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 דבר מנהל מינהל חברה ונוער

 ,עמיתיי אנשי החינוך

 .כולנו מרגישים בחוסר הגדול, כולנו אבלים, אנו מחבקים את התלמידים והמשפחות את המורים והמפקחים

 .לאחריות ולחשיבה על הכלל, תלמידים שלנו שחינכנו למנהיגות ולהתנדבות, מדובר על טובי ילדינו

יחד עם זאת עלינו לשנן  , אסור לנו לשכוח את העובדה הזו! מפעל המכינות הוא מפעל שזכה לפני שנה בפרס ישראל

גם  , ולזכור שניהול נכון בפרט כזה שנוגע לחיי אדם חייב לתת תשומת לב גם לפרטים הקטנים, לעצמנו מהי אחריות

 ..                                        .ואסור לו לעולם לקחת סיכונים מיותרים, לדברים הפשוטים

לתהום ההאשמות והטחת הרפש ואפשר לפנות לשביל המוליך   ולהדרדראפשר להמשיך , כל משבר הוא צומת דרכים

 .אל ההשתהות והלמידה ומתוכם לצמוח, חשבון נפש  אל 

 מנהל מינהל חברה ונוער, חגי גרוס

 



 תקציר האירוע

רגע לפני סיום בית הספר  , עשרים וחמישה בני נוער בתקופה יפה של חייהם יצאו לטיול גיבוש בטבע•

השיטפון בנחל צפית שבצפון הערבה סחף אותם  . עשרה מהם לא שבו ממנו. והיציאה למכינה קדם צבאית

,  נפצעו וחולצו, נער ונערה, שניים אחרים, שלושה עשר מהם הצליחו להימלט למקום גבוה וניצלו. בן רגע

 . לא יכלו לזרם המים האדיר ונספו, ועשרה מהם אשר היו במרכז הנחל

עם היוודע גודל האסון . עקבנו כולנו בדאגה ובחרדה אחר מאמצי החילוץ, הידיעות הראשונות שהגיעועם •

האסון המחיש את הפער בין קטנות האדם לעצמתו של הטבע ועד כמה יש לנהוג  . עטף אותנו אבל כבד

יוסקו מסקנות ויובהרו חוקים  , השאלות הקשות העולות מהאירוע יתבררו ויחקרו. בטבע בענווה ובזהירות

 .ונהלים

היו צעירים ערכיים ואיכותיים שביקשו לתרום למדינה ולחברה  " בני ציון"בני הנוער שצעדו בטיול של מכינת •

 .  במסגרת שנת מכינה לפני השירות הצבאי



 על המכינות הקדם צבאיות

צבאיות הוקמו במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולעודד בני נוער  -המכינות הקדם•

תרומתן  . ולמסלולי פיקוד וקצונה, ליחידות מובחרות, להתנדב ליחידות קרביות

 .  ל גבוהה ומשמעותית"רבת השנים של המכינות לאיכות הפיקוד והחיילים בצה

 

ערכית מגוונת שכוללת סיורים וטיולים  -בשנת המכינה מתקיימת פעילות חינוכית•

מתוך אמונה שהם תורמים לחיזוק המחויבות לחברה ולמדינה ולהעצמה  , אתגריים

 .  אישית

 



 :בשיטפוןדברים שכתב מוקי צור לזכרם של בני הנוער שנספו 
 

נחבק את ההורים של הנערות והנער שנלקחו על "

נחבק את  . שלא יודע אלא לזרום, ידי השיטפון

המדריכים שנשארים על החומה וממשיכים בעבודת 

 ."לפחות יותר ראויים. שנהיה ראויים. הקודש



 שיח עם בני הנוער

לקראת שיח עם בני הנוער חשוב לעמוד על האחריות האישית וההקפדה על  •
כמו כן חשוב לעודד את בני הנוער לצאת  . נהלים של בטיחות וביטחון

 .  התנדבות ונתינה למדינה ולחברה, למסגרות של הגשמה

 :לפניכם קישורים להצעות לפתיחת השיח•

 מתודות לאוורור רגשות•

 מודל כללי –דיון בנושאים אקטואליים •

 אחריותלוקחים •
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