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תוכן עניינים:תוכן עניינים:



"השאיפה והרצון לגדלות, מרובה יותר מן היכולת של הכשרונות הטבעיים... אשר 
הכלים לא יוכלו לסובלן, ועלולים לבא גם לידי שבירה, אמנם להחליש את הרצון 

והשאיפה ודאי אסור" [הרב חרל"פ, מי מרום יח, עמ' צא]

את הפסקה הזו, ציטט בניהו ינקוביץ, מי שכתב וערך את החוברת הזו במהלך מליאת 
שנת ה40 שהתקימה השנה. 

לדמיון, לרצונות ולשאיפות שלנו אין גבולות.
לעומתם מציאות החיים מציבה בפנינו אתגרים ומגבלות שלא מאפשרים לנו לממש 

את כל הרצונות והשאיפות שלנו.
הפער הזה, בין הרצוי, למצוי - יכול להוביל לרפיון ידיים, ליאוש מעצם העשיה ולכל 

הפחות להנמיך ציפיות, ללכת על המוכר והבטוח.
אומר הרב חרל"פ - "להחליש את הרצון והשאיפה ודאי אסור". אסור לנו לוותר על 

הגדלות ולהיות אנשים בינונים שמסתפקים בהישגים שבכוחם להשיג.
אנו נדרשים לחשוב בגדול, וללכת בגדול בכל התחומים בעולם הרוח,

 ובעולם המעשה.
 

בחודש הארגון הקרוב נעסוק בנושא להיות אנשים גדולים. נושא שמתחבר למליאה 
התנועתית ולהחלטות שהתקבלו בה.

   
להיות אנשים גדולים זו תביעה. להיות הכי טוב בכל דבר שבו אני עוסק.

לוודא שההדרכה שלי בסניף משמעותית, ועמוקה, ברמת הפעולות, האישיות לדוגמא 
ובקשר האישי עם החניכים.  לגבש את השבט, לצרף אליו חניכים, מקהלים מגוונים 

-  מבתים מסורתים, עולים חדשים וחניכים עם צרכים מיוחדים.  לוודא שהסניף עסוק 
בדרכים לקדם ולחזק את כל המעגלים שסביבנו בשכונה/ בישוב / בעיר / בארץ 

ישראל ובעולם כולו.
 

אנשים גדולים לא מתעסקים רק ברובדי החיים היומיומים שבהם תלוי הקיום שלנו,  
נדרש מהם לאתגר את עצמם ואת סביבתם, לקחת אחריות, לפעול לשנות ולהיטיב 

את המציאות שסביבם.
אך יחד עם זאת, ובלי לגרוע מכל המשימות הגדולות - אדם גדול נמדד דווקא 

דבר המזכ"לדבר המזכ"ל
דביר עמיאורדביר עמיאור



ברגעים הקטנים. בתשומת לב לחבר, בפרגון לקומונר/ למד"ש, ברגישות 
לחניך משבט אחר, בעזרה להורים / אחים, בטלפון לסבתא לשמח אותה סתם ככה 
באמצע השבוע, בניקיון המסלול במסע, בחיוך, ובמאור הפנים, בלשבת ללמוד עם 

חבר לקראת מבחן, במוכנות לעשות את המשימות הקטנות, המעצבנות שאף אחד 
לעולם לא יתנדב לעשות אותם, בלי לצפות למחיאות כפיים.

כך צריכים להיראות החניכים שלנו, ועליכם מוטל להוביל אותם למקום הזה.

להיות אדם גדול זה לא דבר שקורה מהיום למחר, וגם לא בתוך חודש שלם שזה 
עיסוקו, מדובר בעבודה מתמדת שדורשת מאמץ, ומודעות גדולה, אך כמו כל מסע 

ארוך, גם הוא מתחיל בצעד אחד. 
אבל לפני שאנו יוצאים לדרך חשוב שנדע עוד דבר אחד -  כולנו אנשים גדולים!!! אם 
ה' ברא אותנו, כנראה שיש תפקיד ומשימה שרק אנחנו יכולים למלא. שלכולנו יש את 
ה'סגולה' - ה'מסוגלות' - להיות אנשים גדולים. בטבע שלנו אנחנו שם. התפקיד שלנו 

זה רק לקחת את הכוח הזה ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל אצלנו, ואצל כל אחת 
מהחניכות שלנו.  כל אחת בדרכה, לפי האופי, הכישרונות והיכולות שיחודים רק לה.

מדריכים,
המפעל העצום ששמו תנועת אריאל עומד עליכם. בלי העשיה שלכם בסניפים תנועת 

אריאל לא היתה יכולה להשפיע במציאות! 
אתם אלו שמובילים בפועל את התנועה למימוש ערכיה, אתם אלו שבידים מגדלים 

דור גדול, דור עובד ה', שמחובר ומחונך בדרכה של תורה בשלמות. 

אני רוצה להודות לכל אחד מכן על המוכנות, ההשקעה והמסירות הרבה לאורך כל 
השנה, ובמהלך חודש הארגון.  יהי ה' בעזרנו, בכל מעשה ידינו.

לפני סיום, זה המקום להודות לבניהו ינקוביץ על הכתיבה והעריכה של החוברת כולה, 
לצד כל העשיה שלו בתנועה. 

תודה מיוחדת לנתנאל גבאי, שהוביל את תחום בנים בשנתים האחרונות.  גם חוברת 
זו, נכתבה בליווי ובהנחיה שלה. 

בהערכה גדולה
ובצפייה לבניין אריאל.





המשימה לקחת נושא כל כך גדול ולפרק אותו לגורמים בכדי לבנות ממנו פעולה – 
איננה משימה פשוטה. יש עוד הרבה מה להוסיף בנושא ולשם כך כל חייך עומדים 

לפניך. מומלץ שתמשיך להתעסק בנושא זה עם החניכים גם לאחר חודש אירגון.
החוברת מחולקת לארבעה שבועות. כל שבוע בנוי משתי פעולות: פעולת שבת – פעולה 

באורך מלא, פעולת אמצע שבוע – פעולה קצרה, בשל הצורך להתעסק בשאר ענייני 
חודש אירגון (הצגה, ריקוד, ישום נושא וכו').

בשלוש שבועות הראשונים אנו עוסקים ברור המושג "אדם גדול" ועל השאיפה שלנו 
להיות אנשים גדולים. 

בשבוע הרביעי אנו נפגשים עם דמות של אדם גדול ומנסים ללמוד עליה וממנה. 
הדמויות איתם אנו נפגשים הם אליוס פז ז"ל ודגן ורטמן ז"ל, על אף שדמויות אלו 

בהחלט עוררו רושם יוצא דופן ובהחלט ראשם הגיע השמימה, השתדלתי כמה שיותר 
להפגיש את החניכים גם עם הצד האנושי שלהם דבר שלדעתי מוסיף יותר מוטיבציה 
ללמוד מהדמות. כאן גם המקום להודות למשפחת פז וורטמן על הזמן שהקדישו עבור 

הראיון לצורך החוברת.
נאלצתי לקצר בסיפורים על דמויות אלו בשביל שמבנה הפעולה יהיה ממוקד אך 

בהחלט יש הרבה מקום להרחיב על דמויות אלו ולכן מומלץ שקראו על דמויות אלו יותר 
(יש ספר יפה על דגן 'באהבת עולם דגן', וכן יש סרטונים עליהם רשמתי קישור בטיפים 

בסוף החוברת).
ניתן להרחיב בכל שבוע על ידי הצצה בפעולות של השבטים האחרים. וכן ישנם טיפים 

והרחבות בסוף החוברת. השבט החדש בהחלט יכול לקבל הרבה מכל השבטים, ובנוסף 
עומדים לרשותכם שתי יחידות לימוד בהרחבות בסוף, בהם ניתן לברר יותר לעומק את 

חשיבות הגדלות והשאיפה לכך.
חודש אירגון הוא חודש מאוד עמוס ופעמים שאנו כמדריכים מפספסים את העיקר 

ועוסקים בטפל. מאוד חשוב לנו שהגואש יגיע בזמן לסניף אבל את העיקר - את התוכן 
אנחנו מפספסים. החוברת רלוונטית לחניכים בדיוק כמו שהיא רלוונטית לכל אדם לכן 

אני ממליץ לכל מדריך לנסות להיכנס ולהכניס את החניכים יחד למסע שלם של 'לחיות 
חיים גדולים' ולהתגדל ביחד עם החניכים (כל אחד עם מקומו ויעודו) חשוב שגם אנו 
נהיה אנשים גדולים לא פחות מהחניכים היקרים שלנו. וכאן גם המקום לציין שמאוד 

נהניתי לעבוד על כתיבת החוברת ואין ספק שהיא הוסיפה לי המון.
יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות להגדיל תורה ולהאדירה ושיהיה שם 

שמים מתקדש על ידינו
בציפייה לבניין אריאל
העורך, בניהו ינקוביץ

ממנ לבנות בכדי לגורמים אותו ולפרק גדול כך כל נושא לקחת מה

דבר העורךדבר העורך
מעין הקדמהמעין הקדמה
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הדרישה להיות אנשים גדולים אינה מבקשת מאיתנו לרכוש 
דבר שאינו נמצא בנו. אם כך היה זה – איך יכולנו להיות בטוחים 

שאכן אנו מסוגלים לכך או נועדים לכך? 
הדרישה להיות גדול היא דרישה לגלות

 בעצמנו את מה שכבר נמצא בנו. 
בפעולה זו נדגיש לחניכים [ולנו] את ההבנה שאנו אנשים 

גדולים! יש לנו כוחות גדולים, יש לנו נשמה גדולה עם יעד גדול, 
ומתוך כך – יש לנו כמובן את היכולת ואת הדרישה להיות חלק 

משמעותי בתהליך הגאולה.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א - פתיחה לחניכים

כל ימיו חלם 'יוסף חלוץ' להיות חייל לתפארת מדינת ישראל. אבל לא סתם חייל 
הוא רצה להיות – הוא רצה לפקד על מאות חיילים בקרבות, לשלוח הרבה פקודות 

בזו אחר זו, ולנהל מבצע ענק בשלושה מוקדים בו-זמנית – למה דווקא שלושה? 
אין לדעת! אבל זה היה חלום חייו! 

יוסי התחיל בתור טוראי – חייל צעיר. הוא התאמן, סבל, התאמץ, השקיע והתקדם. 
לאט לאט תפס פיקוד. בהתחלה קיבל משימות קטנות, ואט אט גדל, עד שבסוף 
הגיע לדרגת אלוף. פעם אחת הוא הוזמן לפגישה סודית עם הרמטכ"ל, ובה הוא 

נפתח בסיפור:
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קיבל הוראה: עליו לפקד על מבצע מורכב, שבו 
ישתתפו אלף חיילים, ולא פחות ולא יותר – הם יהיו 

בשלושה מוקדים בו-זמנית! יוסי הבין שברגעים אלו 
הוא מגשים את חלום חייו.

וכעת ניגש למשימה:

• אפשרות א'
נשאל את החניכים:

כל אחד מכם הוא 'יוסף חלוץ' – חייל בצה"ל בדרגת אלוף. עומדים לרשותכם כרגע אלף 
חיילים, ואתם צריכים לתקוף שלושה כפרים בו-זמנית – כפר גדול ושני כפרים קטנים. כיצד 

תחלקו את החיילים שלכם? 
• אפשרות ב'

אפשר לשאול את אותה שאלה בצורה דרמתית יותר (וזה, כמובן, מומלץ יותר):
נחלק קלפים לחניכים [מצורף בנספח] עם צורות של חיילים, או לחלופין – נחלק חיילי פלסטיק 

קטנים (חלקם חזקים יותר חלקם פחות). נעמיד בפניהם שלוש תמונות של כפרים בגדלים 
שונים עם נתונים שונים של חוזק (כמות משאבים בכל כפר: כמות החיילים, כמות האוכל 

וכו'). החניכים יניחו על גבי כל אחת מתמונות הכפרים את מספר החיילים שהם חושבים שיש 
להקצות למתקפה על כל אחד מהם.

כעת ננתח עם החניכים אם שיקול הדעת שלהם נכון או לא: החלוקה צריכה להיות ברורה – 
כפר חזק זקוק להרבה חיילים שיתקפו אותו וכפר קטן זקוק לפחות.

• מסקנה מהסיפור והמשימה:
אנשים גדולים מקבלים משימות גדולות – יוסי קיבל משימה גדולה רק אחרי שהגיע לדרגה 

גבוהה.
אנשים עם כוחות גדולים צריכים להתמודד מול משימות קשות ואתגרים גדולים – מול הכפר 

הגדול נשלחו הרבה חיילים כדי להילחם מולו. 
הקב"ה נתן לכל אחד ואחד מאיתנו ייעוד גדול, כל אחד מאיתנו קיבל תורה גדולה עם משי־

מות – המצוות. ביחד עם כל המשימות קיבלנו גם יצר הרע, שנלחם בנו בכל הכוח כדי שניפול 
– וככל שהיצר הרע מזהה שאנחנו גדולים יותר, בעלי כוחות גדולים יותר, הוא מבין שעליו 

להילחם בנו בצורה חזקה יותר. 
כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות אדם גדול, שיכול לעשות משימות גדולות. אבל זה תלוי בנו! 
אנחנו צריכים להחליט להיות אנשים גדולים, ולא רק כאלו שהם "בסדר". במשך הפעולה וכל 

החודש נראה איך עושים את זה. 
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נשאל את החניכים:
למי יש משימות גדולות יותר וקשות יותר – לחיילים בסיירת מטכ"ל או לחיילים רגילים?

התשובה שנקבל, כמובן, היא שלסיירת המטכ"ל, שהיא יחידה מובחרת, יש משימות גדולות 
יותר.

כעת נאמר לחניכים:
עד עכשיו דיברנו על כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי. אבל זה נכון גם לגבי הדורות השונים 

של עם-ישראל – ככל שהדור גדול יותר הוא מקבל משימות גדולות וקשות יותר.
כשעם ישראל היה בגלות, המשימה שלו כעם הייתה להישאר יהודי – כל אחד היה צריך לש־

מור על עצמו בקהילה שלו מהגויים, שלא יפריעו לו ושיוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות בשקט.
כעת, כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, המשימה שלו היא לא פרטית אלא לאומית – להקים 

מדינה יהודית, צבא יהודי ומערכת חיים יהודית בכל דבר. 
יהדות כללית שכזו שייכת כבר לדור גדול יותר. 

לכן, יחד עם המשימה הגדולה הזו, עומדים בפנינו גם הרבה אתגרים חדשים שלא היו בעבר: 
האחריות ליהדותה של המדינה מוטלת על כתפינו – ועלינו להתמודד גם מבית, עם יהודים 
שאינם שומרי תורה ומצוות, וגם מחוץ, עם גויים שמנסים להשכיח ממנו שאנו עם סגולה. 

בשבטים הבוגרים יותר נדבר על כך שבנוסף למשימות ולאתגרים הלאומיים, גם לאדם הפר־
טי מצטרפים ניסיונות רבים – הדור שלנו חי בעולם חומרי מאוד, עם המון התמודדויות אישיות: 

בתחום המדיה, בתחום בזבוז הזמן ובזבוז הכסף, בתחום החומריות ועוד.

חלק ב - הדור
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חלק ג – להוציא בנו את הכוחות.

כעת נשחק משחק עם החניכים. מטרת המשחק היא לעוף עם הדמיון בלי לצמצם את 
עצמנו. יש לנו כוחות – בואו נלך על זה!

איך זה עובד?

בוחרים מתנדב (נקרא לו משה), ונותנים לשאר החניכים מספר לפי הסדר (1, 2, 3, וכו').

משה צריך לספר סיפור. 

במהלך הסיפור חניך מספר 1 עוצר את משה באופן אקראי, ואומר: "לא נכון!" על הדבר האח־

רון שהוא סיפר. משה צריך לשנות את מה שאמר למשהו אחר – אבל שעדיין יתאים לסיפור, 

וממשיך לספר.

חניך מספר 2 בוחר גם הוא מתי לומר: "לא נכון", ומשה שוב צריך לשנות את המשפט האחרון 

שסיפר, וכך הלאה.

לדוגמה: 

משה מספר: "אבא שלי ואני למדנו פרשת שבוע..." 

חניך מספר 1: "לא נכון!" 

משה: "אה, סליחה, אבא שלי ואני יצאנו להתאוורר בחוץ, ופתאום ראינו את הרב,"

חניך מספר 2: "לא נכון!" 

משה: "ראינו מטוס בחניה של שמעון," 

חניך מספר 3: "לא נכון!" 

"טוב, האמת שזה היה בחניה של דוד אברמוביץ לבית משפחת הלוי." 

וכן הלאה.

כשמסיימים סבב של חניכים מחליפים את החניך המתנדב, או לחלופין – כשנמאס למשה, 

הוא יכול לענות למי שאמר לו "לא נכון" ב"סבבה, אז תספר את זה אתה", ואז החניך שאמר 

"לא נכון" ממשיך לספר את הסיפור...
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סיכום!
במהלך הפעולה הבנו שלאנשים גדולים יש אתגרים גדולים. 

בתור עם מיוחד יש לנו אתגרים גדולים במיוחד, ועלינו 
לעמוד עליהם ולהצליח בהם, ובמיוחד בדור הגדול והמיוחד 

שאנו חיים בו – שמשימותיו גדולות בהתאם.
אבל הבחירה האם להיות גדול נתונה בידינו: יש בנו כוחות 

גדולים, ועלינו לנצל אותם ולהוציא אותם אל הפועל.

הדמיון הוא אין-סופי (לא רק שהסיפור מומצא מלכתחילה – אנו יכולים לשנות אותו במהלכו, 

להוסיף עליו עוד וכו'). השאיפות שלנו יכולות להיות אין-סופיות, והכוחות שלנו –  אמנם בעלי 

סוף וקץ, אך הם בהחלט עצומים מאוד. עלינו לעוף עם השאיפות שלנו ועם הכוחות שלנו, 

ולהוציא מעצמנו כמה שיותר – וכך נוכל להשלים את ייעודנו ולקרב את גאולתנו השלמה!
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ה נווווהלללע גלעד - נווהגלעד - נווהגלללעדדד
פעולת 
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אמא של יוסף לבית משפחת הלוי ביקשה ממנו בשעה 8:00 שילך לקנות שקית 
חלב 3% מחנות של דוד, מרחק רכיבה של 3 דקות מהבית, יוסף הידוע בכינויו 
יוסף מכבד הורים ישר בלי לשאול שאלות חבש קסדה עלה על אופניו ודהר, 

בזהירות כמובן, לכיוון החנות של דוד. רגעים ספורים לפני שהוא מגיע למכולת 
הוא קולט את נחמן מלקישוביץ עם אופניו החדשות מנסה להחזיר את השרש־

רת למקומה (כמובן מהסיבה שהיא נפלה) כעת יוסף נכנס לדילמה:
מצד אחד כעת אני בשליחות של אמא – מצוות כיבוד הורים ועל פי 

המצופה ב-8:07 אני אמור להיות בבית עם שקית חלב (אם אנחנו יוצאים מנקו־
דת הנחה שהליך הרכישה לוקח דקה) ומצד שני נחמן צריך עזרה ואולי אני יכול 

לעזור לו גם, אבל יתכן והוא יכול גם להסתדר לבד וחבל להתעכב לאמא.

פעולות אמצע שבוע של חודש ארגון נועדו לשמור על 
הרוח של הנושא בצורה טובה באופן רציף, היות 

ובאמצע שבוע עלינו לעסוק גם בשאר ההכנות של 
חודש ארגון. לכן הפעולות קצרות (כ- 10-15 דק'). 

מבנה הפעולות יהיה הצגת דילמה. 
במהלך כל שבוע נשאל 1-3 חניכים אם הם פגשו השבוע 
משהו שמתחבר למה שדברנו בפעולות: כגון, אדם גדול? 

מעשה גדול? דילמה שקשורה לגדלות?

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

!
 על מנת להוסיף מימד
 נוסף לסיפור, מומלץ
 להשתמש באביזרי

הצגה או במוזיקת רקע
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אנו מבקשים מחניכינו [ומעצמנו] לממש את 
היכולת להיות אנשים גדולים. אך קודם-כול, עלינו 
להבין: מה זה אומר להיות 'אדם גדול'? רק אחרי 
שנברר זאת, נוכל לדעת מה בדיוק אנו מבקשים 

ומה בדיוק עלינו לעשות כדי לממש זאת. 
במהלך פעולה זו ננסה לברר יחד: מהו אדם גדול?
אם ברצונכם להרחיב בנושא (לעצמכם או לחני־

כים), אפשר לעיין במערכי הפעולות של השבטים 
הבוגרים.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א - פתיחה לחניכים

הצגת יחיד: מדריך אחד מציג והמדריך השני מקריא את הסיפור.  (אפשר גם לתת לחניכים 
להציג ולקריין, ואם אין אפשרות כלל להציג – אפשר פשוט לספר את הסיפור).

ברוסיה הלבנה נגזרה גזרה על היהודים. כדי להפר את הגזרה, רצו היהודים לשלוח נציג 
למלך כדי שֵירצה אותו. הם לא ידעו את מי לשלוח, ולכן שלחו קבוצת נציגים אל הרב, כדי 

לשאול אותו את מי כדאי למנות כנציג. 
אמר להם הרב: "תשלחו אדם גדול!" 

שמחו הנציגים שמחה גדולה, הודו לרב וחזרו לביתם. 
למחרת, אחרי תפילת שחרית, שאלו בני הקהילה את הנציגים: "נו, מה הרב אמר לכם? את מי 

צריך לשלוח?" 
אמרו להם הנציגים: "הרב אמר לנו לשלוח אדם גדול." 

שמחו אנשי הקהילה שמחה גדולה, אך לאחר רגע קל נמחק החיוך מפניהם. 
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כעת נספר סיפור לחניכים:
 

(באחד משיעוריו סיפר הרב מרדכי אליהו זצ"ל את הסיפור הבא:)
בתקופה שבה היה הרב מרדכי אליהו דיין בבית-הדין בבאר שבע, היה סכסוך גדול בין כמה 

שייחים (מנהיגים) בדואיים לבין הבן של השייח הגדול של הנגב.
בית-הדין של הבדואים היה סמוך לבית-הדין של הרב. יום אחד ראה הרב התקהלות גדולה 

ליד בית-הדין. אותו סכסוך גדול משך קהל רב של בדואים למקום. 
הרב היה בדיוק בדרכו לבית-דינו, כשלפתע הוא שם לב שהשייח הגדול רץ אחריו, ועמו שני 

שוטרים. השייח פנה אל הרב בערבית וקרא לעברו: "אתה, אתה!" הרב עשה עצמו כאילו 
אינו מבין את השפה הערבית, והמשיך ללכת. השוטרים התקדמו עם השייח אל הרב, ואמרו 
לו שהשייח ראה את הרב מרים לחם מהרצפה, מנשק אותו ומניחו במקום גבוה. מעשה זה 

השאיר רושם גדול על השייח, וגרם לו להבין שלפניו אדם גדול. כעת הוא מעוניין שהרב ישפוט 
בתיק של בנו. בתחילה ניסה הרב להתחמק, אך לאחר שהפצירו בו – קיבל על עצמו את 

המשימה, והצליח לעשות שלום ביניהם.

חלק ב – גדול גם בקטנות 

"רגע, מה זה אדם גדול?" שאלו כמה אנשים. 
"מה זאת אומרת 'מה זה אדם גדול'?" צעק יוסי החזן, 

"אני אדם גדול! אני שוקל למעלה ממאה ועשרים קילו!" 
משום-מה לא קיבלו אנשי המקום את הנימוק של יוסי 
החזן, והחליטו להפנות את השאלה אליכם (החניכים). 

אז מה אתם אומרים – מיהו אדם גדול?
נשאל את החניכים: מה זה אדם גדול?

אפשר לכוון אותם ולדייק ביחד איתם: איך מתנהג אדם גדול? מה הופך אותו לגדול? אלו 
מעשים עליו לעשות? האם רק אדם מפורסם הוא גדול? וכן הלאה, בהתאם לצורך.

נשאיר את השאלה פתוחה.
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• נשאל את החניכים:
איך הפעולה הקטנה של הרב אליהו גרמה לשייח לרצות שהוא ישפוט במשפט של בנו?

• נשמע את התשובות של החניכים, ולאחר מכן נסביר 
(ייתכן שהחניכים יגיעו למסקנה זו בעצמם):

השייח ראה איך הרב מדייק בפעולות הקטנות, עם עצמו, לבדו, תוך הילוך ברחוב, והגיע 
למסקנה שהזהירות הקטנה הזו של הרב היא סימן לכך שכל חייו פועלים מתוך סדר, זהירות, 

דיוק וערנות. התכונות הללו מסמלות אישיות גדולה – אישיות כזו ודאי תעשה דין צדק.
אדם גדול הוא אדם שמחובר כל-כולו לטוב, ודווקא פעולותיו הקטנות, אלה שאינן נעשות 

בפרהסיה, מעידות על הגדלות התמידית שלו. גם במקומות שבהם אין אנשים ואין רושם רב – 
הוא פועל בגדלות.

כעת נשחק עם החניכים משחק:

מהלך המשחק:

(מומלץ לשחק את המשחק בחלל גדול).

עומדים במעגל. בכל פעם שני חניכים מנהלים 'דו-קרב'.

אופן הדו-קרב מתנהל כך: בוחרים קטגוריה כלשהי, למשל: "כלי נגינה", ומתחילים בקרב. 
מטרת כל אחד מהחניכים היא לומר שלושה חפצים שמשתייכים לקטגוריה הזו (למשל: 

גיטרה, תופים, חצוצרה) ברצף, בלי שהשני יקטע אותו באמצע עם חפץ משלו. 

למשל: אם חניך א' אמר: "חלילית, תופים...", ואז חניך ב' נכנס באמצע דבריו עם: "מפוחית!" – 
חניך א' צריך להתחיל מהתחלה, ולנקוב בשמות שלושה כלי נגינה אחרים, ברצף ובלי להיקטע 
בידי כלי נגינה שיאמר חניך ב'. לעומת זאת, לחניך ב' בשלב זה נותר להגיד רק עוד שני כלים, 

כי כבר אמר "מפוחית!" כדי לקטוע את חניך א'. ילד מביס את חברו אחרי שמצליח לומר 
שלושה חפצים ברצף, ואז עליו לצעוק מילה שעליה החליט המדריך מראש.

חלק ג – לא ליפול 
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כאשר הילד מנצח הוא צועק: "אה", ומצביע על ילד אחר בשבט. כעת הוא מנהל איתו את 
הדו-קרב. וכן הלאה. 

האחרון ששורד בכל הדו–קרב הוא המנצח. 

כדי לתת לחניכים תחושה של דו-קרב של ממש, מומלץ בחום שההזמנה לדו-קרב, 
וקריאות ההפסד או הניצחון, יהיו בקולות של סמוראי...

לאחר המשחק נאמר לחניכים שהאדם הגדול מנסה לשמור על רצף בדרכו הטובה, אך גם אם 
הוא לא מצליח ודרכו נקטעת – הוא עדיין ממשיך לשמור על קור רוח וריכוז, וממשיך בדרכו 

ולא מתייאש.

נסכם!
אדם גדול הוא לא בהכרח אדם שעושה דברים יוצאי דופן, 

דברים 'מפוצצים', אלא הוא אדם שמשתדל להיות אדם טוב 
תמיד, ותמיד לעשות את מה שנכון ואת מה שצריך לעשות 
עכשיו. הגדולה שלו נמדדת בכוחות הנפש הגדולים שלו. 

בנוסף לכך, הוא גם כזה שחושב על עם-ישראל, על התורה 
ועל ארץ-ישראל, ולא מרוכז רק בעצמו – הוא כל הזמן מחפש 

וחושב איך להיטיב.
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!
 אם אתם עושים

 תחרויות בחודש אירגון בין

ומלץ לעשות כמה
 שבטים מ

וכים ובמהלך
 קטגוריות של ז

כיצד לא יהיו
 החודש עשו חשבון 

.שבטים שיפגעו

יוסף הולך בדרך לתומו. לפתע הוא רואה אדם פוחז, פוחז מאוד, שאוכל 
גלידה – ואם שאלתם מדוע בגלל שהוא אוכל גלידה הוא פוחז, התשובה 

היא (לא בגלל שהוא בשרי! כי הוא פרווה) כי זרק את העטיפה על 
הרצפה!!! (מקווה שלא נפלתם כששמעתם מעשה נבזה זה...) כעת יוסי 

בדילמה:
האם להעיר לאדם הפוחז הזה ולומר לו שעליו להיות בוש - או לחילופין 
לשאול אותו שאלה תמימה "מה ראית למעשה נבזה זה"? האם להרים 
בפניו את העטיפה ולזרוק לפח כדי שירגיש לא נעים? האם להתעלם 
ממעשה זה ולהגיע למסקנה שהוא לא צריך לחנך את העולם, ובנוסף 

אין צורך שהוא ירים לכלוך של מישהו אחר? 

להגיד ולא חובה דווקא את הרעיון של מה שהם צריכים במשחקי אימפרוביציה שידעו טקסט להצגה, תרגל אותם  כאשר אתה מלמד את החניכים !
מילה במילה... 
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בשבועות הקודמים עסקנו בהבנה מהו אדם גדול, וראינו שאנחנו – כל אחד ואחד 
מאיתנו – מסוגלים וצריכים להיות אנשים גדולים. 

כעת עלינו להתחיל להתמקד במפגש האישי שלנו, כל אחד ואחד במקומו:
ראשית, כל אחד קיבל כוחות מיוחדים מהקב"ה, נתוני חיים מיוחדים ושליחות 

מיוחדת, שאותה הוא צריך לגלות – בכך שיתבונן ויגלה את כוחותיו וכישרונותיו 
המיוחדים.

מלבד השליחות הגדולה, צריך כל אחד מאיתנו להיות ערני תמיד, ולחפש את 
השליחויות הקטנות שבמהלך חייו, לבדוק מה הקב"ה רוצה ממנו כעת בבית, או כעת 

בכיתה, או כעת בסניף וכו'.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

נפתח בסיפור:
היֹה היה רועה צאן אחד. יום אחד קיבל הרועה הודעה מהמלך, ובה נאמר שהמלך רוצה 

לפגוש אותו. הרועה היה מופתע ונרגש – מדוע מעוניין המלך לפגוש אדם פשוט כמוהו? האם 
עשה דבר-מה לא בסדר? האם עבר על אחד מחוקי המלך? 

הלך הרועה בחשש אל המלך, מצפה לשמוע בשל-מה הוזמן.

כשהגיע אל המלך אמר לו המלך: "רועה יקר וחביב, ברצוני למנותך למנהיג על עיר הבירה 
שלי."

"אני?!" תמה הרועה. "מדוע? אני אדם פשוט." 

ענה לו המלך: "יש לך תכונות של מנהיג! אינך עובר את החיים סתם-כך, אתה מחפש 

חלק א - פתיחה לחניכים
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משמעות לחיים, וכאשר מתרחש אירוע מיוחד – אתה 
מיד מנסה להבין מדוע הוא אירע, מה עומד מאחוריו. 
אינך חי את חייך סתם כך, ללא התבוננות. אני חוזר 

שוב, ברצוני שתהיה מושל עיר הבירה." 

אמרו להם הנציגים: "הרב אמר לנו לשלוח אדם גדול." 

שמחו אנשי הקהילה שמחה גדולה, אך לאחר רגע קל נמחק החיוך מפניהם. 

• נשאל את החניכים:

אתם יודעים שהסיפור הזה קרה באמת? אתם יודעים מי היה הרועה שנבחר למנהיג? 

• התשובה:

התשובה היא, כמובן, משה רבנו! על משה רבנו נכתב:

"ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין. ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר, ַוָּיבֹא ֶאל ַהר 
ָהֱאקים חֵֹרָבה: ַוֵּיָרא ַמְלַא ד' ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹו ַהְּסֶנה, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה 
ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל:  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה, ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה: ַוַּיְרא 

ד' ִּכי ָסר ִלְראֹות, ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאקים ִמּתֹו ַהְּסֶנה".

אצל משה היו תכונות מולדות של מנהיג. כבר בתחילת דרכו הוא פוגע באיש מצרי שמכה 
איש יהודי, הוא מוכיח יהודי שבא להכות את רעהו, הוא מגרש את מי שעושה עוול לבנות יתרו. 

אך מעבר לעובדה שיש בו תכונות טובות, משה גם מנסה לברר ולמצוא בכל אירוע שעובר 
עליו את מה שייתן לו לממש את כוחותיו בצורה טובה. 

אלוקים רואה שמשה לא חולף על-פני הסנה, סתם מתפעל (אומר, למשל: "וואו, איזה קווול"), 
וממשיך הלאה... לא! הוא עוצר ואומר: יש אירועים מיוחדים בעולם, וצריך לברר ולהבין מדוע 

הם מתרחשים.

ואז נאמר בפסוק: "ַוַּיְרא ד' ִּכי ָסר ִלְראֹות" – כשאלוקים רואה שמשה רבנו מחפש משמעות: 
"ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאקים ִמּתֹו ַהְּסֶנה"! – הוא קורא אליו, שיהיה מנהיג!

עם השבטים הצעירים יותר נבחר להתמקד במעשי החסד והאכפתיות שראינו אצל משה 
–  הדאגה לעברי שהוכה במצרים, הדאגה לשה הקטן וכו' – ונבחר להעצים מעשים מוחשיים 

יותר וברורים להם יותר. פחות נדבר על מושגים מופשטים של התבוננות וכדומה.

נסיק עם החניכים מסקנות:

אדם גדול לא 'זורם' עם המציאות בלי התבוננות. הוא מסתכל סביבו, פוקח עיניים, נמצא 
באכפתיות לסביבה, ושואל את עצמו כל הזמן: איפה אני צריך להיות עכשיו? 

מה המשימה שלי עכשיו?
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לפעמים המחשבה תיקח כמה שניות, לפעמים כמה דקות 
ולפעמים אף יותר – תלוי בגודל השליחות ובגודל ההחלטה...

חלק ב – מקומי וייחודי

כעת נשחק משחק עם החניכים:
מחזיקים ידיים במעגל גדול, וכל חניך מקבל מספר לפי הסדר. 

צועקים ביחד: "נלחמים, שלוש ארבע ו...", 
וכל אחד מהחניכים נותן קפיצה אחת לכיוון כלשהו וקופא בתנוחת נינג'ה כלשהי. 

כעת מתחילים סבב, לפי סדר המספרים:. 
כל אחד בתורו יכול לקפוץ קפיצה אחת או לעשות צעד ולהניף את ידו פעם אחת בתנועה 

חדה לעבר כף היד של העומד לידו. מי שנתנו לו 'כיף' – היד שלו יוצאת מהמשחק (ונשארת לו 
עוד אחת). אם פגעו למישהו בשתי הידיים הוא יוצא מהמשחק.

הערות: 
יש לשים לב שבקפיצות לא מניחים את הידיים על הרצפה (כי כך אי אפשר לתת בהן 'כיף'). 

אפשר מדי פעם לעשות איפוס מקומות - לסדר מעגל חדש עם מספרים שונים לכל חניך, 
ולשוב על המשחק.

• נסכם לחניכים:
לכל אחד יש את המקום שלו, ועליו לראות לאן הוא יכול להתקדם כדי להצליח, לאן הוא צריך 

לשאוף ולאן הוא צריך לקפוץ. אבל את כל זה – עליו לעשות מתוך מקומו! מתוך היכולות שלו! אין 
טעם לדלג על שלבים ולנסות לחקות אחרים – לכל אחד יש את המקום שלו, את ההתקדמות שלו 

ואת המגמה שלו.
כל אחד בחיים צריך להכיר את עצמו ואת מקומו (כדברי הרב קוק: "דע את עצמך ואת עולמך... 

עלה למעלה עלה כי כח עז לך"), ומשם להתקדם ולפרוח. לכל אחד יש את הכוח להיות אדם 
גדול – אם הוא ינצל את היכולות שלו. אל לו לנסות לחקות את האחרים! כי הוא לא האחר, ומכיוון 

שכך – הוא בהכרח עלול להיכשל אם ינסה להיות כמותו. (אפשר, כמובן, ללמוד מהאחר. אך לא 
לחקות אותו). 

כל אחד יאמין בעצמו, ישאף ויתקדם, ובעזרת ה' יצליח!
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רפאל יהודה בן-זכאי היה סנדלר ברחוב הנביאים בירושלים, 
בכל חודש הוא מרוויח 500 קופקוט ומתוכם היה מפריש 50 
קופקוט נדוניה עבור חתונת ביתו. שנה לפני החתונה ראה 
רפאל שככל הנראה הוא לא יוכל לגייס סכום נאה לנדוניה 
וכעת הוא צריך למצוא פיתרון להכנסה נוספת. לצורך זה 

נכנס רפאל יהודה בן-זכאי לדילמה:
האם עליו לעלות את מחיר נעליו? האם עליו לנסות ליצר יותר 

נעלים ביום? האם עליו לנסות ללמוד מקצוע חדש שפחות 
אהוב עליו אך מכניס יותר כסף בחודש? 

!
כולים לעשות שיר

 אתם י

 בסניף על נושא חודש

ארגון

 נסו שכל הדברים שאתם!
 עושים יהיה סביב הנושא

 של החודש
(ריקוד, שיר, הצגה)
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כשהייתי קטן לימדו אותי על החשיבות של הרמת לחם מהרצפה. הבנתי שזה 
חשוב, השתדלתי לעשות זאת – אבל לא יודע למה, עדיין לא "נדלקתי" על זה. עד 

שיום אחד אמא שלי סיפרה את הסיפור על הרב מרדכי אליהו (אותו סיפור שסיפרנו 
בפעולה בשבוע השני). הסיפור הזה נתן לי אישיות לדוגמה, המחיש לי את המושגים 
בצורה חיה יותר. הסיפור והדמות נתנו לי את ההבנה שהמושגים הגדולים הללו שע־
ליהם מספרים לי – אכן קיימים בעולם אצל בני-האדם ואף אצלי הדבר יכול להיות, 

אם פשוט אקום ואעשה מעשה. היום אני מקפיד יותר להרים לחם מרצפה. 
בפעולה זו נקבל השראה מאנשים גדולים שחיו עמנו, ומתוך כך נצא ונתחיל לפעול.

במהלך הפעולה נתבונן בדמותו של אליעזר יוסף פז ז"ל – המכונה 'אליוס',
 ונקבל ממנה השראה.

שימו לב! לפעולה זו צריך להתכונן ולהכין עזרים לפני שבת!

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א - ללמוד מהגדולים

נסכם לחניכים את השבועות האחרונים:
בשבועות האחרונים עסקנו ב'איך נחיה חיים של גדלות', איך ננצל את המסוגלות שלנו להיות 

אנשים גדולים. כחלק מזה מומלץ גם ללמוד מדרכם של אנשים גדולים אחרים.
• כעת נשאל את החניכים שאלה:

אנחנו, כידוע, משתדלים להיות מי שאנחנו, ולא לחקות אנשים אחרים. אם כן, מדוע אנו 
מנסים ללמוד מדרכם של אנשים אחרים, גדולים ככל שיהיו? ובעצם, מה ההבדל בין לחקות 

מישהו לבין ללמוד ממישהו?
• התשובה: חיקוי הוא העתקה של אחד לאחד מהאדם האחר, ללא התאמה אישית אל עצמי, 

ואילו לימוד הוא התאמה של המעשים ליכולות שלי. לחקות את הרב אלישיב זצ"ל פירושו 
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לשבת כל היום וכל הלילה וללמוד. סביר להניח שאדם שיעשה את זאת ללא הכנה מוקדמת 
יתמוטט.ללמוד מהרב אלישיב זצ"ל, לעומת זאת, פירושו להתמיד ולשקוד על לימוד התורה, 

ברמה המתאימה ליכולות שלנו. לימוד נותן לנו התקדמות מסודרת והדרגתית, בהתאם אלינו 
ולמה שנכון לנו. לימוד הוא לקיחת רעיונות טובים וחשובים ויישומם בחיינו.

כעת נאמר לחניכים שהיום נלמד מדמותו של אליעזר יוסף פז, המכונה 'אליוס'.

נספר לחניכים:

 ישנם אנשים גדולים שאינם מפורסמים. אין קשר בין גדלות לבין פרסום. כעת ניפגש עם דמות 
של אדם גדול, שלא כולם מכירים, ננסה ללמוד ממנו ונגלה שלהיות גדול זה דבר אנושי ואפשרי.

ומהריחוק  הנוראה  מההתבוללות  גרמניה  יהדות  להצלת  שלמה  תוכנית  בנה  ז"ל  פז  אליוס 
מהדת. תוכנית זו יצאה לפועל וברוך ד' יהדות גרמניה הרבה יותר מבוססת, והרבה מכך בזכותו. 
את  ועודד.  חיזק  העצים,  הזמן  כל  אליוס  היהדות,  את  לחזק  לגרמניה  שיצאו  השליחים  את  גם 
כשהיה  לכן  קודם  גם  באליוס  לראות  ניתן  היה  שמסביב  לאנשים  וחיזוק  העצמה  של  התכונה 
קצין בצה"ל (רס"פ בעורב נח"ל) ודאג כל הזמן לחזק את לוחמיו ולהעצים אותם. אנשים אהבו 

להיות בסביבתו והרגישו שהוא עוטף אותם אהבה.

עלינו לדעת שגם דמות גדולה כמו אליוס הייתה אנושית ורגילה לחלוטין. אליוס היה ילד מאוד 
מאוד, אומנם את השובבות שלו הוא לא עשה מתוך מרדנות אך בהחלט הוא ידע לעשות שטויות. 
אפשר גם לומר שאליוס לא היה מהתלמידים המצטיינים בבית הספר - 'ילד טוב ירושלים'. אף 
שאליוס לא ממש אהב לשבת וללמוד, אליוס אהב מאוד לטייל בטבע, וללמוד על הטבע. אבא 
כך  עקרבים,  לצוד  צנצנת  עם  מהבית  לצאת  אהב  ילד  בתור  שאליוס  מספר  יבל"ט  אליוס  של 

חלק ב' – בנקודות הקטנות

על שאיפות גדולות, אחריות על עם ישראל והתמדה
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שלאחר כמה זמן של צייד הוא היה חוזר עם עשרה עקרבים צהובים ארסיים בצנצנת (אל תנסו 
את זה!!). אכן אליוס השובב היה מלא באומץ, סקרנות וביטחון עצמי. כל מקום שאליוס היה הוא 
תמיד נכח, ועורר רושם. בשולחן השבת אליוס תמיד היה דומננטי, מעלה שאלות לדיון וחותך 

את דעתו באופן חד משמעי.

לקח  הוא  כישוריו  את  שונה,  קצת  לכיוון  כישוריו  את  לקח  אליוס  בצבא,  שלו  השירות  במהלך 
נח"ל  עורב  תורת ישראל. אליוס התגייס ליחידת  עם  כמובן  ועם ישראל  ארץ ישראל  של  לכיוון 
ושם הוא החל יותר ויותר לתת מקום לאחרים, לפרגן להם ולקדם אותם, אם בעבר אליוס יותר 
לאחרים,  מקום  ולתת  לבלוט  פחות  השתדל  ויותר  יותר  אליוס  כעת  הגיע  אליו  מקום  בכל  נכח 
החיילים של אליוס מספרים איך כל הזמן אליוס דאג להם ועודד אותם. אליוס שירת קבע בצבא 
ויום אחרי שהשתחרר הוא כבר היה בשדה התעופה לגרמניה כדי לעשות שם שליחות. המצב 
כיצד  שלמה  תוכנית  לכתוב  החליט  והוא  שקט,  אליוס  את  השאיר  לא  שם  היהדות  של  העגום 
ניתן לבסס יותר את היהדות שם כדי שלא חלילה תאבד. (עלינו לזכור שאף שלא היה לאליוס 
בהתאם)  תוכניות  ולכתוב  לחלום  לשאוף,  ממנו  מנע  זה  אין  הכל,  את  לעשות  המשאבים  את 
לאחר כמה זמן תורם השקיע בתוכנית והתוכנית החלה לצאת לפועל. הרבה יהודים הרגישו את 
חובתם לאליוס ואף היו לוקחים אותו כסנדק בברית של בנם. את ברית המילה, דבר הסמל את 
החיבור לעם היהודי והמסורת, עוד משחר הילדות - הם ראו לנכון לכבד בו את אליוס שכל כך 

קירב אותם לשם - ליהדות.

הקיימת  העולמית  עקיבא  בני  של  שנתית  תוכנית  "ההכשרה",  את  בגרמניה  הקים  בהמשך 
בסניפים שונים בעולם. התוכנית מיועדת לחניכי התנועה, בני כיתות י', המגיעים לשנה לישראל 
שונים  חלקים  עם  והיכרות  טיולים  התנדבויות,  לימוד,  תוכניות  באמצעות  הארץ  את  ומכירים 

בחברה הישראלית.

אפשר היה לראות איך כל הזמן אליוס עבד על עצמו והשתדל להיות יותר ויותר אדם טוב, אכפתי 
היו  לעיתים לתרופות  מיני תרופות,  כל  לקחת  צריך  אליוס היה  ימיו,  סוף  לקראת  לזולת.  ורגיש 
תופעות לוואי של עצבים וכעסים, אליוס היה מודע לתופעות לוואי אלו ולכן החליט שבזמן של 
תופעות לוואי אלו הוא פשוט שותק ולא מדבר אף עם ילדיו הקטנים כדי שחלילה לא יכעס על 

מישהו ויפגע. דבר שמעיד על עבודה מתמדת בשביל כל הזמן להיות יותר טוב.

אליוס לצערנו נפטר ממחלה, מזכ''ל בני עקיבא העולמית ספד לאליוס: "אליוס, קראנו לך בעל 
מוכן  היית  ברורים,  ויעדים  חזון  הצבת  גרמניה,  יהדות  את  כאבת  כי  חלומות,  בעל  החלומות. 
להלחם עליהם בלי לוותר. לפעמים נתפסת כהוזה, לא מציאותי. לא מחובר. הייתי אובד עצות 
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• כעת נאמר לחניכים שנשחק משחק המכונה: 'מצב אוזניים חמות'.

אתם ודאי שואלים את עצמכם: למה קוראים למשחק כך? את התשובה נענה בסוף המשחק...

• הכנה מראש:

כתר בריסטול– באמצעות בריסטול יוצרים כתר לראש של חניך (מומלץ ליצור בכמה גדלים),

סיכה משרדית,  

פתקים שעליהם נכתוב מציאות מביכה בגוף ראשון, כגון: "יש לי הרבה שוקולד מרוח על האף, 
ואני לא יודע ִמזה". (מצורף בנספח).

איך המשחק עובד?

בוחרים שני נציגים. על אחד מהם מניחים כתר עם סיכת ביטחון, ועל הסיכה תולים פתק-
מצב-מביך, שבו לכאורה נמצא החניך שחובש את הכתר. החניך השני צריך, באמצעות אמירת 
משפטים או פעולה של הצגה, לגרום ל'בעל הכתר' למצוא פתרון לבעיה שלו, בלי שיגיע למצב 

של בושה.

ניקח את הדוגמה שציינו, שעל בעל הכתר כתוב: "יש לי הרבה שוקולד מרוח על האף, ואני לא 
יודע ִמזה".

הנציג השני צריך למצוא פתרון יצירתי איך לגרום לחניך לנקות את הלכלוך מהאף, בלי שהוא 
ירגיש מובך. צורת הפנייה לבעל הכתר צריכה להיות נכונה גם בנוסח הפנייה וגם בדרך 

הפנייה (בהמחשה דרמתית). אפשר לתת ניקוד על פי רמת היצירתיות.

לדוגמא:

חניך א' (בחיוך): אחי, יש לך מלא שוקולד על האף! – כושל.

חניך ב' (ברצינות): קח מגבון, אחי, יש לך לכלוך באף. – סביר.

חניך ג' (בפנים שלא משדרות התעניינות גדולה): אחי, יש לך איזה לכלוך קטן באף, שטויות, לא 

מול העקשנות שלך. כשניסיתי לרכך אותך קצת- היית מסתכל עלי ומבהיר לי 'לא ילך לך, חבל 
על המאמץ'. אך בניגוד ל'בעלי חלומות' אחרים המסתובבים בינינו היית חולם ומגשים. חכם, 
דרך  הדלת-  דרך  לא  אם  מבוקשך.  את  השגת  הראשונה.  מהמדרגה  וביצועיסט  עקשן  חריף, 

החלון. אם לא בדרך המלך, בדרך חתחתים"
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משהו רציני, אבל סתם כדאי שתנקה את זה. – מוצלח.

חניך ד' (ברצינות, באדישות קלה וב'סחבקיות'): שמע, אחי, 
אין לי מושג איך קרה שהתלכלכתי באף בשוקולד... איזה 

נסכם!
אנחנו יכולים לקחת השראה מאדם פשוט וגדול, שעשה מעשים

 גדולים – אך לא בהכרח היה מפורסם. כמו אליוס. תמיד הוא היה 
עסוק במחשבה איך לקדם את עם-ישראל, איך לעזור לעם-ישראל. 
כל הזמן הוא חלם להתקדם ולקדם, תמיד שאף לעוד ועוד. הוא לא 
פחד לחלום! ִעם כל זה – הוא גם לא שכח להיות רגיש לזולת. הוא 
תמיד חשב על הצד השני – איך הוא מרגיש, מה יקרה לו כתוצאה 

ממעשה שלו. וכמובן לעבוד, אליוס עבד!  הוא כל הזמן ניסה עוד ועוד 
לשפר את המידות שלו להיות אדם יותר טוב, הוא הבין שיש דברים 

שלא באים בטבעי אלא צריך לעבוד עליהם.

קטע, גם אתה התלכלכת קצת, אבל אצלי זה היה הרבה יותר רציני, מזל שניקיתי את זה, כדאי 
שגם אתה תנקה. – מוצלח.

חניך ה: אחי, בוא מלחמת מים! – אם חובש הכתר הוא אדם מתאים למלחמת מים – זהו 
משפט מוצלח ביותר!

זהירות: יש לשים לב שהחניכים לא לוקחים את המשחק לכיוון אישי!

הגדלות של אליוס לא נמדדה רק בחשיבה הגדולה שלו על עם-ישראל, אלא גם ברגישות שלו 
בנקודות הקטנות. אליוס היה מעביר לפעמים שיחות לנוער, והוא לא רצה שמי שצריך לצאת 

מהשיחה מכל סיבה שהיא (עייף, רוצה להתאוורר, שירותים, צריך לחזור הביתה וכו') ירגיש לא 
בנוח מכך. הוא גם הרגיש שזה לא ממש יועיל לומר: "מי שרוצה לצאת, מוזמן לעשות זאת 

עכשיו בכיף", כי עדיין עלולים החבר'ה לחוש לא בנוח לצאת מול כולם. אליוס היה שואל את 
החבר'ה: "אתם מכירים מצב אוזניים חמות?", וכשהם היו עונים לו, "לא", היה אליוס מסביר 

להם בחביבות: "כשהאוזניים שלי חמות, והקול שלי הופך לבס (ומילים אלו היה אומר בקול 
בס), ואני מדבר באיטיות (ומילים אלו הוא היה אומר באיטיות) – זה סימן מבחינתי שצריך לצאת 
להתאוורר. אנחנו נעשה עכשיו הפסקת אוורור קצרה, אני אתאוורר קצת אתכם, ומי שמרגיש 

שהוא צריך קצת יותר הפסקה או ללכת אז אין בעיה."
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דוד שמע הרצאה בבית הספר מחייל בכיר בצה"ל, החייל סיפר כיצד 
השפיע רבות על ישראל והציל רבבות של אנשים, דוד תמיד חלם 

להשפיע על עם ישראל אך האמת שהוא פחות בנוי לכושר גופני כמו 
שהיה לאותו חייל.

 השיחה עוררה בדוד רושם רב אך גם הרבה מחשבות:
האם כדאי שילך בדרכו של החייל הבכיר ויתחיל לעשות כושר (והרבה) 

ובעז"ה עוד יגדל ויהיה חייל בכיר? האם כדאי שימשיך בדרכו ובתחביביו 
אך ינסה לראות כיצד הוא יכול אף הוא השפעות כמו של החייל בדרכו 
הפרטית שלו? האם כדאי שרק יקח השראה בסיסית מהחייל אך לא 

יותר מזה, וימשיך במעשיו הפרטיים וישאף תמיד להשפיע על עם 
ישראל?

!

 נצלו את החודש כדי
כללי ובאופן אישי (לגבש לקדם את השבט באופן 
את השבט ולתת לכל 

חניך ביטוי)

!
 יישום הנושא הוא חלק 

 חשוב מהחודש. תנו

לחניכים שלכם להסתו־

 בב וליישם את הנושא
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הדרישה להיות אנשים גדולים אינה מבקשת מאיתנו לרכוש דבר שאינו נמצא 
בנו. אם כך היה זה – איך יכולנו להיות בטוחים שאכן אנו מסוגלים 

לכך או נועדים לכך? 
הדרישה להיות גדול היא דרישה לגלות בעצמנו את מה שכבר נמצא בנו.

בפעולה זו נדגיש לחניכים [ולנו] את ההבנה שאנו אנשים גדולים! יש לנו כוחות 
גדולים, יש לנו נשמה גדולה עם יעד גדול, ומתוך כך –  יש לנו את היכולת להיות חלק 

משמעותי בתהליך הגאולה.
בנוסף לגדלות האישית, גם כדור עלינו להיות דור גדול. אנו דור עצום, בעל אתגרים 

עצומים בהתאם, ועלינו להיות מודעים לכך ולבצע את שליחותנו כחלק מהדור.
נדגיש גם את העובדה שגדלות זו היא באחריותנו! רק אנחנו יכולים לממש את 

הכוחות שניתנו לנו, ולהפוך לאנשים גדולים. רק אנחנו יכולים למלא את התפקיד 
שהקב"ה הטיל עלינו בעולמו.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א - פתיחה לחניכים

נספר לחניכים סיפור קצר מהגמרא במסכת סוכה, נב, ע"א:

"כי הא, דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא: נקדים וניזיל באורחא. אמר: איזיל 
אפרשינהו מאיסורא. אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא. כי הוו פרשי מהדדי, שמעינהו דקא 
אמרי: אורחין רחיקא וצוותין בסימא. אמר אביי: אי מאן דסני לי הוה, לא הוה מצי לאוקומיה 

נפשיה. אזל, תלא נפשיה בעיבורא דדשא, ומצטער. אתא ההוא סבא: תנא ליה כל הגדול 
מחבירו יצרו גדול הימנו."



39

מעוז - נחלהמעוז - נחלה
פעולת שבת

שבוע א'
" להוציא את הכוחות שבנו "

תרגום:

כי הא, דאביי שמעיה אביי שמע לההוא גברא דקאמר 
לההיא אתתא את אותו איש שאמר לאישה: נקדים נשכים 
בבוקר, וניזיל באורחא. ונצא ביחד לדרך. אמר אביי: איזיל, 

אלך אני אחריהם ואפרשינהו מאיסורא. ואמנע מהם לעבור 
על איסור. שהיה חושש שיבואו לידי עֵברה, כיוון שהולכים לבדם. אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא. 

הלך אביי אחריהם שלוש פרסאות בשדות, ולא אירע דבר. כי הוו פרשי מהדדי, כאשר נפרדו 
והלכו כל אחד מהם לדרך שונה, שמעינהו דקא אמרי: שמע אותם אומרים: אורחין רחיקא וצוותין 

בסימא. דרך רחוקה מפרידה מעתה בינינו, ואילו היינו יכולים להמשיך וללכת בצוותא היה נעים 
לנו. אמר אביי בלשון סגי נהור: אי מאן דסני לי הוה, אם השונא שלי [יצר הרע, דהיינו, אני עצמי] 

היה שם, לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה. לא הייתי מסוגל להעמיד עצמי ולהימנע מלחטוא באישה 
הזאת. אזל, הלך אביי, תלא נפשיה ונשען בעיבורא דדשא, על בריח הדלת, כשהוא חושב ומצטער 

על כך שאדם פשוט זה נמצא במדרגה גבוהה ממנו. אתא ההוא סבא, ואמר לו: אין לך להצטער 
ולחשוב שאתה פחות ממנו. תנא ליה: כי כל הגדול מחבירו – יצרו גדול הימנו. 

נשאל את החניכים: מדוע לדעתכם כל הגדול מחברו – ִיצרו גדול ממנו? מדוע ככל שהאדם 
גדול יותר, כך גם היצר הרע שלו גדול יותר וחזק יותר?

תשובתנו: לאחר שנשמע את תשובות החניכים, נסכם ונוסיף במקרה הצורך את תשובתנו 
– מטרתו של היצר הרע היא להפיל את האדם. כאשר היצר הרע מזהה שעומד מולו אדם 

גדול, בעל כוחות נפש גדולים יותר, הוא מבין שעליו לעבוד חזק יותר ולהילחם חזק יותר כדי 
לנצח את האדם, ולכן – "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו". הבנה זו מאפשרת לנו לשמוח 

בהתמודדויות שיש לנו בחיים – לא מתוך מקום שנותן לגיטימציה לנפילה, אלא מתוך הבנה 
שאם אלו ההתמודדויות שלי – זה מלמד עלי שאני אדם גדול, וכנראה גם מסוגל לעמוד בהן.

עולים קומה: כלל זה, של "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו", נכון גם בעבור הכלל, בעבור העם 
כולו. העם הכי גדול – יהיה עם הכי הרבה אתגרים. דור גדול יותר – יהיה עם אתגרים גדולים 

יותר. עלינו לשמוח, מצד אחד, בזכות הזו – הזכות להיות חלק מעם-ישראל, הזכות לחיות בדור 
גדול, דור של גאולה, ומצד שני – עלינו להבין את גודל השליחות ואת גודל המשימה המוטלות 

על כתפינו מתוך כך.

הרב קוק אומר באיגרת קסד: "כגודל העניין כך גודל המניעות".

היצר הרע והכוחות השליליים בעולם מפעילים יותר מאמץ כלפי דברים חיוביים. גם כלפינו, 
בחיינו האישיים, בקשיים ובאתגרים שלנו, וגם ביחס לאומה כולה. אך עלינו לדעת שאתגרים 

אלו אינם נובעים מחולשותינו, אלא להפך – הם נובעים מגבורתנו! יש לנו כוחות גדולים 
ומשימות גדולות, ועלינו לגלות את הכוחות שיש בנו ולהוציא אותם אל הפועל, כמו בסיירת!
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כעת נשחק משחק:

תהליך המשחק: 

נעמיד את החניכים במעגל, כשפניהם פנימה וכפות-ידיהם מוגשות קדימה (מוכנות לנתינת 
'כיף'). באמצע המעגל נעמיד חניך מתנדב. 

המתנדב שבאמצע נותן 'כיף' לאחד החניכים במעגל (לצורך העניין נקרא לו דוד), וברגע 
זה דוד צריך לאתגר את המתנדב שבאמצע בשאלה: למשל –  "תן לי חמישה סוגים של 

פארקים!" (המושג או השם משתנים מפעם לפעם).

 ברגע שנאמרה השאלה המתקילה, דוד (המאתגר) מתחיל לרוץ סביב המעגל, ולתת 'כיפים' 
לכל כפות-הידיים של העומדים במעגל. אם דוד פספס כף-יד של אחד החניכים, אותו החניך 

מרים את ידו ועושה קול מוזר כלשהו, עד שדוד חוזר אליו ונותן לו 'כיף' כמו שצריך. 

בינתיים: העומד באמצע חייב להספיק לומר את חמשת הסוגים של הפארקים, לדוגמה: 
"סופרלנד, לונה פארק, ספידי כיף, נחשונית, קיפצובה", לפני שדוד ישלים סיבוב שלם במעגל! 

אם העומד באמצע הספיק לומר את חמשת הפארקים לפני שדוד השלים את סיבוב ה'כיפים', 
דוד מחליף את העומד באמצע ועכשיו תורו.

*יש לשנות את כמות המושגים על-פי כמות החניכים.

כעת נסכם את המשחק לחניכים: החיים שלנו מלאים אתגרים ומשימות. הכוח להתמודד איתם 
טמון בנו, ועלינו להזדרז ולהוציא אותם אל הפועל. אם זה במחשבה (כמו המתנדב שנעמד 
באמצע) בלימוד, בהגות, ואם זה בעשייה (כמו דוד שרץ במעגל) – עלינו לנצל את הכוחות, 

להוציא אותם לפועל, וכמובן – לעשות זאת בזריזות.

כעת נשחק משחק:

חלק ב - להוציא מהכוח אל הפועל
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סיכום – צ'ופר על דרור וינברג

במהלך הפעולה הבנו שלאנשים גדולים יש אתגרים גדולים. לנו, 
בתור עם מיוחד ואנשים מיוחדים, יש אתגרים גדולים, ועלינו 

לעמוד עליהם ולהצליח בהם. יש בנו כוחות גדולים, ועלינו לנצל 
אותם ולהוציא אותם לפועל.

נחלק לחניכים את הצ'ופר על דרור וינברג, ונסביר להם את המש־
מעות שלו:

"קשה זה טוב, קשה זה תמיד טוב. זה נותן לך לעשות סדרי       
עדיפויות ולהוציא ממך דברים שלא ידעת שיש בך".

יש אתגרים אישיים ויש אתגרים לאומיים. יש לנו גם כוחות עצומים 
שטמונים בנו, והקושי שבאתגר רק עוזר לנו לגלות אותם, ומלמד 

אותנו על גדלותנו האמיתית.

41
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 אפשר לשיר את השיר
 יחד עם גיטרה
ולהוסיף אוירה

!

פעולות אמצע שבוע של חודש ארגון נועדו לשמור על 
הרוח של הנושא בצורה טובה באופן רציף, היות ובאמצע 
שבוע עלינו לעסוק גם בשאר ההכנות של חודש ארגון. 

לכן הפעולות קצרות (כ- 10-15 דק'). 
מבנה הפעולה יהיה על בסיס שיר.

במהלך כל שבוע נשאל 1-3 חניכים אם הם פגשו השבוע 
משהו שמתחבר למה שדברנו בפעולות: כגון, אדם גדול? 

מעשה גדול? דילמה שקשורה לגדלות?

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

כנפי רוח
מילים: הרב קוק

לחן: אביגיל עמר עוזיאל

---------

בן אדם, עלה למעלה, עלה.

עלה למעלה, עלה, בן אדם.
עלה, למעלה עלה.

כי כח עז לך
יש לך כנפי רוח

כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם
פן יכחשו לך.

דרוש אותם –
דרוש, בן אדם,

ויימצאו לך מיד.
---------

עזרים: צילום הספח של דף 
השיר כמספר החניכים.

נשמיע את השיר לחניכים\נשיר את השיר עם החניכים 

כעת נשאל את החניכים מספר שאלות ונשמע את 
תשובותיהם (מומלץ גם לעורר אותם לדיון קל)

• מניין למחבר (הרב קוק זצ"ל) "שכוח עז לך" – מי אמר?
• למה אם נתכחש לכוחותינו 
יש חשש שכוחות יכחשו לנו?

אנו מגלים את הכוחות שלנו על יד זה שאנו דורשים אותם: 
• מניין הביטחון שאם אדם דורש אותם הם ימצאו לו מיד?

כעת אנו נסכם:
לכל אדם מישראל יש כוחות גדולים. הוא נוצר בעולם 

כי יש לו ייעוד ומטרה. את כוחות החיים הטמונים בו יש 
לפתח, ואט אט הם מתפתחים יותר ויותר. אם האדם מנוון 

את כוחותיו, הם נחלשים מאוד ונעשים כחושים, או אולי 
אפילו מתחילים להתכחש אל האדם.

היות שכוחות האדם נמצאים בתוכו כבר עכשיו – אם 
ידרוש אותם הוא ימצא אותם מיד, כי הם כבר בתוכו ועליו 

רק לבקש אותם ולדרוש אותם. 
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אנו מבקשים מחניכינו [ומעצמנו] לממש את היכולת 
להיות אנשים גדולים. אך קודם-כול, עלינו להבין: מה 

זה אומר להיות 'אדם גדול'? רק אחרי שנברר זאת, נוכל 
לדעת מה בדיוק אנו מבקשים ומה בדיוק עלינו לעשות 

כדי לממש זאת. 
במהלך פעולה זו ננסה לברר יחד: מהו אדם גדול?

אם ברצונכם להרחיב בנושא (לעצמכם או לחניכים), 
אפשר לעיין במערכי הפעולות של השבטים הצעירים.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א – נפתח בסיפור

(באחד משיעוריו סיפר הרב מרדכי אליהו זצ"ל את הסיפור הבא:)

בתקופה שבה היה הרב מרדכי אליהו דיין בבית-הדין בבאר שבע, היה סכסוך גדול בין כמה 
שייחים (מנהיגים) בדואיים לבין הבן של השייח הגדול של הנגב.

 בית-הדין של הבדואים היה סמוך לבית-הדין של הרב. יום אחד ראה הרב התקהלות גדולה 
ליד בית-הדין. אותו סכסוך גדול משך קהל רב של בדואים למקום. 

הרב היה בדיוק בדרכו לבית-דינו, כשלפתע הוא שם לב שהשייח הגדול רץ אחריו, ועמו שני 
שוטרים. השייח פנה אל הרב בערבית וקרא לעברו: "אתה, אתה!" הרב עשה עצמו כאילו 

אינו מבין את השפה הערבית, והמשיך ללכת. השוטרים התקדמו עם השייח אל הרב, ואמרו 
לו שהשייח ראה את הרב מרים לחם מהרצפה, מנשק אותו ומניחו במקום גבוה. מעשה זה 

השאיר רושם גדול על השייח, וגרם לו להבין שלפניו אדם גדול. כעת הוא מעוניין שהרב ישפוט 
בתיק של בנו.

 בתחילה ניסה הרב להתחמק, אך לאחר שהפצירו בו – קיבל על עצמו את המשימה, והצליח 
לעשות שלום ביניהם.
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נשאל את החניכים:
איך הפעולה הקטנה של הרב אליהו גרמה לשייח לרצות 

שהוא ישפוט במשפט של בנו?
נשמע את התשובות של החניכים, ולאחר מכן נסביר (ייתכן 

שהחניכים יגיעו למסקנה זו בעצמם):
השייח ראה איך הרב מדייק בפעולות הקטנות, עם עצמו, לבדו, תוך הילוך ברחוב, והגיע 

למסקנה שהזהירות הקטנה הזו של הרב היא סימן לכך שכל חייו פועלים מתוך סדר, זהירות, 
דיוק וערנות. התכונות הללו מסמלות אישיות גדולה – אישיות כזו ודאי תעשה דין צדק.

אדם גדול הוא אדם שמחובר כל-כולו לטוב, ודווקא פעולותיו הקטנות, אלה שאינן נעשות 
בפרהסיה, מעידות על הגדלות התמידית שלו. גם במקומות שבהם אין אנשים ואין רושם רב – 

הוא פועל בגדלות.

חלק ב – משחק וחידוד הנקודה

כעת, כדי להמחיש לחניכים כיצד פעולות קטנות בונות אדם שלם, נשחק "טלפון שבור" 
בצורות שונות:

עומדים במעגל. חניך אחד לוחש מילה באוזן של החניך שלידו, ואותו חניך מעביר   (1
את מה שהוא שמע לאוזן של זה שלידו, וכן הלאה – עד שמסיימים סבב אחד. בסיומו של 

הסבב אומרים בקול את המילה הראשונה ואת המילה האחרונה.

עומדים במעגל. כל חניך מקבל אות לפי סדר הא"ב, וכולם עומדים כשפניהם   (2
לפנים המעגל, למעט אלה שקיבלו את שתי האותיות הראשונות. שניהם עומדים זה ליד זה, 
מסתכלים זה על זה ומסתירים את פניהם בידיהם, כך שרק הם רואים זה את זה והשאר לא. 

כעת הראשון (שקיבל את האות א') עושה פרצוף למי שלידו (שקיבל את האות ב'). לאחר מכן 
מפנה א' את פניו למעגל, וכעת חניך ב' וחניך ג' מסתכלים זה על זה. חניך ב' עושה לחניך 

ג' את הפרצוף שא' עשה לו, ואז מפנה את פניו למעגל, וחניך ג' מעביר את הפרצוף שראה 
לחניך ד', וכן הלאה. בסוף הסבב משווים בין הפרצוף שיצא בסוף ובין הפרצוף שעשה חניך א' 

בהתחלה.
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עומדים ברכבת. האחרון ברכבת (חניך א')   (3
עושה תנועה כלשהי, ורק מי שלפניו (חניך ב') מסתובב 

ורואה את התנועה. לאחר מכן חניך ג' מסתובב לחניך 
ב', שעושה את התנועה שחניך א' עשה, וכן הלאה. בסוף 

משווים בין התנועה האחרונה לבין התנועה שחניך א' 
עשה בהתחלה.

נסכם בסיפור

בספרו, "תיאום כוונות", מביא הרב חיים סבתו סיפור שסיפר להם המורה בתלמוד התורה. 

הסיפור הוא למעשה גמרא ממסכת עבודה זרה:

כשחלה רבי יוסי בן קסמא – הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו רבי יוסי בן קסמא: חנינא 

אחי! אי אתה יודע שאומה זו הרומאים מן השמים המליכוה? וההוכחה על כך היא: שהרי 

החריבה את ביתו של הקב"ה, ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו – ועדיין 

היא קיימת – ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה נגד גֵזרת המלכות, ומקהיל קהילות 

ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך?! אמר לו רבי חנינא: מן השמים ירחמו! אמר לו רבי יוסי 

נסכם את המשחק: בסוף כל סבב ראינו מילה או תנועה, שהיו מורכבות מהרבה פרטים 
קטנים. אם היה פרט חסר, ולו פרט אחד, בסבב התנועות או המילים – כבר הן היו הופכות 

להיות רק "בערך", ולא מה שאמורות היו להיות. 

כל אחד מורכב מהרבה נקודות קטנות, והן הכי שייכות אליו והכי פרטיות שלו (הנקודות 
הגדולות בחייו לרוב פחות אישיות). האדם הגדול מורכב מהרבה נקודות קטנות חיוביות, וכולן 

יחד מצביעות על אישיות אחת גדולה! דווקא בנקודות הקטנות נמצא הקושי, ודווקא בהן 
נמדד האדם בהצלחתו.

בנוסף לזאת, עלינו לזכור שהנקודות האלה שבנו הן נקודות שצריכות לבוא לידי ביטוי בעולם 
– באכפתיות שלנו, ובעשייה למען התורה, למען עם-ישראל ולמען ארץ-ישראל. עלינו לחיות כל 

העת בתודעה של שליחות, שמתבטאת לא דווקא בדברים גדולים – אלא בפינות הקטנות של 
החיים, בחבר שצריך עזרה, בעזרה בבית לאמא וכו'. 
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בן קיסמא: אני אומר לך דברים של טעם, שאומה זו מן השמים המליכוה – ואתה אומר לי: מן 

השמים ירחמו?! תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש! אמר לו רבי חנינא: רבי! מה 

אני לחיי העולם הבא? (מה עשיתי שיביא אותי לחיי העולם הבא?) אמר לו רבי יוסי בן קיסמא: 

כלום מעשה בא לידך? כלומר, ברצוני לשמוע איך היית נוהג. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון: 

מעות של פורים, שהנחתים לצורך סעודת פורים, נתחלפו לי במעות של צדקה – וחילקתים 

לעניים בחושבי שהם מעות של צדקה, ולא נפרעתי לעצמי ממעות של צדקה. אמר לו רבי 

יוסי בן קיסמא: אם כן, הואיל ואתה ויתרת על ממונך, מעשה גדול הוא – הלוואי שמחלקך 

לעולם הבא יהי חלקי עמך, ומגורלך יהי גורלי! ובוודאי שאתה מזומן לעולם הבא. אמרו (סיפרו) 

חכמים: לא היו (לא עברו) אפילו ימים מועטים – עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי 

רומי לקברו, והספידוהו הספד גדול. ובחזרתן של הרומאים מן ההספד, מצאוהו לרבי חנינא בן 

תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאוהו 

אליהם, וכרכוהו בספר תורה, והקיפוהו בחבילי זמורות של גפנים, והציתו בהן, בזמורות, את 

האּור (אש). והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. 

אמרה לו בתו: אבא! אראך בכך? כלומר, זהו שכרה של תורה?! אמר לה רבי חנינא בן תרדיון: 

אילמלי אני נשרפתי לבדי – היה הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וספר תורה עמי, מי שמבקש 

עלבונה של ספר תורה – הוא יבקש עלבוני! 

לאחר מכן מספר הרב חיים סבתו את תגובתו של חברו, דוב הי"ד:

אמר לי דוב: המעשה הזה תמוה בעיני. שאלתי אותו מפני מה? אמר לי: כששאל רבי חנניא 

את רבי יוסי, מה אני, לחיי העולם הבא. השיב לו רבי יוסי בשאלה: כלום מעשה בא לידך? למה 

נתכוון? ודוב הוסיף מהסס: אולי נפרש, ששאל רבי יוסי את רבי חנינא, כלום נכשל הוא באיזה 

חטא?... 

שתק דוב רגע ואז אמר לא כך נראה לי לפרש. אלא כך יש לומר: שאל רבי יוסי את רבי חנינא, 

כלום מעשה טוב בא לידו מעולם? ועל כך השיב לו חנינא, שפעם אחת נתחלפו לו מעות של 

סעודת פורים לו במעות של צדקה שקיבץ לאביונים, וכדי לצאת מהספק החמיר על עצמו ונתן 

כל המעות לעניים. 

הוסיף דוב: ואם כן הוא הפירוש, מה שאלה שואל רבי יוסי את רבי חנינא: כלום מעשה בא 
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התפקידים 
על חלוקת 

כדי לשבת עם 
בהצגה 

ים ולשנות מעט את 
החניכ

שכולם יהיו 
הטקסט כדי 

מרוצים

לידך? והלוא רבי יוסי רואה בעיניו איך רבי חנינא מקהיל 

קהילות בשעת הגזירה, ועוסק בתורה ומוסר את עצמו 

למיתה מאהבתה, ומה שואל הוא אותו כלום מעשה בא 

לידו? וכי זה עצמו איננו חשוב כמעשה?

שתקתי. הרהר דוב רגע והשיב:

מכאן שיש מעשים ויש מעשים. יש מעשים גדולים ועושים אותם אנשים גדולים בשעות גדולות 

והכול יודעים עליהם, ויש מעשים שנראים קטנים ועושים אותם בשעות קטנות של ימים 

פשוטים, אבל באמת הם המעשים הגדולים והם המעידים מהו האדם לעולם הבא.
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לילה כיום יאיר.
מילים ולחן: אביתר בנאי

שוב אני נלחם 
מגנט מושך למטה 

זה בנקודות הקטנות 
במילות עידוד 

הפעם אנ'לא לבד 
איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב 

בין הבור למים 
לפחות יש פה קרב 

לפחות יש מים 
פעם היה רק בור 

לילה כיום יאיר... 

אני מרתיח את המים 
זיכרונות צפים 

מאיימים לשרוף הכל 
יש מגירות שעדיין אני לא פותח 

עד שיוסיף בי אור 
זה בנקודות הקטנות 

במילות עידוד 
לשרוך ת'נעליים 

לכפתר את חולצת הכפתורים הלבנה 
להציע לך כוס מים 

לילה כיום יאיר... 

לאורך הנחל שנובע בי 
מבין העצים עומד הבית שלי  

עזרים: צילום הספח של דף השיר כמספר החניכים.

נשמיע את השיר לחניכים\נקריא אותו\נשיר את 

השיר עם החניכים (אם הם מכירים אותו) 

כעת נשאל את החניכים שאלה ונשמע את 

תשובותיהם (מומלץ גם לעורר אותם לדיון קל)

• המחבר של המילים אומר "שוב אני נלחם, 

מגנט מושך למטה – זה בנקודות הקטנות" מדוע 

הוא מרגיש שעיקר המלחמות שלו הם בנקודות 

הקטנות?

כעת אנו נסכם:

יש לנו הרבה משימות קשות בחיים, אך לפעמים 

דווקא המשימות הקטנות הן הכי קשות, משום 

שאיננו מרגישים איך "הצלנו את העולם" 

במשימות האלו, וגם לא נקבל עליהן יותר מדי 

קרדיט ו"יישר כוח" מהחברה – אך הרבה פעמים 

דווקא המשימות הללו הן מה שהופך אותנו 

לאנשים באמת יותר טובים וגדולים, משום שאת 

המעשים הללו הם גם חשובים ובאמת יותר קשה 

לעשות אותם. 



מעוז - נחלהמעוז - נחלה
פעולת שבת

שבוע ג'
"מה הגדלות שלי?"

49

!
 עשו תחרות בתוך

 השבט כדי שיהיה שיהיה
נוכחות גבוה

בשבועות הקודמים עסקנו בהבנה מהו אדם גדול, 
וראינו שאנחנו – כל אחד ואחד מאיתנו – מסוגלים וצריכים 

להיות אנשים גדולים. 
כעת עלינו להתחיל להתמקד במפגש האישי שלנו, כל 

אחד ואחד במקומו:
ראשית, כל אחד קיבל כוחות מיוחדים מהקב"ה, נתוני 

חיים מיוחדים ושליחות מיוחדת, שאותה הוא צריך לגלות 
– בכך שיתבונן ויגלה את כוחותיו וכישרונותיו המיוחדים.
מלבד השליחות הגדולה, צריך כל אחד מאיתנו להיות 

ערני תמיד, ולחפש את השליחויות הקטנות שבמהלך חייו, 
לבדוק מה הקב"ה רוצה ממנו כעת בבית, או כעת בכיתה, 

או כעת בסניף וכו'.

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

נחלק את החניכים לשתי קבוצות, ונבקש מהם שכל קבוצה תיצור 'מכונה אנושית' 
באמצעות תנועה וצליל מסוימים. לאחר מכן נבקש מכל קבוצה לחקות את ה'מכונה' של 

הקבוצה השנייה. הקבוצה שהצליחה "להרכיב" מכונה שהקבוצה האחרת לא הצליחה לחקות 
– היא המנצחת.

כדי שקבוצה תנצח עליה לנצל כל אחד ואחד מהחניכים שבה, ואת הכישורים שיש בכל אחד 
(הן מבחינת יכולת התנועה והן מבחינת גובה הצליל).

כעת נסביר לחניכים את מסקנת המשחק: למדנו בשבועיים האחרונים שיש בנו כוחות להיות 
אנשים גדולים ושעלינו להוציא אותם לפועל, למדנו גם מה מאפיין אדם גדול – לא דווקא 

דברים 'מפוצצים', אלא אישיות טובה וגדולה. עלינו לזכור שעם כל זה לכל אחד יש את 
האישיות שלנו. יש הרבה אנשים גדולים והיו הרבה אנשים גדולים, וכל אחד התאפיין במשהו 

אחר – כי לכל אחד יש את הכישורים שלו ואת התכונות שלו. 

חלק א - כל אחד הוא משהו מיוחד
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לדוגמה –  עזרה לחבר יכולה להיעשות בכמה אופנים: עזרה פיזית – לעזור לו לסחוב דברים. 
עזרה שכלית – לעזור לו בשיעורי בית. עזרה רגשית – לשמוע מה מעיק עליו ולמה הוא עצוב. 

כל אחד יכול לראות מה התכונות האופיניות לו יותר, שאליהן הוא מרגיש קשור יותר, ובעזרתן 
להוציא לפועל את כוחות הגדלות שלו.

מלבד זאת, בכל מקום ובכל זמן שאנו נמצאים בו יש לנו משימה אחרת – אם זה בבית, אם זה 
בכיתה או בסניף – ועלינו כל העת לשאול את עצמנו: מה המשימה שלי עכשיו?

חלק ב - סיפור: כל אחד מיוחד!

עלינו להיזהר ולא לחקות אחרים בלי להתאים את הדברים אלינו קודם לכן. כשאנו 
מחקים מישהו אחר שלא מתאים לנו – אנו מאבדים את עצמנו, כי כך אנחנו גם לא מי 

שאנחנו וגם לא מצליחים להיות במקום שבו אנו מנסים להיות ולא מתאים לנו. 

כעת נספר לחניכים סיפור: 

אלברט היה ילד שאהב לזרום עם החיים, ולא הצליח להסתדר עם המסגרת ועם 
המשמעת הנוקשה שדרשה ממנו. יום אחד הוא קיבל מכתב מהמורה שלו. המורה 

ביקש שימסור את המכתב לאמא שלו.

אלברט, כמובן, לא פתח את המכתב, וחיכה עד שאמא שלו תקבל את המכתב ותספר 
לו מה כתוב בו. 
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כשחזר הביתה שאל אותו אביו כדרכו: "אלברט מה 
שאלת היום בבית הספר?" 

לאביו של אלברט היה חשוב שישאל שאלות טובות, 
ולא בהכרח שיענה תשובות טובות. בצד הבית עמד 

פסנתר, ואמו של אלברט ישבה וניגנה בפסנתר. המתין אלברט עד שאמו תסיים את 
נגינתה, ולאחר מכן הגיש לה את המכתב. 

אמו של אלברט קראה את המכתב, ופניה התמלאו באושר. אלברט הנבוך שאל את 
אמו: "מה כתוב במכתב?" 

אמא שלו נתנה לו חיבוק ואמרה לו בקול מאושר: "אינך זקוק לבית הספר! במכתב 
כתוב שאתה גאון, ואין לך מורים מספיק טובים שיוכלו לחנך אותך בבית הספר, ולכן 

ניאלץ למצוא לך פתרון אחר להמשך התקדמותך בלימודים." 

אלברט החל ללמוד באופן עצמאי. הוא התקדם והתקדם בלימודיו, גילה גילויים וחידש 
נוסחאות, ולימים התפרסם יותר בשמו המלא: אלברט איינשטיין. 

לאחר שנים, אחרי פטירת אמו, הוא החל לעשות סדר בבית הוריו. לפתע נפלו עיניו על 
אותו מכתב ישן שהמורה הביא לו כשהיה ילד. הוא פתח את המכתב, והתחיל לקרוא: 

"להורי התלמיד אלברט איינשטיין, ברצוני להודיע לכם כי בנכם אלברט אינו ראוי 
לתפקד כתלמיד בבית הספר, יען כי הוא מתנהג בצורה לא הולמת, בקושי מקשיב 

בשיעורים, והוא איננו מבין את החומר הנלמד. אי-לכך אנו מצטערים לבשר לכם כי 
בנכם סולק מבית הספר לצמיתות, ועליכם למצוא לו מסגרת לימודים אחרת".

אמא של אלברט ידעה שיש בו משהו מיוחד גם אם הוא לא ילד מן המניין. היא לא 
התייאשה ממנו חלילה, אלא אדרבא – האמינה בו ודאגה גם שהוא יאמין בעצמו ויבין 

שהוא משהו מיוחד, ולכן לא סיפרה את תוכנו האמיתי של המכתב. 

51
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כעת נחתום לחניכים את המסר: גם אנחנו צריכים להאמין בכוח שלנו 
ובכישרונות שלנו, ללכת איתם עד הסוף – ובעז"ה גם נצליח.

נסכם את הפעולה:
לכל אחד יש את מקומו-הוא. עליו לראות לאן הוא יכול להתקדם 

כדי להצליח, לאן הוא צריך לשאוף ולאן הוא צריך לקפוץ. אבל את 
הכול עליו לעשות מתוך מקומו! מתוך היכולת שלו! אל לו לדלג על 
שלבים ולנסות לחקות אחרים – לכל אחד יש את המקום שלו, את 

ההתקדמות שלו ואת המגמה שלו.

כל אחד בחיים צריך להכיר את עצמו ואת מקומו (כדברי הרב קוק: 
"דע את עצמך ואת עולמך... עלה למעלה עלה כי כח עז לך"), ומשם 
להתקדם ולפרוח. לכל אחד יש את הכוח להיות אדם גדול – אם הוא 

ינצל את היכולות שלו. אל לו לנסות לחקות את האחרים! כי הוא 
לא האחר, ומכיוון שכך – הוא בהכרח עלול להיכשל אם ינסה להיות 

כמותו. (אפשר, כמובן, ללמוד מהאחר. אך לא לחקות אותו). 

כל אחד יאמין בעצמו, ישאף ויתקדם, ובעזרת ה' יצליח!
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באתי לחלום.
מילים ולחן: נתן גושן

אני באתי לחלום, 
אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. 

בא לי לנתק, אנלא יודע מה בדיוק 
סיפרו לכם עליי 

אבל לא באתי לשחק, אני רוצה הכל עכשיו,
אני לא יכול להתאפק,

אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק 

אז דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, 
חזק ביסודות, חופשי מדאגות,

לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות,
 כמעט כל השנה, שאלתי שאלות. 

איך הכל מותר ולא נעים בחופשיות, 
איך בונים מוסר בעם עם הנהגת שחיטות 

איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזה טעות 
איך אוכלים כשר היום ואיזה רבנות 

איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים 
ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים 

וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים 
ראבק, איך בלי לשים לב אני כבר בן 32 

אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני 
עובר את היום, 

זה זמן להשתנות ויש לי רשימה שלא נגמרת 
של דברים שהתחייבתי לעשות, 

והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות 
שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות, 

מחכה שאשים לב, אז היא הולכת וחוזרת, 
צועקת בקולות עד שאשמע מה היא 

אומרת, 
אולי שלא אשכח אני אקשור עליה סרט, 

כשתבוא אני אשאל אותה 
אם כל זה רק חלום. 

מי אני היום ומה זורם לי בדמי, 
האם אני בחרתי או החליטו במקומי 

ואיך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה 
ולא מכיר את עצמי, 

אם לא אני דפוק אז מי. 

איך אני מרגיש, אם לא אני אז מי ישאל 
מי יסביר לי מה מפחיד אותי, ממה אני 

נבהל 
ומה קרה ללב שלי, מאז שהוא נפל הוא 

לא פועם 
שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל 

כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה 
איך אני עובר את היום.

עזרים: צילום הספח של דף השיר כמספר החניכים.
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• נשמיע את השיר לחניכים\נקריא אותו.

כעת נשאל את החניכים שאלה ונשמע את תשובותיהם (מומלץ גם לעורר 

אותם לדיון קל)

• מחבר המילים אומר בפזמון שהוא בא לחלום ובבית הראשון הוא אומר 

שהוא בא לחפש, שיחליט מה הוא רוצה? לחלום או לחפש?

כעת אנו נסכם:

כל אחד בא לעולם הזה בכדי לחלום, לשאוף גבוה ולנצל את חייו ולהוסיף 

טוב בעולם ע"י תורה ומעשים טובים. אך לכל  אחד ואחד יש את הדרך 

המיוחדת עבורו, את היעוד שלו ואת החלום האמיתי שלו - בשביל כך הוא 

צריך לברר ולהכיר את עצמו ואת מקומו.
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ישנם סניפים שמודיעים 

לחניכים שפעם בשבוע 

יוגרלו שמות בין חניכי 

הסניף ויתקשרו להורים של 

מי שיצא וישאלו את הוריו 

מספר שאלות על חודש 

ארגון (מה הנושא? וכד') 

במידה ויענה נכונה 

המשפחה תזכה למגש 

פיצה!

!

כשהייתי קטן לימדו אותי על החשיבות של הרמת לחם 
מהרצפה. הבנתי שזה חשוב, השתדלתי לעשות זאת – 
אבל לא יודע למה, עדיין לא "נדלקתי" על זה. עד שיום 
אחד אמא שלי סיפרה את הסיפור על הרב מרדכי אליהו 

(אותו סיפור שסיפרנו בפעולה בשבוע השני). הסיפור הזה 
נתן לי אישיות לדוגמה, המחיש לי את המושגים בצורה 

חיה יותר. הסיפור והדמות נתנו לי את ההבנה שהמושגים 
הגדולים הללו שעליהם מספרים לי – אכן קיימים בעולם 
אצל בני-האדם ואף אצלי הדבר יכול להיות, אם פשוט 

אקום ואעשה מעשה. היום אני מקפיד יותר להרים לחם 
מרצפה. 

בפעולה זו נקבל השראה מאנשים גדולים שחיו עמנו, 
ומתוך כך נצא ונתחיל לפעול.

במהלך פעולה זו נתבונן בדמותו של דגן ורטמן ז"ל, 
ונקבל ממנו השראה. 

הקדמה למדריך היקר!הקדמה למדריך היקר!

חלק א - ללמוד מהגדולים!

נסכם לחניכים את השבועות האחרונים:

בשבועות האחרונים עסקנו ב'איך נחיה חיים של גדלות', איך ננצל את המסוגלות שלנו להיות 
אנשים גדולים. כחלק מזה מומלץ גם ללמוד מדרכם של אנשים גדולים אחרים.

כעת נשאל את החניכים שאלה:

אנחנו, כידוע, משתדלים להיות מי שאנחנו ולא לחקות אנשים אחרים. אם כן, מדוע אנו מנסים 



מעוז - נחלהמעוז - נחלה
פעולת שבת

שבוע ד'
"ללמוד מהגדולים"

56

ללמוד מדרכם של אנשים אחרים, גדולים ככל שיהיו? ובעצם, מה ההבדל בין לחקות מישהו 
לבין ללמוד ממישהו?

התשובה: 

חיקוי הוא העתקה של אחד לאחד מהאדם האחר, ללא התאמה אישית אל עצמי, ואילו לימוד 
הוא התאמה של המעשים ליכולות שלי. לחקות את הרב אלישיב זצ"ל פירושו לשבת כל היום 
וכל הלילה וללמוד. סביר להניח שאדם שיעשה את זאת ללא הכנה מוקדמת יתמוטט. ללמוד 

מהרב אלישיב זצ"ל, לעומת זאת, פירושו להתמיד ולשקוד על לימוד התורה, ברמה המתאימה 
ליכולות שלנו. לימוד נותן לנו התקדמות מסודרת והדרגתית, בהתאם אלינו ולמה שנכון לנו. 

לימוד הוא לקיחת רעיונות טובים וחשובים ויישומם בחיינו.

חלק ב – לחפש ולמצוא 

כעת נאמר לחניכים שהיום נלמד מדמותו של דגן ורטמן ז"ל:

נאמר לחניכים:

אליהן  שהגענו  מסקנות  לכמה  תואמים  שמעשיה  לראות  שנוכל  גדולה  בדמות  היום  ניפגש 
במהלך החודש, ננסה יחד גם ללמוד מהדמות.

דגן ורטמן ז"ל הוא דמות מיוחדת ששימש כאגדה להרבה אנשים. דגן היה תלמיד חכם עצום 
אין  עם  ומסור  בכיר  חייל  גם  היה  וכן  גדולה,  ענווה  מתוך  ברציפות  רבות  שעות  ולמד  שישב 
סוף שאיפות. כוח ההתמדה שלו, ההשקעה שלו והרצון שלו היו יוצאי דופן באופן מאוד בולט 

ועוררו השתאות אצל כל סובביו.

"אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן" (ברכות מ.)

על חיפוש, לימוד, הבחנה בן טוב לרע, עמל רב והצלחה
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אך עלינו לדעת שגם אדם גדול ומיוחד כמו דגן היה פעם ילד רגיל. אמנם דגן היה ילד טוב 
סך הכול, אך גם לו היו תחביבים של ילדים ושטויות של ילדים. דגן אהב מאוד לשחק כדורסל 
(והוא היה גם מאוד מאוד מוכשר בזה) וגם לעשות הרבה ספורט. הייתה לו את העקשנות 
הנעליים  עם  ללכת  החליט  דגן  הים,  לחוף  שלו  המשפחה  עם  כשהלך  פעם  לדוגמא:  שלו, 
בתוך המים, ואף שהפצירו בו שיפסיק לעשות שטויות הוא התעקש להמשיך. אם חבר שלו 
עשה שטות בכך שקטף פירות מגינה של מישהו אחר ותוך כדי כך הסתבך והתיק שלו נשאר 
גיל  בתחילת  הפירות).  (עם  התיק  את  לו  ולהחזיר  שלו  לחבר  לעזור  היסס  לא  הוא   - בגינה 
כדי  עצמו  את  ומסדר  המראה  מול  זמן  הרבה  יושב  אותו  לראות  גם  ניתן  היה  ההתבגרות 
שייראה טוב (דבר שמאוד מאוד לא אפיין אותו לאחר מכן) ובגיל ההתבגרות היה ניתן למצוא 

אותו לעתים קם מאוחר יותר מהרגיל, ומחפש את עצמו.

אם כן, מהו הסוד של דגן שהפך לאגדה? היה משהו אחד עיקרי שהיה שונה בין דגן לבין רוב 
בני האדם: רוב בני האדם לא רוצים לעבוד או לפחות אינם רוצים לעבוד קשה. אדם יסודו 
מעפר – עצלות. דגן לעומת זאת היה מוכן לעבוד קשה מאוד. אחיו אומר עליו "היה לו מגיל 
אפס רצון ברזל, אם הוא היה מחליט על משהו הוא היה הולך עליו עד הסוף", העקשנות שלו 

הובילה אותו להתמדה בטוב.

והוא  ילד  היה  כשהוא  כל-כולו.  את  בו  להשקיע  מוכן  יהיה  שהוא  משהו  הזמן  כל  חיפש  דגן 
שאלו  לשמוע  ישמחו  כך  כל  לא  שההורים  ידע  הוא  בסוד (כי  לאחיו  אמר  הוא  אהב כדורסל 
השאיפות של הבן שלהם) שהתוכניות שלו לעתיד הן להיות שחקן כדורסל מקצועי – בשלב 

זה בחיים דגן מצא את עצמו בכדורסל ולכן היה מוכן לעבוד קשה בשביל זה.

יותר  משהו  חיפש  הוא  לחפש,  המשיך  הוא  תיכונית  לישיבה  והגיע  יותר  קצת  גדל  כשהוא 
רציני. בוקר אחד בישיבה הוא אמר לאחיו (שגדול ממנו בשנה) "אני רוצה לחיות את המהות 
כל הזמן". דגן היה קם מאוחר ולא ראו עליו 'אנטי' למשהו; ראו שהוא מחפש משהו, הוא לא 

רגוע, ראו עליו שמשהו אצלו תקוע ולא זורם.

מאמצע הישיבה התיכונית דגן כבר היה נראה מעט יותר רגוע, ובאותה תקופה הוא גם הדריך 
בקסטל, אז היה נראה שהוא מתחיל למצוא נחמה ומשמעות. בסוף שמינית דגן עבר גיבוש 
לצבא ליחידה המובחרת שלדג. לקראת סוף הישיבה התיכונית ובפרט בשיעור א' כבר נראה 
לא  היא  שהתורה  הבין  דגן  זה  בשלב  התורה.  את  ולחיות  ללמוד   – שחיפש  את  מצא  שדגן 
תוספת לחיים אלא היא מהות לחיים וכשהוא מצא את החיבור הזה בתוכו הוא הלך עליו עד 
הסוף ללא פשרות. הייתה תקופה בשיעור א' שדגן לא יצא מבית המדרש ולמד ברציפות עד 
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דגן ורטמן ז"ל ידע לשים לב לנקודות הקטנות אצל כל חייל וחייל, גם תוך כדי פעולה 
כמפקד. הוא הצליח לשמור תמיד על ריכוז, ידע בבירור מה כל חייל צריך, ודאג שיקבל 

אותו.

דגן היה מחובר לחייליו בכל רמ"ח אבריו. הוא דאג להם ממש כאב, מן הפרט הקטן ועד 
להצלחתם בקרב. 

שנרדם על הגמרא (חברים היו מביאים לו את האוכל מבית המדרש). כך הוא המשיך ללמוד 
להתקדמות  במקביל  הגיוס).  מועד  על  זה  בשלב  ויתר  (הוא  וארבע  עשרים  גיל  עד  במסירות 
הרוחנית של דגן, דגן כל הזמן ישב עם עצמו ובירר לעצמו את הדרך שלו, הוא מילא לעצמו עוד 
ועוד יומנים בהם הוא כתב לעצמו: איפה הוא ואיפה הסביבה? מה הוא עכשיו ולאן הוא שואף? 

מאיזה אנשים בישיבה הוא רוצה ללמוד? הוא כל הזמן הקשיב לעצמו ודרש מעצמו.

זו  גבוהות  למדרגות  להגיע  להצליח  הכוח  את  לדגן  שנתנו  מהדברים  שאחד  להגיד  אפשר 
דווקא המחשבה הגדולה שהוא השקיע כל הזמן בעבודה על עצמו. לדוגמא: אחת המדרגות 
הקשות ביותר בעבודת המידות זו מידת הנקיות. על מידה זו כותב הרמח"ל במסילת ישרים 

(סוף פרק יא):

"והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע אל הנקיות הזה. אף על פי כן אומר אני שאין צריך 
כל כך כמו שנראה לכאורה והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה, כי כאשר ישים האדם בלבו ויקבע ברצונו 
בקביעות להיות מבעלי המדה הטובה הזאת, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו קלה הרבה יותר 

ממה שהיה יכול לחשוב. זה דבר, שהנסיון יוכיח אמיתו".

בגיל עשרים וארבע מתוך בירור עצמי גדול החליט דגן שתפקידו בשלב זה הוא להתגייס, ודגן 
שהוא  הרוח  כל  מתוך  שלו,  והבירור  של  הרצון  כוח  עם  קדימה  רץ  דגן  בגולני  לגולני.  התגייס 
ספג בישיבה עם הספר 'אורות' ביד, וכך הוא התקדם מדרגה לדרגה בהצטיינות גדולה מתוך 
צניעות גדולה (כשהוא קיבל צל"ש הוא השתדל להסתיר את זה וכן מכל תואר כבוד אחר גם 
להורים שלו הוא לא סיפר את זה) ומתוך התמקדות במטרה. גם שם דגן המשיך ללמוד תורה 

בעמקות בכל הזדמנות שהתאפשרה לו. 

לצערנו הרב, במהלך מבצע עופרת יצוקה, תוך כדי שדגן רץ קדימה במסירות נפש גדולה - דגן 
ז"ל נפל במבצע.
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אביו של דגן מספר: "כשדגן היה מגיע הביתה לשבת הוא היה מתקשר אלי מהדרך ושואל 
מתי בדיוק נכנסת השבת. אני ידעתי שהוא מנצל את הזמן להגיע לבתים של חיילים שלו 

עם בעיות ת"ש (תנאי שירות), שהיו זקוקים למזון או ציוד או כל תמיכה אחרת. אם הוא 
היה מגיע לבית של חייל שלו והמקרר ריק – הוא היה יוצא לעשות קניות וחוזר למלא את 

המקרר. אם היה צריך מקרר או מיקרוגל – הוא היה מביא להם"

כעת נשחק משחק שמשלב נתינה וריכוז.

הכנה מראש:

ללמוד היטב את מהלך המשחק.

מהלך המשחק:

כולם יושבים במעגל, ועושים ארבע תנועות מסוימות שחוזרות על עצמן, וסופרים את 
התנועות לפי סדר המספרים.

התנועות:

תנועה מספר 1 – מקישים עם הידיים על הברכיים.

תנועה מספר 2 – מוחאים כף.

תנועה מספר 3 – מקישים באצבע צֵרדה. 

תנועה מספר 4 – מוחאים כף. 

לאחר שהחבר'ה התאפסו על המשימה, מאתגרים אותם בשלב נוסף. המדריך מתחיל:

תוך כדי שהחניכים עושים את התנועות וסופרים אותן, המדריך עושה גם הוא את התנועות, 
אך ביחד עם אחד המספרים אומר גם שם של אחד החניכים, למשל: "יוסי שלוש". משלב 

זה החניכים והמדריך עושים את התנועות שמספרן אחת, שתיים ושלוש, אך בקול אומרים 
את הספרה "שלוש". אחר-כך חוזרים לשגרה. כלומר: "שלוש, שלוש, שלוש, ארבע, אחת, 
שתיים, שלוש, ארבע" וכו'. כעת מגיע תורו של יוסי. יוסי בוחר גם הוא את אחד המספרים 

ואת אחד החניכים, לדוגמה: כולם אומרים "אחת, שתיים, שלוש, ארבע" ועושים את התנועות 
המתאימות. יוסי עושה גם הוא את התנועות, ואז אומר: "יצחק ארבע". כולם ממשיכים את 
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התנועות כרגיל, אך במקום לומר "אחת, שתיים, שלוש, ארבע", הם אומרים: "ארבע ארבע 
ארבע ארבע"  ואז ממשיכים את הספירה כרגיל. וכך הלאה.

נסכם את המשחק ונסכם את הפעולה:

כמו שראינו במשחק, מצד אחד יש את השגרה של ההתקדמות – 

לעשות כל הזמן את התנועות בלי להתבלבל, וגם להצליח לומר את 

המספרים. במקביל יש להסתכל גם על החבר'ה, ולהעביר אליהם 

את המושכות – ולתת להם מילה. 

אנחנו יכולים לקחת השראה מדמותו של דגן ורטמן. יש שהיו 

מכנים אותו אגדגן (אגדה דגן). יחד עם הרצון העז שהיה לו, להתמיד 

במטרה ולשאוף קדימה, הוא לא שכח להסתכל מסביבו ולבדוק אם 

מישהו זקוק לעזרה. דגן היה מפקד רציני ודרש מהחיילים שלו הרבה! 

אך ביחד עם קשיחותו מול חייליו, הוא בדק מה המצב שלהם בבית, 

ואם הם היו צריכים עזרה כספית – הוא לא היסס להוציא ארנקו ולתת 

כסף לאותו חייל נצרך. אם היה צורך להרגיע אמא שפוחדת על הבן 

שלה – הוא לא היסס להרים אליה טלפון ולהרגיע אותה.
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5 שניות
מילים ולחן: אודי דוידי

שני זרים נפגשים, עולמות שונים
לאן מתגלגל מעגל החיים, במה להאמין

עוד לילה עובר, שוב אותם דיבורים
כשאתה נדלק מאפס מטרה, יורה מילים

ופתאום אתה שואל מה תעשה
אם נותרו חמש שניות בעולם הזה
ותדע שאתה עוזב אל עולם אחר?
עניתי, עוצם עיניים מריח ת'סוף

נותן לזמן בקצב שלו לחלוף
מחכה שהכל ייגמר ומהר

ואתה הסתכלת אלי, פניך בפני
אם יהיה לנו רגע אחד תחזיק לי ביד ונצעק

שמע ישראל ה' אחד

ובלילה ההוא המסוק שוב עולה
רוח של קיץ מתעקשת להישאר

משמעות וחיים, אתה דורש, אני חושב
הכל נחתם מלמעלה, אתה אומר

ובלילה ההוא הרוח נשבה
כדור אחד בודד אל האופק נורה

חמש שניות לא חלפו ואיפה אתה?
לחשתי במקומך שמע ישראל, שמע

שמע ישראל, שמע

ואתה הסתכלת אלי...

ובלילה ההוא נפרדות הדרכים
ביניהן חמש שניות והחיים

עזרים: צילום הספח של דף השיר כמספר החניכים.

הקדמה לשיר: השיר נכתב על 

דו-שיח שהתנהל בין עמנואל מורנו 

הי"ד לחברו שאינו שומר תורה 

ומצוות, עמנואל מורנו הוא ללא ספק 

אחד מגבורי ישראל, עמנואל היה 

לוחם בכיר מאוד בסיירת מטכ"ל, 

עם מידות טובות צניעות ויראת 

שמים, לפני המבצע האחרון לחייו, 

התנהל בינו לבין חברו דו שיח מה 

יעשה אדם אם הוא יודע שנותרו לו 5 

שניות לחיות?כעת נשמיע את השיר 

לחניכים\נקריא אותו נשיר את השיר 

עם החניכים (אם הם מכירים אותו)

 לאחר השיר, נאמר לחניכים:

עמנואל מורנו הוסיף עוד משהו 

ואמר לחברו: אם לבן-אדם אין 

משמעות לחמש שניות האחרונות 

בחייו זה אומר שלא היה לו משמעות 

לכל החיים שלו!

כעת נשאל את החניכים שאלה 

ונשמע את תשובותיהם (מומלץ גם 

לעורר אותם לדיון קל)

מדוע עמנואל מורנו מודיע שכאשר 

הוא יגיד שמע ישראל הוא יגיד זאת 

עם חבר שלו?
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 בן אדם לא יודע כמה זמן מוקצב לו לחיות אם כן כיצד הוא יכול לצוק 

משמעות ל5 שניות האחרונות בחייו?

כעת אנו נסכם:

לסיכום: האנשים הגדולים לא חיים רק בתוך עצמם אלא מקרינים את הטוב 

שלהם החוצה, עמנואל מורנו לא יכל לאפשר לעצמו להגיד שמע ישראל 

ולמות על קידוש ד' שחבר שלו היהודי שעל ידו לא יעשה את זה. 

בן אדם שחי חיים בעלי משמעות גם הרגעים בהם הוא נהנה הם חלק 

מהמטרה הגדולה שלו. אם הוא לומד גומל חסדים וכו' ובין לבין הוא גם 

יוצא אם חברים להנות כדי להיות שמח להשתחרר לקבל עוד כוח להמשיך 

הרי שגם הרגעים הללו הם חלק מהמטרה הגדולה שלו – ובעצם יוצא שכל 

חמש שניות בחיים שלו הם עם משמעות.

חשוב להדגיש שזה דבר אידיאלי מאוד ולא צריך חלילה להשבר אם אנחנו 

עדיין לא שם – את ההתקדמויות שלנו אנחנו צריכים לעשות בהדרגה, 

בזהירות, לאט לאט.







יחידות לימוד להרחבה (מיועד בעיקר לגדולים):

יחידה א:

הרב קוק באורות התשובה בפרק יד פסקה א מלמד אותנו על עניין ההת־
קדמות ועשיית התשובה באופן תמידי. כך הוא כותב :

כשם שצריכים להעלות את המדות והמחשבות הרעות לשרשן, כדי לתקנן 
שהן  אע"פ  הקטנות,  והמחשבות  המדות  את  להעלות  צריכים  כן  ולמתקן, 
של  באור  ולהאירן  שרשן,  למקור  ומאירה,  במעלה גדולה  אינן  אבל  טובות 
הנפולות,  והמחשבות  המדות  כולו בעלית  לעולם  שמועילים  וכשם  גדולה. 
כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם ע"י העלאתן של המדות והמחשבות הק־
טנות כשעולות לאורה גדולה. ומדה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות 
אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים 

באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה.

אותם  ולהפוך  הרעות  המידות  את  להעלות  שצריך  מציין  זצ"ל  קוק  הרב 
לטובות. וכן את המידות הטובות לעלות ולהפוך אותם ליותר טובות.

אך הרב מוסיף חידוש מפתיע:
כך  הנפולות,  והמחשבות  המדות  בעלית  כולו  לעולם  שמועילים  וכשם   "
הק־ והמחשבות  המדות  של  העלאתן  ע"י  לעולם  ומטיבים  מועילים  ויותר 
טנות כשעולות לאורה גדולה" – הרב קוק כותב כאן שיותר מועיל לעולם 
לעלות מידה טובה ליותר טובה מאשר לעלות מידה רעה לטובה. הדבר הוא 
פלא! על פניו יש לומר הפוך - להפוך רע לטוב זה יותר מועיל כי כאן אתה 
מתקן משהו שבור ואילו לקדם טוב ליותר טוב זה סך הכל לקדם מעט בדבר 

שממילא היה טוב.

הרחבותהרחבות



בנו של הרב קוק הרב צבי יהודה זצ"ל מסביר שסיבת הדבר הוא מפני 
שיותר קשר להתקדם מטוב ליותר טוב מאשר מרע לטוב. רע זה ברור 
שזה רע גלוי שזה רע דבר זה מקל על האדם להפוך אותו לטוב. לקדם 

טוב ליותר טוב זה כבר קשה לאדם – זה יותר דק. זה פחות מורגש והאדם 
אומר בליבו 'נו אני כבר טוב, אני בסדר, מה אני צריך יותר מזה'. אך דווקא 
ההתקדמות של הטוב ליותר טוב מעידה על אישיות גדולה ששואפת כמה 

שיותר קדימה לעשות את רצון ה' באהבה – לעשות תשובה מאהבה.

•••

יחידה ב

הרבה פעמים קשה לאדם לשאוף לגדול מפני הפחד שיכשל ובסוף יהיה 
מיואש.

אנו רוצים להיות אנשי רוח וחזון, לכבוש את העולם! אך אנו מודעים לזה 
שהעולם מוגבל, וכנראה שאיננו יכולים הכול. וכאשר אנחנו רואים שאנו 
לא מספיקים את כל היעדים שהצבנו לעצמו אנו רק מבואסים יותר שבו־

רים יותר ופעמים הדבר מביא יותר נזק מתועלת.
על זה אומר מרן הרב חרל"פ זצ"ל (תלמיד הרב קוק זצ"ל ואחד מראשי 

ישיבת מרכז הרב) בספרו מי מרום (חלק יח - רזי לי, עמ' צא)
"השאיפה והרצון לגדלות, מרובה יותר מן היכולת של הכשרונות 

הטבעיים, הם מסוד האורות הגדולות אשר הכלים לא יוכלו לסובלן, 
ועלולים לבא גם לידי שבירה"

להכניס הרבה דברים לכלי קטן הכלי פשוט יתפוצץ ואותו דבר יכול לקרוא 
לשאיפות גדולות יותר מהכלים של הכישרונות הטבעיים שיש באדם.
הרבה פעמים הפתרון שהאדם מחליט זה פשוט להחליש את הרצון 

ולשאוף לדברים בנונים, שודאי שבהשתדלות קלה ובטוחה הוא יצליח 
להשיג את יעודו ובכך יהיה שמח.

הרב חרל"פ חולק על הפתרון הזה שכן כך האדם אף פעם לא יבוא לידי 
גדלות:

"אמנם להחליש את הרצון והשאיפה ודאי אסור"



הרב חרל"פ מציע פתרון אחר, שילוב של שאיפות גדולות עם שמחה 
במה שהצלחתי!

לדוגמא: ישנם אנשים שלא לומדים דף יומי מפני שיתכן ובשלב מסוים 
יכשלו ולא יצליחו לסיים את המסכת – נשאל על כך: וכי ללמוד פרק 

בגמרא, זה לא שווה?! אדם צריך לשאוף לסיים את כל המסכת אך תמיד 
ישמח בכל דף ודף שהוא לומד, כך גם ישאף לגדלות וגם לא יגיע לידי 

שברון ויאוש במידה וייכשל:
כעת נראה את הדברים בלשון הרב חרל"פ:

"אבל צריכים לחפש אחרי מיתוקיםשונים אשר יועילו להחזיק את 
הכלים ולא יכשלו חלילה, יסודם של המיתוקים הוא שיחד עם הפלגת 
הרצון ישאו גם שביעות רצון, ויחד עם הדחיקה לגדלות יהיה גם הס־

תפקות במועט, וצריכה הישרה מרובה שלא יהיו שני הזרמים סותרים 
זה את זה, וזהו: "מגדול עוז שם ד' בו ירוץ צדיק ונשגב" (משלי יח,י)".

•••

טיפים והצעות לחודש אירגון:

סרטים על אנשים גדולים (נמצאים ביוט-יוב):
סרט על דגן ורטמן
סרט על הרב הרלינג

https://youtu.be/-WN2dz4wqeA סרט אזכרה של אליוס
ראיון עם אחיו של דגן בערוץ מאיר (לשבטים גדולים)

דמות מומלצות לעשות עליה הצגה בחודש אירגון:
הרב חנן פורת:

הרב חנן פורת היה דמות שהשפיע על רבים באישיותו ובעיקר במעשיו שס־
חפו אחריו המונים. הרב חנן פורת הקדיש את חייו לבניין ארץ ישראל, לחי־

נוך דורות של תלמידי הציונות הדתית ולאהבת ארץ ישראל ועם ישראל.



הוא נולד בכפר עציון ופונה משם עם שאר ילדי המקום בתחילת מלחמת 
השחרור. זמן לא רב לאחר מכן, באייר תש"ח, נפל כפר עציון לידי הירדנים. 
רוב תושביו נטבחו והנותרים נשבו. י"ט שנה שמרו בני כפר עציון על קשר 

חברתי הדוק ביניהם ועל קשר עין ולב עם ביתם בגוש עציון.
כילד  עציון  לגוש  לחזור  פורת  חנן  הרב  של  החזון  על  הצגה  לעשות  ניתן 

וכיצד הגשים את החלום.

רעיונות לציורים:
משפט  או  שנון  משפט  ידי  על  להיות  יכולות  לגלופות  או  לקירות  רעיונות 

משיר ולצייר אותו.

      דוגמאות למשפטים:
"זה הזמן שלך לפרוח ולדעת ולגעת בהכל, תכבוש את העולם-אל תפחד 

ליפול"
יצאתי גדול!

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן
עלה למעלה עלה כי כח עז לך

יש לך כנפי רוח

יישום נושא:
שאלו את החניכים שלכם מה אומר להם אדם גדול ועל פי זה צאו והשפיעו 

לדוגמא:
נקיון השכונה\הישוב
לעזור בסופר לאנשים

לצאת לשוק מחנה יהודה ולעזור לזקנים
לעזור לילדים בהכנת שיעורי בית.



בהצלחה אלופים (:


