
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 למה להתאמץ?

 מטרות: 

 מסלול. נוספת מנקודת מבט פרקטית על ההיכרות  החניך יחווה .1

 .וההווי הערכים של המסלולהחניך יבין יותר את  .2

 

 מהלך:

 דק( 15)היכרות 

 דק( 60)סימולציות 

 דק( 15)תיאום ציפיות 

שניות לדלות כמה  40: לכל זוג חניכים ניתנים היכרות אקסטרים  :היכרות

שיותר מידע על השני. במפגש השני שלהם הם מדברים כאילו הם אותו בן אדם 

שדיברו איתו מקודם. בסוף הסבבים כל אחד מספר מי הוא והקבוצה צריכה 

 לנחש מי זה אותו בן אדם.

 

 

  ות של סיטואציות גרעיניותהדמי

תבחרו מישהו אקראי שלא דיבר ושיגיד מה  *איפה שכתוב מאלתר:... פשוט

בהדמייה אתם משחקים את  שהוא חושב על הסיטואציה. כמובן עדיין במשחק.

כשנגמרים הפתקים אתם עוצרים את הסיטואציה  ונותנים סיכום  מדריך הגרעין.

קצר על מה שקרה. עם אתם רואים שהם בתוך זה ניתן לתת להם לאלתר עוד 

 בים. לאחר מכן אתם ממשיכים לסצינה הבאה.קצת ולהגיד מה הם חוש

 דקות. 20כל הדמייה 

 סיטואציות:

 ןוב ,רוצה לצאת אחוז והגרעין חושב שזה לא נכון דניאל -אחוזים שיחה על.1

 רעין חושב שזה נכון שהוא ייצא.לא רוצה לצאת והג

מהבנות  %15מהבנים ו %20מילון מושגים: אחוז: הצבא קבע שמכל גרעין 

מעל מס מסוים של אנשים חייבים לצאת לתפקיד צבאי פיקודי במקום פרק 



 

 המשימה.

ין את הגרע המחזיק כי את יחושבת שזה לא נכון שתצא י"אנדנה: .1

ה . ואני יותר רואאיתנו באותה מסירותקשה לך להיות  תמתרחק וכשאת

 "אותך בחינוך מאשר בפיקוד.

ממש את עצמך ואם זה אומר רוצה ל את. לצאת כהאני חושב שאת צריראם: ".2

שזה לא ירחיק אותך נה אז מגניב אבל רק אם את מאמי האחוז ישתצא

 מהגרעין.

 "אילתוראייל: ".3

ומפקדיי מאמינים בי שאמשיך  הטוב תמפקד אהיהשאני  תאני חושב: "דניאל.4

במסלול הזה. אני רוצה לתקן את המערכת מבפנים, שהחיילים שלי יחוו חוויה 

יותר טובה משלי ושאני גם יפקד על הגרעין מתחתינו לחיזוק הקשר בין 

 הגרעינים.

 גבי: "אילתור".5

 מאלתר:....6

 מאלתר:....7

 מאלתר:....8

, עם זורם לתת להם מקום השיחה להמשךקאט! לעצור אותם ולהמשיך כביכול 

כנראה הם לא יצליחו באמת  .לדבר עם התחשבות במגבלת הזמן של היחידה.

 להגיע למסקנה, העיקר שהם קיבלו טעימה מהשיחה הזאת.

 :ןלגבי בעכשיו השיחה היא 

. אתה דן המ"כ שלנול להיות מפקד מעולה. בדיוק כמו אחי, אתה יכו: "יואב.1

 .ואוהב את העולם הקרבי. אני אומר שתצא בזה ממש טוב

העניין הוא שחשוב לי להישאר עם הגרעין ולעבוד בחינוך בצורה נורמלית " ן:ב.2

 ולא לצעוק על חיילים.

אבל אתה לא תהיה מפקד כזה. אתה תהיה מפקד רגיש שמחנך את " יובל:.3

 חייליו להיות אנשים חושבים בנוסף להיותם חיילים מצטיינים.

 ר:...מאלת.4

תקשיב בן.. ממש קשה לי עם המחשבה שתצא אחוז. אתה הרי " שרלוט:.5

ודעת מה אני לגמרי ללם יצאתי למסלול. אני עדיין לא יאחד האנשים שבג



 

חושבת על זה אבל אני מסכימה עם יובל ויואב שאתה תהיה מפקד 

ואתה  .אנחנו נרגיש ממש טוב עם תהיה שלוחה של הגרעין בצבאמעולה.

אנחנו נהיה שם בשבילך ותמיד יש סמינרים ואת  ,מאתנולא נפרד 

 "פגשים שלנו!מה

 אילתורן: ב.6

יותר אני צריכה אותך בפרק משימה ואולי  רוצה האמת שתישאר...אני גפן:" .7

 עוד מעט כשתגיעו לגדוד...

 מאלתר:.8

 אלתור.ן:ב.9

מאילו מניעים מדברים החבר'ה?מה עוררה בכם השיחה? -עיבודקאט! 

שלא ייצא אחוז? \עם חלק? התנגדתם? לגיטימי לבקש ממישהו לצאת הזדהתם

 ממה זה יכול לנבוע?

 -בחירת תפקידים

בנים  3)אחד מהם הולך לקרקל(קרבי  6-בנים פירוט התפקידים שהצבא שיבץ:

  מדניות. 2  קרקל1 ,בנות מעטפת 1,מעטפת

לפי כמות הילדים צריך לאלתר כמויות ותפקידים קצת אבל זה  -למדריך!

 הבסיס.

 50להגיע לקרקל אבל לא לגדוד : אלון עם פרופיל שמאפשר לו הסיטואציה.2

וגל גם היא הולכת איתו.  הם מעלים בפני הקבוצה בקשה שהם רוצים שעוד 

 אחד מהבנים או מהבנות יבוא איתם כדי לייצר מוקד גדול יותר.

 מושגים לסצנה:מילון 

 מקבץ של חלק מהגרעין בתפקיד צבאי מסוים -מוקד

 אני לא רוצה ללכת. מצטערת אבל זה לא בשבילי"אביה)מדנית(: .1

אלון:" טוב אז אביה ירדה מהפרק... תקשיבו חברה אני באמת מאמין שזה .2

הצעד הנכון. אני יודע שזו בקשה גדולה, אבל ככה נוכל לייצר מהחוויה הצבאית 

 ( לשירות.;שלנו יותר. יהיה הרבה יותר פשוט להכניס "תוכן חיובי))

גל: זה לא חייב להיות אחת מהבנות אפשר גם שאחד מהבנים יבוא איתנו .3

 לקרקל.



 

צריך לשמור על האחדות  .אני גם חושב שזה יהיה נכון ירון)מעטפת(: ".4

 גם בצבא.

נו צריכים לעשות אבל עם אנחנו יכולים אני מאמין שאנח (: "50עידו).5

 ".50את הכי טוב שלנו וזה גדוד 

 דינה)מדנית(:"אלתור".6

אל תבין לא נכון אחי, פשוט בא לי להיות בגדוד. בא לי את אלון  (: 50ירדן).7

 ולשרת עם בנות... החוויה המלאה הזאת.

 "מה הבעיה עם בנות?סיוון)מעטפת(:" .8

אבל פשוט  ,חברה אל תתחילו... אני מבין אתכם באמת די דיאלון)קרקל(:" .9

 זה יהיה יותר קבוצתי ככה בשבילי ובשביל גל.

 מאלתר:.10

 מאלתר:.11

 מאלתר:....12

מה דעתכם על העמדות של עידו  לגיטימית?וגל הבקשה של אלון  -עיבוד קאט!

 וירדן?

 

 -בפרק המשימה מול חיי קבוצהיציאה הביתה .3

קיבלתם חמשוש אבל חלק רוצים להישאר ולעשות יום כיף לגרעין ציה: אהסיטו

 וחלק רוצים לנסוע הבייתה....

לנצל וצריך  סתם לבלות אני חושב שאין לנו מספיק זמן בשביל הגרעין אבי:" .1

נחמד לעצמנו לשם , בואו נעשה משהו את החמשוש הזה לטובת הקבוצה. 

 שינוי.

הגדוד לא היה לי כזה ואני מת לצאת עם זה חמשוש אחי!! מאז אבל  דני:" .2

חברים מהבית למסיבה. ולחבר שלי יש יומולדת...ו זה מסיבה עם אלכוהול 

 חינם!!!

שהקבוצה  האבל אני מרגיש דני אני מבינה אותך גם לי בא לצאת רונה:".3

 אנחנו כל הזמן רק עובדים.צריכה עכשיו זמן בשביל עצמה. 

 מאלתר:....4

 מאלתר:....5



 

אני לא מבינה אתכם. עד שיש חמשוש ואפשר לצאת לסופש רגוע מאי: 

שאתה לא רודף אחרי עצמך בניסיון להנות כמה שיותר, אתם רוצים 

 שנישאר בדירה...

 שושנה: כדי להנות ביחד... מאלתרת...

באיזו עמדה אתם הייתם נוקטים?איך יודעים מה הכי נכון מבין  עיבוד:

 יש אופציה נכונה? האופציות?

 

נקודה למחשבה: אין אופציה כזאת לא להשתתף. אז אם מישהו מהחברה לא 

מדבר יהיה מעניין להתייחס לזה שזה גם חלק מדינמיקה של קבוצה. כשחבר 

 מהקבוצה לא מביע עמדה הוא בהכרח מביע עמדה?!

 : היחידה הבאה היא פאנל תפקידים.איך זה פוגש אותנו בהמשך הסמינר

ילו תפקידים מוצעים לכם במסלול ופירוט טכני על בפאנל הזה מעבר שלהבין א

כל אחד מהם, תנסו להבין מכל בן אדם בעיקר מהאחוזים איך ההווי של 

 .המסלול מוביל אותם בתוך התפקידים האלו

 

 

וווהוו. מהמדריך מהסמינר קול של מקדחה. מהקבוצה  קולות: -תיאום ציפיות

 חכוח בגרון. אחר היי מקרנה.קול המדריך או כ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 למזוזה אני עבד

 ראציונל :

חינוכית והחיים בקבוצה -הגרעינרים נמצאים בחוויה שבה המשימה התנועתית
 הן החיים שלהם.

רובם הולכים אחרי מסורות ומנסים להבין במהלך שנת השירות את מקומם ולכן 
פועלים מתוך כוח האינרציה. ביחידה הזאת נתעסק בקשר בין עבודה ) העשייה 

בשנת השירות( אל מול החופש )היכולת שלי לדמיין ולבחור מה היומיומית שלי 
לעשות ולהיות אותנטי ( תוך שיחה על הקשר של הקבוצה כחלק מעולם 

 הגרעינר, ונראה האם הם יכולים ליצור לעצמם את החופש שלהם.

 

 מטרות:

החניכים יבחנו את תחושתם אל מול העבודה שלהם בשנת השירות )  .1
 מרחב פתוח לבחירות..(\כאת את הרצונותמנוכרים , מד\מחוברים

 -שני המושגים של חירות"תהליך ההתייחדות" ואת החניכים יכירו את  .2
  ויבחנו את מצבם לאורם"חיובית ושלילית" 

 

 מהלך:

חדר טיולון ) פלקטים, עטים ודפים,  -מה זאת העבודה הזאת עליכם ?  .1
 סלוטייפ(

 מה זה חופש בשבילכם ? .2
 אריך פרום.  מתוך "מנוס מחופש" -טקסט  -" קיום וחופש" .3
 סיכום: מה גורם לי להרגיש חופשי ?פתקים .4

 

 תוכן היחידה :

  :פתיחה 
 

 ?מה זאת העבודה הזאת עליכם 
o : חדר טיולון 

בחדר מפוזרים על הקיר שאלות שמתעסקות בעשייה של 
 הגרעינרים ביומיום.

ולענות כל חניכה מקבלת דף ועט והיא צריכה לעבור בין השאלות 
 עליהן.

חשוב להדגיש להם לקחת את הזמן, לענות ברצינות ולנסות 
 להסתכל גם מבחוץ על עצמם.

 ***הם לא צריכים לשתף את מה שהם כותבים, אלא אם ירצו.
מטרת המטודה הזו היא שהגרענרים יצללו לתוך מחשבה  -למדריך

 על העשייה שלהם.



 

 
 
  : נספח א'(השאלות( 

o שהם מעסיקים אותי  \מאמין בהם האם אני מעביר תכנים שאני
 ? מה הם ?

o  איך אני מגיב לסיטואציות מול חניכים? )כמו שהגרעינר שלי היה
איתי, כשהרכז שלי תמיד אומר לי, אני אומר את מה שיש לי על 

אדיש לסיטואציה, אני \הלב, אני פועל מתוך אוטומטיות?אני מתעלם
 משקף (

o כים שלי ? אני רוצה האם אני חושבת שיש לי מה לחדש אצל החני
 בכלל לחדש ?

o ?מה מאתגר אותי בגרעין בתוך המועצה? מה מעלה בי שאלות 
o  מה אני מרגיש שחוסם אותי לפעול בגרעין ? )במועצה לא מסכימים

לי לדבר על פוליטיקה , יש לי חניכים שיש להם בעיות בבית ואני 
פוחד להעלות את זה, המדב לא רוצה שאני אדבר עם חניכים 

 ימים, הקומונה מבטלת רעיונות שלי..(מסוי
o  האם יש אנשים מסויימים שאתם מנסים לרצות בעבודה שלכם ? מי

 הן ?
o  האם אני רציתי להגיד משהו ויצא לי משהו שחשבתי שצריך להאמר

? 

 
כולם  לים דיון קצר: ) רק כדי לכנס אתנהחוזרים למעגל ומ 

 ולעבד מעט אותו(
 

  לכם לענות על השאלות?איך היה 
 ?שאלתן את עצמכן את השאלות האלו פעם 
 ?הייתה שאלה שהיה לכם קשה לענות עליה 
  הרוצה לשתף משהו שהוא כתב? לא חובמישהו בכל זאת 

 
 

 "?חופשאיך אתם מגדירים " -נעצור את הדיון ונשאל את הקבוצה 

 

 קיום וחופש: 
מתוך "מנוס מחופש" של אריך  הקטענקרא עם הקבוצה את 

 ) נספח ב'(פרום.
 
 
 



 

 

 קיום וחופש

 

והחופש האנושי אינם ניתנים להפרדה. ב"חופש" הכוונה כאן היא  הקיום האנושי

של "חופש לשם" אלא במובן השלילי של "חופש מאת",  לא לחופש במובן החיובי

 אינסטנקטיבית של ההתנהגות. הווי אומר, חופש מהגדרה

 

התנ"כי של  המיתוסייצוג מרשים במיוחד ליחסו הבסיסי של האדם לחופש הוא 

 העדן.-גירוש האדם מגן

שם  המיתוס מזהה את ראשית תולדות האנושות עם מעשה של בחירה, אך הוא

את כל הדגש על החטא שבמעשה חופשי ראשון זה ועל הסבל הנובע ממנו. אדם 

עדן בהרמוניה מוחלטת זה עם זה ועם הטבע. חייהם שלווים ואין -בגן וחווה חיים

אין בחירה, אין חופש, אין גם מחשבה. על אדם נאסר לאכול  הם חייבים לעבוד.

אלוהים, הוא יוצא ממצב של ההרמוניה שלו עם  מפרי עץ הדעת. הוא מפר את צו

מנקודת מבטה של הכנסייה שייצגה את הסמכות, זהו  בלא להתעלות עליו., הטבע

וד תחילת החופש האנושי. פעולה בניג חטא. אך מנקודת מבטו של האדם, זוהי

-מודע של קיום קדם-לא לפקודת האל פירושה השתחררות מכפייה, יציאה ממצב

הוא מהיבט זה  אנושי למעלת אדם. פעולה זו יוצאת נגד צו הסמכות, ביצוע חטא,

הפעולה האנושית  הפעולה הראשונה הנעשית מתוך בחירה, הווי אומר,

הדעת.  במיתוס הוא האכילה מפרי עץ ההיבט החיצוני של החטא. הראשונה

ראשיתה של התבונה.  הציות כפעולה הנעשית מתוך בחירה היא-פעולת אי

 המיתוס מספר על תוצאות נוספות של המעשה החופשי הראשון: ההרמוניה

המקורית בין האדם לטבע מתנפצת. אלוהים מכריז על מלחמה בין הגבר לאישה, 

שון לקראת האדם לטבע. האדם מנותק מן הטבע. הוא צועד צעד רא ומלחמה בין

הוא ביצע לראשונה מעשה מתוך בחירה. המיתוס מדגיש  אנושיות בהופכו ל"יחיד".

מעל לטבע, הניכור מן הטבע ומיצור  את הסבל הנובע ממעשה זה. ההתעלות

כלימה. הוא בודד וחופשי ועם  אנושי אחר, גורמת לאדם להבחין בעירומו, לחוש

כקללה. הוא חופשי  ו נראהזאת חסר אונים ומפוחד. החופש שזה עתה זכה ב

 ייחודו. העדן המתוקים, אך הוא אינו חופשי למשול בעצמו ולהגשים את-מכבלי גן

האדם  החופש מאת" אינו זהה לחופש החיובי, שהוא "חופש לשם". השתחררות" 

מהטבע היא תהליך ארוך ומייגע. במידה רבה האדם נשאר קשור לעולם. הוא 

יה פרנסתו, השמש, הירח והכוכבים, העצים האדמה שעל -מן הטבע  נשאר חלק

 וקבוצת בני האדם שהוא קשור אליהם בקשרי דם. והפרחים, בעלי החיים,

 

 
 



 

 
 

 נשאל את הקבוצה:

 ? מדוע מעשה החטא הוא תחילת החופש האמיתי 
 ? מהי משמעות החופש שקנה לו האדם 
 ? למה החופש הוא קללה לפי הקטע 
 ? האם אדם בודד יכול להיות חופשי באמת ?מה חסר לו 
 ?איך האנשים שסביבי משפיעים על רמת החופש שלי 
 ? האם אנחנו צריכים חופש בכלל 
  ? "מה הם "חופש מאת" ו"חופש לשם 
  להיות חופשיים בתוך השנת שירות שלכם? ממה אתם רוצים 
 איפה זה פוגש אתכם ? אתם חופשיים?  -לפי עיקרון החופש החיובי

 לא?
האם היו דברים שהרגשתם שמדכאים אתכם  -תזכרו בתחילת היחידה

? 
 צה להשתחרר ממנו? שלהיות בכבליו זה האם יש משהו שלא הייתי רו

 יותר טוב לי?
 

 סיכום: 
 גורם לו להרגיש שהוא חופשיכל אחד מקבל פתק וכותב עליו דבר אחד ש

 מתוך התפישה של החופש החיובי, בהקשר לעשייה שלו.

  -אפשר לשאול
מה הדברים שאני באמת מאמין? מה הדברים שהייתי רוצה לעשות עם 

 החניכים שלי ?
 אוהב לעשות ואני רוצה להביא לתוך העולם של החניכים שלי ?מה אני 

 במה הייתי רוצה להתנסות ?
 מה הדברים שאני רוצה לעשות בתוך הקומונה שלי?

 
 

 חלון.\אחר כך, כל אחד מציג את מה שהוא כתב, משתף ומדביק על הלוח
 -נוציא את החניכים עם שאלות אל תוך הסמינר 

 לכם ?איפה אתם מוצאים את החופש ש

 מי האנשים שמוציאים את הטוב שבכם?

 מתי פעם אחרונה הרגשתם שנתתם למישהו להיות עצמו ?

 האם אתם מונעים מהסובבים אתכם את החופש שלהם? ואת שלכם ?

 האם אני שואל מספיק כדי להבין במה אני מאמין ?

 

 



 

 

היו היה: הקמת  -ערב חברתי 
 המסלול ויעודו

 
 .מכנסים את כולם מול אזור שמוגדר כ"במה" .1

 ומשם ממשיך הערב לערב חברתי בקבוצות תחילת הערב מלווה במצגת 
 

 ם את חברי הגרעינים אשר פנו לבן גוריוןבזמן המצגת יש מספר ואיתו שחקנים שמגלמי
 

 '..אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול48מספר:" סיפורנו מתחיל בשנת 
 הייתי חלק מגרעין, חברנו לעוד חבר'ה מגרעינים אחרים ויצאנו לקריאה

 
 בן גוריון )מכירים?( -לראש הממשלה 

 
 שחקנים: אהלן אהלן, מהיכן אתה ידידי?

 תנועת מחנאות היורדים, זה מבני הקיבוצים וזאת מהשומר הישן , מה איתך?שלום אנוכי מ-
 אני בני המושבות -
 נחמד נחמד ..אשתף אותכם במצוקה שיש לי בקרוב עולה עולה השאלה "היכן אשרת הצבא ההגנה"-

 השירות חשוב לי אך כך גם הגרעין שאני חלק ממנו.
 

 מה עליי לעשות?
 תה מצוקה..הגיוס חשובאני חושב אנחנו שותפים לאו 
  אני בעד שנעשה חושבים 
 -לחשוב 
 לחשוב 
 -לחשוב 

 
 מספר:" לבסוף נמצא פיתרון! מכתב לראש הממשלה שלנו בן גוריון. וכך התחיל לו כל הסיפור

 
 !אז כמו שהבנתם המשימה הלאומית השתנת בהתאם לצו השעה

 

 . חלוקה לגרעינרים:2
 חלק א': עליכם בצורה שרירותית לגרעיני העתיד-
 על כל גרעין להגדיר שם,אמנה,משימה לאומית -חלק ב': אני מאמין-

 
 -.ראשי תיבות חדשים לנ"חל 3

 על כל גרעין לכתוב כמה שיותר ראשי תיבות מקוריים לנח"ל
 

 חלק חשוב אפילו יותר המשימה הוא הגרעין כ"קבוצה" -."הקבוצה" 4
 עין למשהו את "המשהו המיוחד שלנו"על כל גר

 להכין קטע אומנותי/ שיר / ריקוד / להגדים מסורת / פירסומת וכדומה
 

 .ריקודי עם5
 סוף

 

 התייחדות

 

פלקטים לבנים, נייר  20ציוד: 

 עטים 20קרפ,טושים,מקרן,מיקרופון,בידורית,חבילה דפים לבנים,



 

 רציונאל )מטרות,הגיון מחשבתי,תוכן..(:

 דקות 15 הגדרות חופש: .1

 מה ההבדל בין שני סוגי בשני המובנים שלו.  לחופש דיברנו אתמול על הגדרות

 החופש?

 חופש שלילי, חופש מכבלים -חופש מ 

 חופש חיובי, חופש ליצור -חופש ל 

 (לזהותו עם גישות ליברליות ואם הצו  "קיום חופש מ" הוא שלילת השיעבוד, ניתן

"אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך" או "חייה ותן לחיות". לעומת זאת "חופש ל" 

מחייב יצירה ופעילות, או במילותיו של פרום "יחס ספונטני לאדם ולטבע, אהבה 

 (ועבודה יצרנית.

  השאלות: אחתמתחלקים לשתי קבוצות. כל קבוצה עונה על 

 יש לנו ואין לנו חירות חיובית?באיזה אופנים  –

 באיזה אופנים יש לנו ואין לנו חירות שלילית? –

 

שכתבה אבל לא מתעכבים הרבה על התשובות  מהמתכנסים וכל קבוצה מקריאה את 

 וההגדרות.

 

 דקות 5מספרים רקע על אריך פרום:  .2

גרמני  ידוע בכל העולם. הוא  -ופילוסוף יהודי אנליטקאי. היה פסיכולו20-חיי  וכתב  במאה ה

הושפע רבות מפרוייד ומקרל מרקס והיה קשור לאסכולת פרנקפורט : קבוצת הוגים שעסקו 

בהגות ומחקר בין תחומי )סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, תורת הספרות(  ובעיקר 

הודיים גרמניים שברחו שילבו בין הפסיכולוגיה למרקסיזם. רוב ההוגים באסכולה היו י

לאמריקה עם עליית הנאציזם לשלטון והמשיכו לכתוב מארה"ב.  פרום היה מקורב לאסכולה 

 אך גם שונה ממנה. ספריו הידועים הם "אמנות האהבה" ו"מנוס מחופש".  

ים יהיו לכם מוכרים כבר, אבל הטקסט שנקרא משתמש ג*הקדמה של המדריכה : חלק מהמוש

   מנת להסביר רעיונות מורכבים. באותם מושגים על 

 

 דקות 50 קוראים ביחד מתוך 'מנוס מחופש' של אריך פרום: .3

 

במהלך הקריאה עוצרים ומתייחסים לשאלות, שהן בעיר שאלות שבאות לוודא שאנחנו  -

 מבינים את מה שאנחנו קוראים.  

 

 

 

 החופש הופעת היחיד ודו המשמעות של



 

 

עם יציאתו ממצב של אחדות עם הטבע,  החברתית של האדם החלה ההיסטוריה

האדם שסביבו. אך מודעות זו -הנפרדת מן הטבע ומבני כשפיתח מודעות עצמית כיישות

היסטוריות ארוכות. היחיד המשיך להיות  נשארה מעורפלת ביותר במהלך תקופות

צמח. בעודו מודע חלקית לעצמו כיישות  קשור קשר הדוק לעולם הטבע ולעולם החברתי שבו

ההתנתקות הגוברת של היחיד מקשריו  פרדת, הוא הרגיש גם כחלק מהעולם הסובב אותו.נ

הגיעה לשיאה בעידן (, idividuation) המקוריים, תהליך שאפשר לכנותו "התייחדות"

  ימינו אלה. המודרני, במאות שחלפו מתקופת הרפורמציה ועד

תינוק, מסתיימת התקופה  הולדתו שלבתולדות חייו של היחיד אנו נתקלים בתהליך דומה. עם 

ההתנתקות הביולוגית הזו היא  שבה היה מאוחד עם אמו. הוא נעשה יישות ביולוגית נפרדת.

מבחינה תפקודית, מאוחד עם  ראשית קיומו של היחיד כיצור עצמאי, ועם זאת הילד נשאר,

 אמו במהלך פרק זמן ניכר לאחר מכן.

העולם החיצון, הוא  חבל הטבור המקשר בינו לבין כל עוד היחיד אינו מנתק לחלוטין את

ושורשיות. ברצוני  נשאר חסר חופש. אך קשרים אלה מעניקים לו ביטחון והרגשת השתייכות

הופעתו המלאה  לכנות קשרים אלה, המתקיימים בטרם מגיע לסיומו תהליך ההתייחדות עם

שהם חלק מן  במובן זהשל היחיד, בשם "קשרים ראשוניים". הללו הם קשרים אורגאניים 

ליחיד  ההתפתחות האנושית הנורמאלית. משמעם היעדר צביון אישי, אך הם גם מעניקים

 ביטחון וכיוון.

... 

מתחזק הילד מבחינה גופנית , רגשית ונפשית. בכל אחד  פנים: מצד אחד לתהליך זה שתי

להיות מלוכדים  פעילותו. מצד שני, תחומים אלה הופכים מתחומים אלה גוברים כוחו ורמת

הנשלט על ידי רצונו ותבונתו של היחיד. אם נכנה את  יותר ויותר. מתפתח מבנה מאורגן

שפן אחד של תהליך ההתייחדות  בשם עצמי, נוכל לומר מכלול האישיות המאורגן והמלוכד

בדידות גוברת  הפן השני של תהליך ההתייחדות הוא. התחזקות העצמי הגוברת הוא

 .והולכת

 מה המשמעות של הבדידות הזו? למה היא נוצרת? 

 אפשר לחבר למושג הניכור.

-הבדידות וחוסר בשלב זה מתעוררים דחפים לוותר על הצביון האישי, להתגבר על הרגשת

החדשים הנובעים  האונים בהתמזגות מוחלטת עם העולם החיצון. אך דחפים אלה, והקשרים

שאין התינוק יכול  תקו בתהליך הגדילה. ממש כפימהם, אינם זהים לקשרים הראשוניים שנו

ההתייחדות הנפשית.  לחזור לרחם אמו מבחינה פיסית, כן אין ביכולתו להסב אחורה את גלגל

הסמכות לבין הילד  , שבה ההתנגשות הבסיסית ביןכניעהנסיונות לעשות זאת לובשים פני 

התוצאה של המטרה  הגמור שלהנכנע לה אינה גוועת לעולם. תוצאת הכניעה היא היפוכה 

גורמת לעוינות  שביקש להשיג: היא מגבירה את חוסר הביטחון של הילד, ובעת ובעונה אחת

נשאר, או הופך  ולרוח מרי, שהן מפחידות יותר משום שהן מכוונות כלפי האנשים שהילד

 להיות, תלוי בהם.

 איך נראית ה"כניעה" הזו?

 איזה ביטויים שלה אתם מכירים?



 

השנייה, שהיא  זאת, הכניעה איננה הדרך היחידה להימנע מבדידות ומחרדה. הדרךעם 

יחס  פתרון, היא של-הדרך היצרנית היחידה שאיננה מסתיימת בקונפליקט חסר

המקשר את היחיד עם העולם בלא לבטל את ייחודיותו.  יחס זה, ספונטני לאדם ולטבע

יצרנית, מושרש בלכידות ובחוזק  אהבה ועבודה שביטויו העיקרי הוא -יחס מסוג זה 

 המגבלות הקיימות ביחס להתפתחות העצמי. של מכלול האישיות, ולפיכך כפוף לאותן

... 

איננה  פעילות ספונטנית  פעילות ספונטנית של מכלול האישיות. חופש חיובי בנוי על

ונטנית ספ ת כפייתית, שהאדם נדחף אליה מחמת בידודו וחוסר האונים שלו. פעילותפעילו

מבחוץ. פעילות  ביקורת של תבניות מוכנות-איננה גם פעילות של אוטומאט, שהיא אימוץ חסר

כפירוש המילולי  ספונטנית היא פעילות חופשית של האני, ופירושה, מבחינה פסיכולוגית,

כווונתנו ל"עשיית  : מרצונך החופשי. בפעילות איןsponteלשורש הלאטיני של המילה 

של האדם, כמו  נה של פעילות יצירתית במישור הרגשי, התבוני והחושנימשהו" אלא לתכו

  במישור של רצונותיו.

על פחד הבדידות  פעילות ספונטנית היא היא הדרך היחידה שבעזרתה יכול האדם להתגבר

מחדש עם  בלא להקריב את שלמותו העצמית. שכן בהגשמה עצמית ספונטנית מתלכד האדם

של  אחרים, עם הטבע ועם עצמו. האהבה היא המרכיב החשוב ביותרעם אנשים  -העולם 

 הספונטניות. לא אהבה כהתמזגות עם אדם אחר, לא אהבה כיחס רכושני לאדם אחר, אל

 אהבה כאישור ספונטני של הזולת, כאיחוד היחיד עם הזולת על בסיס השמירה על הצביון

 האישי.

שצביונו האישי נשמר,  עולם. לא זו בלבדבכל פעילות ספונטנית מאמץ האדם אל לבו את ה

אין כוח אמיתי בבעלות, לא . חזק ככל שהוא פעיל העצמי הוא הוא גם מתחזק ומתייצב. שכן

חומרי ולא על תכונות נפשיות כמו רגשות או מחשבות. כוח איננו נובע גם משימוש  על רכוש

שים בו. רק מה שאנו מה שאנו משתמשים בו אינו שלנו אך ורק משום שאנו משתמ בחפצים.

באמת באמצעות פעילות יצירתית הוא שלנו, בין שזהו אדם או חפץ דומם. רק  קשורים אליו

 הנובעות מפעילות ספונטנית שלנו מחזקות את העצמי ובכך משמשות בסיס אותן תכונות

  לשלמותו.

 מהם הביטויים האפשריים של היחס הספונטני?

 החברתיים שלנו ליותר ספונטניים? איך אנחנו יכולים להפוך את היחסים

 באיזה אופנים קבוצה יכולה להיות מרחב משחרר, של יחסים ספונטניים?

 דקות 20 סיכום: .1

אם נחזור לכותרת הפעולה, מדוע לדעתכן הקבוצה היא כלי משחרר? מהו הכוח של הקבוצה  -

 בהקשר הזה?

וקיימים בעולם כבלים אנחנו מאמינים שאם אנחנו מדברים על 'הוויה מעצבת הכרה'  -

הקבוצה מאפשרת ליצור אלטרנטיבות לפי הערכים שלנו ולשים את  -שמאיימים עלינו

 הדברים שחשובים לנו במרכז.

 ביחידה הבאה ננסה לגעת בחוויה של יחסים ספונטניים.

 



 

 יצירה

 

ות והחוויה של לצאת לגרעין נח"ל היא לא רק בחירה בתפקיד צבאי. המשמערקע: 
 היא בחירה גם בקבוצה ובנסיון לבנות קבוצה אינטימית.

היחידה הזאת חשובה כדי שלא נדבר איתם רק על "תכלס" של תפקידים ומטרות 
 בשמיים, 

שיחוו טעימה מאינטימיות קבוצתית. שידעו לבחון אם זה משהו שהיו רוצים בחייהם, מעבר 
 לתפקיד צבאי כזה או אחר.

 

 מטרות:

 החניך יחשוב וייצג את המרחב הפרטי שלו בקבוצה בצורה ויזואלית. .1
 החניך יראה איך המרחב הפרטי שלו משתלב עם מרחבים אחרים בקבוצה. .2
ועל הדרך בה מיזוג של מרחבים אישיים הוא  -ימיות החניך יקבל מושג על אינט .3

 חיובי.
 

 מהלך:

 דק'( 15. פתיחה: דמיון מודרך )1

 ד'( 30-45. מתודה מרכזית: הציור )2

 דק'( 15) . עיבוד 3

 דק'( 15. דיון )4

 הגדרת המושג אינטימיות -. סיכום5
 

 רקע:

 יש לעדכן את החניכים שהיחידה הקרובה היא אינטימית ושקטה 
 )ככל שנכנס לזה כך יהיה יותר אמיתי(            

ניירות עיתון מחוברים + צבעים  6-8בחדר יש מוזיקה ונייר גדול על הרצפה במרכז )
 לבחירה*(.

 ניתן גם לפזר דפים בודדים לכל חניך ובהמשך הפעילות לאחד לציור גדול אחד

 גור את הדלת.חשוב לכבות פלאפונים, להזיז דברים שנמצאים בתוך המעגל ולס

 שקט. -ביחידה הזאת אנחנו בעיקר נעשה ולא נדבר אז מעכשיו

 פתיחה:  .1
 דמיון מודרך לרגע: -

 

 תעצמו עיניים, מה אתם מרגישים עכשיו? איפה אתם?

נסו לבודד מכל התחושות משהו אחד. דימוי של איך שאני עכשיו, איך שאני בקבוצה, איך לי  -
 בקבוצה

 לאו דווקא צורה ברורה. מרקם ויזואלי או צורה מופשטת  נסו לתת לתחושה הזאת 

 אפשר לפקוח עיניים,
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( ועכשיו לציור:2

 אלו הן ההנחיות בזמן שהם מציירים.

 לא להגיד את הכל בהתחלה: -להגיד את ההנחיות בזמן המתאים -לשים לב 
 

 בחרו שני צבעים שיהיו שלכם. -

. בכל זמן נתון הצבעים על הדף, אתם  -נסו להעביר לדף משהו מהדימוי שראיתם  -
נסו להעביר את האווירה של הדימוי  -ממשיכים ליצור. תרשו לעצמכם להיות אסוציאטיביים. 

 כמרקם.

 אפשר להחליף את הדימוי שבחרת. -
 



 

 אם אתם רוצים, אפשר להחליף צבע. -

 אתם עדיין באותו הדימוי? -

 נסו להתקרב למישהו אחר, ליצור חיבור עם מה שהוא יצר. -

 שימו לב לדרך שבה אתם יוצרים איתו קשר.  -
 

.החניך יחשוב וייצג את המרחב הפרטי 1חשוב להעלות למודעות את המטרה של הציור )
 שלו בקבוצה בצורה ויזואלית.

 . החניך יראה איך המרחב הפרטי שלו משתלב עם מרחבים אחרים בקבוצה.(2

  מבלי להוציא אותם מן החוויה עצמה של הציור. 

 האם אתם יכולים ליצור משהו חדש עם עוד מישהו? -

 כשהדף די מלא והמתודה מוצתה יושבים במעגל. אפשר להישאר על הרצפה.

 ( עיבוד:3

 תה החוויה של כל אחד תוך כדי ולתת לזה זמן משמעותי)כדאי בהתחלה להיצמד לאיך היי

 לפני שמדברים על ה"מסר" או המשמעות(

 לתת להם לנתח ולהוביל -*חלק זה יכול להיות מובל ע"י חברי הקבוצה 
 

 
 
 )למה ציירת דברים מסויימים? למה התכוונת?(  -ום לשאלות אחד של השנילתת מק -

 עדיף לשמוע משהו מהחוויה של כל אחד תוך כדי לפני שעוברים לשאלות הבאות.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 



 

 

 

 ( דיון:4

 ?מה עולה לכם סביב הציור המשותף 
 מה המקום שלי בציור?-

 מה ההשלכות שלי? מה החשיבות שלי בלקיחת חלק? -

? איפה הצורך שלי פוגש את הקבוצה? ובמה זה "לחשוף " את עצמיל מה החשיבות ש -
 תלוי?

 לצורך העיניין( -)פחד להיבלע או לבלוע חבר קבוצה 

 על מה אפשר להשליך את הציור המשותף? -

 זה דומה לאיך שאני יוצר קשר בדרך כלל? -

יקה, איזה אינטראקציות נוצרו? )חדירה, השתלבות, הידמות, חיקוי, השלמה, מח -
 השתלטות(

איך זה היה נראה בשיחה? יותר קל או יותר  -אם אני ממשיל את זה לחיים האמיתיים -
 קשה?

 הרגשתי אינטימיות בתרגיל הזה? -

 האם הרגשתי שהמקום שלי )הציור שלי( מקבל ביטוי או נעלם בציור של כולם? -

 -סיכום היחידה

המטרה הייתה גם להבין שבתוך קבוצה חייבת להיות אינטימיות וחייבת להיות הקשבה 
 כדי שכל אחד יוכל להרגיש בטוח ולהביא את עצמו. -והכלה אחד של השני

 

מדברים ברורים כמו זריזות מחשבה או היסוס ועד  -מציור אחד ניתן להבין המון 
 "הרגלים אוטומטים" שלא היינו שמים לב אליהם.

 

 קצת כמו המשפט "מה שתעשה ,זה מה שיהיה". -כל קבוצה והיצירה שלה ,באופן שלה. 

"חיים משותפים" הם חיים של דרישה , אחריות ואמת אחד כלפי השני תוך השירות 
 השירות הצבאי וגם מחוץ לשעות העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 היו שלום ותודה על הדגים
 רקע:

היחידה המסכמת בקבוצות, ממנה ממשיכות לסיכום במליאה. ביחידה אנחנו משלבים בין 
עיבוד של החוויה בסמינר)בעיקר החוויה האינטלקטואלית( לבין הקריאה של גורדון בטקסט 

 ליצור את הקבוצה ומסמנים את זה כאתגר החשוב שאליו השכבה צריכה להתכוונן.

 מטרות:

 החניכות יעבדו את החוויה בסמינר. .1
 החניכות יתמודדו עם התביעה הגורדונית ויסמנו אותה כאתגר חשוב בתהליך. .2

  מהלך: 
 

 דק( 15צורה של קבוצות ) .1
 דקות( 5א.. גורדון ) –קריאת הטקסט: חבית הדגים  .2
 דקות( 15דיון ) .3
 דקות( 30סיכום בקבוציות ) .4
 דקות( 10סיכום ) .5

 תאור:

 מבנים של קבוצות: .1

 מסדרים את כולם במטריצה )שורות וטורים(.
 ושואלים:

 מה אתם יכולים להשיג במבנה כזה? מה לא? -
 איך הצורה הזאת גורמת לכם להרגיש? -

 פעמים לשנות צורה: 4-3אחר כך מבקשים מהם 
 פעם אחת מעגל כשהפנים כלפי חוץ, פעם אחת בטור, פעם אחרונה בשורה

שככה הצורה של הקבוצה צריכה להראות, הקבוצה  להסתדר בצורה שהם חושבים -ולבסוף
שהם היו רוצים להיות בה. )אפשר לעזור ולהגיד: שיראו את כולם, שישמעו את כולם, 

 שלכולם יהיה ביטוי*(

 חבית הדגים של א.ד. גורדוןקוראים יחד את  .2
 דיון: .3

 ? תפקידה של הקבוצה בעיני גורדון?

 ? לפי מה מעצבים את הקבוצה לדעתם?
 התחושה של האנשים בה?? מה 

 ? כיצד משיגים תחושה זו?

 סיכום: .4
  גרעין נח"ל הוא לא חבית של דגים, אם אתן רוצות ליצור גרעין משמעותי אתן צריכות

לגשת לסיפור הזה לא כמו לקוחות בסופר אלא כמו בני אדם שבאים ליצור לעצמם 
ל מה אתן מרחב וקבוצה. עד למפגש הבא שלנו יש לכן הזדמנות לחשוב יותר ע

רוצות להביא מעצמכן לתוך התהליך, את מי אתן רוצות להביא ואיך אתן עושות את 
 זה.

 במרץ, אחרי סמינר ציונות, משבת בערב עד ראשון  15המפגש הבא שלנו הוא ב
 בצהריים, מי היתה רוצה לקחת חלק בבנייה שלו?

 קישור למשוב הסמינר ומבקשות למלא:שולחות לחניכות בווטסאפ את ה .5
http://goo.gl/forms/k0ulUSKkLE 



 

 
 1נספח 

 

"אני לא רק שאינני דורש בשביל הקבוצה יחידי סגולה, כי אם להפך, 
הייתי רוצה כי אל הקבוצה יכנסו כל מיני בני אדם מן השוק ושם יגדלו לאנשים 

הגונים, חשובים. וזה דבר אפשרי. כל אדם בדרך כלל יש לו צדדים חיוביים 
בזה דווקא וצדדים שליליים. אבל הצרה היא, כי בני האדם נפגשים תמיד זה 

בצדדיהם השליליים, וכך מתפתחים בהם הצדדים השליליים הלאה והלאה. כל 
עיקר רעיונה של הקבוצה הוא לסדר את החיים המשותפים, בכוח הרעיון, 

השאיפה, הרוח והעבודה המשותפים, באופן כזה שהחברים יהיו נסמכים זה 
אפשר היה  בזה ופועלים זה על זה בצדדיהם החיוביים. לו היה הדבר כך,

באמת לראות את בזה את כוחה של הקבוצה. אז היו אנשים גדלים מתוך עצמם 
ומתוך חבריהם. בזה אפשר להיות בטוח. גדול כוח החיוב באדם לא פחות 

 ...מאשר כוח השלילה. 
כללו של דבר: אם בקבוצה אתם רוצים או באיזו צורה שהיא, אל תראו בצורה  

מכים איש ברעהו כדגים מלוחים, ובזה אתם מין חבית, שאתם נכבשים בה, נת
מסודרים יפה. בני אדם אינם דגים מלוחים ואין לסדרם בחבית סידור של קיימא. 

בני אדם יש בהם תנועה וחיים ועולם מלא. הכניסו לתוך הצורה את החיים 
והעולם, יותר נכון, ַפלשו את הצורה לכל ספירות החיים ולכל העולמות, אז 

 התקיים החיים והעולם."תתקיים הצורה כ

 א.ד. גורדון

 


