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מבואלויב'אל"מ
בישראל,החייםנסיבותרקעעל

חלקהביטחוןענייניתופסיםבהם
כדיהצבאיתבפנימיההיהנכבד,

אפש-הישראליהנוערבפנילפונוח

והכשרה.חינוךשלחדשהרות
ה-נתפסתכוללני,מוסדבהיותה

לבית-מעברהרבההצבאיתפנימיה

המונחיםהעיקריםרגיל.תיכוןספר
מאפ-שלהודפוסי-הפעילותביסודה

מקו-אתלתפוסלשאוףלהשרים

היאהפנימיההנוער.תנועתשלמה

המציבהחינוכית-תנועתית,מסגרת

בפניוהגשמההתנסותשלאתגר
ארבעבעצם-ההתנסות:חניכיה

וההגש-הגדושות,הלימודיםשנות

ב-כקציניםקבעבשירות-מה

סקרנותהיאמספקתבכךצה"ל.
פורקןומאפשרתאינטלקטואלית,

ה-במובנםולהרפתקנותלהעזה

חיובי.

מאפשריםואחריםאלהעניינים

כתר-הצבאיתהפנימיהאתלראות
בפניהעומדתמיוחדת,בות-נוער

להלןובמשימותיה.באפיוניהעצמה
והארגוןהמבנהאתלהציגנשתדל

הפעי-נושאיאתוכןהפנימיהשל

מנקודת-בה,ואורחות-החייםלות

זו.ראות
ההתבג-גילשלמסוימיםאפיונים

הנערשלשחינוכוההנחהוכןרות,

בתוךכולונעשהאינוהמתבגר
מצי-מחייביםבית-הספר,כותלי

עמהשתביאתרבות-נוערשלאותה
אותוהמעסיקותלבעיותתשובות
לומר,ניתןכוללבאופןזו.בתקופה

צורכיעללענותבאהשתרבות-נוער

השארוביןההתבגרות,בגילהנוער
לתהליךטוביםתנאיםליצורעליה

להתפתחותלבבשיםההתבגרות,
זה.בגילוהגופניתהנפשית

ה-במובןתרבות-הנועריתר-על-כן,

להציגכדיבהישהמושג,שלמלא
עליוולהשפיעאידיאלהנערבפני

משוםבכךישלהגשמתו.בכיוון
והחברההמבוגריםצורכיביןשילוב

המת-שלצרכיולביןורצונותיהם,

להזדהותדרךאחרבחיפושיובגר
עםהנערשלהזדהותוולהגשמה.

הפני-במסגרתהמדריךאוהמחנך

צעדלהיותעשויההצבאית,מיה
המבוגרשללהשפעתובדרךחשוב

הצעיר.על-ידיולהגשמה

מידתאתנבחןלעיל,האמורלנוכח

הצבאיתהפנימיהשלהצלחתה

ולמלאזו,תרבותשלדפוסלהוות
האופיינייםהתפקידיםאתנכונה

לה.והמיוחדים

בנושאמחקריםבעקבותמתגזהמאמר
לחינוךבחוגעבודתוכןהצבאיותהפנימיות

חן.ד"רגהדרכתת"א,אוניברסיטתשל
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הצבאיהחינוך
המודרניבצבאהקציןשתפקידכיוון
שאינםבתחומיםרבותידיעותמחייב

טכ-צבאיתהכשרהבמסגרתמצטמצמים
ה-החינוךאללהתייחסישנית-יעודית,

הצבאיתהפנימיהזו.מנקודת-מוצאצבאי
ברקעבהתחשבזוהשקפהלהגשיםבאה

היהודיהישובשלוהתרבותיהחברתי
בישראל.
רקעעללפעולהחלההצבאיתהפנימיה

קיומהאתהשולליםביןדעותחילוקישל
עוסקתבהיותהאותה,המחייביםלבין

הגיוס,מגיל.למטהיחסית,צעירבנוער
הגורמיםכללאתלשקולהיתהחייבת

ל-היושעלוליםוהתרבותייםהחברתיים
רקעעלכיאיפוא,ברורדרכה.עלהכביד

לק-רבהמחשבהלהשקיעצורךהיהזה
הפני-שלודרכלהפעולההדפוסיםביעת
להיות,חייבתהפנימיההצבאית.מיה

ולאלנוערחינוכימוסדוראשונה,בראש
צבאית.יחידהשלאחר,אוכזהתעתיק

הצבאיתהפנימיהמטרות
הצבאיתהפנימיהשלהמרכזיתמטרתה
לשירות-קבענעריםלהכשיר:כךהוגדרה
לישראל.הגנהבצבאכקצינים

כיללמוד,ניתןההגדרהמעצםכבר
ול-מסוימת,למודעותבהכשרהמדובר

ב-שירות-קבעכלפיחיוביתהתייחסות

הפעילותאתלראותאיןבוודאיצבא.
ידי-הקנייתשלהטכניבמישורבפנימיה

לאבהשישאף-על-פימקצועית,עה
שמשימהמובןזה.בתחוםעיסוקיםמעט
מחשבהומחייבתיותרמורכבתזומעין

מספרכינראהאולםעמוקה,חינוכית
הצבאית,הפנימיהשלמיוחדיםאיפיונים
להתמודדלהמאפשריםלהלן,שיפורטו
שבפניה.האתגרעםבהצלחה

וארגונההפנימיהמבנה
עםבשיתוףפועלתהצבאיתהפנימיה
הפנימיהחניכיאזרחי.תיכוןבית-ספר

עלאחת,ובעונהבעתאיפוא,נמנים
למגמותיוזה,תיכוןבית-ספרתלמידי
השונות.

המונחיםהעיקרייםהנימוקיםאתנציין
צב-פנימיהביןה,,שותפות"שלביסודה

:אזרחיתיכוןבית-ספרלביןאית

חינוךמובטחיםבפנימיהלחניכיםב4
על-ידיגבוהה,ברמהתיכונייםוהשכלה
בארץ.הטוביםמןתיכוןבית-ספר

אינואזרמיתיכוןבביתיספרהשילובב.
וחניכיה.הצבאיתהפנימיהלסגירותמביא
בציבורמעוריםהחניכים-הואנהפוך

ערכיאתיחדיוסופגיםהכללי,התלמידים
בפעילותומשתתפיםוההשכלה,התרבות
לסוגיה.החברתית

בתוךהמשלימהוהפעילותהלימודיםג.
הפנימיהכמוחד-מינישאינובית-ספר
בריאההתפתחותלטפחעשוייםהצבאית,

חבר-ופעילותאישי,באורההחניכיםשל
הצבאית.בפנימיהומשותפתשלמהתית

ובפני-התיכוןבבית-הספרהלימודיםד.
אתהחניכיםבפנימעמידיםהצבאיתמיה

מר-כאתגרהאינטלקטואליתההתפתחות
היותםלקראתהכשרתם,בתקופתכזי

ל-הגנהבצבאבשירות-קבעקצינים
ישראל.
הצבאיתהפנימיהביןלשילובהסיבות

בחלקןשהובאוהתיכון,בית-הספרלבין
לת-כדיבהןישביסודן.חשובותלעיל,

וחי-תרבותשלנאותדפוסליציקתרום

ומןההינוךממערכתשואבשיהיה.נוך,
במדינה,הנהוגותהחברתיותהנסיבות

מעין-מסגרתתימנעבכךועוד:זאת
איפ-בעלחינוכיכמוסדומיוחדתצבאית
נבדלתכתתיווצרולאצבאיים,יונים
לקצונה".מיועדים"של

כוללניתחינוכיתמתגרת
כו-מוסד-חינוךהיאהצבאיתהפנימיה

אתרבהבמידהלמלאעליהולפיכךללני,
השונותהחינוכיותהמסגרותשלתפקידן

כגוןלבגרות,הנערמגיעשבאמצעותן
הברת-הגדנ"ע,הנוער,תנועתהמשפחה,

באלה.וכיוצאפורמליתהבלחיהנוער
לתרוםהצבאיתהפנימיהצריבהלהלכה,

אחדבכלהנערשלבחינוכוחלקהאת
החברת-המסגרותשלמתחומי-הפעילות

למעשה,יהמתבגרהנערקשורעמהןיות
הפנימיהשלליכולתהגבולותתמידיהיו

אלה.מסגרותשלמקומן"אתלמלא"
ופעולותיהיותר,אחידיםיהיודפוסיה

בהכרחתהיינההשוניםבתחומי-החינוך
מוגבלות.

שבהיותהחיובאתלמצותניתןזאתעם
שבידיבכךכוללנית,מסגרתהפנימיה
ולהנ-הפעילותאתלאזןהיכולתהנהלתה

ולהש-בחוטים"למשוך"ובכךאותה,חות
החי-העשיהעליותרמרכזיתבדרךפיע

כוללניתשמסגרתברורבתחומיה.נוכית
רבה,יכולתעליההממוניםבידינותנת

החינוך,בתורתעמוקהידיעהמחייבתוהיא
לרועץ,להיותזויכולתעלולהכןלאשאם

בפנימיהמיוחדיםאיפיונים
בוגריהאתמכשירהשהפנימיההגם

שככלאומרתזאתאיןבצבא,לשרת
שתר-וככלצבאיתליחידהיותרשתדמה

ובגינוניםבמשטרצבאית,במשמעתבה
מט-אתהצלחהביתרתשיגכןצבאייים,

לצבאכיולהיווכח,לבדוקניתןרתה.
ידעולאשמעולםצעיריםאלפימגיעים
מצאוזאתאףועלמהי,צבאיתמסגרת

והקצונההפיקודבסולםדרכםאתיפה
בצבא.

ההנחותאתלהפריךניתןהאחרהצדמן
באשרשונותבמדינותבעברנהוגותשהיו

זהיםבתנאיםצעירמגילהנערלהכשרת
כב-עליומחבביםשהיוהצבאית,ליחידה

שראהכךכדיעדהצבא,חייאתיכול
היהאםגםהטבעית".מסגרתו."אתבהם
לאותםשלאודאיאלה,בהנחותמשהו

-צריכהוהייליםקצינים-שלטיפוסים
לחנך.הצבאיתהפנימיה-ושואפת
הח-כיבחשבון,מובאהצבאיתבפנימיה

מר-כ,,מתנדבים",אליהמצטרפיםניכים

חרבתםמועדלפניהרבההחופשי,צונם
יתר-הביטחון.שירותחוקעל-פילצה"ל
שלושלשרתמראשמתחייביםהםעל-כן,
עםויחדבצה"לבשירות-קבעשנים

קוש-"ושירות-החובה,הלימודיםתקופת
לתקופהצעירבגיללצבאעצמםרים"

עלהשלכותלכך.)!שניםעשר(ארוכה
ועלבפנימיהאורת-החייםעלהמשמעת,
ובינםלמדריכיםהחניכיםביןהיחסים

בפנימיה,הלימודיםמשךעצמם.לבין
חינו-פעילותמאפשרשנים,ארבעשהוא
כך,עלנוסיףאםויסודית.עמוקהכית
בגילמתקיימותהללרההתרחשויותשכל

נראההימנו,המשתמעכלעלההתבגרות
חינו-לגישהרקעמהוויםאלהשאיפיונים

מיוחדת.כית
לפנימיהאנלוגיהמעיןלערוךניתןאם

באשרהמיוחדיםאיפיוניהעלהצבאית
בוגריה,ובפניבפניההעומדתלמשימה

להיד-תשאףשהיאצריךכיאומר,הייתי

שלהחיוביבמובןלתנועת-הנוערמות
החברתיתלפעילותבאשרזאתהמושג.

וליחסיםבה,החייםלאורחותוהתרבותית,
תנו-:ועודזאתוהחניכים.המדריכיםבין

אתמכשירהלשמההראויהנוערעת
מכ-הצבאיתהפנימיהלהגשמה,בוגריה
בצבא-הקבע.לשירותבוגריהאתשירה
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בפנימיהה"תיכוניים"הלימודים

הצב-בפנימיההעיקרייםהיעדיםאחד

תיכונית-עירהשכלההקנייתהואאית

ה-בבית-הספרהלימודיםבאמצעותנית

הןהלימודים,בתחוםהפעילותתיכון.

הזמןמשךבגללוהןחשיבותהבגלל
להיותצריכההיום,בסדרתופסתשהיא

בפנימיה.החניכיםבתעסוקתמועדפת

התיכונייםהלימודיםלשאלתנכונהגישה

גורמיםבחשבוןלהביאחייבתבפנימיה,

:אחדים

לתחוםיותרלהיתפסעשוייםהחניכיםב4
שו-שבומשוםאםשבפנימיה,ה"צבאי"

משוםואםגילם,בנימשארהםנים

תלמידיםלעומתלטובההםבולסיםשבו

רגילים.

-המוסדותשניביןהתיאוםיהאב.

משופר-התיכוןובית-הספרהפנימיה

הפעילותעשויהמקוםמבליהא,כאשר

המעמסהאתלהגבירבפנימיההקיימת
התלמיד.עלהכללית

הצ-הפנימיהשלהחניכיםאוכלוסייתג.

לאוכלוסיהבהכרחדומהאינהבאית

היאשאליוהתיכוןבבית-הספרהרגילה

מכלמקובציםהפנימיהחניכיסמוכה,

רמותבעלייסודייםומבתי-ספרהארץ,

שונות,

בפנימיהלהיעשותצריךזהרקעעל

להעלותעל-מנתמתמיד,מאמץהצבאית

בתחוםהחניכיםשלהשאיפותרמתאת
תשומתעל-ידיזאתהלימודיים.ההישגים

הדרכה,על-ידיהמדריכים,מצדנכונהלב

בעלילחניכיםופרסיםעידודמתןוכן

מדגי-מזויתרהוכדומה.טוביםהישגים

מש-בלימודיםהצלחהכיבפנימיה,שים

בפנימיה,החניךשלהיותועצםעלפיעה

חוקאתולסייםלהצליחהסיכוייםועל
לקו-לשאוףצריכהיןפעילותלימודיה

הבאיםהחניכיםאצלוטובאחידהתחלה

שו-וממקומות-מגוריםמבתי-ספרכאמור

הצבאית,בפנימיהמתקייםכךלשםנים.

הכנהקורסקפדניים,שלבי-מיוןלאחר
זה,בקורסכמועמדים,שהתקבלולחניכים

וה-הלימודיםתחילתשלפניבקיץהנערך

להק-שואפיםימים,מחודשלמעלהנמשך

במקצו-מושגיםהשאר,ביןלחניכים,נות

העיקריים.עות-הלימוד

בפנימיההלימודיםשלהרגילבמהלך

:הבאהבפעילותעוסקים
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הנקבענתץבפרק-זמןשיעוריםהכנתא.

השנה.בתקופתהלימודיםלעומסבהתאם

בקבוצות,אוביחידותלעשותניתןזאת

והנוש-רמתםהתלמידים,הישגילפיהכל

הנלטדים.אים

קשים","לימודבמקציעותחוגי-עזרב.

לשפרהחייביםחניכיםמשתתפיםשבהם
מסוימים.במקצועותידיעותיהם

שמצבםלחניכיםמיוחדיםשיעוריםג.
קריטי,הואמסוימיםבמקצועות-לימוד

לימודיהם.המשךאתומסכן

האימוניםתכנית

הצבאיתבפנימיההאימוניםתכניתעל

וכשירויותתכונותהחניכיםאצללפתח

ביחידות-שדהקצונהלתפקידיכמיועדים

כתורמיםהאימוניםאתרואיםבצה"ל.

אלה,וכשירויותתכונותלפיתוחיותר

ומקצועיתטכניתידיעהכמקניםמאשר

האימו-עלדגשהושםכךבתוךגרידא.

כגוןוכשירויות,לתכונותהמביאיםנים
וחב-עצמאותסבילות,תושיה,אומץ-לב,

טובה.רות

הדרגתית,היאבפנימיההאימוניםתכנית

וב-החניכיםשלהצעירבגילםבהתחשב

המנחההעיקרההגופנית.התפתחותם

העיק-המשימהכיקובע,לאימוניםבאשר

הראשונותהשניםבשתיהחניכיםשלרית
האחרו-השניםבשתירקהלימודים.היא

בלימודיםהחניכיםהתבססוכאשרנות,

יותר,טובההגופניתהתפתחותםוכאשר

הצבאיים.באימוניםיותרלעסוקניתן

עלנמניםבהםהכרוךוכלהאימונים
חיו-הזדהות"ביצירתהמרכזייםהגורמים

הצבאעםהפנימיהחניךהנעראצלבית"
בותפקידיםומילויבצבאהחייםוערכיו.
:עיקרייםמכלוליםלשנילחלוקהניתנים

וב-ראשוניותופעילויותהתנהגויותא.

הצבא-קייםבעבורןאושבגללןסיסיות,

מהן.והמתחייבפעולות-לחימהדהיינה

בתחוםשיגרתיותופעולותהתנהגויותב.

והמשמעת,הציותחובותוהסדר,הארגון

פעו-באלהוכיוצאביקורתמסדרילרבות

נעימות=,בלתי"לות

בדרךהקשורים,פעילותנושאיכיברור

בהםישהראשון,במכלולאחרת,אוזו
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והםהחניכים,מצדיותררבהמשיכהך"
עםהחיוביתההזדהותאתבהםיוצריםאף

שלבחשיבותוהערכיתההכרהואתהצבא,
בגהתיילהבחשיבותהצבא

ההתנהגו-שלמערכןלהורידאיןכיאף
השני,במכלולהכרוכותוהפעילויותיות
זאת,הצבאית,בפנימיהבהןלהרבותאין
הפנימיהשלאופיהעלשמירהמשוםהן

גינוניםללאלנוערחינוכי-חברתיכמוסד
שנושאיםמשוםוהןמיותרים,צבאיים

לטפחכדיבהםואיןחביבים""אינםאלה
הזדהותאוהצבאחייכלפימוטיבציה

עמהם,
ומ-ראשונה,ממדרגהחשיבותזולבעיה

אימוניםעלבפנימיההדגשמושםכךשום
להר-תרומהמשוםבהםשישטהורים*,"

וה-הידיעהבעצםהןהחניך,שלגשתו

בעובדהוהןהאימונים,שמקניםכושר
האחרים.לפניהרבהזאתעושהשהוא

הצ-קורסאתלראותניתןלכךכדוגמה
בחופשתהפנימיהחניכישעובריםניחה
מהוההקורסל-י"ב.י"אכיתהשביןהקיץ
ואומץ-הלב,הגופניהכושרבחתוםאתגר

כלללאסופוועדמתחילתותכליתיוהוא

מעיןקורסכייוצאמיותרים"."גינונים
והבטויהטובהלהרגשתוהרבהמוסיףזה

לנעריםבהשוואההפנימיהחניךשלהה
לחייםסיפוק""משוםבוישאחרים.

הצבאית,בפנימיהנחלתושהםה"קשים'
ביטחוןכמותכונותכמובן,מטפח,והוא
התב-למעשה,הן,אלהואומץ-לב.עצמי

האימוניםתכניתשלהעיקריותליע
הצבאית.בפנימיה

משמעתענייני
עלהמושתתתמשמעתלטפחמנתעל

שית-דרושבצה"ל,כנהוגפנימית,הכרה
רמהובהםמוקדמיםתנאיםמספרקיימו
הכ-והמדריך,המפקדשלגבוההאישית

מעודכנתוידיעהמתאימה,חינוכיתשרה
עלהמשפיעיםגורמי-היסודשלונכונה

הפעילות.
ב-מקוםלהאיןהחיצוניתקה"משמעת

בפנימיהוכמהכמהאחתועלבכלל,צה"ל
והמשמעתשהמשטרמשוםזאת;הצבאית
18מגילחייליםלגבינהוגיםהצבאיים
מעוצבתכברזהבגילכיבהנחהומעלה

שחניכיבעודיחסית,ובוגרתהאישיות

מתפתחתשאישיותםנעריםהםהפנימיה
בפנימיה,לימודיהםכדיתוךומתעצבת
עלמתבססתהצבאיתבפנימיההמשמעת
ה-האיפיוניםמשוםגםהפנימיתההכרה
לפני-הצטרפותםובהםלחניכיםמיוחדים

בפנימיההלימודיםמשךמרצונם,מיה
שלהצעירוגילםיחסית,ארוךשהוא

החניכים.
עלבולטתזהמסוגמשמעתשלחשיבותה

כאמור,נמצאים,שהחניכיםהעובדהרקע
אישיותם.הביצובגיבוששלבתהליך
בפי-לסייעעשויהזהבתחוםנכונהגישה
הז-ובטיפוחנכונות,אישיותתכונותתוח

בו.והשירותהצבאכלפיהחניךשלדהות
הפנימיתהמשמעתלהנהגתהטובההדרך
הקבוצ-המדריכיםכאשרלהיותעשויה
במרביתהחניכיםעםהנמצאיםתיים,
קרובים-צעיריםהםהיממה,שעות
מעוטיכיאםלחניכיםובמחשבתםבגילם
מאזנים""עליהםהממוניםואילוניסיון

על-ידיהצעירים,שלהניסיוןחוסראת
ושיחות,דיוניםתדריכים,פיקוח,
הואזהבתחוםלהישגיםנוסףאמצעי
אחריותלצרכיהחניכיםחברתהפעלת

ש-החניכיםשלמוסדותי"-ומשמעת
בתחוםרבותתורמיםידיהםעלייבחרו

המדריכיםעל-ידיהםמוכווניםאםזה,
נכוןיתרה,התערבותוללאשכלבשום

הידו-השאלהאתגםזהבהקשרלהזכיר
הצ-בפנימיהקייםוהעונש.השכרשלעה

פירוטתוךמדורג,ענישהסולםבאית
ושלהמדריכיםשלהסמכויותשלמדויק

החניכים.שלהפנימיים=ה"מוסדות
כללי-מספרבחשבוןמביאהענישהסולם
:יסוד

העונשאתללוותחייביםוהטבהנימוקנ4
למעלהבהישהבנהיעיל.שיהאמנתעל

המצב.לשיפורהדרךממחצית

פרופורציונלילהיותהעונשכובדעלב.
נעשתה.שבהןולנסיבותהעבירהלחומרת

גםצריכהבעתשהשיכיששכיחותג.
אינ-"תחילה.במחשבהלהיעשותהיא

הגמורההיפךאתתשיגבעונשיםפלציה,'
הרצוי.מן

שלבמהותולהישמרהחשוכיהערךעלר.
ובמשקעשלוהביצועבאופןהעונש,
בעקבותיו,מותירשהוא
הצורךאתמדגישיםאלהנקודותבצד

הןחניך,לכלאינדיבידואליתלבבתשומת
עליה.לתגובהבאשרוהןלעבירהבאשר
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הסו-טובהלהיכרותלהגיעהיאהשאיפה
ייווצרושבמדריךבךהחניכים,שלדית

אחדכלכלפיאישיותמערכות-תגובה'"
מחניכיו.
למסדניסיונותנעשוהצבאיתבפנימיה
אשרחיובי,בתגמולהקשוריםתהליכים
להפעלה.קשהכיאףעדיף,בוהשימוש

עיטוריםשלשיטההופעלההשארבין
מעיןלמסגרתאופייניתשהיא-חיצוניים

הצ-אוהישגיםעללהצביעהבאים-זו
סיפוקלגרוםכדיבהםוישטיינויות,
שאחריםכךלידילהביאוגםלמקבלם,
להשיגם.ישאפו

החברהחיי
בחברהנמצאהצבאיתבפנימיההחניך
בוהזמןהיממה.שעותבלבמשךכלשהי
זמןהואלנפשובודדלהיותהואיכול
הח-כלל.קייםאינוולפעמיםמאוד,מועט
אינטנסיבייםחיי-חברהאיפואחייםניכים
נע-משליותרהרבהאינטנסיבייםמאוד,
בני-גילם.רים

השונות,החברתיותולמסגרותלקבוצות
השובמקוםנודענערים,הייםשבהן
ודרכי-ההתנהגותהערכיםביצירתומרכזי

מןהןכיולציין,להדגישניתןושלהם
הנעראשיותשלהמרכזייםהמעצבים
המתבגר.

במסגרתלמלא,העיקריותהדרכיםאחת
מקומןאתהצבאית,הפנימיהכמוכוללנית

אלטרנטיביות,היאחינוכיותמסגרותשל
זאתהחניכים,חברתשלממוסדטיפוח
הללוהקבוצותשלבחשיבותןהכרהמתוך
והמחקרהספרותעלהנסמכתהכרה-

הפסיכולוגיים.
העצמי,השלטוןעקרוןעשויהשארבין

החניכים,חברתשלטיפוחהביסודהמונח
:הבאיםבתחומיםהפנימיהלחיילתרום

עצמאות,יוזמה,מנהיגות,כושרפיתוחא.
החניכים.בקרבושיתוף-פעולהאחריות,

דמוקרטיים.עקרונותשללמידהב.

לארגוןחברה,לחייהחניךהכוונתג.
ההתולפיתוחהפנאישעותשלנכון

בפנימיה.

למדריכיםרבלעזריהיוהמוסדות""ר.
ב-הקשוריםתפקידיהםבמילויבפנימיה

השלטוןמוסדותא"קיוםהחניכים.חברת
בהדרגהיביאהחניכים,בקרבהעצמי
החניכיםעל-ידיהחברתייםהחייםלניהול
המדריכים.חברשלהכוונהתוךעצמם,

בקונפליקטעומדתהעצמי"ה"ניהולשיטת
הארגוןשלהערכיותהמגמותעםמסוים
ביסודה,דמוקרטיתהיאהשיטההצבאי.
בהצבעה,ומודחיםאנשיםנבחריםלפיה
דו-פעולותמקייםהצבאישהארגוןבעוד

הית-מגבוהיוהמינויהפקודהבכוחמות

שהובאוהעצמי"ה"ניהולבעקרחרונות
עקרוןעםהקונפליקטאתמגביריםלעיל,

בפני-כךהדבראיןאולםהצבאי.הארגון
:סיבותמשתיהצבאית,מיה

הס-להישגיםלהגיעשואפתהפנימיהב4
הח-חברתובטיפוחהעצמיבניהולמונים
בקרבלפתחרוצהשהיאמתוךגםניכים,

ואחריות,יוזמההחניכים

והפתרוןפתרון,חסראינוהקונפליקטב.
הנו-ברורהסמכויותחלוקתעל-ידימושג

ביןקבועמאבק""תוךבפנימיה,צרת
החניכים,חברתלביןהפנימיההנהלת

הדברים.שלנכוןלאיזוןמביאהשתוצאתו
בפני-החברהבחיינוסףחשובאספקט

ופעולת-הגומ-היחסיםהואהצבאיתמיה
שילובהשונים.החניכיםמחזוריביןלין

ולצ-לבוגריםברכהבוישביניהםנכון

ליה-לצעיריםמאפשרהואכאחד.עירים

בעיותבפתרוןהבוגריםשלמניסיונםנות
עשוייםהבוגריםואילובקשיים,ובעמידה
לפעולת-ומנהיגותי.הדרכתיניסיוןלצבור
להיותעשףהמחזוריםביןסובהגומלין
החניכים,ביןהיחסיםלגביגםרבערך

מיוחדים.והוימסורת.וליצירת
הצב-שהפנימיהבכךכילעיל,כברנאמר
סמו-אזרחיתיכוןלבית-ספרסמוכהאית
החברתי.במישורגםחינוכיתכוונהנה

כלללביןהפנימיהחניכיביןהיחסיםאכן,
אס-מהויםהתיכוןבבית-הספרהתלמידים

משוםהקבוצות,שתיחיישלנוסףפקט
הלימודיתבפעילותמשתתפיםשהחניכים
בפני-קייםכןבית-הספר.שלוהחברתית

שאינםחניכיםשלקטןלאמספרמיה
מתחב-ואלהחיפה,אותל-אביבמאזורי

המקו-התלמידיםעםהזמןבמרוצתרים
בבתיהם.ומתארחיםמיים
חד-מיניתמסגרתכלכילהניח,סביר

המיןעםביחסיםל,,בעייתיות"נדונה
במי-ניטל,הצבאיתבפנימיהאולםהשני.

שה-כךעל-ידיהבעיה,מןהעוקץמה,דת
שהואתיכוןבבית-ספרלומדיםחניכים
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לפגישהזוהזדמנותדו-מיניה.מסגרת
והח-הפנימיהעל-ידימנוצלתבנותעם

הלימודים,בזמןלמפגשמעברגםניכים
בפנימיה,חברתיתפעילותעל-ידיוזאת

תל-ולרובתלמידים,גםמוזמניםשאליה
ב-המתקיימתדומהפעילותוכןמידות,

חניכימשתתפיםובההתיכון,בית-הספר
הפנימיה.

הפ-שאיןהעובדהאתגםלכךנוסיףאם
היאאלאסגור,מוסדמהוההצבאיתנימיה
משו-חברתיתולפעילותלביקוריםפתוחה

בתוךממוקמתהיאגורמי-החוץ.עםתפת
וב-נוחה,אליהוהגישהלידהאוהעיר

שמ-יחסית,הרבהחופשותמספרתוספת
ערביםשני-הפנימיהחניכיקבלים
נראה-שבועייםבכלאחתושבתבשבוע

פתרונהאתמצאהזוחברתיתשאלהכי
הטוב.הצדעל

חינוךשאלות
בצו-לסייענתכנובפנימיהאורחות-החיים

היעדיםלהשגתהאפשרככלטובהרה
חברות,עצמאות,כגוןהשוניםהחינוכיים
בארצוהעםמאבקעםהזדהותמנהיגות,

ליכול-באשרחלוקותהדעותאולםועוד.

להשיגכוללניכמוסדהפנימיהשלתה
ביותר.הטובהצדעלהחינוךמטרותאת

אצלהעצמאותלפיתוחבאשרלדוגמה,
שבהבפנימיה,כיהגורסיםישנםהנער,
ללאלעצמוהכללעשותהחניךצריך
מת-וכדומה,עוזרותהורים,שלסיוע

לעומתםמושלמת.בצורהזותכונהפתחת
שלהקפדניתכנונוכיטוענים,ישנם

ברורהבמסגרתהחייםארגוןסדר-היום,
הנעראתמחנכיםותקנות,פקודותשל

פיתוחכינראהאולםעצמאות.לחוסר
ואכ-החניכיםשלעצמי"ניהולמיסדות"

עומס-וכןהמדריכים,מצדנכונהוונה
מטיםהחניכים,עלהמוטלמגווןפעילות

בא-הפנימיה,ל"טובת"כף-המאזנייםאת

לעצמאות.הנערבהכשרתלעדיפותהשר
באשרחילוקי-דעותאיןזאתלעומת

לחברתיות.לחינוךהפנימיהלתרומת
עדבחברה,זמנובמרביתנמצאהחניך

ולת-לעזורלחברה,להסתגלהואשמוכרח
על-ולהיתמךלהיעזרכדיבאחריםמוך
החב-ויחסיהחברותמתפתחיםכךידם.
ותכו-הרגליםשפיתוחבריההדדיים.רה

עשויובמנהיגותביוזמההקשוריםנות

שכןהצבאות,בפנימיהטובהבדרךלבוא
הלימודיםתכניתעלנמניםאלהיעדים

על-לקראתםההכוונהבגללוכןבפנימיה,
הפנימיהותקנוןהמדריכיםחברידי

הצבאית.

במסגותהחניךשלבעיותיו
הפנימיה

בעיותיובפתרוןלהישגיםלהגיעמנתעל
עונהאםלבחוןישכפרס,החניךשל

הנערבפניהעומדותהבעיותעלהמסגרת
הצבאיתהפנימיהכיונראה;זהבגיל
בעצםאלה.בעיותלפתרוןקלהדרךאינה

החניכים,בפנימעמידהשהיאהדרישות
הראשון,בשלבכברלהיות,היאהופכת

-זאתמסוימת,שכבהבנישללנחלתם
יח-הגבוהיםהאישייםהכישוריםמביוינת

וה-האינטלקטואליתהיכולתובהםסית,

צריךהחניכים,מןהנדרשיםהנפשי,כוח
ההסתג-בעיותעלהדעתאתליתןאיפוא

למס-המצטרףהנער,בפניהעומדותלות

צו-מהוההצבאיתהפנימיהחדשה.גרת
אחריות,עליוהמטילהחדשה,רת-היים
שלאולוח-זמניםהרגלי-משמעתמשימות,

לאדםגםקשהזהמעברבהם.רגילהיה
אםגםמתבגר.לנערוחומרקלמבוגר,

למסגרותלמעברנכוןלהיותהמתבגרעל
הצבאיתשבפנימיההריאחרות,חברתיות
זותופעהיחסית.וחדקיצוניהואהמעבר
המדרי-מצדמרובהתשומת-לבמחייבת

הס-יכולתוכןואורך-רוח,סבלנותכים,

המתבגרים.לבעיותוהבנהעמוקהתכלות
שלראותומנקורתנוספתנקודת-ביקורת

בתחוםהיאהמסגרת,כלפיבפרסהחביך
החינוךשל.היתרונותעלהחברה.חיי

המ-כאןאולםלעיל.דוברכברהמוסדי

הנערהמטבע.שלהשניבצדגםלדוןקום
ומופעללחברה,מוחלטתבצורהחשוף""

מאפשרשאינומתמיד,חברתילחץעליו
אוליהדורשהאישי,בקצב'התקדמותלו
הדברעלולכךונסיגות".עצירות"גם

כתוצאההיחיד,שללהסתגרותלהביא
החברה.דרישותלגביאין-אוניםמהרגשת

בפנימיהרבותפעילויותכינזכוראם
אחידותהרינורמטיביות,להיותהופכות

אתלצמצםעלולהושאיפותנורמותשל
ולגרורהמוכשרים,החניכיםשלפעולתם

החניכיםאצלמתמידיםרגשות-כישלון
הקיימיםהחברתייםהלחציםהנחשלים,
תחומיבכללאחידותדוחפיםבפנימיה

לתגובההחניכיםאתומכריחיםהחיים,
עלו-הםבעיותיהם.בכלומהירהמיידית

אצלומוגבלתשטחיתאישיותליצירלים
מופרזתלתלותהנוסהאישיותהחניכים,
מנקיטתוהנמנעתהחברתית,במסגרת
אינדיבידואלית.ומפעולהיוזמה

דברסוף
מס-שתהוהמתרבות-נארכאמור,מצפים,

צרכיואתבחשבוןהמביאהחברתיתגרת
לענותומנסהההתבגרות,בגילהנוערשל

לעי-חינוכיתסדנהשתהוהוכןיעליהם

מילוילקראתהמתבגר,שלאישיותוצוב
יסרששנינראהבחברה.מסויםתפקיד
בפנימיהטובהבצורהנתקיימואלהדות

חב-מסגרתהיאמהוהאחדמצדהצבאית.
ומע-מדובר,שבההגיללקבוצתרתית
להת-יותרטובים=תנאים"בפניהמידה

מררוניסיוןידיעהעלהמתבססיםבגרות,
מהוההיאשנימצדהמחנכים.שלכזים

נושאיבעצםומושךסובהשפעהמכשיר
ובתפקידבתוכה,המתקיימיםהפעילות
מכשירההיאשאליוגבוהמסטטוסהנהנה

בוגריה.את

הגורמיםהודגשוכאןשהובאובדברים
ביסויהמונחיםוהפסיכולוגייםהחינוכיים

זומבחינהגםהצבאית.הפנימיהשלדה
נוערי,תרבות"שללאיצטלההיאראויה

חברתייעדלשרתכדישנוצרהגםמה
מסוים.

ובעקרו-בדפוסיםשהמתבונןלותרניתן
עשויהצבאית,הפנימיהשלנות-הפעולה

עלנוערכתרבותזהחינוכימוסדלראוה
אפשרראשוןבמבטהמקובלים.איפיוניה
החברה,שלמאודצרלתחוםלשייכה
קצונהלתפקידיבוגריםמכשירהבהיותה
ומעמיקהנוספתמחשבהאולםבצבא.
הקיימיםהחינוכיתהעשיהביסודותתבחין

יתברר,הרחבהבראיההצבאית.בפנימיה
בהכשרתהיאהפנימיהשלתרומתהכי

-הזמןובמהלךטובה,לאזרחותבוגריה
הנחותבחברה.חשוביםתפקידיםלתפיסת

ישזו,ברשימהששולבוואחרותאלה
לתתהצבאיתלפנימיהלאפשרכדיבהן

כדימסגרתהמחפשלנער,חיוביתתשובה
העומדותהשאלותלפתרוןבהלהסתייע
מכשירזומסגרתמשמשתבזמןבובפניו.
צעיריםשלוהצבהבמיוןהמסייעחינוכי

בכלל.ובהברהבפרטבצבאהיונילתפקיד
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