות 

נר, כמו הרדיו של הסמינר, הפעלת 
‘פינת השאנטי’ – שבה יכולים בערב 

רגי של  שעה  לתפוש  והחניכים 
איסוף  הסמינר,  מהמולת  ושקט  עה 
החניכים,  שכתבו  )שירים(  מורלים 

הסמי של  האינסטגרמים  והפעלת 
במתחמי  מתרחש  הכל  ועוד.  נרים 

בה ומשחקים  )הפעלות  והסמינרים 
שם  “המערבל”  במתחם  או  פסקות( 
ימצאו החניכים בערבים גם את תא 
 escape room ואפילו  הצילום, 

ועם חידות, שיסייעו להם לצאת מה
חדר...

סמינר  של  למתחם  נכנס  אני 
יושבות  מקום  בכל  כאשר  אגוז, 
קבוצות חניכים, שעוסקות בנושאים 
מקבוצות  מורכב  סמינר  כל  שונים. 
חניכים וצוות בוגר ולכל קבוצה יש 

גר כלל  בדרך  שלה,  המדריך  ואת 
חזקה  שכבה  השירות,  בשנת  עינר 

שמובילה את הסמינר.

מאיה  מרכזת  אגוז  סמינר  את 

במועצה  המושבים  בני  רכזת  וולף, 
מה  כל  יודעת  מאיה  יהודה.  מטה 

ושקורה בסמינר, לא רק מה הם הפ
אלא  צפויות  ועוד  שנעשו  עילויות 

וגם ברמת הפרט, למשל חניך שמת
געגע הביתה ולא אוכל. הכל מתנקז 
מתוקתק  שהכל  דואגת  והיא  אליה 

ומטופל.
החניכים  מכונסים  יום  מידי 

נו נדונים  שבה  סמינרית’  ול’שיחה 
ער נושאים  חלקם  שונים,  ושאים 
וח לחניכים  הודעות  חלקם  וכיים, 

רבע  משמעתיים...  בנושאים  לקם 
אני  סמינרית’  ה’שיחה  לפני  שעה 
 ,)19( יפה  גפן  המדריכה,  עם  נפגש 
אמיתית,  “פלפלית”  לכיש,  ממושב 
אביטל  ובמושב  בגלבוע  גרעינרית 
ועם ניב משה )15(, ממושב בקעות 
ואודל שוקרני )15(, ממושב בית עוו
זיאל, שניהם חניכים בסמינר אגוז.

ימים  לארבע  לכאן  “הגענו  גפן: 

של ‘חלוץ’ ביום רביעי שעבר והיום 
אני מסיימת שבוע ביער. זו תחושה 
מיוחדת מאוד. אלה היו ארבע ימים 
של מלא הכנות שכללו הקמה, החל 

הצ את  לתלות  המחנאית,  ומהבניה 
ומתחמי  הכיסאות  את  לסדר  ליות, 
זה   – הקבוצות, להכין את השלטים 
קשה ומאתגר אבל אני נהנית מאוד. 
עברתי את הסמינר הזה בתור חניכה 
וגם עשינו עליו המון הכנות. היו לנו 
לפני  עוד  ביער  ימים   10 במצטבר 
למעשה  הנוכחית,  בפעם  שהגענו 

כחני הסמינר  כל  את  ממש  וחווינו 
כים, את כל מה שהם עוברים עכשיו 
כמו  אלינו  התייחסו  להם,  מעבירה 
לחניכים, כל החוקים והמשמעת חלו 
גם עלינו, כדי שנוכל להבין וללמוד 

את הסמינר כמו החניכים.
במטרה  לסמינר  “הגעתי  ניב: 
להיות מדריך ואני יודע שנותנים לנו 
כאן כלים חשובים מאוד כדי שאדע 
בשנה  מדריך  בתור  להתנהג  איך 
שלי.  במושב  אדריך  כאשר  הבאה, 

וכשהגעתי לכאן הרגשתי טיפה מפו
חד אבל עכשיו של החשש התפוגג, 
הכרתי את החברים שלי בקבוצה ולא 
רק בקבוצה, הכרתי גם חברים מעבר 
 19 מונה  הקבוצה  אחרים.  ממושבים 

חניכים שלנו מאוד מגובשת.”

מה אתה מצפה מהסמינר?
ניב: “אני מצפה שיתנו לנו כלים 
כמה  לנו  נתנו  ובינתיים  להדרכה 

הבאה.  להדרכה שנה  חשובים  כלים 
אני אוהב להדריך ילדים ואני רוצה 
את  להם  ושתהיה  ילמדו  שהילדים 

וההתנהגות וכיצד צריך להתנהג ול
פעול בפעולה.”

הראשוו הימים  על  לאוד מספרת 
והכ לסמינר  “הגעתי  בסמינר:  ונים 

רתי מלא, מלא ילדים. בהתחלה היה 
לפה  שאגיע  רציני  מאוד  חשש  לי 
יחסית  אני  כי  כך,  כל  אתחבר  ולא 
לטובה  הופתעתי  ביישנית...  טיפה 

מקסי ילדים  מלא  עם  ווהתחברתי 
מים בקבוצה שלי - ובכלל בסמינר 
נחמדים  ילדים  מלא  מלא,  יש  אגוז 
אני  גדולה  אהיה  כשאני  שהכרתי. 
רוצה להיות שחקנית ובדיוק עברנו 
והרגשתי  בהצגות  שעוסקת  פעולה 
שהיה לי מזל להגיע לכאן. היה לי 

מאוד כיף.”
מאוד  לי  היו  במיוחד,  “אני,  ניב: 
חששות כשהגעתי לכאן, התלבטתי 
בסוף  לבוא.  לא  או  לכאן  לבוא  אם 
אחד  כל  בקבוצה  ובהתחלה  הגעתי 
 – יום  חצי  כעבור  אבל  ביישן  היה 
לבאמת  הפך  העניין  כל  באמת  יום 
מדברים  וכולם  השתחרר  הכל  כיף. 

עכשיו.”
לנו  כשעשו  כיף  היה  “לי  אודל: 
פעילות וחיברו שני קבוצות, קבוצה 

ואחת הפעילה וקבוצה שניה גם הפ
מגני ממש  משחקים  עשינו  ועילה, 
ובים. גם למדנו להכיר את כל היל

לי  ומה בקבוצה. חשוב  ומי  פה  דים 

להיות פה, קודם כל בזכות זה שאני 
ושי שלי  במושב  למדריכה  והופכת 

כשירו אותנו להיות באמת מדריכים 
מצטיינים. גפן היא מדריכה שממש 
מעלה מורל, ממש עוזרת בקטע הזה 
וגם כדי להכיר עוד ילדים במועצות 

אחרות.”
:גפן “אחד הדברים שנעשה בהמו
שך זה דיבור לפני קבוצה. נחלק את 
הקבוצה לזוגות וכל זוג הולך לבנות 

שיע פעולה(   = )ק’  פעולה  ובעצמו 
בור לקבוצה שלהם, כל אחד בנושא 
כלליים  הם  הנושאים  כאשר  אחר, 

והייתה חשיבה עמו והתנועה בחרה 
ערכים  זה  אם  בין  בבחירתם,  קה 
שקשורים לתנועה, כמו ציונות ובין 
אם אלה נושאים שחשובים לפעילות 

שלהם כמדריכים כמו משוב.
“אנחנו ממש שמים דגש על הכרת 

המוש בני  זה  מה  ושיבינו  והתנועה 
באמת  שזו  חניכים  פה  יש  כי  בים, 
החוויה התנועתית הראשונה שלהם. 
חלקם, הישוב שלהם לא כולל צוות 

והדרכה ענק והפעילות של בני המו
שבים בו לא רחבה, אבל הם מבינים 

להיות מד ואת השליחות שמאחורי 
ריך ואת החשיבות של העניין ודרך 
הסמינר הזה הם לומדים על התנועה. 
גם על התנועה  יש כאן שיח  “אז 
שבהם  )פעולות(  קופים  ויש  עצמה 
זה  אם  חשובים,  מושגים  לומדים 
אנחנו  היכן  מטרה,  זה  מה  ללמוד 
ביחס  מדריכים  עצמנו  את  רואים 

חניכי סמינר דובדבן ב"שיחה סמינרית"

ניב משה: “אני, במיוחד, היו לי מאוד חששות 
כשהגעתי לכאן, התלבטתי אם לבוא לכאן 

או לא לבוא. בסוף הגעתי ובהתחלה בקבוצה 
כל אחד היה ביישן אבל כעבור חצי יום – יום 

באמת כל העניין הפך לבאמת כיף. הכל 
השתחרר וכולם מדברים עכשיו”
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לקבוצה ומלבד זאת יש קופים בהם 

התנועה  של  ערכים  מועברים  ממש 
מתנהלת ופועלת לפיהם.

“למשל, אחד מהם הוא דמוקרטיה 
אז היה לנו ק’ שעשינו אתמול שעסק 
באופן  בחרה  קבוצה  וכל  בנושא 
סמינריים  שיהיו  נציגים  דמוקרטי 
נציג  שנקרא  מישהו  קבוצתיים,  או 
סמינר  לכל  חניכים(.  )מועצת  מ”ח 
יש את המ”ח הסמינרי שלו, מועצת 
על  אחריות  ממש  שלוקחת  חניכים 
יש להם   ,say יש להם כל הסמינר, 

שב וועדות  עוד  יש  וגם  דמשמעות 
דכולן יש נציגים של המ”ח. כך נות

נים לחניכים לאט, לאט, את היכולת 
להפוך את המקום הזה לבית שלהם. 
ימים  בעשרה  שמדובר  לזכור  צריך 
והכי לא מובן מאליו שהם יוותרו על 
לאבק  לחום,  ליער,  ויבואו  הנוחות 
והם גם באים, נכנסים לתוך הכללי 
לוקחים  וגם  פשוטים  הלא  מסגרת 
הפעילות  ועל  עצמם  על  אחריות 
שחשובים  דברים  מקדמים  שלהם, 
עליו  שמים  שממש  משהו  וזה  להם 

דגש במהלך סמינרי ט’.”

דובדבן מתוק
דו לסמינר  אגוז עברתי  דמסמינר 

גלי  הגרעינרים  עם  ונפגשתי  בדבן 
שפריר  עדי  ורד,  מעין   ,)19( שמוס 
)19(, מנהורה והחניך יואב קרן )15(, 

ממושב בצרון.
מתנהל  הסמינר  עכשיו  “עד  גלי: 
היומיים  את  כבר  עברנו  מעולה, 

דהראשונים שהם בדרך כלל ימי הס
את  קצת  להכיר  ומאפשרים  תגלות 
כאן.  עושים  אנחנו  ומה  המערכת 
עוברים  שאנחנו  חושבת  אני  כרגע 

והחני ומעשירים  מעניינים  דקופים 
כים משתתפים, כרגע הולך אחלה!”

הוא סמינר מיוחד  “הסמינר שלנו 
דומחולק לחצי – בחצי מהסמינר הח

ומוכשרים  פעולות  עוברים  ניכים 
הם  השני  ובחצי  למדריכים  להפוך 
עובדים ולומדים להיות פעילים. אני 
מדריכה את מגמת ‘מפתח’ – מגמה 

דשל מולטימדיה ופרסום. אנחנו עוב
דים בעיקר על ליצור סרטים, ליצור 

עו אנחנו  שונים,  מסוגים  דפרסומים 
דזרים לחניכים להגיע למושב כפעי

לים ולא כמדריכים.”
חני נבחרו  הפעילים  דלקבוצת 

בוחרים  והם  מעוניינים  שהיו  כים 

איזו מגמה הם רוצים. יש כאן חמש 

)מנה ‘לדרמן’  ‘ספורט’,   – דמגמות 
לה(, ‘חוץ טבע ואקולוגיה’ )מחנאות 
ו’מפתח’. לצד  ‘תיאטרון’  מתקדמת(, 

הפעי שבסמינר  הערכית  דהפעילות 
פעילות של  גם  היא  הפעילות  לים, 
מגמה  כל  ניסיון.  וצבירת  למידה 
בסמינר מתנסה באופן מעשי ואמיתי 

לד חניכי  למשל  כך  שלה.  דבנושא 
אמי אירועים  בארגון  יעסקו  דרמן 

הסמינר.  במהלך  המתרחשים  תיים 
חניכי מפתח יפיקו את סרטון הסיום 
של הסמינר, חניכי התיאטרון ירימו 

הצגה וכך הלאה.

ביער  שלי  “התפקיד  שפיר:  עדי 
כל  ובעצם  דובדבן  של  מנהלן  הוא 

איזו להם  יש  הפעילים  דהחניכים 
שהי התנסות משלהם בתחום ואנחנו 
הלוגיסטיקה  כל  את  אותם  מלמדים 
מאחורי הכנת הסמינר או כל אירוע 
ואיך הכל צריך לתקתק. בגדול אני 
עין )עוזר( של אופק צוקרמן ובנוסף 

אני גם צוות מוביל. 
התפקי את  שקיבלתי  ד“לפני 

חברים,  וכמה  אני  בנינו,  האלה  דים 
בייחוד  מאפס,  ספורט  סמינר  את 
ההתנסויות  כל  בעצם  דובדבן.  של 
שדובדבן עושים אנחנו דואגים לכל 

שי בעצמי  מאחורה.  דהלוגיסטיקה 
גולש  גם  אני  ב-יב’,  כדורסל  חקתי 
זו  ספורט  דרך  שלחנך  חושב  ואני 
דרך מצוינת להקניית ערכים, אפילו 
בקלות, זה משהו שבא בטבעי ביחד. 
אופציה  לנו  שתהיה  רוצים  אנחנו 
לגבש קבוצות, לעשות אירועים הכל 

גיבוש בסו יוצרים  כי ככה  דבהנאה, 
פו של דבר. זה חשוב כי אם למשל 
הפעיל  במושב,  בקבוצות  בעיות  יש 

דשלמד את הנושא בסמינר יוכל לע
זור למדריכים לפתור את העניינים. 
שהנושאים  רוצים  אנחנו  בעיקרון 

שות מאוד  גם  יהיו  הפעילים  דשל 

ברמה  המדריכים  של  לעבודה  פים 
לסייע  יכולים  הם  וכך  היומיומית 

לקן.
המצ הספורטאים  את  כאן  ד“יש 

לפני  שהתחילו  כאלה  יש  טיינים, 
שהפ חושבים  אנחנו  שנתיים.  דשנה 

עיל צריך להיות מחובר לנושא שהוא 
למשהו  מחובר  כשאתה  כי  מביא, 
טוב,  יותר  הרבה  אותו  תעשה  אתה 
יותר בלהט וזו גם ההזדמנות להביא 
לביטוי את עצמך, אנחנו רוצים שגם 
את  יביאו  המדריכים  וגם  הפעילים 

החוזקות הכי גדולות שלהם.”

יואב, למה בחרת בקבוצה הזאת?
:יואב “האמת שרציתי להיות מדד

ריך אבל אין לי זמן אחרי הצהריים 
לקולנוע.  ספר  בבית  לומד  אני  כי 
כאילו  יש  כי  בחשש,  לכאן  הגעתי 
מין סטיגמה על הפעילים וכשהגעתי 
והכרתי את הילדים הבנתי שזה ממש 
מדהימה.  קבוצה  לנו  יש  נכון.  לא 
הכרתי גם את הקבוצות מסביב ויש 

דשם אנשים מדהימים שחשוב לי לש
מור איתם בקשר. עכשיו, אם בוגרי 
אותי  ישאלו  לסמינר  שמיועדים  ח’ 
הפעילים  בקבוצת  להשתתף  אם 

אגיד להם כן!”

אתה מרוצה בסמינר?
אני  הזמן!  על  חבל  “בטח,  יואב: 
בסדנאות  התחלנו  כבר  כי  מרוצה 
של צילום, למדנו איך להתעסק עם 

דהמצלמה, על קומפוזיציה וכל הדב
את  לפרסם  כיצד  כולל  האלה,  רים 
מה שאתה מפיק מהמצלמה. נותנים 

כלים מעשיים לבצע דברים.”
“מפתח”  קבוצת  הסמינר,  בסוף 
יצפו  בו  הסיום,  סרטון  את  תכין 

דבסיכומו של יום אלפי אנשים ויל
למ החניכים  מכובד.  בהחלט  דדים. 

דים על הפן המקצועי של כל מגמה 
כלומר  הערכי,  המסר  את  גם  אבל 
בהם.  לעסוק  יבחרו  נושאים  באיזה 
אותו  במסר  בוחר  שהמדריך  כמו 

דיעביר לחניכיו גם הם צריכים לב
לחני שיועבר  ספציפי  במסר  דחור 

הסיום  מסרטי  אחד  למשל,  כים. 
כי  באלימות,  עסק  קודם  בסמינר 
בנושא  שמדובר  הרגישו  החניכים 

שחשוב לעסוק בו.
על הפעילים להבין שכל המסרים 

דוכל ההערכות הם לא עוברים באמי
רות של התנועה אלא גם דרך דברים 
ואיזה  הקן  נראה  איך  כמו  פשוטים 
יראו אם  הן  ואיך  יהיו  פעולות שיא 
בוחרים להם מטרה או איזשהו רעיון. 

גפן יפה: “יש פה חניכים שזו באמת החוויה 
התנועתית הראשונה שלהם. חלקם, הישוב 

שלהם לא כולל צוות הדרכה ענק ופעילות 
עניפה של בני המושבים, אבל הם מבינים 

את השליחות שמאחורי להיות מדריך ואת 
החשיבות של העניין ודרך הסמינר הזה הם 

לומדים על התנועה”

קרן חזן ורועי חיימוביץ' המרכזים את פרויקט הסמינר


