
מערך פעולות
לשבט יסוד
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מבוא
מדריכה יקרה!

רק לפני זמן קצר התחילו החניכות שלך את דרכן בסניף.
של  הבדיחות  את  המוראלים,  את  הנהלים,  את  מכירות  כבר  שבטח  חניכות  יש 
הסניף, את השבטים ואת המדריכות, ויש גם את אלה שנכנסות בצורה איטית יותר 
כל  ואת  שבט  בתור  השבט  את  אותן;  להכיר  לומדת  את  גם  לומדות.  ולאט-לאט 

אחת ואחת בנפרד... 

...ועוד לפני שהספקתן להיכנס לשגרה של סניף – הגיע חודש ארגון!
תקופה  יחוו  שלך  החניכות  הזה,  בחודש  מעולה!  מקפצה  הוא  ארגון  חודש 
זהו חודש  ואפילו קצת מאתגרת...  אינטנסיבית בסניף, תקופה שמחה, עוצמתית 
אלייך,  והקשר  ביניהן  הקשר  גם  וכך  ויתהדק,  יתחזק  לסניף  שלהן  הקשר  שבו 

המדריכה.
תרגישי  שבסופו  להניח  סביר  תחומים.  במגוון  התקדמות  מאפשר  ארגון  חודש 

שהשבט מגובש יותר, חי יותר וחמוד הרבה יותר.
יותר  מתאים  זמן  אין   – והמריבות  הבלאגנים  הקירות,  צביעת  החזרות,  כל  בין 
להרחיב את המבט של החניכות שלך ולהכיר להן את התנועה שאליה הן נכנסו, 

תנועת אריאל.

זה הזמן ללמד אותן את חזון התנועה:
מנהיגות, עשייה, חיי תורה שלמים, להכיר להן את סמליה, את סיסמאותיה, את 

השילוב בין תורה, ארץ ועם ולהראות להן את פועלה הרחב בכל הארץ.
את  בהן  להחדיר  התנועה,  על  המבט  את  להן  לעצב  יכולה  מדריכה,  בתור  את, 
האידיאל הגדול שלה, להכניס גאוות יחידה ולגרום לכל חניכה לקחת חלק בדבר 

האדיר והעוצמתי הזה שנקרא תנועת אריאל!

זהו תפקיד חשוב מאוד, ואת מסוגלת אליו – ובגדול! ההיכרות שלהן עם התנועה, 
דרך הפעולות, יישום הנושא, המסרים, ובעצם – דרכך, תשפיע על הדרך הארוכה 

שעוד מחכה להן!

אשרייך!
שתהיה הצלחה גדולה!
בציפייה לבניין אריאל!
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תנועת אריאל – נעים להכיר
פעולה מספר 1

המסר: 
תנועת אריאל היא תנועה מיוחדת וחשובה שיש לה רעיון ויש לה תפקיד בעם 

ישראל. 

עזרים:
- כדור צמר

- 4 שקפים עם המרכיבים השונים של סמל התנועה נספח 1

- 4 בריסטולים שעליהם כתובים הבתים של המנון התנועה נספח 2

- 4 כרטיסים עם העקרונות: ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל,    

   בית המקדש נספח 3

- צ'ופר – צמיד נייר מנוילן נספח 4

- תעודה נספח 5

 מהלך הפעולה: 

שלב א: סניף – מה זה אומר לי?
נשחק ב"משחק הצמר": 

נעמוד במעגל, חניכה אחת תקבל את כדור הצמר ותתפוס בקצה החוט שלו. 

נבקש מהחניכה לומר את המילה הראשונה שהיא חושבת עליה כשהיא שומעת 

את המילה 'סניף', וכשהיא ממשיכה לאחוז בקצה החוט – נבקש ממנה למסור את 

כדור הצמר לאחת החניכות האחרות במעגל. החניכה שתקבל את כדור הצמר 

תחזיק בו, וגם היא תגיד מילה שקשורה לסניף )מילה שעדיין לא נאמרה(. אחר 

כך, כשהיא עוד מחזיקה בחוט, היא תזרוק את הכדור לבת הבאה. ככה, לאט-

לאט, חוט הצמר יעבור בין כולן, ותיווצר רשת מסובכת שקושרת את כולן. 

החוט יכול כמובן להגיע לכל חניכה יותר מפעם אחת. בנוסף, אם הרמה מתאימה, 
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אפשר לזרז את החניכות ולאפשר לכל חניכה רק שלוש שניות לחשוב על מילה, 

וכך יצאו יותר מילים שקשורות לסניף... 

אם החניכות נתקעות, אפשר לכוון אותן לנקודות שונות: שבטים שיש בסניף, 

פעילויות של הסניף, חוקים של הסניף, דברים שנמצאים בסניף וכד'.

שלב ב: תורת חיים בעוז – אריאל!

נסביר לחניכות:
הסניף שלנו הוא אחד מתוך הרבה סניפים שיש לתנועת אריאל. כמו הסניף 

שלנו, יש גם סניפים בעוד הרבה מקומות בארץ, והם פועלים בצורה דומה. כולנו 

שייכים לתנועת אריאל. 

אז מה זה אומר תנועת אריאל?
לכל תנועה יש סמל והמנון שמבטאים את העקרונות של התנועה – ודרכם ננסה 

להבין את הרעיון של התנועה. חלק מהחניכות ודאי מכירות את ההמנון והסמל, 

וחלקן עדיין לא.

נחלק את 12 הדברים הבאים בין החניכות:
- 4 שקפים עם מרכיבי הסמל נספח 1.

- 4 בריסטולים כאשר על כל בריסטול כתוב בית אחר של המנון התנועה נספח 2.

- 4 כרטיסים שכתובים עליהם ארבעת העקרונות: ארץ ישראל, עם ישראל, תורת 

ישראל, בית המקדש נספח 3.

אם יש יותר מ-12 חניכות אפשר לתת פריט אחד לכל זוג, אם יש פחות מ-12 

אפשר לוותר על הכרטיסיות מהסוג השלישי.

נבקש מהחניכות למצוא התאמה בין שקף - בית מההמנון - ועקרון ולעמוד יחד 

כקבוצה.

]בית א'- ארץ ישראל- מפת הארץ[ ]בית ב'- עם ישראל- דגל ישראל[ ]בית ג'- 
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בית המקדש- כתובית "אריאל"[ ]בית ד'- תורת ישראל- לוחות הברית[

ניתן לחניכות לחשוב לבד ולדון ביניהן מה מתאים למה. כשהן יסיימו, נבקש 

מכל קבוצה )לפי סדר הבתים של ההמנון( לקרוא בקול את הבית ולהסביר למה 

החלקים מתאימים זה לזה. לאחר מכן, נבקש מהן להניח על הרצפה את הבית 

שקיבלו מתוך ההמנון ואת הכרטיס עם העיקרון להניח לידו. את השקף נבקש 

מהן להניח במרכז המעגל – לצדם. 

את בתי ההמנון ואת הכרטיסיות נסדר בטור, ואת השקפים נניח אחד מעל השני 

בסדר הבא: לוחות הברית, מפת א"י, דגל המדינה, שם התנועה. כך, ייווצר לנו 

המנון שלם, 4 עקרונות, ואת הסמל של תנועת אריאל! 

שלב ג: לעד חיה בלבבנו
נסכם בכמה מילים את רעיון התנועה.

נעמוד מסביב להמנון ולסמל שמונחים על הרצפה ונשיר את ההמנון.

זו גם הזדמנות לחלק לחניכות בריסטול קטן עם מילות ההמנון, כדי שיוכלו 

ללמוד אותו בעל-פה. אפשר גם להכריז על פרס סמלי לכל חניכה שתדע לצייר 

את הסמל ולשיר את ההמנון בעל-פה עד לסוף החודש...

שלב ד: גם אני אריאלניקית!
נחלק לכל חניכה צ'ופר: צמיד נייר מנוילן שעליו כתוב את שמה ואת המשפט 'גם 

אני אריאלניקית בנשמה!' )נספח 4(, או בריסטול שבצדו האחד הסמל או ההמנון, 

ובצדו השני תעודת חברות בתנועה )נספח 5( או מחזיק מפתחות עם ארבעה 

שקפים קטנים )נספח 3( שיוצרים יחד את הסמל וכיו"ב, כיד הדמיון הטובה. 

אפשר ומומלץ לעשות את זה באופן קצת טקסי: לקרוא לכל חניכה בקול ולהביא 

לה )כמו חלוקת סידורים במסיבת סידור...(. 
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נספחים
נספח 1 - ארבעת המרכיבים של סמל התנועה
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נספח 2 - המנון התנועה

בית א:
ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

בית ב:
ָׁשָּמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו

ַאב ָהמֹון ָקָנה
ָׁשָּמה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵּיינּו

ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

בית ד:
ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו

ִמִּפי ֶעְליֹון ִנָּתָנה
ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו

בית ג:
ָׁשָּמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו

ְּבֶחְדָוה ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה
ָׁשָּמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.
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נספח 3 - ארבעת העקרונות בסמל תנועה

נספח 4 - צ'ופר

ארץ 
ישראל

עם 
ישראל

תורת 
ישראל

בית
המקדש

גם             אריאלניקית בנשמה!
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נספח 5 - תעודות

המנון התנועה

ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

ָׁשָּמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו
ַאב ָהמֹון ָקָנה

ָׁשָּמה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵּיינּו
ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ָׁשָּמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו
ְּבֶחְדָוה ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה
ָׁשָּמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.

ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו
ִמִּפי ֶעְליֹון ִנָּתָנה
ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו
ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה.

בס"ד

וזאת לתעודה

הרינו להודיע
כי ____________ תחי'

חניכה למופת בתנועת אריאל!
תנועת אריאל מברכת אותך 

ומאחלת הצלחה בדרכך 
בתנועה!

בציפייה לבניין אריאל
על החתום

____________

בס"ד

וזאת לתעודה

הרינו להודיע
כי ____________ תחי'

חניכה למופת בתנועת אריאל!
תנועת אריאל מברכת אותך 

ומאחלת הצלחה בדרכך 
בתנועה!

בציפייה לבניין אריאל
על החתום

____________
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ח

 ל
תר

יו
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ת
מ
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וד
ע

ת
ה

ת 
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 ב
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ת
תי 

ש
ך 

יי
פנ

 ל
ה-

יכ
דר

מ
ל
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פעולת ביסוס
לפעולה מספר 1

עזרים:
- פימו, קרטון ביצוע, סול או חומרים אחרים 

- מחזיקי מפתחות כמספר החניכות בשבט

מהלך הפעולה:
יש בידייך שתי אפשרויות: 

א. נחזור על המשמעות של סמל התנועה והקשר שלו להמנון. ניצור את סמל 

התנועה עם ביחד עם החניכות: אפשר להכין מחזיק מפתחות מקרטון ביצוע / 

סול / פימו או חומרים אחרים. 

ב. נראה לחניכות כמה ממפעלי התנועה: 

בהמשך תמצאי קישורים לכמה קליפים המשקפים את העשייה והצמיחה של 

תנועת אריאל. בחרי מבין הסרטונים את הסרטון שנראה לך המתאים והקולע 

ביותר לחניכות שלך והראי להן אותו. 

שימי לב! 
הסרטונים הופקו לפני כמה שנים, ולכן חשוב להדגיש לחניכות שהתנועה גדלה 

והתפתחה מאוד מאז. 
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1. קליפ "תורת חיים בעוז": 
קליפ על תנועת אריאל 

שהופק לכבוד שנתה ה-30. 
נמצא באתר התנועה:

2. קליפ "60 שניות על 
תנועת אריאל": מסכם 

באופן קצר וקולע את ערכי 
התנועה ואת פעילותה כיום.

3. קליפ חדש על התנועה שממלא 
אותנו ברצון להיות חלק מהשליחות 

הגדולה!

4. קליפ על העשייה של חב"ב 
בנות התנועתי: קליפ מרגש מאוד 
שממחיש את ההשפעה הגדולה 

שיכולה להיות לסניף על מה 
שמחוצה לו!

סרקי את הברקודים כדי לצפות בקליפים:
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מה התורה בשבילי?
פעולה מספר 2

המסר: 
לכל אחת מאיתנו יש תפקיד ויש מהות בעולם. אנחנו רוצות שכל אחת בשבט 

שלנו תבטא את עצמה ותתרום מהיכולות ומהכישרונות שבהם הקב"ה חנן אותה. 

עזרים: 
-משחק "טנגרם" משני סוגים. אם אין לך תוכלי להדפיס את חלקי המשחק ולגזור 

אותם במדויק נספח 1

- 2 תמונות זהות:

האחת בשחור-לבן והאחרת צבעונית. תוכלו לצייר ציור ולצבוע אותו בעצמכן או 

להדפיס תמונה מהמחשב, כאשר אחת בשחור-לבן והאחרת צבעונית.

- תמונות וציורים המתארים תכונות שונות נספח 2

- סיפור "הילד והתעודה" נספח 3

- בריסטול גדול עם המשנה: "כשם שפרצופיהם שונים..." נספח 4

מהלך הפעולה

שלב א: העולם טוב כשהוא מגוון. 
נחלק את השבט לשתי קבוצות. לכל קבוצה ניתן משחק "טנגרם" ונבקש מהן 

לסדר את החלקים לקבלת ריבוע שלם. קבוצה אחת תקבל משחק "טנגרם" 

מקורי שבו החלקים הם בצורות שונות ואילו הקבוצה האחרת תקבל משחק 

שבו כל החלקים בצורת ריבוע בגודל זהה. מן הסתם, הקבוצה עם חלקי המשחק 

הזהים תנצח, אולם המשחק שלהן לא יהיה מעניין – לא יהיה אתגר בהרכבת 

המשחק. 

נסביר: אומנם לפעמים נראה שקל יותר כשכולן אותו הדבר, אבל בעצם כשכולן 

אותו הדבר אין חידוש וזה אפילו קצת משעמם... 

אפשר להמחיש את זה גם בעזרת שתי תמונות זהות: האחת בשחור-לבן 

והאחרת צבעונית. מה עדיף? 



21

שלב ב: מהו התפקיד שלי? לכל אחת יש כוח מיוחד. 
נפזר על הרצפה תמונות וכרטיסים שונים המתארים תכונות שונות נספח 2. 

נבקש מכל אחת מהחניכות )לפי הסדר או לקום כולן יחד( לבחור כרטיס שנראה 

בעיניה מתאים ומתאר את זו שיושבת לימינה ולהעניק לה אותו. 

נשאל את החניכות מי רוצה לשתף את כולן בכרטיס שהיא קיבלה ולמה היא 

חושבת שקיבלה אותו. 

שלב ג: מה עושים עם כל הכוחות האלו? 
נספר לחניכות את הסיפור על הילד והתעודה נספח 3. אפשר לספר בעל-פה או 

רק לתאר את הסיפור. 

שלב ד: סיכום 

נציג לחניכות בריסטול גדול עם המשנה: "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם 

שונות" נספח 4. 

נסביר:
לכל אחת יש מאפיינים המיוחדים רק לה. הכישרונות והאופי שלה ייחודיים לה 

והם מה שאנחנו רוצים שהיא תתרום לשבט כולו. כאשר כל אחת בשבט תתרום 

את התכונות, המחשבות והרעיונות שלה ייווצר לנו שבט מעניין, יוצר ופעיל. 
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נספחים

נספח 1 - טנגרם

אם אין לך את המשחק "טנגרם" )מוכרים לפעמים בחנויות של "הכול בשקל"( 

תוכלי להדפיס את הצורה הבאה ולגזור במדויק על הקווים. לקבלת משחק מושך 

יותר – צבעי כל חלק בצבע אחר.
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טנגרם" עם חלקים זהים:

הדפיסי את הצורה הבאה וגזרי במדויק על הקווים. לקבלת משחק מושך יותר – 

צבעי כל חלק בצבע אחר.
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נספח 3 -  סיפור

הכלים שאלוקים נתן לי 
כמה רציתי לעשות אותו מאושר! כמה רציתי להביא לו – ולו רק פעם אחת 
– איזה "כמעט טוב" אחד במקום כל ה"המספיקים בקושי", אבל לא יכולתי.

הייתי אז אולי בכיתה ה' או ו'. ביום שבת אחד, כשרק אני ואבא שלי היינו 
בבית- החלטתי לדבר איתו על זה. להגיד לו שאני נורא מצטער שאני לא 

מביא לו אושר כמו שאחותי מביאה לו.
הוא שמע את מה שאמרתי, הסתכל עלי במבט האוהב שלו ובניגוד לאופי 
שלו שהוא אופי של בנאדם שבקושי מוציא מילה מהפה שלו – הוא נתן לי 

את ההרצאה הכי יפה ששמעתי בחיים שלי.
 "גדי", הוא אמר לי: "אבא לא אוהב את הילדים שלו בגלל שהם מביאים 

הביתה ציונים טובים. אבא אוהב את הילדים שלו בגלל שאי אפשר אחרת. 
הם בדם שלו. הם הנשמה שלו. הוא מוכרח לאהוב אותם. אפילו אם הם 
עושים דברים רעים, הוא בכל זאת אוהב אותם. אבל אתה, גדי, אתה אף 

פעם לא עשית דבר רע".

ניסיתי להגיד לו "אבל, אבא..." אך הוא הפסיק אותי ואמר: "ששש... גדי 
תקשיב, כשאלוקים ברא את העולם הזה – לצערנו או לשמחתנו, הוא 

החליט לברוא עולם מעניין, לא עולם מושלם. בגלל זה הוא ברא אנשים עם 
כל מיני צורות, כל מיני צבעים וכל מיני כישרונות ולכל אחד הוא נתן כלים 

אחרים: לזאת הוא נתן יופי, ולהוא הוא נתן ידיים טובות, לזה הוא נתן כישרון 
במוזיקה, ולהיא הוא נתן כישרון במתמטיקה. אנחנו לא יודעים למה אלוקים 
עושה מה שהוא עושה. אנחנו לא יכולים להאשים מישהו בכך שאלוקים לא 
נתן לו את הכלים האלה או האלה. אנחנו יכולים להאשים רק אנשים שלא 
מנצלים את הכלים שאלוקים כן נתן להם. בגלל זה, גדי, אני אומר לך דבר 
אחד ומסביר לך דבר שני. הדבר שאני אומר לך הוא: אל תתלונן על הכלים 
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שאלוקים נתן לך. והדבר השני שאני מסביר לך הוא שלפעמים לוקח לנו 
קצת זמן לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו, כי הכלים שהוא נתן הם ככה 

מתחבאים. אז תהיה סבלן, גדי. תהיה סבלן כמו אבא. יום אחד גם אתה 
תגלה שיש לך כלים טובים".

איך אהבתי אותו, את אבא שלי, באותו יום שבת! רציתי לחבק, או אפילו 
לנשק אותו, אבל התביישתי.

שנה או שנתיים אחרי השיחה הזאת מצאתי את הכלים שאלוקים נתן לי. 
ישבתי בשיעור אני-לא-זוכר-איזה. המורה שלנו היה חולה אז הייתה לנו 

מורה מחליפה. היא דיברה על מה שהיא דיברה, ואני בעולם אחר. פתאום 
ראיתי את המורה המחליפה עומדת על-ידי, ולפני שהספקתי להגיד מילה – 

היא סחבה לי את הנייר שקשקשתי עליו.
היא הסתכלה על הנייר ואמרה לי: "מה אתה עושה?" אמרתי לה: "סתם 
מקשקש". היא שאלה: "מה ציירת פה?" ועניתי לה: "סתם". היא שאלה: 

"סתם מה?" ואמרתי לה: "סתם ציירתי אותך עומדת על-יד הלוח".
היא לקחה את הציור והכניסה אותו לתיק שלה. אחר-כך התברר שאבא 

של המורה המחליפה הזאת הוא צייר בעל שם עולמי, והיא לקחה את הציור 
והראתה לו. בתוך כמה ימים הצייר בא לבית שלנו, הסתכל על עוד ציורים 
שלי ומיד המליץ להורים שלי לעשות הכול בשביל לטפח את הכישרון שלי 

בציור.

מה אני אגיד לך? מאותו יום אבא שלי הוציא את המיץ שלו בשביל שאני 
אוכל ללמוד עם הציירים הכי גדולים שיש – גם פה בארץ וגם בחוץ לארץ.

היום אני בן 42. בחודש שעבר פתחתי את התערוכה ה-28 שלי, והפעם-
בניו-יורק – במוזיאון לאומנות מודרנית.

ואבא שלי, שעכשיו הוא כבר בפנסיה, מה הוא אומר על כל ההצלחה שלי? 
הוא אומר: "מה אתם עושים רעש? הילד מצא את הכלים, והילד משתמש 

בהם..."
)אין מקור ברור לסיפור. הובא באתר "בא במייל"(
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נספח 4 - תכונות של בנות   

למדריכה- אם יש לך קלפים או תמונות )אפילו כרטיסים של משחק 
זיכרון וכד'( שאפשר להוציא מהם תכונות שונות – זה יכול להוסיף עניין 

ולרתק את החניכות. כמו כן, את יכולה כמובן להוסיף תכונות שמתאימות 
לחניכותייך כפי שאת מכירה אותן.

מנהיגהיצירתיתחרוצהמצחיקה

ותרניתמתחשבת נדיבהאחראית

חברותיתאכפתיתמעניינתטובת לב

בטוחה
סבלניתענווהבעצמה

בשלנית
מעולה ציירת

רחמנית
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פעולת ביסוס
לפעולה מספר 2

עזרים:
- מילות השיר "שיר ישראלי" / שלמה גרוניך ולהקת שבא

מהלך הפעולה:
נחלק לחניכות את מילות השיר "שיר ישראלי" / שלמה גרוניך ולהקת שבא.
נדבר עם החניכות על איך ההבדלים בין אחת לשנייה הם בעצם הייחודיות 

של כל אחת. הגוונים השונים תורמים לצבעוניות של השבט בפרט, וכפי 
שרואים בשיר – גם של כל עם ישראל. 

השלג שלך 
והמטר שלי 
הוואדי שלך 

והנהר שלי 
נפגשים סוף סוף 

בחוף ישראלי 
עם כל החלומות 

והגעגועים 
עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

העמק שלך 
וההר שלי 

היער שלך 
והמדבר שלי 

נפגשים סוף סוף 
בנוף ישראלי 

עם כל החלומות 
והגעגועים 

עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

ה- "למד" שלך 
וה- "חת" שלי 

ה-"עין" שלי 
וה-"ריש" שלך 

נפגשים סוף סוף 
עם תוף ישראלי 
עם כל החלומות 

והגעגועים 
עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

 





חבורה של קודש!
פעולה מס' 3

המסר:
לקבוצה יש כוח גדול יותר מפעולה של בודדים, ולכן בתור קבוצה אנחנו 

יכולות לעשות פעולות שישפיעו על עם ישראל ויתרמו לו יותר.

עזרים:
- כיסאות כמספר החניכות

- סיפור להקראה וגם בתור צ'ופר: "הזקן ומשל המקלות" נספח

מהלך הפעולה: 

שלב א: כוחה של קבוצה.
נשחק משחק שמראה את כוחה של החבורה

)אפשר לשחק את שני המשחקים(:
אפשרות אחת- "חתול ועכבר": 

נעמוד במעגל, צמודות זו לזו, ונשלב ידיים זו בשל חברתה. נבחר חניכה 
אחת שתהיה ה'עכבר' וחניכה אחרת שתהיה ה'חתול'. ה'עכבר' יעמוד 

בתוך המעגל וה'חתול' –מחוץ למעגל. תפקידו של ה'חתול' לתפוס את 
ה'עכבר' הנמצא בתוך המעגל, ותפקיד ה'עכבר' להימלט מה'חתול'. 

תפקיד השבט הוא להגן על ה'עכבר' מפני ה'חתול' באופן הבא: נאפשר 
ל'עכבר' להיכנס לתוך המעגל ואז נחסום את כל הפתחים מכניסתו של 
ה'חתול'. ה'חתול' ינסה להידחף בכוח בין הבנות ולהיכנס לתוך המעגל 

כדי לתפוס את ה'עכבר'. אם ה'חתול' יצליח לפרוץ את המעגל, אז השבט 
צריך לפתוח ל'עכבר' פתח שממנו יוכל לברוח ובמקביל לחסום את 

יציאתו של ה'חתול' מן המעגל...

29
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אפשרות שנייה- "מעבירים את הכיסאות":
כל החניכות יעמדו על שורה של כיסאות. נבקש מהחניכות להעביר את 

כל שורת הכיסאות לקצה השני של החדר. יש לעשות זאת בתוך זמן קצר 
)בערך 5 דקות, ככל שיש פחות חניכות צריך יותר זמן(, ומבלי שאף אחת 

תרד מן הכיסאות לרצפה! 

הדרך:

)כדאי שהחניכות ינסו להגיע אליו לבד. אך אם הן יתקשו – נרמוז להן...( 
החניכה שעומדת על הכיסא הרחוק ביותר תעבור לכיסא שלידה ותעמוד 

יחד עם החניכה שעמדה שם קודם. היא תרים את הכיסא שעמדה עליו 
ותעביר אותו לחניכה שלצידה. כך הכיסא יעבור מיד ליד עד שיגיע לצד 

השני. כעת, אותה החניכה תלך על שורת הכיסאות )הן יצטרכו להצטמצם 
ולתת לה מקום( עד שתגיע לכיסא שלה שעבר לצד השני. ושוב, החניכה 

שנמצאת על הכיסא הרחוק ביותר תצטופף עם חברתה, הכיסא שלה יועבר 
מיד ליד עד לצד השני של השורה והיא תעבור אליו דרך הכיסאות. כך 

עושים עד ששורת הכיסאות תגיע לקצה השני של החדר.

בשני המשחקים אפשר לראות שאפשר להצליח רק כשהקבוצה פועלת יחד!

שלב ב: רק כשאתם מאוחדים!
נספר לחניכות את הסיפור "הזקן ומשל המקלות" נספח.

נשאל את החניכות:
מה אתן לומדות מהסיפור? מי הם עשרת הבנים בנמשל?

נרחיב את הנושא:
נדבר איתן על כך שהן מתגבשות כעת בתור שבט, חבורה. ככל שיהיו 

מחוברות יותר ומגובשות יותר יהיה להן יותר כוח, הן יוכלו להשיג הישגים 
משמעותיים, לשמור האחת על האחרת ויחד להוסיף טוב בעם ישראל.
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שלב ג: הרינו מקבלות עלינו.

נפתח דיון עם החניכות ונשאל:
מהו כוחו של השבט שלנו בתור חבורה? איך השבט שלנו יכול להעצים כל 

אחת ואחת? איך אנחנו נתקדם יחד בקיום תורה ומצוות?
נבקש מהחניכות להציע רעיונות לדברים שנוכל לקבל על עצמינו בתור 
שבט, כדי להתקדם בתורה ומצוות. אפשר לעשות סבב בין החניכות או 

לתת לכל אחת להציע רעיון באופן אקראי. 

נעשה הצבעה ונבחר נקודה אחת שבה השבט מחליט לעמוד בשנה 
הקרובה/ בחודש הקרוב, או מעשה טוב חד-פעמי של כל השבט.

לדוגמה:
לא מדברים לשון הרע בזמן הפעולה, כל פעולה נפתח בפרק תהילים 

להצלחת עם-ישראל, לא נדבר בתפילה, נעזור לנקות את הסניף במשך 5 
דקות בסוף כל פעולה, נכין משהו שישמח את הקומונרית או את כל הסניף 

ועוד ועוד...

שימי לב שהמעשה שהשבט מקבל על עצמו לא יהיה קשה להן מידי.
חשוב שיהיה אפשר לבצע אותו. עדיף מעשה קטן שבאמת יקרה

מאשר מעשה גדול שלא יקרה כלל...
חשבי איך לגרום לזה לקרות;

 אולי לתת אחריות לחניכה או להביא תזכורת נחמדה
 בפעולה הבאה וכד'.
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שלב ד: שבט יסוד – אנחנו חבורה של קודש!

נסכם: 
לקבוצה יש כוח גדול! בתור חבורה מגובשת אנחנו מסוגלות לפעול בצורה 

הרבה יותר טובה, וכשנהיה יחד, לכל אחת בקבוצה יהיה טוב יותר. כך גם 
בשבט שלנו: אנחנו קבוצה שיכולה להוסיף הרבה טוב, בואו נבחר לקדם 

אחת את השנייה לטוב ולגדול יחד בתורה ובמצוות. 
בואו נהיה חבורה של קודש!

המעשה שקיבלנו על עצמינו הוא חשוב מאוד ויש לו ערך גדול, אבל הוא 
רק חלק מכל הדברים שעוד נעשה יחד ונתקדם במהלך השנים.

נחלק לחניכות את הצ'ופר:
הסיפור שקראנו על כוחה של חבורה- "הזקן ומשל המקלות" נספח.
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נספח

הזקן ומשל המקלות
בעיר רחוקה חיה משפחה: אב, אם ועשרת בניהם.

 כאשר הרגיש האב הזקן שימיו ספורים, הוא קרא לעשרת בניו ואמר להם: 
"בניי, אני כבר מבוגר ולא נותר לי עוד זמן רב לחיות. הגיע זמני להיפרד מכם, 

אך קודם יש לי בקשה אחת: צאו החוצה והביאו מקל לכל אחד מכם".
הבנים הביטו זה בזה נבוכים. 'איזה צורך יש לאבינו הזקן בעשרה מקלות?!', הם 
תמהו. אביהם הזקן ראה את תמיהתם וחזר על דבריו: "כן, צאו החוצה וחזרו אלי 

עם עשרה מקלות; מקל אחד לכל אחד".
למרות תמיהתם ופליאתם מבקשת אביהם, יצאו הבנים אל מחוץ לבית ובתוך 

זמן קצר חזרו כשכל אחד אוחז במקל, כפי שהורה להם אביהם.
"נהדר", חייך האב. "עכשיו, קחו את עשרת המקלות וקשרו אותם יחד. נראה מי 

מכם יצליח לשבור את חבילת המקלות", אמר.
הבנים העבירו את אגודת המקלות מאח לאחיו. כל אחד 
מהם ניסה בכל כוחו לשבור אותה, אך לשווא. אף אחד 

מהבנים 
לא הצליח לשבור את אגודת המקלות.

"נו? אף אחד לא מספיק חזק בשביל לשבור את הזרדים 
האלה?!"

 שאל האב וסקר את פני ילדיו. 
"כעת," פנה האב לבניו, 

"תנו מקל אחד לכל אחד ונסו עכשיו לשבור את 
המקלות". 

הבנים, שכבר הבינו שמשהו לא רגיל מתרחש כאן, תפסו 
כל אחד מקל מהחבילה ושברו אותו.

"זה היה קל, הא?!" חייך האב. "ובכן, בניי היקרים, זה הלקח שאני רוצה 
שתלמדו: כדי לנצח אתכם, האויבים שלכם תמיד ינסו קודם להפריד ביניכם. אם 

כל אחד מכם ילך לבד וידאג רק לעצמו, יהיה קל לשבור אתכם כי מקל אחד 
נשבר בקלות. אבל אם תישארו יחד ותהיו מאוחדים – אף אחד לא יוכל להכניע 
אתכם! אף אחד לא יוכל לשבור אתכם לעולם, כמו שלא הצלחתם לשבור את 

המקלות הקשורים יחדיו". 
זוהי כוחה של קבוצה.

 )ע"פ האתר של ברסלב מאת קובי א.(



פעולת ביסוס 
לפעולה מס' 3

מהלך הפעולה:
הפעולה הזו היא יישום לנושא כוחה של החבורה והתרומה

של הסניף לסביבה. 

נבחר מראש אתר או מקום שמאוד ייעזר בחבורה שתבוא ותעשה סדר. 

לדוגמא: 
1. חנויות יד שנייה 

2. גן שעשועים מוזנח

3. חדר הציוד של הסניף 

4. שבטים קטנים יכולים ללכת לבתים של יולדות או שהאבא במילואים ולעזור 

לארגן את הבית 

אם יש לכן עוד רעיונות – שתפו באתר התנועה :( 

ניתן תפקיד לכל חניכה ונדאג לשוות מראה מזמין וטוב למקום שבו התנדבנו. 

כאשר נסיים נזכיר שוב את משל המקלות שבסיפור "הזקן ומשל המקלות". 

נחשוב עם הבנות איך דווקא בתור חבורה יהיה לנו קל יותר ויהיה לנו יותר סיפוק 

לעשות זאת, כשבתור יחידים אפילו לא היינו מעיזים להתחיל.... 
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עם ישראל ותנועת אריאל 
פעולה מס' 4 

המסר:
כשאנחנו באות לסניף אנחנו חלק מתנועה גדולה שמשפיעה בכל הארץ. גם 

אנחנו רוצות להשפיע על עם ישראל ולהיות חלק מהפעילות של התנועה למען 

עם ישראל.

עזרים:
- פאזל דו צדדי נספח 1

- צ'ופר: תפילה לבניין בית המקדש נספח 2

מהלך הפעולה: 

שלב א: 'כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן'.
נשלח את החניכות למשימה: נבקש מכל חניכה להביא לחדר שעון או תכשיט 

אחד )שישיגו משאר החניכות בסניף(, בתוך דקה וחצי. אם אין הרבה חניכות 

בסניף או בשבט אפשר לבקש מהחניכות לומר במשך דקה וחצי כמה שיותר 

מילים טובות. כל אחת בתורה או כולן יחד.

נשאל את החניכות: 
"איך מהר כל-כך נוצר אוסף שעונים בחדר?" / "איך יש לנו כל כך הרבה מילים 

טובות בחדר?" נסביר: אנחנו הרבה חניכות, וכאשר כל אחת הביאה שעון אחד 

נהיו הרבה שעונים בחדר, כל אחת אמרה מילה אחת או יותר ונהיו בחדר הרבה 

מילים טובות.

נחוד חידה:
אם היינו מבקשים מכ-ל החניכים בתנועת אריאל להביא שעון אחד לחדר, כמה 

שעונים היו כאן??
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ניתן לחניכות לנחש מספרים. אפשר להבטיח הפתעה למי שתהיה הקרובה 

ביותר לתשובה הנכונה.

תשובה:
היו כאן כ-15,000 שעונים. יש בתנועת אריאל כ-15,000 חניכים!!

שלב ב: אז מה יכולים לעשות חניכים רבים כל-כך?
בנספח 1 תמצאי חלקי פאזל. על כל חלק מתואר מעשה טוב שעשו חניכות 

בסניפים שונים של תנועת אריאל. נניח את חלקי הפאזל על הרצפה )אם השבט 

גדול אפשר להכין כמה פאזלים( וניתן לחניכות לחבר את הפאזל.

נבקש מהחניכות להפוך את הפאזל על גבו, ונקבל את ציור בית המקדש.

שלב ג: כל מצווה – אבן לבית המקדש.

נסכם: 
כל אחת פה היא חלק מהשבט. השבט הוא חלק מהסניף, והסניף הוא חלק 

מתנועה גדולה שמוסיפה המון טוב בעם ישראל. בואו נהיה חלק מזה! נעשה טוב 

ונקרב את הגאולה ואת בניין בית המקדש!

נחלק צ'ופר: 
תפילה לבניין בית המקדש )נספח 2( ונקרא אותה בקול.
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נספחים
נספח 1: פאזל דו-צדדי 

הפאזל הבא הוא דו-צדדי: בצד אחד מעשים טובים שעשו בסניפים שונים בתנועת אריאל, 
ובצד השני ציור של בית המקדש. צלמי בצד אחד של הדף את פאזל המעשים הטובים ובצד 
השני את הציור של בית המקדש. לחילופין, צלמי את הפאזלים על שני דפים שונים הדביקי 

אותם זה לזה, כעין דף דו-צדדי.  

שבט הראל במעלה 
הזיתים שבירושלים 

התחילו להפעיל 
מועדונית לילדי 
שכונת כפר 

התימנים.

סניף כפר גנים היה 
בירושלים בשבת והלך 
לבית החולים "שערי 
צדק" כדי לשמח את 

החולים

שבטים גלעד 
ומעוז מסניף 
אילת יצאו 

לחלק
 ממתקים 

לחיילים לכבוד 
שבת.

סניף נווה וסניף בני-
נצרים יצאו יחדיו למבצע 

קמחא דפסחא.
הבנות אספו מצרכים 
שונים בעבור משפחות 

נזקקות.

סניף לוד יצאו 
בפורים לשמח 
את דיירי בית 

האבות 
"נווה שבא" 

שבעיר

שבט צור בסניף 
רמת בית שמש 
יצאו במבצע 

"אומרים תודה – 
ובו צי'פרו והודו 

לעובדי עיריית בית 
שמש על פעילותם 

למען העיר.

שבט מעוז בסניף 
מעלה אדומים 

הרים הפנינג ענקי. 
כל ההכנסות היו 
מיועדות לתרומה 

לחיילי צה"ל ולמגורשי 
גוש קטיף.

סניף בית-אל יצא לערב 
התרמה מיוחד לטובת 

עמותת "עלה".

סניף קצרין לקחו חלק 
בהפנינג חנוכה שנערך 

אצלם בעיר.

גרעין צור בסניף 
שדרות יצאו 

בשמחה למבצע 
התרמה בעיר,
 למען משפחה 

נזקקת.

סניף פתח-תקווה 
בכפר אברהם הלכו 

לעזור לגמ"ח רעננה

סניף קטמון יצאו לחלק 
לתושבי השכונה אגרות 

שנה טובה.

סניף רחובות 
יצאו ל'הפצות' 
ברחבי העיר 
כדי להיפגש 
עם הגוונים 
השונים בעם.

שבט מעוז בסניף מבשרת 
ביקרו קבוצה של קשישות. 
הן שיחקו איתן, שרו יחד 

שירים וכמובן דיברו 
איתן ושמעו את סיפוריהן.

סניף הר 
ברכה 
התכנס

 ללימוד משותף 
בחופש.

בנות סניף מעגלים 
הכינו פעילות 
לילדי היישוב.

צד א'
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צד ב'



(מתוך סידור מתקופת הגאונים)

נספח ב'- תפילה לבניין בית המקדש


