
למדריךתיק

צ

למדריךתיק
תכנית מעבר לבוגרים

מחלקת
חינוך מיוחד

מעבר לכל גבול



למדריךתיק
תכנית מעבר לבוגרים

מחלקת
חינוך מיוחד

מעבר לכל גבול



 כתיבה וליקוט חומרים: לירון אסרף

 פיתוח תוכן: מלכה בלוך

 הגהה: חנה פורטגנג

עיצוב ועימוד: סטודיו בת עמי

יש לי קשיים, אמא, ולא תמיד אני מצליח. אבל בתוכי פועם לב שיודע לאהוב, 

לב שיודע לשנוא, שכואב ופורץ בצחוק כמו כל אדם אחר.

אני אדם, אמא, כמו כל אדם אחר. אני אדם, אמא אני אדם!..

תגידי להם, אמא, שילמדו אותי איך לא להזדקק להם, שיפתחו לי דלתות – 

שיניחו לי לעבור בהם בכוחות עצמי – אני ורק אני אדאג שהדלתות האלה 

לא תיסגרנה...

אריה פינקוביץ

“
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דברי פתיחה
ֶעְשֵׂרה  לׁש  ְשׁ ן  בֶּ ָנה,  ְשׁ ַלמִּ ֶעֶשׂר  ן  בֶּ ְקָרא,  ַלמִּ ִנים  ָשׁ ָחֵמׁש  ן  בֶּ אֹוֵמר,  ָהָיה  “הּוא 

ן ֶעְשִׂרים ִלְרּדֹוף,  ה, בֶּ מֹוֶנה ֶעְשֵׂרה ַלֻחפָּ ן ְשׁ ְלמּוד, בֶּ ן ֲחֵמׁש ֶעְשֵׂרה ַלתַּ ְצֹות, בֶּ ַלמִּ

ן  בֶּ ַלִזְקָנה,  ים  ׁ שִּ ִשׁ ן  בֶּ ָלֵעָצה,  ים  ׁ ֲחִמשִּ ן  בֶּ יָנה,  ַלבִּ ִעים  ַאְרבָּ ן  בֶּ ַח,  ַלֹכּ ים  לִשׁ ְשׁ ן  בֶּ

ִאּלּו ֵמת ְוָעַבר  ן ֵמָאה כְּ ִעים ָלׁשּוַח, בֶּ ְשׁ ן תִּ בּוָרה, בֶּ מֹוִנים ַלגְּ ן ְשׁ ׂיָבה, בֶּ ְבִעים ַלשֵּ ִשׁ

ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם”

)משנה, אבות ה, כא(.

מדריכים יקרים, ה’ עימכם,

מנקודה  אותנו  מובילים  שלנו  החיים  מתמשך.  תהליך  הם  האדם  של  חייו 

לנקודה, מתחנה לתחנה, מרגע לידתנו ועד אחרון ימינו. הגוף משתנה, יכולת 

ונבנית,  הולכת  האישיות  וכלל  הרגשית  המסוגלות  מתפתחת,  החשיבה 

הולכת ומתקדמת. כל גיל שאנו מתקדמים אליו, כל אדם שאנו פוגשים, כל 

חוויה שאנו חווים מפתחים אותנו, מגלים בנו דברים שעד אז היו כמוסים 

ונסתרים.

גם החניכים שלנו, חניכי יובל, שהתפתחותם מתעכבת בהשוואה לבני גילם, 

לומדים, משתנים  נעים,  גם הם  הנוער  כל העת. כחלק מתנועת  מתקדמים 

חלק  יש  שלהם,  המחנכים  המדריכים,  לכם,  החולף.  הזמן  עם  ומתפתחים 

החניכים  גם  לפרוח  כדי  השקיה  שדורש  צמח  כמו  הזו.  בהתקדמות  רב 

“
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הזה  היחס  חניכי התנועה. את  ככל שאר  ומכבד  אוהב  ליחס  זקוקים  שלנו 

הם מקבלים מכם, המדריכים, שיודעים לשים לב אל הנשמה ולראות מעבר 

לחזות החיצונית.

אבל כחלק מתהליך ההתקדמות צריך לדעת גם מתי להרפות, מתי החניך 

כבר יכול וצריך לעמוד בזכות עצמו. זה שלב לא קל: אחרי שנקשרנו לחניכים 

ולהשתייך לחברה,  וסייענו להם לעמוד  שלנו, אחרי ששימשנו להם קביים 

ילדו  ולתת להם ללכת לבד. כמו הורה שרואה את  אנחנו נאלצים להיפרד 

לחניכים  לתת  רוצים  איננו  אנו  גם  ונופל,  הראשונות  הפסיעות  את  פוסע 

שלנו ליפול ולהתמודד עם קשיים. אנחנו רוצים ללוות אותם תמיד, כי אנחנו 

יודעים כמה יתקשו להתמודד עם העולם שבחוץ. אך כמו ההורה שמבין שזו 

הדרך שבה הילד ילמד ללכת, כך גם אנו צריכים להרפות, לתת לחניכים שלנו 

לעבור לשלב הבא, שלב הבגרות.

אנחנו לא משלים את עצמנו – לא כל החניכים יצליחו להסתדר לבד – לא 

כולם ימצאו את דרכם העצמאית, לא כולם יתחתנו ויגדלו משפחה. אנחנו 

נוער איננה המקום לאנשים שכבר אינם  יודעים זאת, אך מבינים שתנועת 

בני נוער. דווקא מתוך היחס המכבד, המבקש לראות את האדם שמאחורי 

המגבלה, אנחנו נקראים לסייע להם להמשיך לשלב הבא.

חוברת זו שאתם מחזיקים נכתבה מתוך חשיבה רבה על הדרך הנכונה שבה 

נסייע לחניכים שלנו לעבור לשלב הבגרות. אנחנו חשים את מלוא האחריות 

לדאוג לחניכים שלנו גם בעת המעבר לבגרות, ולכן חשובה לנו השותפות 

שלכם בתהליך הזה. אם נצליח לסייע לחניכים לעבור את התהליך הזה, אם 

נצליח לגרום להם לרצות לעבור לשלב הבא, הרי שיהיה זה עוד שלב חשוב 

בחינוך שלהם, עוד תחנה חשובה בדרך לתחנה הבאה בתהליך חייהם.

בהערכה ובברכת חברים לתורה ועבודה
יוס מאירוביץ

ראש מחלקת חינוך מיוחד
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“אני רוצה שיסתכלו עליי כשווה בין שווים, שיכבדו אותי. שלא יצחקו עליי 

ושלא ידברו מאחורי הגב.

עברתי הרבה קשיים בחיים ואני רוצה שיקבלו אותי, איך שאני. יש לנו את 

חלומות,  יש  לנו  וגם  מושלם.  לא  אחד  אף  הכול,  אחרי  אבל  שלנו  הבעיות 

חלומות גדולים, בדיוק כמו לכולם.

אני רוצה שיאמינו בהם, שיאמינו בי!" 

)עינב ג'יבלי, בוגרת שבט יובל, מתוך מחזה התיאטרון 'חלומות שקופים'(

מדריכים יקרים, ה’ עימכם!

חברתיים,  התפתחותיים,  שינויים  בו  שמתרחשים  חיים  מצב  הוא  מעבר 

כוחות,  מצריך  זה  חיים  מצב  ומשפחות.  אנשים  בקרב  ואחרים  כלכליים 

הפעילות  בתום  המעבר  תהליך  מיטבית.  להסתגלות  ומיומנויות  כישורים 

כדי  האפשר  ככל  אליו  ולהיערך  להתכונן  שיש  שלב  הוא  בסניף  בשבט 

שייעשה באופן היעיל והמיטבי ביותר בעבור החניכים שלכם, וכמובן מתוך 

אהבה ואמונה בהם. 

שלב הבגרות הוא שלב חדש בחיים שבו אנו נדרשים לקבל החלטות חיוניות, 

לדעת להתמודד עם בעיות, לבחור לימודים, למצוא עבודה ועוד. מה קורה 

למשמעות  מודעים  כמדריכים אתם  האם  החניכים שלכם?  עם  הזה  בשלב 

קשרים  נרקמו  ודאי  שלכם  ההדרכה  שנות  לאורך  זה?  בשלב  המקופלת 

ומחשבות  רבות  שעות  הקדשתם  שלכם;  החניכים  לבין  ביניכם  מדהימים 

כדי לקדם את החניכים למקום הטוב ביותר, ואני מאמינה שיש בכם הכוח 

בזכות  לעמוד  להם  ולאפשר  החניכים  עם  נוספת  קומה  לעלות  והיכולת 

“
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עצמם בחיים הבוגרים. כעת הגיע השלב שבו אתם צריכים לאפשר לחניכים 

לפרוח ולהתקדם הלאה, להשתחרר ולפרוש כנפיים לדרך חדשה. לא פשוט, 

אך אפשרי. 

בתהליך  החניכים  את  ללוות  לכם  לעזור  נועדה  לבוגרים  המעבר  תוכנית 

עצמאיים  חיים  החיים  בוגרים  של  למעמד  חניכים  של  ממעמד  הדרגתי 

ישיר  באופן  התעסקנו  לא  השבטית  הפעילות  במסגרת  כה  עד  בקהילה. 

בנושאים הקשורים לחיים הבוגרים, ולכן בחוברת ההדרכה נתמקד בעיקר 

נציף  הבוגר,  לעולם  הקשור  כל  את  נעלה  זה.  לשלב  הרלוונטיים  בנושאים 

הודות  שבעתיד,  ונקווה  שונות  דילמות  ועם  מצבים  עם  נתמודד  מחשבות, 

להם  הצפויות  לחוויות  יותר  מוכנים  החניכים  יהיו  והניסיון,  הידע  לרכישת 

ויבינו שמעמדם משתנה. החניכים הרי הם בוגרים עכשיו. 

ומהילדות  מהשבט  הפרדה  לקראת  החניכים  את  נכין  זו  בתוכנית  כן  כמו 

כלים  הקניית  ידי  על  הבא,  לשלב  שבחוץ,  החיים  לקראת  אותם  ונכשיר 

ומיומנויות המשתייכים לעולם התוכן הבוגר. נוסף על כך מטרת התוכנית היא 

להמציא תהליך שישמש בסיס לחניכים במעבר לחיים הבוגרים במסע חייהם, 

 ולכם, מדריכים יקרים, יש הזכות למלא תפקיד משמעותי וחשוב במסע זה. 

מאמינה בכם! 
בברכת חברים לתורה ועבודה,

לירון אסרף

רכזת בוגרים, מחלקת חינוך מיוחד



9

רים
בוג

ר ל
מעב

ית 
וכנ

ת

שבט יובל
מי אנחנו ?!

בני  בתנועת  מיוחדים הפועלים  צרכים  עם  לילדים  יובל הם שבטים  שבטי 

משתתפים  דתיים,  ושאינם  דתיים  החניכים,  אחר.  שבט  חברי  ככל  עקיבא 

בפעילות קבועה בסניפים באמצע השבוע ובשבתות וכן שותפים בפעילויות 

התנועה הכלליות: מסעות, מחנות, נטיעות, חודשי ארגון, התנדבויות ועוד. 

בעירייה  הרווחה  מחלקת  בשיתוף   1997 בשנת  ברעננה  הוקם  יובל  שבט 

למסגרת  זכו  שלא  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים  הורים  של  פנייה  בעקבות 

חברתית מתאימה. 

בישראל חיים כ-200,000 ילדים בעלי צרכים מיוחדים, רובם לומדים במסגרות 

החינוך המיוחד. לילדים אלו אין מסגרת חברתית מעבר לשעות הלימודים; 

למסגרת  גם  זוכים  תמיד  ולא  גילם  בני  ילדים  של  מחברתם  נדחים  הם 

חברתית מיוחדת בעבורם. כמו כן מי שאינו מכיר באופן אישי ילד עם צרכים 

מיוחדים, מגלה לעיתים קרובות רתיעה מקשר עם ילד הנחשב שונה. 

השונות, הדחייה והקושי שמלווים את הילד עם הצרכים המיוחדים גורמים 

התפתחות דימוי עצמי נמוך וחוסר אמון ביכולותיו. החיבור לסניף, הגאווה, 

השייכות, הבקשות לפתוח עוד ועוד שבטים, ההתעניינות ההולכת וגוברת 

בשבטי יובל, כל אלו מעידים ולו במעט על ההצלחה של יובל. 
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חזון שבטי יובל

מתוך ערכי התורה והתנועה המבקשים לחתור אל עבר עולם שלם ומתוקן 

המבוסס על עקרון כבוד הבריות וערך האדם באשר הוא אדם, תוביל מחלקת 

מוגבלויות  עם  ולנוער  לילדים  וחברתי  ערכי  ומענה  שילוב  מיוחד  חינוך 

בחברה בכלל ובתנועת הנוער בפרט. 

מטרות שבט יובל

אחר  בשעות  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים  וחברתי  ערכי  מענה  מתן   .1

הצוהריים בקהילה, היא הסניף.

הסניף  חניכי  בקרב  בחברה  לשונה  ביחס  עמדות  שינוי  תהליך  יצירת   .2

וסביבתם. 

סיוע למשפחה בימים ושעות קבועים; שוויון בין האחים.   .3

העלאת הדימוי העצמי של החניכים ושילובם ככל האפשר בין בני גילם   .4

בסניף. 

חברים שאינם מעוניינים בשילוב מלא או שאינם מסוגלים להשתלב שילוב 

מלא ממשיכים לפעול במסגרת שבט יובל.

רבה  לב  תשומת  המאפשרות  קטנות,  בקבוצות  פועלים  אנו  יובל  בשבטי 

וחניכה ומתן מענה לצורכיהם המיוחדים מתוך שימת דגש  יותר לכל חניך 

בנקודות החוזק שלהם וביכולותיהם. 
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החניכים הפועלים במסגרת שבט יובל הם בטווח הגילים 10–21.

לבוגרים,  מחניכים  הופכים  הם  לשלב שבו  מגיעים  החניכים   21 מגיל  החל 

ופונים למסגרות המשך בתחומים המתאימים לגילם ככל שאר בני גילם, כגון 

דיור, תעסוקה, צבא, מכינות קדם-צבאיות ופנאי.

אנו במחלקת החינוך המיוחד מלווים את הבוגרים שלנו במעבר לשלב הבא, 

החל ביציאה מן השבטים הצעירים ועד להכוונתם למסגרות המשך קיימות 

ומתן ליווי בהן.

גרעיני הבוגרים של שבטי יובל

החינוך  למחלקת  השייכות  מסגרות  פיתחנו  הקיימות  ההמשך  במסגרות 

המיוחד, והן גרעיני הבוגרים של שבטי יובל, הפועלים במוסדות אקדמיים 

חברי  יובל.  שבט  בוגרי  לצד  לימודיהם  שנות  במהלך  סטודנטים  ומשלבים 

פעילות  ומקיימים  האקדמי  במוסד  בשבועיים  אחת  נפגשים  הגרעינים 

מאתגרת המאפשרת עשייה פעילה והוצאה מן הכוח אל הפועל של כוחות 

הבוגרים ויכולותיהם.

חברתי  ומענה  שווים  חברת  לייצר  בעיקר  הגרעינים  מטרת  כך  על  נוסף 

הגרעין  חברי  השוטפת  הפעילות  מן  כחלק  גילם.  בני  צעירים  המשלב 

מקיימים מפגשים, שבתות, מחנה קיץ ועוד. 
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מעבר לבוגרים
מהו?

יקרים, מתוך  במיוחד בעבורכם, מדריכים  נכתבה  לבוגרים  תוכנית המעבר 

להתקדם  שלכם  לחניכים  לעזור  ביותר  והטובה  הנכונה  הדרך  על  חשיבה 

לשלב הבא, הבגרות. כמו כן החוברת נבנתה כך שתוכלו להסתייע בה במהלך 

שלב המעבר, והיא תשמש לכם מקור לכלים שימושיים. 

יעברו  הבוגרים  שהחניכים  להבטיח  כדי  בקפידה  נבחרו  המפגשים  נושאי 

תהליך של בירור מעמיק לקראת המעבר, ולשם כך חשוב לנו שתהיו שותפים 

מלאים לתהליך. 

איך זה עובד? 

תוכנית המעבר לבוגרים כוללת עשרה מפגשים האמורים להתפרס על פני 

שלושה חודשים.  עשרת המפגשים מחולקים כדלהלן: 

החניכים  של  הכנה  מפגש  מתקיים  שבהן  הפחות(:  )לכל  פעולות  שש   •

הבוגרים עם המדריכים העכשוויים.

שני ערבי הורים:  •

בתחילת התהליך: ערב המיועד להסבר על תוכנית המעבר לבוגרים, מה 

הולך להיות )מיקום המפגשים, תוכן וכו’(
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בפני ההורים  והתוכניות שלנו  גרעיני הבוגרים  בסוף התהליך: חשיפת 

והצעה לליווים. 

ביקור עם המדריכים בגרעין המועמד. בדיקת רלוונטיות )אם יש גרעין   •

מועמד(. 

למבנה  מחוץ  התוכנית  מפגשי  את  לקיים  יש  חשובה:  הערה 

בקמפוס  סטודנטים,  בכפר  השכונתי,  במתנ”ס  )למשל  הסניף 

אקדמי באזורכם ועוד( כדי ליצור אווירה אחרת מהרגיל ולהפריד 

את התוכנית מן התהליך השגרתי המתרחש בסניף. 

טקס סיום: לאחר סיום התהליך יש לקיים מסיבת פרדה חגיגית ושמחה   •

לבוגרים.
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 אומרים כי אני אינני אני
אז מי אני בכלל?

נושא הפעולה:

מי אני?
שלי  ה’אני’  הכרת  נושא  על  התהליך  בתחילת  לדבר  חשוב 

ברמה  זהותם  את  מכירים  אכן  וחניכה  חניך  שכל  ולוודא 

לחבריהם,  זהותם  את  להציג  להם  המאפשרת  בסיסית 

ובהמשך, בחיים העצמאיים בקהילה, לסובבים אותם.

חייב  אדם  שכל  ראשוני  תהליך  הוא  האישית  הזהות  בירור 

לעבור. 

מטרות:

החניכים יכירו את תכונותיהם.  .1

ומה  זהותם  את  להגדיר  אפשר  כיצד  יחשבו  החניכים   .2

חשוב שידעו עליהם.

אותם  שמתארת  זהות  תעודת  ביצירת  יתנסו  החניכים   .3

כפי שהיו רוצים להציג את עצמם.
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 שלב א: 
מי אני?

משחקי פתיחה: 

ערכו סבב ובו כל אחד מהחניכים יצטרך לספר מיהו ולתאר את עצמו   .1

בקצרה )יהיה נוח יותר אם אחד המדריכים יתחיל(.

חניך אחד מהשבט.  על  או  מי שבא לפעולה  על  אישיות  שחקו משחק   .2

זאת עם כתרים. בפעמים הראשונות אפשר לבחור דמות  רצוי לעשות 

מפורסמת, ובפעמים הבאות בחרו חניכים מן השבט. 

אפשר להכין שאלות מנחות מראש למציאת האישיות.   

1(. לחלופין אפשר  פזרו על הרצפה כרטיסיות של תכונות אופי )נספח   .3

להקרין אותן במצגת )בליווי תמונה מתארת(. 

הציגו כל תכונה בנפרד, ולאחר הצגתה ערכו סקר:   

- האם יש לי התכונה הזאת?   

- כיצד התכונה הזאת מתבטאת אצלי?   

לאחר שנחשפנו לתכונות אופי שונות והכרנו את עצמנו קצת יותר, נוכל   

להגדיר את הזהות שלנו. 

   שלב ב:   

תעודת הזהות שלי

כדי לפשט את המושג זהות אפשר להביא לדוגמה תעודת זהות ולשאול למי 

יש תעודת זהות, מה כתוב בה, למה אנחנו צריכים תעודת זהות וכו’.
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כשאני רוצה להגדיר את הזהות שלי עליי לחשוב על שלושה מרכיבים:

מי אני?   .1

במה אני דומה לאחרים ובמה אני שונה מהם?   .2

מהם הדברים שמייחדים אותי?  .3

הכינו רשימה:

לך  ניתנה  אילו  שלך  הזהות  בתעודת  כולל/ת  היית  מאפיינים  אילו   •

האפשרות לתכנן אותה?

מה לדעתך היה רוצה ילד ממקום אחר לדעת עליך?  •

מה היית רוצה לדעת על ילד מארץ אחרת?  •

הכינו תעודת זהות:

אותי,  שמאפיינות  עיקריות  תכונות  מלא,  שם  האלה:  הקריטריונים  פי  על 

צבע אהוב, מאכל אהוב וכדומה. 

   שלב ג:   

אז מי אתה

לאחר שהכנתם תעודות זהות נראה עד כמה אתם מכירים זה את זה. 

ערבבו את תעודות הזהות שיצרו כל החניכים וחלקו לכל אחד תעודה   -

של חבר אחר. 

החניכים  ושאר  שקיבלו,  התעודה  את  להציג  יצטרכו  וחניכה  חניך  כל   -

ינחשו למי התעודה שייכת. 
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כום:       סי

במפגש זה שאלנו שאלות כדי להכיר את עצמנו ומתוך כך גם את חברינו. 

כל אחד הכין את תעודת הזהות שלו, המיוחדת לו ומתאימה רק לו! יש המון 

אנשים בעולם, וכל אחד הוא מיוחד.

הרבה פעמים אנו רוצים להכיר חברים חדשים ושונים, ונדרשים להציג את 

התכונות  מהן  עצמנו:  את  להכיר  לדעת  כול  קודם  חייבים  אנו  לכן  עצמנו. 

שלנו? במה אנחנו שונים מאחרים ובמה אנחנו דומים להם? אנחנו תעודת 

הזהות של עצמנו, והכי טוב בשבילנו להיות עצמנו ולגלות זאת לעולם. 
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 ילד,
תתחיל להתבגר!

נושא הפעולה:

מיהו האדם הבוגר?
במפגש הקודם ביררנו מי אנחנו וכל אחד הכין את תעודת 

אותו משאר  ומייחד  בה את מה שמאפיין  וציין  הזהות שלו 

האנשים.

לעולם  יחד  וניחשף  לסניף,  מעבר  החוצה,  נצא  זה  במפגש 

הבוגרים שאנו מיועדים לצאת אליו.

איפה אני בעולם הבוגרים? במה שונה המקום שבו אני היום 

מהמקום שבו המבוגרים נמצאים?

מטרות:

החניכים ייחשפו לעולם הבוגרים.   .1

החניכים יבינו שהם בוגרים.  .2

החניכים יתנסו במצבים השייכים לעולם הבוגרים.  .3
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   שלב א:   

הגדרת האדם הבוגר

פתחו בשאלה פתוחה: מה עושים אנשים בוגרים?

ציירו דמות של אדם על לוח או על גיליון, ועל הדמות הדביקו את תשובות 

החניכים לשאלה.

והיא  הבוגר  לאדם  הרלוונטיות  תכונות  או  רשימת מאפיינים  לייצר  אפשר 

תשמש את החניכים כמחסן.

בקשו מהחניכים להביא תמונות ילדות. הציגו את התמונות בנפרד, וכל אחד 

יצטרך להגדיר את עצמו כילד במילה אחת, למשל: שובב, סקרן, מצחיק. 

   שלב ב:   

 הבחנה: מה ההבדל בין
ילד לבין אדם בוגר? 

דילמות – מה אתם הייתם עושים: הציגו דילמות בפני החניכים )הקריאו את 

המקרה או הציגו הצגה ממחישה( ובסוף כל דילמה שאלו את החניכים איך 

הם היו מגיבים.

ולתת  והילדותי  הבוגר  של  התשובות  את  להציג  אפשר  נמוכה:  רמה   -

לחניכים לבחור. 

רמה גבוהה יותר: לתת לחניכים אפשרות לענות לבד.   -

למת השעמום: די
משעמם לכם עד כדי כך שאתם מעדיפים ללמוד שיעור חשבון בבית ספר 

במקום לשבת ולהשתעמם. מה תעשו?
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תקראו ספר, תראו סרט, תעזרו להורים או כל תעסוקה שתמצאו  בוגר - 

לעצמכם. 

עד  ותשגעו  רעש  תעשו  שמסביבכם,  מי  לכל  להציק  תתחילו  ילדותי - 

שתוציאו אותם מדעתם. 

: למת ‘משה הגבר’ די
יפה  כדור  רואים  ופתאום  ארוך,  יום  אחרי  הביתה  לתומכם  הולכים  אתם 

וחדש ועליו כתוב: “שייך למשה הגבר, כתה י”א 2, בי”ס בן-גוריון, ירושלים”. 

מה תעשו?

תיקחו את הכדור ותחזירו אותו למשה הגבר, שאבד לו הכדור.  בוגר - 

תשחקו עם הכדור ותשמרו אותו אצלכם לנצח. ילדותי - 

מנים: למת המזו די
אתם הולכים ברחוב ופתאום מוצאים על הרצפה שטר של 200 ₪. מה תעשו?

למישהו  נפל  אם  האורח  עוברי  את  ותשאלו  סביבכם  תסתכלו  בוגר - 

הכסף במקרה.

אותו  תבזבזו  לכיס.  אותו  והכניסו  בטבעיות  הכסף  את  תיקחו  ילדותי - 

בקניית ארוחה טובה או בגד חדש. 

: ן י למת הבכי די
אתם הולכים ברחוב ורואים ילד עומד ובוכה. מה תעשו?

תיגשו אל הילד הבוכה ותשאלו אותו מה קרה ותנסו לעזור לו. בוגר - 

תקראו לילד “יא בכיין” או תעשו את עצמכם לא רואים ותמשיכו  ילדותי - 

ללכת.

מוזמנים להוסיף דילמות נוספות כרצונכם או לתת לחניכים להוסיף דוגמאות 

מעצמם. 
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כום:       סי

דיוק האדם הבוגר ואימותו – האם הוא אני? 

עכשיו, לאחר שנתקלנו בדילמות ופתרנו אותן ודייקנו את הדמות של ‘האדם 

הבוגר’, מה זה אומר להיות בוגר?

קראו שוב את מה שכתבתם בתחילת הפעולה על ‘מיהו האדם הבוגר’ וחדדו 

אם יש צורך להוסיף עוד תכונות, אם יש מאפיינים שאינם חשובים ואפשר 

להסיר אותם מן הדמות הבוגרת וכו’. 

משמעויות  וגזרו  עליו  דברו  בעצמכם,  שיצרתם  הבוגר’  ב’אדם  הביטו 

רלוונטיות.



23

רים
בוג

ר ל
מעב

ית 
וכנ

ת

3

 “לך עם החלום,
לך עם זה קדימה...”

נושא הפעולה:

חלומות
אנו שוכחים לשאול את עצמנו:  בחיים שלנו  הרבה פעמים 

מה החלום שלי?

מתי עצרנו רגע לפני מרוץ החיים או במהלכו ושאלנו: רגע, 

לאן בעצם אני רצה? לאן אני שואפת? איפה אני רואה את 

עצמי בעוד כמה שנים, ואפילו כבר מחר?

מטרה: 

החניכים יבררו מהם החלומות שלהם. 

עזרים:

בלונים, חוט צמר, שיר החלומות, כרטיסיות החלומות.
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   שלב א:   

 יצירת שיח פתוח בין
כולם: מה החלום שלי?

שאלו שאלות פתיחה: 

< האם לכל אחד יש חלום?

< למה בכלל צריך חלום?

פזרו כרטיסיות עם תמונות וכל אחד יבחר תמונה )נספח 2(

שאלו: מה החלום שלך? )לא חייבים לבחור מתוך הכרטיסיות(  -

חלקו לזוגות או לשלשות והנחו אותם לחשוב על החלום ולדבר עליו  -

חשוב לעזור לחניכים לכוון גבוה ורחוק בחלום שלהם.

   שלב ב:   

 התקרבות לחלום
או שלא?

יחזיק בחוט  ואחד מחבריה  ‘לוכד חלומות’: הקבוצה תעמוד במעגל  שחקו 

בכרטיסייה(,  שבחר  מה  )לפי  שלו  החלום  על  יספר  בתורו  אחד  כל  צמר. 

כולם. אצל  יעבור  שהחוט  עד  כך  המשיכו  אחר.  חבר  אל  החוט  את   ויזרוק 

זריקת החוט מאדם לאדם תיצור לוכד חלומות במרכז המעגל.



25

רים
בוג

ר ל
מעב

ית 
וכנ

ת

תוך כדי סבב החלומות העלו נקודות לדיון ולפיתוח:

מה יקרה אם יתגשם החלום?  -

למה זה החלום שלך?  -

האם אני קרוב/ה אל החלום או רחוק/ה ממנו?  -

זרקו בלון שכתוב עליו ‘הגשמה’ למרכז לוכד החלומות, 

כאשר  קדימה.  צעד  יתקרב  החלום  להגשמת  קרוב  שהוא  שמרגיש  מי   -

מתקרבים החלום נעשה מציאותי, מגיע לקרקע, להגשמה בחיי המעשה.

מי שמרגיש שהוא רחוק, יתרחק צעד אחורה. מה אתם חושבים שצריך   -

לעשות כדי להתקרב להגשמת החלום? 

לרצות.   

חלקו את ‘שיר החלומות’ )נספח 3( ובקשו מאחד החניכים שיקרא.

 youtube-אפשר גם להאזין לשיר ב

לכל אחד יש חלום, לכל אחד צריך להיות חלום.

החלום הוא שמניע אותנו להמשיך ולהתקדם בחיים, וללא החלומות נישאר 

באותו מקום.

החלום מעודד אותנו לרצות, להתקדם, לשאוף, ובסופו של דבר לממש את 

החלום. להגשים אותו.

מי רוצה להגשים את החלום שלו?
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4

 חזק
חוזקותיך!

נושא הפעולה:

הכוחות שבי
לאחר שביררנו מהו החלום הגדול שלנו, הגיע הזמן לפעול 

עלינו  החלום  את  להגשים  שנוכל  כדי  אותו.  להגשים  כדי 

לברר קודם לכן מהם הכוחות הטמונים בנו, בכל אחד, מהם 

הכישורים המיוחדים שלנו, ולבסוף נצא לממש אותם על ידי 

הגשמת החלום הגדול.

מטרות:

כוחות  להם  ושיש  וגדולים  טובים  שהם  יבינו  החניכים   .1

רבים.

החניכים יבינו שעליהם להכיר את עצמם ואת מה שיש   .2

בהם כדי שיוכלו לפעול בעולם ולהגשים את חלומם.

החניכים יעבדו על מיומנות של מציאת הכוחות הטמונים   .3

מצבים  מיני  כל  עם  להתמודד  כדי  מאיתנו  אחד  בכל 

בחיים, טובים וטובים פחות. 
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   שלב א:   

מזוודת הכוחות שלי

הביאו מזוודה והציגו אותה: 'מזוודת הכוחות שלי'

קיימו דיון ושימו דגש בשאלות:

למה הכוחות שמורים במזוודה?  .1

מתי לדעתכם צריכים מזוודת כוחות?  .2

מהם הכוחות שיכולים להיכנס לתוכה?  .3

איזה כוח מתאים לאיזה מצב?  .4

מתי מתגלים הכוחות שלנו?  .5

   שלב ב:   

 מתוך מציאת הכוחות
 באחר נבוא לידי

 הסתכלות פנימית
בכוחותינו 

אפשר לבחור באחת מן הפעילויות כרצונכם כדי להמחיש את הרעיון:

פעילות א: כל החברים יסתובבו בחלל החדר, וכאשר המנחה ימחא כף,   -

על כל אחד מהחברים לעצור מול חבר אחד. כל אחד צריך למצוא נקודה 

טובה או תכונה טובה בחבר שמולו נעצר. שחקו כמה פעמים.

פעילות ב: קחו חבילת מדבקות ובקשו מכל אחד לומר משהו טוב על מי   -

שיושב לידו ולהדביק לו מדבקה )נקודה טובה(. 
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שאלות לדיון:

האם התקשית למצוא נקודה טובה בחבר שמולך?  .1

מה הרגשת כאשר אמרו לך דבר טוב שיש בך?  .2

האם ידעת על הנקודה הטובה הזאת שקיימת בך, או שזה היה חידוש   .3

מפתיע?

להקשיב  תהיה  החניכים  של  המשימה  דוהים.  הדגים  גם  ג:  פעילות   -

לסיפור בהיבט של מציאת הכוחות בסיפור. 

התגלו  נסיבות  באילו  מי?  של  בסיפור?  גיליתם  כוחות  אילו  שאלו: 

הכוחות? כתבו את הכוחות על הלוח לפי דברי החניכים. 

   שלב ג:   

 מציאת הכוחות שבי,
כישרונות, יכולות

משימה אישית: הכנת 'מזוודת הכוחות שלי'.

כל חניך וחניכה יקבלו שני דפים: 

מדף אחד הם יכינו מזוודה )היא יכולה להיות גם מעטפה או ציור של מזוודה(.

שהם  כוח  יכתבו  פתק  כל  ועל  קטנים,  לפתקים  יגזרו  הם  האחר  הדף  את 

חושבים שיש בהם )אפשר לצייר(, ויכניסו למזוודה. 

אפשר להכין 'בנק כוחות' שהחניכים יכולים לבחור מתוכו.

כום:       סי

ערכו דיון פתוח: מה למדנו היום ממה שעשינו? לכל אחד יש כוחות מיוחדים 

שטמונים בו, ועלינו להכיר אותם ולדעת השתמש בהם.
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5

 אחי,
אחריך לאחריות!

נושא הפעולה:

קבלת אחריות
לעיתים אנו זורקים אחריות על אנשים אחרים ולא מקבלים 

אותה עלינו.

הכוחות  את  שגילינו  לאחר  בוגרים,  שאנחנו  שהבנו  לאחר 

שבנו, הגיע הזמן שנקבל אחריות לחיים שלנו.

ביחידה זו נפשט את המשמעות של המושג 'אחריות' ונדבר 

עליו בהקשר המעבר לבגרות. 

מטרות:

קבלת  של  חשיבותה  ומה  אחריות  מהי  יבינו  החניכים   .1

אחריות.

החניכים יבינו את הקשר בין קבלת אחריות להתבגרות.  .2

החניכים ירצו לקבל אחריות לקורה סביבם.  .3

המתרחש  תהליך  היא  אחריות  שקבלת  יסיקו  החניכים   .4

באופן הדרגתי במהלך החיים.
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   שלב א:   

מהי האחריות שלי?

ערכו סבב: על מה אני מקבל/ת אחריות בחיים שלי?

דוגמה: "אני מגדל בעל חיים", "אני שומר על אחי הקטן", "אני שומרת על 

הבריאות שלי".

   שלב ב:   

זו האחריות שלי?

פזרו על הרצפה היגדים, וכל חניך וחניכה יצטרכו לשים פתק מתאים ליד 

ההיגד. כחול – זו האחריות שלי, לבן – זו לא אחריותי, צהוב – יש לי אחריות 

מועטה לכך.

ההיגדים:

והילדה  הנהג עצר את הרכב פתאום  בלי להסתכל,  חציתי את הכביש   -

שישבה מאחור קיבלה מכה

הרעשנו בחודש הארגון והעירייה החליטה לסגור לנו את הסניף לשבועיים  -

שכן שלי נפל על קליפת בננה שנפלה לי בלי כוונה  -

חבר שלי נשאר ללא חדר בטיול השנתי כי אף אחד לא רצה להיות איתו  -

בני הדודים שלי הולכים לים בשבת  -

חבר שלי העתיק ממני במבחן  -

בטיול השנתי מישהו התעלף כי לא הביא שתייה והתבייש לבקש  -

רוצים לפנות יישובים ביהודה ושומרון כי לא מבינים את חשיבותה של   -

ארץ ישראל
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ערכו דיון עם החניכים:

למה אנחנו אחראים? האם רק למסגרות הקרובות לנו או אולי גם לדברים 

רחוקים יותר מאיתנו?

לקבוצות  להתחלק  אפשר   )4 )נספח  האחריות?  מי  של  כרטיסיות:  משחק 

ולדון במצבים. 

כום:       סי

והקשר שבין התבגרות לקבלת אחריות
זמן  בנקודת  הקורה  אירוע  ולא  זמן  לאורך  הנמשך  תהליך  היא  התבגרות 

מסוימת.

יש קשר בלתי נפרד בין קבלת אחריות להתבגרות. אדם בוגר איננו רק מי 

אחריות  עליו  לקבל  ומסוגל  רגשית  שהתבגר  מי  גם  אלא  פיזית  שהתבגר 

למעשיו ולשלם את המחיר למעשיו. בעקבות כך יש לו היכולת להיות בעל 

זכויות וחובות בחברה. אחריות היא האמצעי שבעזרתו אנחנו יכולים ליצור 

קשר אמיתי בינינו לבין המציאות שלנו.

איננה  'אחריות'  המילה  אשמה.  איננה  אחריות  כי  יבינו  שהחניכים  חשוב 

מתארת מצב שבו עשינו משהו שאנחנו מקבלים עליו פרס או עונש. אין שום 

קשר בין אחריות לבין אשמה אלא האחריות היא דבר שצריך להביא בחשבון 

כל הזמן, בטח כשמדובר בחיים בוגרים. 
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6

 “לכל סיום
יש התחלה חדשה...”

נושא הפעולה:

פרדה
ממנה  להתעלם  מעדיפים  אנו  לכן  כאוב,  נושא  היא  פרדה 

או לדחות את ההתייחסות אליה עד לרגע האחרון. לעיתים 

מסודר  באופן  ביניהם  קשר  מסיימים  אינם  אנשים  קרובות 

אלא מנתקים אותו פתאום. לא כל אחד מוכן לוותר על הקשר 

ולא כל אחד יודע איך מסיימים אותו סיום הולם. הדבר קשה 

סיום  בפני  כשעומדים  פרדוקסלי  שבאופן  מכיוון  במיוחד 

הקשר, דווקא אז בוחנים את הקשר ואת טיבו. לכך מצטרפים 

גם רגשות מגוונים המתלווים למצב של פרדה ועזיבה.

שנת  שבסוף  משום  במיוחד,  לחניכים  חשוב  זה  נושא 

איתם  ומהאנשים שפעלו  ייפרדו מהמדריכים  הם  הפעילות 

ועמדו איתם בקשר במשך תקופה.

רצוי לערוך פרדה מסודרת והדרגתית שתאפשר מתן ביטוי 

לרגשות ולמחשבות שונים המתלווים לפרדה.

אם הגעתם לשלב זה בחוברת, אתם כנראה בשלב מתקדם 

לקראת הפרדה הממשית. 
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מטרות:

החניכים יהיו מודעים למצב של פרדה ולרגשות השונים   .1

הכרוכים בה. 

רצונם של החניכים לטפל בנושא זה יתחזק.   .2

החניכים ילמדו איך לסכם קשר במילה טובה.  .3

   שלב א:   

 סיפור ושיחה אגב
 העלאת רגשות וזיכרונות

מפרידות קודמות

קרא את הסיפור ‘מושיק – סיפור הפרידה’ )נספח 5( או הציגו אותו.

אפשר לדבר על פרדות קודמות שהחניכים חוו ולבדוק כיצד תפקדו במצבים 

אלה בעבר. בהתאם לכך תוכלו להציע דרכים יעילות להתמודדות. 

חשוב להקשיב לרגשות העולים מסיפורי החניכים. מתן לגיטימציה לקשת 

הרגשות יאפשר בשלב מאוחר יותר לקיים פרדה טובה ויעילה.

בקשו מהחניכים להיזכר בפרדה שהיו שותפים לה )ממקום או מחפץ; אדם, 

חוויה וכל דבר שנקשר להם עם חוויית פרדה(.

   שלב ב:   

שיתוף בחוויה האישית

על המדריכים לסייע להרחיב את התמונה המצטיירת ולראות מה היה שם:

מה היה הרגש הנלווה?  -
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מהן הסיבות לרגשות השונים העולים תוך כדי הפרדה?  -

איך אפשר להקל את הפרדה?  -

יש להתבונן במידת האקטיביות של החניכים המספרים

מה היה אחרי הפרדה בהקשר של האובייקט שממנו נפרדו? )האם נשמר   -

קשר? איזה קשר? האם היה תחליף?(

כשנאלצים להיפרד, איך אפשר לשמור על קשר )אם רוצים(?  -

שקפו את דפוס הפרדה המצטייר מהחניכים המספרים )הסכמה, מעורבות, 

כאב, כעס, חוסר אונים וכו’(. 

   שלב ג:   

‘ספר זיכרונות’

בשגרת חיינו אין אנו נוהגים להחמיא ולומר מילים טובות זה לזה. לעיתים 

אין אנו עושים זאת מחשש שהדברים יתפרשו כחנופה, ולעיתים מפני שאיננו 

מוצאים את הזמן המתאים לכך. הפרדה מספקת הזדמנות פז לעשות זאת, 

ומכיוון שאין נוהגים לומר שבחו של אדם בפניו, ההפעלות מאפשרות לומר 

לכל אחד מילים טובות )רק מילים טובות!(, מחמאות וחיזוקים, בלי להזדהות 

ולהיחשף. 

כל משתתף יקבל ‘ספר זיכרונות’, יכתוב עליו את שמו ויעביר את החוברת 

ליושב מימינו, והוא יכתוב או יצייר לו ‘זיכרון’. חובה לסיים את הכתיבה בזמן 

שהוקצה מראש עד לקריאה “עבור”, וכל אחד יעביר את הספר שבידו הלאה 

עד שכל הספרים יעברו בין כולם. יש להימנע מיצירת פקקים.
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כום:       סי

במפגש זה למדנו מהי פרדה ונזכרנו יחד בכל מיני פרדות שחווינו בעבר. 

עכשיו, בסוף התהליך של המעבר לעולם הבוגרים, הגיע העת לומר שלום 

ולעבור לשלב הבא בחיים.

ציורים  מלא  זיכרונות  ספר  לעצמנו  הכנו  ובחיוך  בשמחה  להיפרד  כדי 

ואיחולים של חברי השבט, וכמובן תמיד נשמור על קשר ונהיה חברים.

ספר  את  לפתוח  נוכל  תמיד  האחרונות,  בשנים  חווינו  מה  קצת  נשכח  אם 

 .הזיכרונות ולהיזכר בכל החברים הטובים שגדלנו איתם
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דגשים לערבי 
ההורים

כדי להפוך את התהליך למשמעותי ויעיל, בראש ובראשונה אנו רוצים את 

ההורים איתנו, לכן חשוב לשתף את ההורים ולהסביר להם היטב על התהליך 

הקרב והבא.

כצעד ראשון טרם קיום ערב ההורים יש לכתוב מכתב להורים ולקיים שיחת 

טלפון שמטרתם היא להזמין את ההורים להגיע ל'ערב ההורים' המתוכנן. 

ערב הורים ראשון:

מומלץ להסביר את המצב הנתון, את הגדרות שבט יובל והגילים הפועלים בו 

ומשם לעבור לדבר על תוכנית המעבר לבוגרים. 

חשוב מאוד ליידע את ההורים שאנו מלווים את ילדיהם ולא משליכים אותם 

מחוץ לתנועה ללא מחשבה לקראת הבאות.

הרי  ליבם,  שחפץ  מה  בכל  ולהתעניין  שאלות  לשאול  להורים  לאפשר  יש 

מדובר בילדיהם וזה לגיטימי. 
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שלבי הערב:

התכנסות  .1

הסבר: מהו שבט יובל )הגדרות(  .2

מה הולך להיות?  .3

תוכנית מעבר לבוגרים  -

מספר המפגשים )מקום, זמן, תוכן(  -

הכנה לקראת מעבר  -

חשיפה לתוכניות הקיימות  -

בירור המשך פעילות ושילוב בחיי הקהילה  -

מסיבת סיום ומעבר  -

מקום לשאלות ההורים  .4

ערב הורים אחרון:

התכנסות  .1

סיכום: מה היה לנו עד עכשיו?  .2

חשיפה לתוכניות הבוגרים בתנועה )סרט 'חלומות שקופים'(  .3

חשיפה לתוכניות ההמשך הקיימות – חוברת מסגרות המשך  .4

תהליך שיבוצים בתוכניות ויצירת קשר עם התנועה  .5

מקום לשאלות ההורים  .6
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נספחים
נספח 1 – תכונות אופי

תכונות אופי חיוביות:

רגיש, כן, ישר, מסור, מנומס, מוסרי, פתוח, בעל חוש הומור, חברותי, הגיוני, 

יוזמה, חרוצה,  בעל  מתחשב,  חיים,  שמחת  בעל  עדין,  צנוע,  סלחן,  נדיב, 

במטרה,  דבקה  שאפתנית,  יצירתית,  ערנית,  יסודית,  יעילה,  סקרנית, 

שאפתנים,  ביטחון עצמי,  בעלי  עקביים,  שקולים,  החלטיים,  נבונה, יציבים, 

יכולת  צדק,  יושר,  מעניק,  אוהב,  אופטימיים,  אחראים,  תקיפים,  זהירים, 

לראות את המטבע משני צדדיו, איזון והרמוניה עד כדי דריכה במקום, נעים 

הליכות, פייסנות, נטיות אומנותיות, ענווה.

תכונות אופי שליליות:

אנוכי,  ילדותי,  חשדן,  חצוף,  ביקורתי,  קמצן,  רמאי,  שקרן,  רכלן,  פטפטן, 

תוקפן, חנפן, רגזן, דו-פרצופי, שחצן, חסר שמחת חיים, אדיש, חסר אחריות, 

עצבני, חסרת ריכוז, קלת דעת, שטחית, חסרת מוטיבציה, חסרת אמביציה, 

בלתי יסודית, מרירות, אדישות, עקשנות, ציניות, פחדנות, בלתי חברותיות, 

חסרות אחריות, בלתי יציבות, בלתי עקביות, בזבזניות, מתלבט, חסר ביטחון, 

מבולבל, פחדן, עצלן, עצבות, גאווה, קנאה.
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נספח 2 – רעיונות לחלומות

להתגייס לצבא  -

לטייל מסביב לעולם  -

להיות עיתונאי  -

להיות זמר  -

להיות רקדנית  -

להיות מלך  -

לגור בקיבוץ  -

לנגן בגיטרה  -

להיות שחקן קולנוע  -

להיות רופא  -

נספח 3 – שיר החלומות

"לכל אחד יש חלום"

 יום אחד אשחק בכדורגל 

 ארוץ במגרש שמלא בקהל

 ישר אל השער אבעט עם הרגל

אני אהיה קפטן בליגת העל

 יום אחד כולם יראו אותי

וזה החלום שלי

 לכל אחד יש חלום

 חלום רק שלו ולא של מישהו אחר

 לכל אחד יש חלום

וכשהוא יתגשם הכול כבר יסתדר

 יום אחד אהיה כוכבת,

 אשיר וארקוד על הבמה

 העולם צבעוני ואני אוהבת

ולא משנה לי בגלל מה

 יום אחד כולכם תשירו איתי

וזה החלום שלי

 לכל אחד יש חלום

 חלום רק שלו ולא של מישהו אחר

 לכל אחד יש חלום

וכשהוא יתגשם הכול כבר יסתדר

 יום אחד נהיה חופשים כמו ציפור

 לא נצטרך עזרה של אף אחד

 כמו נוצה אוורירית נעוף אל האור

נעשה הכול לבד.

 יום אחד אתם תראו אותנו

וזה החלום שלנו
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נספח 4 – כרטיסיות ‘של מי האחריות?’

יואב סיפר לך בזמן השיעור איך בילה אתמול בתנועת הנוער. באותו זמן  א. 

הבא  האנגלית  לשיעור  הלוח.  על  בית  שיעורי  רשמה  לאנגלית  המורה 

הגעת ללא שיעורי בית. של מי האחריות? 

האחריות היא של יואב  .1

האחריות היא של המורה לאנגלית  .2

האחריות היא שלך  .3

בהפסקת האוכל גל ראתה שהכריך שאימא הכינה לה בבוקר לא נמצא  ב. 

בתיק. במשך כל אותו יום גל הייתה רעבה ולא הצליחה להתרכז. של מי 

האחריות?

האחריות היא של גל  .1

האחריות היא של אימא של גל  .2

האחריות היא של אבא של גל, שזירז אותה לצאת מהבית  .3

ההורים של רן לא הגיעו לאספת ההורים. למוחרת המורה נזפה ברן. רן  ג. 

נזכר שההזמנה לאספת ההורים נשארה אצלו בתיק. של מי האחריות?

האחריות היא של ההורים, שלא שאלו את רן מתי אספת ההורים  .1

האחריות היא של רן, שלא זכר להוציא את ההזמנה מהתיק  .2

האחריות היא של המורה, שלא הזכירה לרן לתת את ההזמנה להורים  .3
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צריך  לכן  לטיול,  שלישי  ביום  יוצאים  כי  המורה  הודיעה  ראשון  ביום  ד. 

ביום  חולה  היה  יוסי  ילקוט.  להביא  צריך  ולא  מההורים  אישור  להביא 

מי  מההורים.  אישור  וללא  ילקוט  עם  הגיע  הוא  שלישי  ביום  ראשון. 

אחראי?

האחריות היא של החברים של יוסי, שהיו צריכים לעדכן אותו, כי היה   .1

חולה

האחריות היא של יוסי, שהיה צריך לברר מה נאמר בכיתה כשהיה   .2

חולה

יוסי  אל  להתקשר  צריכה  הייתה  היא  המורה,  של  היא  האחריות   .3

ולעדכן אותו

חבר שלך, רז, חוגג היום יום הולדת. הוא הזמין אותך ועוד שני חברים  ה. 

מתנה.  לקנות  הצוהריים  אחר  ללכת  וחבריך(  )אתה  קבעתם  למסיבה. 

חבריך הבריזו לך )כל אחד עם תירוץ אחר(. בסוף הלכת למסיבה ללא 

מתנה.

האחריות היא של החברים, הם הבריזו לך ברגע האחרון  .1

האחריות היא שלך, היית צריך לקנות מתנה לבד  .2

האחריות היא של רז, הוא הודיע על המסיבה באיחור  .3

פספסת את ההסעה והגעת באיחור לבית הספר. של מי האחריות? ו. 

האחריות היא של הנהג, שנסע בלעדיך ולא חיכה לך  .1

האחריות היא של החברים שלך, שלא אמרו לנהג שצריך לחכות לך  .2

לקום  הצלחת  לא  ולכן  מאוחר  לישון  הלכת  שלך,  היא  האחריות   .3

בבוקר
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בתגובה  טענה  היא  בה.  נזפה  והמורה  לשיעור  באיחור  הגיעה  דנה  ז. 

שחברתה הייתה צריכה לספר לה משהו באופן דחוף. של מי האחריות?

החברה אחראית, כי היא גררה את דנה לשיחה למרות שידעה שהיא   .1

עלולה לאחר לשיעור

למועד  בנימוס  השיחה  את  לדחות  צריכה  הייתה  היא  אשמה,  דנה   .2

מאוחר

הצלצול בבית הספר חלש מדי וקשה לשמוע אותו  .3

הוא  תלבושת.  חולצת  ללא  הגיע  כי  הספר  מבית  הביתה  נשלח  עומר  ח. 

טען שכל החולצות שלו מלוכלכות ואימא שלו לא לקחה אותן מחדרו 

לכביסה. של מי האחריות? 

האחריות היא של אימא  .1

האחרות היא של העוזרת  .2

האחריות היא של עומר, שלא שם את בגדיו המלוכלכים בכביסה   .3

נספח 5 – מושיק

מושיק - סיפור פרידה | מאת דבורה אמיר

הייתי  שהערצתי.  ממישהו  פרידה  פרידה.  על  סיפור  לכם  לספר  רוצה  אני 

אז נער בכתה ח'. הימים ימי מלחמת השחרור בירושלים. גרתי אז בשכונת 

בין  ברחובות  להסתובב  נהגתי  השכונה  פרחחי  יתר  עם  וביחד  הבוכרים 

הפגזות וכדורים. מדי פעם נפגע ילד בהפגזה ובהלה גדולה נפלה על הורינו. 

אימא שלי ברגעי אימה שכאלה, הייתה מכה אותי ומכניסה אותי בכוח הביתה. 

הילדים היו צוחקים: "שוב באה הזקנה המשוגעת שלך לפרק לך ת'עצמות". 

אתם ודאי כבר מדמיינים לכם סיפור על איזו פרידה דרמתית מחבר שנהרג 

בהפגזה. אך לא ולא. זהו סיפור קטן פשוט וצנוע ובכל זאת על פרידה ממשהו 

שהיה לי חשוב מאוד. באחד מן הימים הסוערים הללו, הופיע בשכונה שלנו 
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מושיק. הוא היה מבוגר ממני בשלוש שנים בלבד. מושיק קרא לכמה חבר'ה 

בקיצור,  בשבילנו.  משימה  לו  שיש  והסביר  ארוך",  ב"חמור  משחק  באמצע 

מושיק אירגן את החבר'ה כי הוא היה "מטעם" מטעם ההגנה. תוך שלושה 

ימים הפכנו לרשת קשרים לדוגמה. העברנו ידיעות ממטה אחד למטה אחר 

בקצוות שונים של העיר. למדנו כתב צופן והייתה פעילות למופת. לא הייתם 

מכירים את רחמים לוי, את איציק ניסימוב, את ניסן בדרן, את נחמיאס ואותי. 

מחבורת פרחחים חסרי תועלת הפכנו לתא פעיל.

"אדיסון".  קולנוע  בפתח  ב-7:20  בשבוע  פעם  אתנו  להיפגש  נהג  מושיק 

יחשדו.  לא  שהבריטים  תמים,  כזה  משהו  ב"צופים".  קבוצה  כמו  התנהגנו 

ואחר  בעיות  היו  אם  בירר  העיר,  מצב  את  תיאר  תפקידים,  חילק  מושיק 

כך נפרדנו. היו אלו פגישות קצרות, ענייניות וקצובות. משהו כמו פגישות 

עבודה. בקושי רב עמדתי על אופיו של מושיק. הייתה תמיד הרגשה שאין 

בדיוק  לא  שמושיק  היה  נראה  וזריז.  מעשי  להיות  שצריך  לפטפוטים,  זמן 

מתעניין בכל אחד מאתנו. מכיר ולא מכיר אותנו. הוא תמיד עסוק והמשימות 

קודמות לכל.

בוקר אחד פגשתי במושיק. מושיק אמר לי משהו ששינה את כל עולמי. אבל 

קודם אני צריך להקדים בווידוי קטן. בילדותי הייתי מופרע על כל הראש. 

איך לומר זאת? מתוסבך כזה בכל הנוגע למשפחה שלי. איכשהו לא הייתי 

גאה להיות בן של הורי. הייתי בן זקונים להורים מבוגרים מאוד. הם דיברו 

מהתפילה,  כמו  נשמע  זה  בעברית  משהו  לומר  כשניסו  רב.  בקושי  עברית 

חיים. בשכונה  ידעו איפה הם  לא  לומר שהם  כזה לא קשור. אפשר  משהו 

היו צוחקים על אמי. אפילו בשוק היו אומרים שהיא פרימיטיבית. בקיצור, 

התביישתי בהורי.

ובכן, מה כל זה קשור למושיק? קשור גם קשור. לאחר כחודש של פעילות 

צפניה,  רחוב  באמצע  אחד  בוקר  בו  פגשתי   – מושיק  של  הקשר  ברשת 

כשרצתי להשיג קצת סולת לתינוקת של ברוריה. מושיק עמד ליד המכולת 

של גברת לוי וקרא לי. הוא תפס בכתפי בחיבה ואמר: "אני מוכרח להגיד לך 

שיש לך אימא על הכיפאק!" נדהמתי, וכבר חשתי את אותה צריבה מוכרת 

יחזקאל  רחוב  שבקצה  וסיפר  בהתלהבות  המשיך  מושיק  עלבון.  שמזמינה 
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הייתה היום בהלה גדולה. אחרי ההפגזה התחילו אנשים לברוח מן השכונה 

נורמאלית.  לא  פאניקה  חטפו  הם  שנלר.  מחנה  לכיוון  המיטלטלים  עם 

באמצע הרחוב עמדה אישה זקנה ושמנה, וכמו נביא זעם נופפה בידה וצעקה 

כמשוגעת: "רק לפחדנים אין אלוקים!" "לא תאמין", הוסיף מושיק – "אבל 

וחזרו לבתי השכונה.  זה עבד על האנשים. הם שבו כמו שבאו. הפכו פנים 

זה היה מחזה שקשה לתאר. יש לך אמא גדולה! מגיע לה ציון לשבח! בחיי, 

אני מעריץ אותה! דע לך שפאניקה כזאת, זוהי מחלה מדבקת – תוך חודש 

השכונות בגבול היו מתרוקנות".

אני לא צריך לספר לכם מה עשה לי הסיפור של מושיק. הוא החזיר לי איזה 

כבוד אבוד. נעשיתי שווה בעיני עצמי. מיום זה דבקתי במושיק. חיכיתי בכיליון 

עיניים לכל פגישה של יום ג'. ב-7:20 התייצבתי ב"אדיסון". לא ידעתי פחד – 

רצתי בין הסמטאות, הדבקתי כרוזים עם רדת החשיכה, עזרתי להעביר את 

ה"סליק" מן החדר של ניניו לבור של שמעונוב – כשחיילים בריטים נושפים 

על עורפי ממש. נו, טוב, היה לי מזל שלא חשדו בילד תמים שכמוני.

מושיק  "אדיסון".  לפתח  ג'  יום  בערב  באנו  פעילות  חודשי  כחמישה  לאחר 

אוכל  שלא  לפעילות   – לנגב  עובר  אני  מחר  הערב.  להיפרד  "באתי   – אמר 

לפרט כמובן". הייתה שתיקה גדולה. ניסן קצת צחקק במבוכה. רצה לשבור 

ת'קרח ואמר: "מה יש לכם אתם, מישהו מת לכם?" דודו חשאני שכח לרגע 

היינו עושים חאפלה,  ידעתי קודם,  "בחיי, חבל שלא  ואמר:  שהעיר במצור 

נורמאלי. הייתי מביא ממולאים, משהו כזה גזעי לזלול..." ושאבי  משהו לא 

יחזקאל קם ובירך את מושיק, כמו שהרב שלנו היה מברך בבר-מצוה: "שיהיה 

אלוקים עמך, שתהא גאווה להוריך, סמל למולדתך, וכו', וכו'..." וכולם צחקו.

חבורת  היינו?  כבר  מה  הכול  אחרי   – וחיבה  שבח  מילות  לומר  התביישנו 

פרחחים בלי מילים. מישהו אמר: "אז למה לא הכנת אותנו? מה אתה הולך 

ככה פתאום?!"

מושיק שתק. שתק יותר מתמיד. לבסוף, בקושי רב, אמר כמה מילות סיכום: 

"טוב, אני סומך עליכם שהרשת תמשיך לעבוד".

רציתי להגיד לו שאני אוהב אותו. רציתי אפילו לחבק אותו כמו אח. אבל 

התביישתי לילל לפני כולם, אז נפרדתי כגבר – כשליבי רך ועצוב כל כך.


