
 

 << לטבלת תכניות השטח לחצו כאן

 3.5.16סיכום פורום רכזי בוגרים כלליות 

 

, , הירושלמיתבני ציוןבינה, בית ישראל, מכינות: אדרת,  12-מבוגרים  14-רכזים ממשתתפים: 

 ערבה, רבין. מעגן מיכאל, עין פרת, , מיצר, לכיש, ימין אורדהעמק, הנגב, 

 

. דיברנו על המאפיינים מעבר ממכיניסטים לבוגריםוה תקופת סיום שנת המכינההמפגש עסק ב

תקופה אינטנסיבית מאוד, . זו בין פסח לסיום השנה – התקופה בה אנו נמצאיםהמיוחדים של 

נראה בשלב זה מצד אחד, . השלב הבאמחששות  יחד עםגדולה ושמחה התרגשות  יששבה  

החיים שאחרי המכיניסטים "מדחיקים" את העובדה שבעוד רגע המכינה תיגמר, ולכן הדיון על ש

מרוחק ואפילו מאיים. מצד שני, אם לאורך השנה החניכים נחשפים לנושא, קצת  הוא המכינה

האתגר גם סקרנות וציפיה של המכיניסטים להיותם בוגרים.  עולהובעיקר לפעילות בוגרים, 

" באופן מובנה להיות בוגר המכינההמשמעות של להצליח לעסוק בשאלה "מה בתקופה הזו הוא 

 .בלתי נפרד מתהליכי הסיום וכחלק

. בתקופה הזו יש מעבר דרמטי לאחר סיום המכינהש תקופת הקיץבנוסף עסקנו במאפייני 

עבודה, חו"ל או סתם מנוחה.  –מהאינטנסיביות של סיום המכינה חזרה לעיסוקים ה"רגילים" 

ושה שעלתה היא שבשלב זה החיבור לערכי המכינה עדיין טרי, ולכן אין קושי ב"החייאת" התח

רוח המכינה. גם הרצון בשייכות ומפגש חזק מאוד. לכן יש פוטנציאל גדול בתקופה הזו למפגשים 

הכנת  בחופשה/ . מצד שני, דווקא בתקופה זו המכינותופעילויות, בעיקר סביב השייכות החברתית

)אם כי לא האתגר בתקופה הזו הוא להמשיך ולמנף את סיום השנה תיחת השנה הבאה. / פ צוות

בנוסף, הועלה  .החזק של הבוגרים הטריים בחיבור למכינהצורך ולתת מענה לבצורה "כבדה"( 

 הצורך בליווי פרטני של בוגרים שמתגייסים מאוחר ו"נופלים בין הכיסאות".

כאשר הרכזים שיתפו בפרקטיקות להתמודדות עם ת קטנות ערכנו למידת עמיתים בקבוצו

 האתגרים. רעיונות מרכזיים שעלו:

  וראש המכינהעל ידי רכז הבוגרים )עדיפות לסדרת מפגשים( העברת שיעור במכינה 

לחשיפה לעולם הבוגרים, בליווי דף המפרט את הפעילויות, ההזדמנויות והתשתיות 

  העומדות לרשות הבוגרים.

 בהעברה פרונטלית / הובלת מעגלי דיון. בוגרים במפגשיםהשיתוף * חשיבות גדולה ל

 .הזמנת בוגרים לטיולי סיום )"חובק"( למפגש בלתי אמצעי עם המכיניסטים 

 .שילוב ביקור ב"בשותף" כחלק מלו"ז המכינה 

 .ארוחת בוגרים" בסיום המסע המסכם"  

  יטנה(.פרויקט התנדבות משותף לבוגרים במהלך הקיץ )קי –בסיום המכינה 

 תודה לכל המשתתפים על השיתוף והתובנות,



 

 תמר זעירא, רכזת בוגרים מכינות כלליות. 


