המדרשה הישראלית
למנהיגות חברתית
מכינה קדם צבאית

נחשון

• חברות • ציונות • מנהיגות •
עזרה לזולת • דמוקרטיה • תהליך •
גיוסים • טיולים • פלורליזם • הכנה
לצה"ל • יהדות • אורחות חיים
• התנדבות • משבצות • מורשת
קרב • שבוע חוץ • מועמדים •
נתינה • ניהוג משותף • ישיבות

"מתוך שהיו עומדין
ונוטלין עצה אלו ואלו,
קפץ נחשון בן עמינדב
וירד לים תחילה"
(ספר האגדה)

• מסע הישרדות • פעילות תורמת
• סיור קמפוס • עזרה ראשונה •
ניווטים • חברותא • אחריות • דוגמה
אישית • ארץ ישראל • שבוע פנים •
חוליות • הגדלת ראש • חובק • מד"ס
• מליאה • סובלנות • חינוך • אזרחות
פעילה • קבוצה • אכפתיות • הגשמה

עמותת נחשון הינה קבוצה א–פוליטית של אנשים פרטיים שלקחו על עצמם להקים מפעל
חינוכי למנהיגות חברתית–ערכית ,המלווה באכפתיות ובמחויבות לעתידה של החברה
הישראלית.
חברי העמותה יכולים לציין בסיפוק ,שחזונם מתממש לנגד עיניהם :פעילותה של נחשון
והמעורבות של חניכיה ,המתחלפים בה מדי שנה ,מקיימות את מידת הרעננות ,היצירתיות
והחדשנות הנדרשות לצורך חינוך למנהיגות בקרב בני נוער.
בין דפיה של חוברת זו ,תוכלו לעמוד מקרוב על התהליך ועל החוויה החינוכית של נחשון.
דני לימור,
יו”ר העמותה

נחשון ,החלוצה שבמדרשות למנהיגות חברתית ,יצרה סוג חדש של מנהיגות צעירה בחברה
הישראלית .בוגריה ,בנות ובנים ,חילוניים ודתיים ,המגיעים מהשכבות והמגזרים השונים בחברה
הישראלית ,יוצאים מהתהליך החינוכי כשהם חדורי שליחות וערכים ותופסים עמדות השפעה
בחברה ,איש איש על פי נטיות ליבו .בתפקידיהם השונים ,כמו ניהול בתי ספר ,הוראה,
פיקוד בצה”ל ,הדרכה ,עשייה פוליטית ,איכות סביבה ,פעילות רווחה ויצירה אומנותית ,בוגרי
נחשון פועלים ,כל אחת ואחד בדרכם ,לשפר את מצב הדברים בסביבתם .הם מביאים
לידי ביטוי את הדרך של נחשון ,תוך “הגדלת ראש” ,לקיחת אחריות וגישה ערכית.
התהליך החינוכי של נחשון משלב תכנית לימודים רב–תחומית עם עשייה קהילתית ,סיורים
ומפגשים ברחבי הארץ ,הכנה לצה”ל ,חיזוק הזהות הישראלית והיהודית והעצמה אישית
וקבוצתית .התהליך מלווה בידי צוות גדול ומגוון של מנחים ,מדריכים ומרצים קבועים
ומזדמנים ,ומנוהל על ידי אנשי חינוך אקדמאים ובעלי ניסיון צבאי-פיקודי והדרכתי .הצלחתה
של נחשון ניכרת לא רק במאות הבוגרים המלווים את המדרשה גם שנים לאחר יציאתם
לדרך ,אלא גם בלמעלה מ– 15מדרשות נוספות שקמו בעקבות נחשון ועל בסיס התפיסה
החינוכית שלה.
נחשון תמשיך גם בעתיד לשאת את דגל החינוך למען אכפתיות ,סובלנות ,דמוקרטיה
ולקיחת אחריות לשיפור פני החברה הישראלית.
		
זאב נתיב,
		
מנהל כללי

גלעד אולשטיין,
מנהל חינוכי
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המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מכינה קדם צבאית נחשון
על המדרשה למנהיגות חברתית

מנהיגות כאורח חיים

נחשון ,המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית ,קמה

אנו בנחשון רואים את המנהיגות לא רק כיכולת להוביל

ב– 1997על מנת להביא לשינוי בחברה על ידי טיפוח
מנהיגות חברתית–ערכית בקרב בוגרות ובוגרי י”ב מכל

ולנהל קבוצת אנשים באופן סמכותי והחלטי .המנהיגות
בנחשון באה לידי ביטוי גם בהתנהלות של הפרט עם

שכבות האוכלוסיה ומגזריה .נחשון היא המכינה הקדם
צבאית הכללית הראשונה בישראל ,ולאחריה התפשטה

עצמו ועם חבריו ,בלקיחת אחריות ,במתן דוגמה אישית
ועוד .החניכים בנחשון עוברים תהליך ,המחדיר בהם את

תופעה זו ,לצד המכינות הדתיות הוותיקות .נחשון מוכרת
ונתמכת על ידי משרד החינוך ומשרד הביטחון וזוכה גם

המנהיגות כאורח חיים.
תהליך זה מורכב משלושה רבדים:

לתמיכתם של קרנות ותורמים פרטיים.

• תכנית לימודים רב–תחומית
• מעורבות ותרומה לקהילה
• התפתחות אישית וקבוצתית

מדי שנה בספטמבר ,מגיעים לנחשון כמה עשרות צעירים
וצעירות בעלי מודעות חברתית ,הרואים עצמם מחויבים
ומסוגלים לשפר את מצבה של החברה הישראלית
בתחומים שונים ומגוונים .בני נוער אלה לוקחים פסק זמן
ומקדישים עשרה חודשים לפני השירות הצבאי להיכרות
עם עצמם ,עם הארץ ועם החברה הישראלית כולה.
בתקופתם בנחשון רוכשים החניכים מיומנויות ,כלים
ונכונות להנהיג .פיתוח המנהיגות תורם ,בין היתר ,גם
לכינונם כאזרחים אחראיים ,מעורבים ,אכפתיים ומחויבים
לקידומה של החברה הישראלית על כל מרכיביה.

אל תלך לפניי,
כי אולי לא אצעד אחריך.
אל תלך מאחוריי,
כי אולי לא אדע להוביל.
לך פשוט לצידי
והיה ידידי.
(אלבר קאמי)

את מה שעברתי בנחשון ,אף אחד לא ייקח
ממני .אי אפשר בכלל לתאר במילים את
החוויה שהייתה לי .תמיד ארצה לחזור אל
הנופים ואל הדברים שלמדתי .אך יותר
מכול ,אזכור את החברים שלי ,שמהם
ובזכותם למדתי הרבה.
שאול ,מחזור ז’
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תכנית לימודים רב תחומית
החוויה הלימודית של נחשון חושפת את החניכים לתחומי ידע רבים ומגוונים בדיונים והרצאות ,בסיורים וטיולים
ובהתנסויות מעשיות .בין התכנים הנלמדים :חינוך ,פילוסופיה ,פוליטיקה ,אקטואליה ,תקשורת ,כלכלה ,תנ”ך,
תרבות ישראלית ועוד.

דגש מיוחד מושם על חמישה “עמודי תווך” תוכניים:

מנהיגות
ציונות
והעם היהודי
בישראל
ובתפוצות

הארץ
והחברה
הישראלית
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זהות
יהודית

הכנה
לצהל

למדתי להעריך עד כמה הלמידה חשובה
בחיים  -ותאמינו לי ,אין לי מילים לתאר
כמה למדתי בנחשון...
פעם אמרו לי שאסור לאדם אף פעם
להפסיק ללמוד .היום ,אני מבין את
המשמעות של זה.
גל ,מחזור ז’

מנהיגות
בשיעורים ובסדנאות המנהיגות לומדים החניכים כיצד
לקחת אחריות“ ,להגדיל ראש” ולהגביר את מידת
ההשפעה שלהם על סביבתם .השיעורים גדושים
בהתנסויות חווייתיות ,שמטרתן להקנות כלים :כיצד
לעמוד בראש קבוצה ולהפעילה בצורה אסרטיבית ,מחד,
וקשובה מאידך; כיצד להופיע בפני קהל ולהעביר מסרים
באופן אפקטיבי ,ועוד .כמו כן ,מתנסים החניכים בניהול
פרויקטים בנושאים בעלי משמעות לאומית ,תרבותית,
חינוכית וחברתית.

בשיעורי המנהיגות הבנתי ,שאם אני רוצה
שמשהו יקרה ,זה תלוי בי ,ורק בי ...כאשר
החלטתי שהנושא מספיק חשוב בשבילי
והאמנתי במטרה שלי ,ראיתי שאני מצליחה
לסחוף אחריי אנשים נוספים שמאמינים
באותו נושא בדיוק כמוני...
אורית ,מחזור ד’

ציונות והעם היהודי בישראל ובתפוצות
המפגש עם סיפורו של העם היהודי מתחיל בהיסטוריה
של עם ישראל ,דרך הכרת יהדות התפוצות ועד להופעת
התנועה הציונית וחשיבותה כמהפכה מכוננת .באמצעות
מפגשים ,סרטים ,דיונים וסיורים ,נוכחים החניכים לדעת
שהמפעל הציוני בארץ ישראל ובעולם היהודי עודנו
בעיצומו .לימודים אלה מחזקים בקרב החניכים את
תחושת השייכות למדינת ישראל ולעם ישראל.
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זהות יהודית
חניכים רבים מתמודדים לראשונה בנחשון עם המשמעות של זהותם
היהודית .מדי שבוע מתקיימים שיחות ושיעורים עם אנשי רוח ,רבנים,
מורים ומדריכים ,על סוגיות שונות במחשבת ישראל ובאורח החיים היהודי.
באופן תקופתי ,יוצאים החניכים למפגשים עם אוכלוסיות דתיות וחרדיות.
בתוך כך ,מתחזק ערך הסובלנות והכרת השונה .החניכים לומדים באופן
פלורליסטי על סוגי הזרמים והפלגים בדת היהודית ונחשפים אל העולם
היהודי על מורכבותו ,עד כדי נקיטת עמדה .כתוצאה מכך ,מתעצבת
ומתעצמת הזהות היהודית של הפרט והקבוצה.

הארץ והחברה הישראלית
הלימוד בנחשון נעשה לא רק בחדרי המדרשה אלא גם “דרך הרגליים”.
במהלך השנה מתקיימים טיולים וסיורים מדן ועד אילת ,כולל מסעות
נודדים של מספר ימים“ ,עם הכול על הגב” .החניכים עצמם ,בהנחיית
הצוות ,מארגנים את הטיולים ,החל מבחירת היעד והמסלול ,דרך עיצוב
התכנים שיועברו לקבוצה ועד לניהול ההיבטים הלוגיסטיים הנלווים.
תוך כדי מסעותיהם הרבים והמגוונים ,רוכשים החניכים ידע נרחב על
הארץ ומכירים את קבוצות האוכלוסיה השונות המרכיבות את החברה
הישראלית .כל מקום הוא הזדמנות למפגש עם האוכלוסיה המקומית,
להכרת אורח חייה ולהיחשפות למנהגיה ולדעותיה .בנחשון מקפידים
לנצל הזדמנויות אלה לקיום פעילות תורמת בקהילה בשיתוף עם אנשי
המקום.

במהלך הסיורים למדנו הלכה למעשה
על קבוצות אוכלוסיה השונות מאיתנו .לא
הסתפקנו בשמיעת אחרים מספרים על
מצבם של הבדואים החיים בגליל ,היינו
שם ושמענו אותם...
אבל הדבר החשוב ביותר  -הודות לביקור
בשכונת מאה שערים והמפגש בישיבת
ההסדר ,הכרתי מקרוב את המנטליות
ואורח החיים של אלה מבינינו שאימצו
אל חיקם את הדת והמסורת כערך עליון.
בפעם הראשונה בחיי ,התפללתי בבית
הכנסת ונחשפתי לאווירה הייחודית בערב
שבת.
קרן ,מחזור ה’
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הכנה לצה”ל
מתוך הכרה בחשיבותו של שירות צבאי משמעותי ,עוברים
חניכי נחשון הכנה לצה”ל בכמה רמות:

• הכנה פיסית והכשרה מעשית :אימוני כושר גופני
שבועיים ,מסעות ,ניווטים ,שבוע הישרדות ואימון גדנ”ע.
• הכנה אינפורמטיבית :החניכים רוכשים ידע רב על
צה”ל ועל התפקידים השונים שהם עשויים למלא
בשירותם הצבאי .בין היתר ,נפגשים החניכים גם עם
בוגרי נחשון ,המספרים להם על חוויית השירות הצבאי
לאור השנה במדרשה .בנוסף ,מתקיימים שיעורי
מורשת קרב ותולדות מלחמות ישראל ,ביקורים
בבסיסי צה”ל ,מפגשים עם חיילים ומפקדים ועוד.
• הכנה מנטלית :במהלך עשרת החודשים בנחשון,
החניכים מתרגלים לשהייה מחוץ לבית ולסביבתם
הרגילה .כמו כן ,התנסויות שונות מזמינות אותם
להכיר את יכולתם להתמודד עם מצבי לחץ ,תנאי
שטח ואתגרים פיסיים ומנטליים ,והכול במסגרת
הסביבה התומכת של חבריהם ושל אנשי הצוות.
כהמשך טבעי לכך ,בוגרי נחשון מגיעים אל הגיוס לצה”ל
כשהם בשלים ומוכנים יותר להתמודדות עם הכניסה
לשירות הצבאי .הם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר לשירות
משמעותי בצה”ל ובמיוחד בתפקידים משפיעים ,כגון
פיקוד וקצונה ,חינוך והדרכה.

לפני נחשון ,כשהייתי חושב על השירות
הצבאי ,הייתי מתמלא בתחושה שאולי כבר
עדיף לי לעבור לגור במדינה אחרת.
ביום הגיוס ,התחושה כבר הייתה שונה
לחלוטין .באתי לצבא בתחושת שליחות
חזקה ,שאמרה לי“ :אם אתה לא תגן עלינו,
מי יעשה את זה?”
נועם ,מחזור ה'
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מעורבות ותרומה
לקהילה
אנו בנחשון רואים חשיבות רבה בעשייה קהילתית תורמת.
מדי שבוע מקיימים החניכים פעילות התנדבותית ,אם
במסגרת הקשר הקבוע עם קהילות הסמוכות למשכנה
של נחשון ,ואם במסגרת מבצעים חד–פעמיים במהלך
הסיורים השונים ברחבי הארץ.
דוגמאות לפרויקטים ארוכי–טווח:

• חניכי נחשון מלווים ,חונכים ומדריכים באופן קבוע
אוכלוסיות חלשות הנמצאות סמוך למשכנה של
נחשון ,וביניהן ילדי העדה האתיופית ,ילדי משפחות
מצוקה ,נוער בדואי וילדים בעלי צרכים מיוחדים.
• מדי שנה בשנה ,חניכי נחשון אחראים על הפקה והדרכה
של קייטנות בנות–שבוע בחופשות הלימודים ,בהן
משתתפים ללא–תשלום עשרות ילדים מעוטי יכולת.
• במסגרת פרויקט אזרחות פעילה ,מגלים החניכים
יוזמה ומעורבות מול גופים ממשלתיים וציבוריים,
במגמה לתקן ליקויים ולשנות אמות מידה בתחומים
שונים .בין היתר השפיעו חניכי נחשון במשך השנים
על שעות המחנך בבתי הספר ,על נגישות בעלי
מוגבלויות למוסדות ציבור ,על תרגום לשפת הסימנים
בכלי התקשורת ועוד.
דוגמאות לפעילויות תורמות במהלך טיולים וסיורים:

•
•
•
•

הפעלת ימי כיף במרכזי קליטה
התנדבות בארגוני סיוע לנזקקים
פעילויות והפעלות בבתי אבות
ביקורים בבתי חולים

ההתנסות בתכנון הפעילויות ההתנדבותיות השונות
ובהוצאתן אל הפועל ,מחדירה בחניכים אכפתיות ומודעות
חברתית ומחזקת את תחושת הביטחון ביכולותיהם,
כיחידים וכקבוצה.

התלבטתי אם לבוא לנחשון ,כי לא הייתי
משוכנע שאתרום לקהילה בדרך זו.
היום ,ברור לי שקיבלתי החלטה נכונה.
מאז נחשון עסקתי רבות בארגון ,תכנון
וביצוע של התנדבויות קהילתיות רבות
ומשמעותיות.
הכוח של העשייה הקבוצתית ,בזמן נחשון
ולאחריה ,הוא כוח מדהים שמלווה אותי
בכל יום ויום בחיי.
ליאור ,מחזור ה’
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התפתחות אישית
וקבוצתית
במסגרת חוויית החיים בקבוצה ,עוברים החניכים
תהליך של בירור וגיבוש זהות ערכית ,אישית וקבוצתית.
צוות ההדרכה מלווה אותם ברגישות רבה ומסייע להם
לפתח איכויות של מודעות עצמית ,סובלנות ,הקשבה,
קבלת האחר ויכולת לקבל ולתת משוב.

התפתחות אישית
שגרת החיים בנחשון הינה אינטנסיבית ועמוסה בפעילויות,

הבוגרים היו מספרים לנו על ה”תהליך”
שעברו בנחשון ,וכמה זה היה משמעותי
עבורם .חיכיתי לאיזה תהליך שיעבור
גם עליי .חיכיתי וחיכיתי ולפתע הבחנתי,
שגם בי התרחש משהו מאוד משמעותי.
הרגשתי איך המאבק שלי עם עצמי ,אם
לעשות דבר–מה או לוותר ,נוטה לכיוון
החיובי ,להעצמת כוחותיי ולאמונה בכך
שאני אכן מסוגלת.
שי–לי ,מחזור ז’

ומזמינה את החניך לקחת אחריות ולהתנסות בניהול עצמי
מול אתגרים שונים .החניך מתמודד בהתנסויות מעשיות,
כגון תכנון והעברה של מערכי שיעור ,בנייה וניהול של לוח
זמנים וכדומה .בנוסף ,מתקיימת בחינה עצמית מתמשכת
לנוכח עולמות הידע והתרבות שהחניך נחשף אליהם
ולאור האינטראקציה המתמדת עם החברים לקבוצה ועם
צוות ההדרכה.
בחינה עצמית זו תורמת לגיבוש הזהות הערכית של
החניך ולהעצמתו .החניך מפתח ביטחון עצמי ,סקרנות,
אינטליגנציה רגשית וחברתית ,חשיבה ביקורתית ,אכפתיות
וצניעות .בנוסף ,מתגברות אצלו תחושת המסוגלות
והמחויבות להשפיע ולשנות את מצב הדברים בסביבתו.

מרגע שעולה בך השאלה “איזה מין אדם
אני רוצה להיות?” ,היא מלווה אותנו
כבוגרים גם שנים לאחר נחשון ,ומציבה
בפנינו רף ערכי שלאורו אנו בוחנים את
עצמנו שוב ושוב .אני חשה שבמידה רבה
אני חבה לנחשון את מי שאני היום .את
החוב אני מתכוונת לפרוע על ידי המשך
עשייה בעתיד ,ואין לי ספק שאינני היחידה.
מיכל ,מחזור ה'

התפתחות קבוצתית
חיי הקבוצה עם החברים למחזור ,על שלל אורחות החיים,
החוקים והעקרונות שבבסיסם ,מעוצבים על ידי החניכים
עצמם .החניכים מתנסים בניהוג משותף של חברה
בזעיר–אנפין תוך התחשבות ,השפעה על הזולת ,תקשורת
בין–אישית ועבודת צוות.
הניהוג המשותף של נחשון מתבצע באמצעות צוותים של
חניכים ,האחראים על תחומי הפעילות השונים :תכנים
לימודיים ,אורחות חיים ופעילות חברתית ,טיולים וסיורים,
פעילות תורמת לקהילה ועוד .דיונים והחלטות לגבי שגרת
החיים בקבוצה מתקיימים באופן דמוקרטי על ידי כל
החניכים.
החיים בקבוצה מגוונת והטרוגנית תורמים למודעות
ולפתיחות חברתית ולהסתכלות אחרת ומקבלת יותר
על הזולת.

לא משנה לאן אני מגיעה בארץ ,בכל מקום
יש לי חברים מנחשון שאוכל להתארח אצלם.
שלוה ,מחזור ה’

החיים בקבוצה לימדו אותי איך לשכנע
אנשים בצדקת דעתי ,אבל גם מהי
ההרגשה כשמתעלמים ממנה לחלוטין.
למדתי איך לעבוד בצוות גם כשאני לא
המוביל ,וכשצריך  -כיצד לקחת את
המושכות בידיים .בנוסף ,גיליתי שיש
הרבה דעות מלבד הדעה שלי .ראיתי
שיש עוד אנשים ,שהלהט שלהם לשנות
ולהשפיע לא קטן משלי.
נמרוד ,מחזור ז'
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כל אחד ואחת
יכולים לבוא לנחשון?!
אחד העקרונות המנחים אותנו בנחשון הוא ההטרוגניות של המשתתפים .נחשון פתוחה
בפני כל אחד ואחת ,המביעים עניין בתכנים ,רצון אמיתי לקחת חלק בתהליך החינוכי
ואכפתיות כלפי מצבה ועתידה של החברה הישראלית .כמו כן ,בכל הקשור לכללי ההתנהגות
בנושאי דת ,נחשון נוהגת כגוף ציבורי–ממלכתי ,כדוגמת צה”ל.
משפחות החניכים מעורבות בתהליך החינוכי ומשתתפות במימונו; עם זאת ,כדי לאפשר נגישות
לכל האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית ,אנו נכונים לסייע כלכלית לחניכים המתקשים
בתשלום שכר הלימוד ,כדי שמצבו הכלכלי של החניך לא יהווה שיקול או מכשול להצטרפותו.
מדי מחזור מגיעים כרבע מהחניכים משכבות סוציו–אקונומיות חלשות .כמו כן ,אנו רואים חשיבות
רבה בשילובם של עולים מחבר העמים ומאתיופיה ,של בני ישראלים החיים בחו”ל ושל בני העדה
הדרוזית .בנחשון גם מקפידים לשלב יחידים הנמצאים ברמת מוכנות נמוכה (פיסית ,מנטלית או
רגשית) לקראת יציאה לחיים אזרחיים ו/או שירות צבאי ,במטרה להעצימם ולטעת בהם ביטחון עצמי
ביכולתם לשרת בצה”ל ולהשתלב באופן פעיל ותורם בחברה הישראלית .עצם הימצאותם בנחשון
מזמנת לקבוצת החניכים אתגר אישי וחברתי ומעמידה את הפרט ואת הקבוצה ,כבר במהלך הכשרתם,
במבחנים מעשיים מן הסוג שיידרשו לעבור בעתיד ,בקבוצות החברתיות השונות שבהן יימצאו את
עצמם.
אנו מאמינים כי הפתיחות ,הסובלנות ,הפלורליזם וההטרוגניות מסייעים לסגירת הפערים השונים בחברה
הישראלית ולקירוב האנשים החיים בה.

תשאלו  -אז למה דווקא נחשון ,למה לא
מסגרות אחרות?
יש עוד המון מסגרות נפלאות ,שבחלקן אף
למדתי בעצמי ,אבל לדעתי בנחשון יש משהו
מיוחד ,שלא מתיימר ליצור מפגש אליטיסטי.
להיפך :הדלתות פתוחות בפני כל מי שרוצה
לקחת חלק במפעל הזה ,והתנאי היחיד הוא
הרצון .כך נוצרת בכל מחזור חברה מגוונת
של חברים  -ותיקים ועולים חדשים ,דרוזים,
מתיישבים ,דתיים ,חילוניים ,שמאלנים,
ימנים  -מכל הקצוות השונים.
גלית ,מחזור ו’
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בוגרי נחשון
החוויה והדרך של נחשון אינן מסתיימות בתום השנה במדרשה .בוגרי נחשון מגיעים לבקר ,נפגשים עם החניכים ,מלווים
טיולים וחונכים התנסויות שטח .המפגש עם הבוגרים מאפשר לחניכים לבחון כיצד משפיע עולם הערכים והלימוד של
נחשון על ההתמודדות של אזרחים בוגרים עם המציאות הישראלית ,בשירות הצבאי ולאחריו .בנוסף ,בוגרי נחשון
ממחזורים שונים נפגשים אלה עם אלה ויוזמים יחדיו פעילויות שונות ומגוונות :הרצאות ,מבצעי פעילות קהילתית ,ימי
עיון ולימוד משותפים ועוד.

פועלים ליצירת חברה טובה
בשנת  2006הקימה קבוצה של בוגרי נחשון את ארגון
”חברה טובה” ,בתמיכתה של המגבית היהודית המאוחדת,
הפדרציה ניו–יורק” .חברה טובה” ,הפועלת לקידום
התנדבות ומעורבות חברתית בישראל ,מפגישה את בוגרי
נחשון עם בוגרי מכינות קדם צבאיות אחרות ,סטודנטים
ועוד אלפי ישראלים אכפתיים לביצוע משותף של מיזמים
ופעילויות קהילתיות מגוונות ,בכל רחבי הארץ ,לטובת כל
מי שזקוק לסיוע בחברה הישראלית.

באתר האינטרנט של ”חברה טובה” מבקרים מדי חודש
אלפי אנשים ונחשפים לאפשרויות רבות לעשייה חברתית
מגוונת  -במועדים שונים ,במקומות רבים ובמבחר של
תכנים” .חברה טובה” פועלת בשיתוף עם עשרות ארגונים
התנדבותיים בישראל כדי להפוך את העולם החברתי
לנגיש יותר וליצור התנדבות מסוג חדש :התנדבות גמישה,
המותאמת ליכולת ,לזמינות ולתחומי העניין ,ולכן גם
אפשרית ורלוונטית לכל אחד ואחת.

תמיד שאלנו את עצמנו  -איך אנחנו יודעים שנחשון באמת עובדת? מה קורה אחרי סיום השנה
המופלאה הזאת?
במעגלי העשייה החברתית שבהם הסתובבתי מאז תקופת נחשון ,פגשתי כבר בוגרים רבים,
שילבנו כוחות ועשינו ביחד דברים מקסימים .בעיקר שמחתי לראות שנשאר בכולנו אותו
המטען המשמעותי שלקחנו הלאה ,שגרם לכל אחד מהבוגרות והבוגרים ,וגם לי ,להשתלב
בצמתים המרכזיים של העשייה ,אבל לעשות את הדברים קצת אחרת ,עם אותו ערך מוסף
שפשוט לא מוצאים אצל אנשים אחרים.
אסף,
מדריך במחזורים ג’-ה’
ופעיל “חברה טובה”

מתוך אתר “חברה טובה”

14
10

www.hevratova.org.il

שני בוגרים ,שני סיפורים
"גם במפגש עם אלוף אני מציין
שאני בוגר נחשון"

"נחשון הייתה עבורי מהפך
של  180מעלות"

שמואל עזרא ,בוגר מחזור א' ,הוא קצין בדרגת רב–סרן
וסטודנט לממשל מטעם צה"ל במרכז הבינתחומי
הרצליה .בגיל שמונה עלה ארצה מאתיופיה ועל נחשון
שמע לראשונה בזמן לימודיו בפנימיית הנוער "ימין אורד":
"הרגשתי שאני צריך משהו לפני הצבא ,משהו מעבר לבית
הספר .ראיתי עלון של נחשון וישר התחברתי .וכשהגעתי
לנחשון ,מהר מאוד מצאתי את עצמי".

נעמה ניסן ,בוגרת מחזור ד' ,לומדת עבודה סוציאלית
במכללת תל–חי.
בשביתת הסטודנטים באביב  2007עמדה בראש מטה
המאבק של המכללה.

לאילו דברים התחברת?
"לאידיאולוגיה ,לציונות ,לאורח החיים ...אבל החוויה הכי
משמעותית בשבילי הייתה האנשים  -כשאתה נמצא עם
קומץ של חבר'ה טובים ,שמאמינים בלתת הכול בשביל
החברה שלנו ,אתה לומד מהם וגדל איתם .זה נכון גם
לגבי הצוות .הושפעתי מאוד מזאביק (ראש המכינה) ,את
כל תפיסת המנהיגות שלי בצבא לקחתי ממנו".
איך נחשון באה עבורך לידי ביטוי בצבא?
"בתור חייל ,עשיתי מסלול ביחידה מובחרת ,אבל בנחשון

דיברנו כל הזמן על להשפיע על אנשים  -ובגלל זה בחרתי
להיות קצין דווקא בגדוד ,ולא ביחידות המובחרות .ידעתי
שזה המקום שבו אוכל להשפיע יותר ולחנך יותר”.
"אני מביא את הרוח של נחשון לא רק לחיילים שלי -
לאן שאני לא הולך ,אני תמיד מציין שאני בוגר נחשון .גם
במפגש עם אלוף .אני גאה בזה".

למה לדעתך חשוב שאנשים ימשיכו להגיע לנחשון?
"אין מה להגיד ,נחשון זו השקעה משתלמת בשביל החברה
כולה .גם אחרי עשר שנים ,אני מרגיש שזה המקום שבו
משקיעים באנשים שמרגישים מחויבים לשרת ולעצב את
המדינה והקהילה".

נעמה נזכרת איפה הכול התחיל" :אני אומרת לפעמים
שאני חבה את חיי לנחשון .הגעתי לנחשון אחרי תקופה
מבולבלת ,והמכינה גרמה לי להבין מי זו בעצם נעמה.
התהליך הזה ,שהתחיל בנחשון והוציא ממני כל–כך הרבה
דברים ,היה משמעותי מאוד ובעצם הוא נמשך גם היום".

איך את מרגישה שנחשון השפיעה עלייך במהלך
השנים מאז?
"מהרבה בחינות ,נחשון הייתה עבורי מהפך של 180
מעלות .גיליתי את חוש המנהיגות שלי וזה תרם המון
לביטחון העצמי שלי .במקביל ,גם הרצון לשרת את
החברה הישראלית התפתח אצלי מאוד”.
"יצאתי לקורס קצינות יבשה ושירתי בתפקידים קרביים,

נהייתי ביצועיסטית ומאוד מעורבת חברתית ,עמדתי
בראש מטה המאבק של המכללה בשביתת הסטודנטים
 -זה הכול התחיל מהפעולה הראשונה בנחשון".

למה לדעתך חשוב שאנשים ימשיכו להגיע לנחשון?
"בשום מקום אחר אי אפשר לרכוש את הערכים ,את
הידע ואת הכלים שרוכשים בנחשון .לכן חשוב ,לפני
הצבא ו'החיים הגדולים' ,לבוא ולראות מי אתה ,מאיפה
באת ולאן תלך ומה אתה רוצה מעצמך בעצם”.
"נחשון היא חוויה אדירה ,שנותנת לך את האופציה
לעבור את התהליך הזה ,לרכוש את הכלים ולממש את
הפוטנציאל שטמון בך".
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ליצירת קשר ולהעברת תרומות

JEWISH
COMMUNITY
FEDERATION

כתובת למשלוח דואר:
נחשון  -המדרשה
מצודת יואב ד.נ .לכיש דרום 79532
פקס08-6896892 :
משרד08-6896891 :
מזכירה052-8345384 :
לפניות מועמדים052-8345386 / 052-8345387 :
פרטי חשבון בנק:
נחשון  -המדרשה
בנק לאומי ,סניף ( 950נתניה)700313/65 ,

משרד החינוך

משרד הביטחון

עמותת נחשון מחזיקה באישורים הנדרשים לקבלת תרומות
פטורות ממס בישראל (לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה)
ובארה”ב (באמצעות ה.)PEF -

אתר אינטרנטwww.m-nachshon.org :
דוא”ל משרדoffice@m-nachshon.org :
דוא”ל למועמדיםinfo@m-nachshon.org :

תורמים פרטיים

