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גבורה
בהוצאת תנועת הנוער "אריאל"
רח' הקבלן  ,41הר-נוף ירושלים
טלפון ,02-6510822 :פקס' 02-6510823
דוא"לariel@tariel.org :
חודש ארגון ,חשוון תשע"ו
כותבים:
נתנאל גבאי
שלמה יעקובסון
אורי ממן
רננה קופר
עריכה:
אורי ממן
חנה גולדמינץ
הנחיה:
דביר עמיאור ,ראש תחום בנים.
נאוה הרשקוביץ ,ראש תחום בנות.
הדפסה:
דפוס ABC

גבורה חברתית
שבטים גלעד -דביר

פעולת פתיחה
מטרות הפעולה:
החניכות יבינו את משמעות המעבר מ"אני" ל"אנחנו".
החניכות ילמדו כי גבורה חברתית מתחילה בהתעלות ממבט על עצמי בלבד ,אל
המבט החברתי.
עזרים :דפי נייר ,מטפחות לכיסוי העיניים ,תחפושות למעוניינים להמחיז הצגה,
שמיכה שאפשר ללכלך.

שלב א :משחק
נחלק את השבט לשלוש קבוצות ,קבוצה אחת ניקח אלינו ואת שתי הקבוצות
הנותרות נשאיר בשני קצות החדר.
נתאר לקבוצה שאתנו את התיאור הזה:
כל החדר הוא ים .שלוש הקבוצות עומדות על איים בתוך הים .לכל קבוצה יש
מגבלה מסוימת:
•אתן קבוצת האילמים.
•הקבוצה מימין היא קבוצת הפיסחים.
•והקבוצה משמאל היא קבוצת העיוורים.
נמסור לקבוצה מידע סודי " :אי הפיסחים ואי העיוורים עומדים לשקוע בכל רגע!
המטרה שלכם היא להעביר את הפיסחים והעיוורים אל האי שלכם במהירות
האפשרית.
לרשותכן :גשר מתקפל (כיסאות או דפי נייר) שנמצא באי העיוורים ,רק בעזרתו
אפשר לעבור מאי לאי".
ניגש למרכז החדר ונכריז על שלושת האיים ,נקשור את עיניהן של בנות קבוצת
העיוורים.
המשחק יאלץ את החניכות לעבוד בשיתוף פעולה מלא :בנות קבוצת האילמים
אינן יכולות לדבר ולכן ייאלצו לסמן בידיהן לקבוצת הפיסחים (בנות קבוצת
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העיוורים אינן רואות תנועות ידיים) .קבוצת הפיסחים תעביר את המידע לקבוצת
עיוורים ותכוון אותה במשך כל ההליכה על הגשר .לבסוף – בנות קבוצת העיוורים
ירימו עליהן את בנות קבוצת הפיסחים ויעבירו אותן אל אי האילמים.

סיפר לו האיש העשיר ועיני החכם אורו:

הערות:

"אעשה כל מה שתגיד!" ענה העשיר.

 #אם קשה לחניכות לסחוב זו את זו ,קבע שאפשר שהפיסחים יעברו
עליהן בישיבה או בכל צורה יצירתית אחרת.
נשאל את החניכות :האם יש אפשרות לפעול לבד במשחק הזה?
מה נותנת לנו העבודה יחד?
העבודה יחד נותנת לנו את האפשרות ליצור משהו .על-אף שאנחנו אנשים שונים
עם מחשבות שונות וכל אחד רוצה בעצם משהו אחר ,אנחנו חייבים לשלב כוחות
כדי להתקדם .קשה לצאת מהקופסא שלנו ,ולחשוב חוץ מ"אני" על "אנחנו" ,אבל
זו הדרך היחידה לעשות וליצור .גם בשבט ,גם בכיתה ,גם במשפחה – זוהי גבורה
חברתית.

שלב ב :הצגה – התפוז הסיני.
זהו הסיפור ,כדאי להפוך אותו להצגה:

בעיר אחת ,רחוקה ומבודדת .גר איש עשיר .היה לו הכול! הוא החזיק
בחברה גדולה ומשרתים רבים עבדו בביתו.

באחד הימים ,חלה בנו של העשיר .הוא הלך עמו לכל הרופאים בעיר ,אך
איש מהם לא מצא תרופה למחלתו .הרחיק העשיר ונסע עם בנו לארצות
אחרות ,אך גם בהן לא נמצא מזור למחלת הבן.

לאחר מסעות וחיפושים לרוב נואש העשיר ושב אל ביתו דואג .אחד מחכמי
העיר ראהו במצבו ושאל " :מדוע אתה דואג כל כך ,ידידי?"

"הו ",ענה העשיר" ,בני חולה מאוד ,שום רופא לא מצא את התרופה
שתעזור לו ואני חושש שכלל אין בנמצא תרופה למחלתו!"
"מהי המחלה?" שאל החכם.
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"אני מכיר תרופה! אך עליך לעבוד קשה כדי למצוא אותה!"

"סע אל סין הרחוקה ,ומצא בה תפוז סיני ,תפוז קטן ועסיסי ,מיד אכתוב
לך את המתכון להכנת התרופה מהתפוז".
שמח העשיר עד מאוד ,הודה לחכם וארז את חפציו .הוא נסע אל סין
הרחוקה.

ימים רבים ארך המסע .משהגיע לסין ,רץ העשיר אל השוק לקנות תפוז
סיני ,אך אבוי! התפוזים אזלו לחלוטין!

העשיר לא נכנע ,הוא חיפש בכל רחבי הממלכה הסינית ופיזר את כספו
כדי למצוא תפוז סיני אחד עד ש..
מצא אותו ,בקצה המדינה ,על עץ.
בשמחה רץ אל התפוז אחז בו ו..

באותו רגע התנגש בו אדם אחר בעוצמה" :מה נראה לך שאתה עושה!?"
נהם האיש.

" היי! זה התפוז לבן שלי! אמר העשיר ,למה אתה לוקח אותו?"

"זוהי התרופה למחלה של הבן שלי! ענה האיש השני ,הבן שלי מוכרח לקבל
אותה כדי להירפא!
רבו והתקוטטו השניים ,אף אחד מהם לא ויתר על התפוז.
רק לעת ערב ,עבר שם עובר אורח" ,מה קרה?" שאל.

סיפרו לו השניים את הסיפור.

"פתחו את המתכונים לתרופה!" יעץ להם.

פתחו שניהם את דפי המתכונים ,העשיר קרא מן הדף בקול:
גלעד-דביר  /גבורה חברתית
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עליך לקחת את קליפת התפוז ולטחון אותה עד דק..

"קליפת התפוז!? נזעק האיש האחר ,אצלי כתוב לקחת את המיץ של
התפוז.
הסתכלו הם זה על זה ,והתביישו.
ניצור דיון:
מה בסך הכול ,היו צריכים שני האנשים? להביט במתכון ,לעצור את עצמם לרגע,
להתגבר על הרצון שלהם לקחת את התפוז לעצמם ולשים לב שבעצם הם יכולים
להסתדר ביניהם מצוין.
האם גם בשבט יש ויכוחים כאלו? ויכוחים שיכולים להיגמר בצורה פשוטה?
איך נוכל להתגבר על עצמינו ולפתור את הבעיות?
כשמתפתח ויכוח ,או אפילו מריבה ,לפעמים מה שאנחנו צריכים הוא לנסות
...לדבר .אין זה פשוט ,הרי אנו בטוחים שאנו הצודקים ושהצד השני ממש אינו
בסדר .בכל זאת אנו נושכים שפתיים ויושבים לדבר .גם כאן נדרשת גבורה
חברתית .הריכוז רק בעצמי מונע ממני לקיים דו שיח ולהתקדם לפתרון בעיות.

שלב ג :משחק לסיום

את הדחף שלנו לעשות הכול לבד ,אנחנו מתקדמות ,יחד עם כל החברות שלנו.

ענן הרחבה למדריך (למעלה):
גבורה חברתית היא היכולת לעשות בעבור מישהו אחר .להתגבר על הנטייה
הטבעית של לעשות את מה שטוב לי ,ולחשוב איך אני יכול לתת לאחר .בהקשר
הזה אפשר להרחיב את הדיבור על נושא החסד .כאשר נותנים לאדם אחר
ומקבלים משהו בתמורה זו קנייה ,אך החסד הוא נתינה על מנת לתת ,על מנת
שלאחר יהיה טוב‘ .עולם חסד יבנה’ יסודו של העולם הוא החסד ,הקב”ה מטיב
אתנו בכל רגע ורגע וגומל אתנו חסד .גם אנו מצווים לדבוק במידותיו ולהרבות
בעשיית חסד .הרב אליהו דסלר מסביר שהעולם פועל על-ידי שני כוחות
מרכזיים -כוח הנתינה וכוח הנטילה .כוח הנטילה הוא שורש הרע ,האדם מעוניין
אך ורק בטובת עצמו ורוצה לקחת כמה שיותר מהעולם .כוח הנתינה הוא שורש
כל המידות הטובות שכן האדם שם את האחר במרכז התמונה ולא את עצמו,
הוא רוצה לתת לאחרים ממה שיש לו ורואה בכל כוחותיו כלים שניתנו לו להרבות
טוב בעולם .לעומת הרצון לעשות חסד יש באדם רצון לדאוג לעצמו ,אם כן איך
מתיישבים שני הכוחות הסותרים האלה בנפש? מסביר הרב שמעון שקאפ שיש
באדם תכונה בסיסית של דאגה ל’אני’ שלו ,אך ככל שאדם עושה חסד עם הזולת
הוא מרחיב את הגדרת ה’אני’ שלו להיות רחבה יותר ,כך שאם בתחילה ‘אני’
פירושו היה רק אני ,מאוחר יותר זה כולל גם את אשתו ,את משפחתו ,לאחר מכן
את אנשי סביבתו ,את עם ישראל ובסוף את כל העולם כולו! עולם חסד יבנה.
אפשר להוסיף סיפורי חסד שונים כדי להמחיש את הגבורה הנצרכת לנתינה זו.
(סיפורים כאלה יש למשל בספרי הרב קרליבך כמו ‘הרבי מקרן הרחוב’ ,הסיפורים
על הרב אריה לוין ,ועוד).

נפרוס את השמיכה על הקרקע ונעמיד עליה את החניכות.
נבקש מהן להפוך את השמיכה מבלי שאף לא אחת מהן תרד ממנה תוך כדי
ההיפוך.
נסכם:
מה למדנו מהמשחק האחרון?
האם אנחנו יכולים לעבוד לבד במשחק הזה?
בדיוק כמו במשחק הראשון ,שוב אנחנו מוצאים את עצמינו חייבים את החברות
שלנו ,איננו יכולות בלעדיהן .שוב אנחנו חייבות להתגבר על עצמינו ,ולעבוד יחד.
גבורה חברתית ,כמו שראינו כאן .מתחילה בנו עצמינו .כשאנחנו עוצרים לרגע
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פעולה ראשונה
מטרות הפעולה:
•החניכות ילמדו מהי רגישות חברתית.
•החניכות יחשבו היכן הם יכולות להשתמש בה בחיי היום-יום שלהם.

שלב א :משחק
נשחק את המשחק "חזירים קפיטליסטים":
נחלק לכל חניכה שני פתקים ,בשני צבעים שונים( .לדוגמא אדום וירוק)
כעת נציג לחניכות חבילת סוכריות .ונסביר את כללי המשחק:
בכל פעם שהמדריכה מכריזה על צליל מוסכם ,כל חניכה תרים פתק אחד:
אם כל החניכות ירימו את הפתק הירוק ,כל חניכה תקבל סוכריה אחת.
אם חניכה אחת בלבד תרים פתק אדום וכל השאר ירימו פתק ירוק ,היא תקבל
שתי סוכריות וכל השאר יקבלו סוכריה אחת.
אם שתי חניכות ומעלה ירימו פתק אדום ,אף חניכה אחת לא תקבל סוכריה.
אסור לחניכות לתאם מראש מה להרים.

הערה :רצוי לשנות את המספרים בכללים ביחס למספר החניכים בשבט.
אחרי מספר סבבים ( )5-3נדון עם החניכות :האם הרמנו פתק אדום? למה?
יכול להיות שחשבנו רק על עצמינו? שלא אכפת לנו מהחבר שיושב לידינו?
נערוך סיכום – אם כל החניכות היו מרימות תמיד פתק ירוק ,כולן היו מרוויחות חמש
סוכריות .משנהגו אחרת ,ייתכן שכולן הפסידו.
נספר לחניכות על מספר חיילים שמסרו את נפשם .נספר בקצרה את סיפוריהם.
לפני שנתחיל לספר על כל אחד מהם נניח תמונה שלו על הרצפה:
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סגן עובד לדיז'נסקי ז"ל -בכז בחשוון תשיז ,בעיצומו של מבצע סיני נערך קרב
המתלה ,אחד הקרבות הקשים של המלחמה .עובד הסתער בראש הפלוגה שלו
אל אחת מגבעות המתלה .הוא הטיל רימון לעבר כוח מצרי שהתחפר שם .הרימון
התגלגל בחזרה אליו ואל חבריו .עובד הפיל את החייל הקרוב אליו ושכב אליו.
כשהרימון התפוצץ הוא ספג את רוב הרסיסים ונהרג.

שלב ב :קומיקס

בניה ריין ז"ל -במלחמת לבנון השנייה במהלך התקדמותו לכיוון הכפר א-טייבה,
נתקע צוות ההנדסה בשל בעיית חימוש .בניה ז"ל וצוותו הגיעו אליהם וחילצו
אותם משם .בכך ,למעשה הצילו את חייהם ,שכן רגעים ספורים לאחר החילוץ
רכבו של צוות ההנדסה נורה על ידי טיל נ"ט .בהמשך המלחמה ,במהלך פעולת
חילוץ נוספת ,נפגע הטנק של בניה ,והוא וכל חייליו נהרגו במקום .בניה ריין התנדב
להילחם במלחמה על-אף שבמסגרת תפקידו לא היה מחויב לכך.
נתן אלבז ז"ל -עלה לארץ לבד במסגרת עליית הנוער .בצבא קיבל משימה
שגרתית של פירוק רימוני יד .הוא החל במשימה ,כשהוא יושב באוהל .לפתע
שמע קול נקישה ,והבין כי נצרתו של אחד הרימונים השתחררה .הוא יצא מהאוהל
כשהרימון בידו ,וצעק לחבריו שיסתתרו .משהבין שאינו יכול להשליך את הרימון
מבלי לפגוע בחבריו ,אימץ את הרימון אל חזהו והתרחק בריצה .משהתפוצץ
הרימון נהרג ובכך הציל את חיי חבריו.
רועי קליין -במלחמת לבנון השנייה נפל קליין בקרב עם עוד שבעה מחייליו ,הוא
זינק על רימון כדי להציל חיי חיילים נוספים .הוא עשה זאת תוך קריאת "שמע
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד”.

סגן עובד לדיז’נסקי ז”ל

בניה ריין ז"ל

נתן אלבז ז”ל

רועי קליין ז”ל

מתוך "אריה ברחובות ירושלים" ,צילום העמוד מצריך אישור מהוצאת בית המלמדים.
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רעיון נוסף לסיפור:

המקום המה בני אדם ,המונים באו לחלוק כבוד לרב הגדול.

הרב מרדכי אליהו עמד לצאת מן הכותל המערבי והוקף בהמוני בית
ישראל .כולם רצו לקבל ברכה או עצה ,או סתם לנשק את היד של הרב
הקדוש.

ההמולה הייתה רבה ,חלק מן האנשים נצמדו אל השביל שעמד לעבור בו
הרב וכולם חיכו לצאתו.
הרגע הגיע ,משמשיו של הרב האיצו בקהל " :בבקשה לתת לרב לעבור!
הרב מוכרח להמשיך ,נא לא לעכב עוד את הרב.
הקהל נצמד אל הרב ,רק ברכה ,רק מבט אל הרב מרדכי אליהו.

פתאום ,משום מקום ,הופיע ממש מול הרב ילד ,ילד קטן.

שלום הרב ,הוא אמר מול עיניהם המשתאות של כולם" .יש לי מזוזה ביד,
הרב יכול לבדוק לי?"
הקהל עמד בהלם ,עכשיו!? לבדוק מזוזה?!

הרב אליהו רק חייך ,נטל אל המזוזה מידו הקטנה של הילד והחל לבדוק
אותה.

שום דבר לא לחץ ,הוא לא מיהר לשום מקום .רק לבדוק מזוזה שהביא לו
ילד קטן.
נדון עם החניכות:
•מה אתן חושבות על הסיפור? מה מיוחד במעשה של הרב אליהו?
•לפעמים קורה שאיננו פונות למישהי אחרת בשבט ,בגלל שהיא קטנה מאתנו?
בגלל שאנחנו מרגישות שאנחנו טובים ממנה?
•איך הייתה ההרגשה כשמישהי גדולה ,או אפילו מישהי מהשבט פנתה אלינו
וסייעה?
מתוך "אריה ברחובות ירושלים" ,צילום העמוד מצריך אישור מהוצאת בית המלמדים.
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•לפעמים בחברה אנחנו נתקלים בהתנגשות בין הרצון שלנו ,שמאוד רוצה
להתקיים ,אל מול הרצון של החברה שלנו ,איך אנחנו יכולים להתגבר על
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פעולה שנייה

הרצון שלנו לטובת רצון החברה או החברות?
•בכל שלב בחיים ,לא נעים אם לא פונים אלינו .כל החיים אנחנו עוברות מתחנה
אל תחנה .בכל תחנה אנחנו מתחילות כקטנות ,וגדלות עם הזמן ,עד שאנו
הופכות לגדולות ביותר .או אז ,שוב עוברים תחנה .כיף להיות הגדולים ,מפחיד
להיות בין הקטנים .דווקא בגלל שאיננו אוהבות שאין פונים אלינו ,אנחנו
צריכות לזכור שגם האחרים מרגישים בדיוק אותו הדבר .טיפת התייחסות
לחברה שלידינו ,גם אם היא משבט אחר .לתלמידה מכיתה א בבית ספר,
לחברה שלא כל-כך מצליחה בלימודים .גבורה חברתית היא היכולת להתגבר
על הרצון להיות מרוכז בעצמי ולהצליח להתייחס למי שסביבי ,לפתח רגישות
לקשיים שלו ולעזור.

שלב ג :משחק אסוציאציות.
נניח במרכז כרטיסיות עם ציורים שונים:
1.1כדור ומגרש
2.2חפיסת וופלים
3.3עמידה בתור בסופר
4.4משחק שחמט
5.5כיתה עם הרבה תלמידות שמצביעות ורוצות לענות תשובה.
נעורר דרך הכרטיסיות דיון :היכן אנחנו פוגשים בחיים שלנו בצורך להתגבר?
למשל :משחק מחניים – בזמן המשחק אנחנו נתקלים במצבים שבהם חברה אינה
מקבלת את הכדור לידיה ,או בהתלבטות האם למסור לחברות או לנסות לקלוע
לבד וכולי .נרים כרטיסיה עם ציור של כדור ומגרש ונשאל :איפה שייכת גבורה
בנושא הזה?
חשוב להתחבר לחיי היום יום של החניכות ,בעזרת הכרטיסיות אפשר להגיע גם
לאירועים שקשורים לשבט ,לשכונה או לבעיה קרובה.
סיכום :לסיכום אפשר לחלק לחניכות את 'פנקס המעקב האישי' (מצורף
בנספחים) ולהסביר להם את דרך העבודה אתו.

מטרות הפעולה:
•החניכות ילמדו על מעלת הנתינה.
•החניכות יבינו כי גבורה חברתית יוצרת חברה שהרצון שלה הוא להרבות
בנתינה ובמעשי חסד.

שלב א :משחק
יש לך שקל?
נעמוד במעגל ונבחר חניכה אחת .עליה להסתובב בתוך המעגל ולשאול כל חניכה
בתורה" :אחותי ,יש לך שקל?" ,עליה לעשות זאת בצורה שתעורר בחניכה שמולו
פרץ צחוק .על חניכה שנשאלה לענות בפנים רציניות ובטון מכובד" :אני מצטערת
מאוד גברתי אבל אני עבדתי בשביל השקל הזה והוא שלי" .חניכה שצחקה
מחליפה את החניכה שבמרכז ומתחילה גם היא לשאול את החניכות שסביבה' :יש
לך שקל?'.
בתום המשחק נשאל את החניכות אם הן זוכרות מקום אשר בו כל אחד חי לעצמו.
נציג בפניהן את המשנה במסכת אבות האומרת" :שלי שלי ,ושלך שלך זו מידה
בינונית .ויש אומרים זו מידת סדום" (אבות פרק ה ,יג) ,באופן הזה העולם אינו יכול
להתנהל ,מכיוון שכל אדם זקוק מידי פעם לעזרה .מעבר לכך חברה כזו מגדלת
אנשים אנוכיים המרוכזים אך ורק בעצמם.

שלב ב :סיפור.
סיפור 'העבירי את זה הלאה'

הוא בקושי ראה את הזקנה העומדת בשולי הכביש ,אבל אפילו באור
הקלוש של שעות בין הערביים ,הוא הבחין בנואשותה .הוא עצר את
מכוניתו ליד המרצדס שלה ,יצא והתקרב לעברה.
על אף החיוך שעל פניו ,הזקנה דאגה .אף נהג אחד לא עצר בשעה
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האחרונה .האם הוא יפגע בה?

הוא לא נראה בטוח כל-כך ,הוא נראה עני ורעב .הוא יכול לראות שהיא
חוששת מפניו .העמידה שלה בקור הזה ...הוא ידע איך היא מרגישה ,זה
היה רעד שרק אימה יכולה לגרום לו" .אני פה בשביל לעזור לך גברתי" הוא
אמר" ,למה שלא תחכי באוטו? חם שם ונעים .אגב ,אני ברייאן אנדרסון ".
פנצ'ר בגלגל היה כל הסיפור ,אבל בעבור אישה מבוגרת ,זה היה
מספיק קשה .ברייאן זחל מתחת לאוטו וחיפש מקום לחבר את הג'ק ,הוא
נשרט בברכיים מספר פעמים ,אך בכל זאת המשיך ...על-אף שהתלכלך
וידיו כאבו ,לאחר זמן-מה סיים להחליף את הגלגל .תוך כדי הברגת
הברגים בחזרה ,היא פתחה את החלון והחלה לשוחח אתו ,היא אמרה
לו שהיא מסיינט לואיס ,והיא רק עברה באזור .היא לא הפסיקה להודות
לו על שנחלץ לעזרתה .ברייאן רק חייך וסגר את תא המטען שלה .האישה
שאלה כמה היא חייבת לו? כל סכום שהיה אומר לה ,היה מקובל בעיניה,
שכן היא כבר דמיינה את כל הדברים האיומים שהיו עלולים לקרות לה ,לו
לא היה עוצר .ברייאן לא חשב אפילו פעם אחת על קבלת תשלום ,זו לא
הייתה עבודה בשבילו .הוא עצר לסייע לאדם במצוקה ,ואלוקים יודע שיש
הרבה אנשים בעבר שנתנו לו יד וסייעו לו כשהיה זקוק לכך .כך הוא חי כל
חייו ,ומעולם לא עלה בדעתו לנהוג אחרת .הוא אמר לה כי אם היא באמת
רוצה לגמול לו בחזרה ,אז בפעם הבאה שתראה אדם הזקוק לעזרה-
שתסייע לו ,ותיתן לו את העזרה שלה הוא זקוק" .ותחשבי עלי" הוא הוסיף.
הוא חיכה עד שהיא התניעה ונסעה .זה היה יום קר ומדכא ,אבל הייתה לו
הרגשה טובה כשהמשיך לדרכו ונעלם אל תוך החשיכה ..כמה קילומטרים
בהמשך הכביש האישה ראתה בית קפה קטן והיא נכנסה לאכול משהו
ולהתחמם מעט ,לפני שתעבור את כברת הדרך האחרונה בדרך לביתה...
המסעדה הייתה אפלולית ומלוכלכת ,בחוץ היו שתי משאבות דלק ישנות,
כל הנוף היה מוזר בעבורה ולא מוכר .המלצרית פנתה אליה ,והביאה
לה מגבת נקייה לייבש את השיער הרטוב שלה .היה לה חיוך מתוק ,כזה-
שאפילו עמידה על הרגליים במשך כל היום ,לא היה יכול למחוק .האישה
הבחינה בכך שהמלצרית הייתה כמעט בחודש התשיעי להריונה ,אבל היא
לא נתנה לכאבים ולמתחים לשנות את יחסה ללקוחות .האישה הזקנה
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חשבה לעצמה איך אדם שיש לו כל-כך מעט ,יכול להיות כזה "נותן" לאדם
זר .ואז היא נזכרה בברייאן.

כשסיימה את ארוחתה ,היא שילמה בשטר של מאה דולר .המלצרית מיהרה
להביא לה את העודף המגיע לה ,אך האישה הזקנה נעלמה מעבר לדלת,
וכשהמלצרית שבה היא כבר לא נראתה .המלצרית התפלאה לאן יכלה
האישה ללכת ,ואז היא הבחינה בדבר מה שהיה רשום על המפית .דמעות
עמדו בעיניה כאשר היא קראה את דברי האישה" :אינך חייבת לי דבר,
גם אני עמדתי במצבך ומישהו סייע לי ,באותו האופן שבו אני מסייעת
לך .אם את באמת רוצה לגמול לי בחזרה ,כל מה שעליך לעשות הוא לא
לתת לשרשרת האהבה הזאת להינתק על ידך "...מתחת למפית היו מונחים
ארבעה שטרות נוספים של  200דולר  ...היו שולחנות רבים לפנות ,קעריות
סוכר למלא ,ואנשים לשרת ,והמלצרית הצליחה לעבור עוד יום .כששבה
הביתה מהעבודה ,ושכבה לישון ,היא חשבה על הכסף ,ועל מה שהאישה
הזקנה רשמה .איך היא יכלה לדעת כמה היא ובעלה זקוקים לזה כל-כך?
עם התאריך הקרב של הלידה ,זה היה יכול להיות קשה ביותר .היא ידעה
כמה הם דואגים בזמן האחרון לפרנסה ,כמה קשה העבודה שלה .רגע
לפני שנרדמה לחשה לעצמה "נעביר את זה הלאה"...
(מתוך 'אוניברסיטה של החיים')

שלב ג :משחק 'העבר הלאה'
נעמיד את החניכות במעגל ונבחר נציגה ,שתתחיל את המשחק.
החניכה תפנה את שתי ידיה אל חניכה אחרת במעגל ותצעק:
ההאאא!!
החניכה ש"קיבלה" את המסירה מהחניכה הראשון צריכה להעביר אותה אל חניכה
אחרת .היא תכוון את הידיים אל חניכה שתבחר ותמשיך" הההאאאא!!
בכל פעם שמישהי משגרת קריאה אל חניכה אחרת ,שתי החניכות הצמודות
ל"משגרת" ירימו את ידיהם למעלה ,ינענעו אותן ימינה ושמאלה וישמיעו צליל
מוסכם כלשהו( .למשל :אווו)...
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נסביר :במשחק מי שקיבלה מיד העבירה הלאה .כאשר אנחנו נותנים למישהו,
גומלים עמו חסד ,זה יוצר אצלו רצון להיות גם הוא בעל חסד כי הוא רואה עד
כמה זה עזר לו .כך בעצם נוצר מעגל קסמים ההולך ומתרחב עוד ועוד .כל מעשה
חסד יוצר עוד ועוד גלים של טוב בעולם .כך בזכות אדם אחד שהתגבר על
הנטייה להיות מרוכז רק בעצמו ועשה חסד עם אדם אחר מתרבים בעולם גיבורים
כאלה עוד ועוד.
כאן נעבור לחלק המעשי:

כדאי לבחור פרויקט בר ביצוע ,בהתאם לגיל ,לגודל השבט וכולי.
רצוי לבחור בפרויקט מתמשך שיימשך הלאה לאחר חודש ארגון ,כך השפעתו
תהיה גדולה יותר ומתמשכת.
מדריכה יקרה ,זכרי :פרויקט מוצלח של עשיית חסד יכול להשאיר רושם חזק
וארוך טווח אצבדגההג הכה הכה כ כהנל החניכות ולהוות סיכום והפנמה חזקה
של הנושא.

ננסה לחשוב עם החניכות איפה הן יכולות לעשות חסד עם אחרים:
•לחייך ולשמח אנשים אחרים.
•להגיד תודה לנהג באוטובוס ולקופאית במכולת.
•לעזור לחברה בלימודים.
•להתחבר לחברה בודדה.
•לעזור להורים.
•לכבד את האחים הקטנים ואת הילדים הצעירים בבית הספר ועוד.

שלב ד :אחד ועוד אחד ועוד...
אחרי שהעלנו דברים שהחניכות יכולים לעשות בחייהם הפרטיים נשחק משחק:
מכינים מראש פתקים בסגנון של" :כשמישהי מתחילה למחוא כפיים -רקעי
ברגלייך!"" ,כשמישהי מתחילה לרקוע ברגליים קראי קו-קו-ריקו!" .בסופו של דבר
כל החניכות יחד יוצרות מהומה רבתי.
נסביר לחניכות :אם אנחנו חלק מדבר גדול יש לנו יותר השפעה .מתי היה רועש
יותר ,כשרק הראשונה הרעישה או כשכולן הרעישו? ברור שכולנו יחד יוצרות
הרבה יותר רעש .לכל אחת מאתנו יש כוח עצום .אנחנו שייכים לשבט ,וכך הכוח
שלנו מוכפל פי כמה .נמשיך להסביר על שייכות לסניף אשר יוצרת יותר כוח.
מעבר לזה קיימת השייכות לתנועה.
מתוך זה ,נחשוב אתן איך כשבט אנחנו יכולים לנצל את כוחנו ולעשות מעשה
חסד בעל משמעות גדולה .כאן נעורר דיון עם החניכות ,ננסה להעלות צרכים
שהחניכות מזהות בסביבה או בארץ ונדון כיצד אנחנו בתור שבט יכולות לפעול
לתיקונם .נבחר נקודה אחת שבה אנחנו רוצים להוסיף חסד ונתחיל לעבוד יחד
למימוש הפרויקט.
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נספחים
משחקים:
 – 211.1על החניכות לספור עד  .21אסור לשתי חניכות לומר מספר יחד .אם
שתי חניכות אומרות מספר יחד ,הקבוצה מתחילה לספור מהתחלה.

המסר :דרך המשחק אפשר לפתוח דיון על שימת לב לחברות ועל התגברות על
הדחף לבטא רק את עצמנו.

2.2לחצות את האוורסט

– מחלקים את השבט לשתי קבוצות .כל
קבוצה עומדת על הכיסאות בצד אחד של החדר .עליה לעבור לצד השני בלי
לרדת מהכיסאות .הקבוצה שמגיעה ראשונה מנצחת.

המסר :שיתוף פעולה ,פרגון הדדי ,ושימת לב לחברות.

הצעות ליישום נושא:
1.1התנדבות חברתית בסביבה הקרובה.
2.2קמפיין בשכונה או ביישוב ,המעורר את התושבים למודעות לבעיה מסוימת
שקיימת (זהירות בדרכים ,חניית נכים ,לכלוך בסביבה ,רעש בסביבה וכולי)
3.3פרויקט אמירת בוקר טוב לאנשים 'שקופים ברחוב'.
4.4התרמה של מוצרי מזון במרכזי קניות לעמותות חסד .אפשר לקראת חג פסח.

רעיון לתערוכה:
1.1ציור של הארץ או העולם המורכבים מדמויות של אנשים (רגישות לסביבה).
2.2אפשר ליצור שני זוגות משקפיים :משקפיים אטומים ומשקפיים שדרכם רואים
את הזולת.
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3.3קיר עם סיפורים אישיים של החניכים על גבורה חברתית.

רעיון להצגה:
דני הוא ילד שגדל עם כובע מצחייה .המצחייה אינה מאפשרת לו להרים את
העיניים אלא לראות רק את עצמו .כך הוא מסתובב בעולם ,מרוכז אך ורק בעצמו
(אפשר להציג מספר סצנות הממחישות את ההתנהלות שלו בבית ,בבית הספר
ובמקומות נוספים) .יום אחד הוא מקבל מתנה מיוחדת וסודית -כובע חדש ללא
מצחייה .פתאום הוא מתבונן מסביב ושם לב שיש סביבו אנשים רבים שהוא יכול
לעזור להם .זהו המבנה הכללי ,אפשר לפתח את הרעיון לכיוונים שונים ,הרימו
כנפיים עם היצירתיות שלכן!

שירים בנושא:
כולנו כאחד  /יידל ורדיגר
הילד הכי קטן בכתה  /עוזי חיטמן
אהלן וסהלן  /ישי ריבו

סיפור
שקופים  /הרב ליאור אנגלמן

כמעט שלא הבחנתי בה ,באותה אישה ,ואילולי הבחנתי בה ,בהם בוודאי
לא הייתי מבחין.
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דבר מעייף...

אני מניח כי כל אותה שעה שבה עמדתי עטוף מחשבות סתמיות ,אף היא
הייתה שם .מן הסתם הייתה שם גם אתמול ,גם שלשום .אולי הייתה שם
בכל אותן פעמים בהן ערכתי כאן קניות .תחילה לא הבחנתי בה כלל.
היא נמנית על הזן הזה של הבריות שאין העין שולטת בהם ,לא כל שכן
כאשר העין מוקפת מדפים מלאים על גדותם במיני פיתוי ומתיקה .במה
השתנתה הפעם הזאת שבה נפקחו עיניי וראיתי? נעים היה לי לומר כי
כוחי עמד לי להסיר את הלוט מעיניי ,אך לא כך היה הדבר .דומה כי זכיתי
להבחין בה רק לאחר שראיתי כי האדם שעמד לפניי לא השגיח בה כלל
ועיקר .הוא התעלם ,אותו האיש ,פשוט התעלם ,לא עלה על דעתו לשלח
לעברה אף לא מילה קטנה של הכרת תודה ,ואולי כלל לא שת ליבו לכך
שידיה טיפלו ביעילות בשפע המצרכים ,אורזת ,קושרת ולבסוף מניחה
בסדר מופתי בעגלה .והיא ...ראיתי בפניה ,היא לא ציפתה שיודה לה ולא
כאבה את שתיקתו ,סוף סוף היא את תפקידה ממלאת...

כמעט השלימה האורזת מלאכתה ,אך חפיסת הקמח ,שקרע נפער בשוליה,
התפזרה לכל עבר ,ונתנה סימניה במוצרים שזה עתה ארזה" .סליחה
אדוני" ,היא אמרה ,מבטה מבויש ,כאילו בה תלויה האשמה ,והחלה
לנקות את הקמח בכל כוחה .משהוא במילה "אדוני" שיצאה מפיה הרעיד
את לבי ,זו לי הפעם הראשונה בה שמעתי את המילה הזו מפיה של אישה
שהתכוונה למשמעותה הפשוטה" ,אדוני" .ביקשתי לסייע במלאכתה ,אך
היא סירבה ,ובחלוף כמה רגעים שאריות הקמח נמוגו והאישה מיהרה
להביא שקית אחרת מן המדף .משתמה מלאכתה של האורזת ,שילם האדון
חשבונו לקופאית ,נטל את העגלה ,והפטיר" :הכול כאן כל כך איטי ,עוד
מעט שבת ,אנשים לא מבינים?!"
קל להן ,לעיניים ,לעמוד על המוטל עליהן מתוך כישלונם של אחרים ,וכיוון
שנחמץ לבי לנוכח התעלמותו ממנה ,נתתי דעתי עליה.

היה זה יום שישי ,השעה שלוש אחר-הצהריים בקירוב .בדרכי הביתה
נכנסתי אל אחת מרשתות המזון לקנות מצרכים אחדים שחסרו לנו לכבודה
של שבת .המקום הומה אדם ,נחפזים למלא עגלתם מן השפע הגדול,
אצים רצים ,ממהרים .שעון החול אוזל ,החמה שמה פעמיה מערבה ועוד
מעט קט השבת תאיר פניה .תורות ארוכים השתרכו לעבר הקופות.
ההמתנה ממושכת ,מייגעת ,עומדים בחוסר מעש .בימות החול מנוחה היא

היא הייתה אישה נמוכת קומה מבנות העדה האתיופית ,והיא הייתה
הרה ,מאד הרה ...לבושה בסרבל עבודה שעליו חקוק שם מקום עבודתה,
ו"לשירותך תמיד" בכתב עגול על סרבלה .מטפחת לבנה מהודקת על
ראשה ,כמו עונה במקומה לבעל הקמח" :האישה שלראשה אני הדוקה,
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יודעת היטב כי השבת בפתח ,וטוב היה לה להתכונן לבואה בביתה .אך
יודע אתה ,אם אין קמח ,אין ...ופיות זעירים ממתינים בביתה".

איני מן האנשים הרגילים בכך ,אך הפעם ,לאחר שארזה את אשר קניתי,
תחבתי ידי לכיסי ,והושטתי לה שטר שעלה בידי.
"סליחה ,אדון" ,היא אמרה" ,אני לא קופאית ,אני פה בשביל לסדר
עגלות .אדוני רוצה שאקח לו את העגלה למכונית"?
"שילמתי לקופאית .זה עבורך ,רק להגיד תודה על עזרתך".

אורו עיניה .היא אחזה בשטר ,מששה אותו בידיה נושאת אליי מבט נוסף
כשואלת" ,אדוני בטוח"? ואני עונה באותה שפה נטולת מילים" :לא ממש
אדון ,אבל בטוח".
נטלתי עמי את העגלה ופניי אל מגרש החנייה ,והיא בעקבותיי מבקשת
שאניח לה לסייע לי ,ואולי רוצה לומר דבר מה.

"לא קשה לך העבודה כאן?" חיפשתי דרך לקשור שיחה .היא לא ענתה רק
הנידה ראשה וחייכה כאומרת" ,ואם קשה ,מה תועיל אנחה?"
"משלמים בסדר?" ניסיתי שנית ,והיא בשלה ,חיוך ושתיקה.

סידרנו את השקיות במכונית ,הודיתי לה ,ובכניסתי למכונית היא הושיטה
לעברי שקית קטנה .בתוך השקית זוג משקפיים שקופים" .משקפי מל"ת",
היא אמרה ,למראה תמיהתי הוסיפה" ,משהו בפסוקים ,אני לא כל כך
יודעת ,אתה ודאי תדע"*.

*"מבשרך לא תתעלם" (ישעיה נח ז).

היה לי אח  /חיים ולדר (ילדים מספרים על עצמם)

אני רוצה לספר לכם על אחי הגדול אלי ועלי.

אני ואחי כל הזמן רבים .אחי מתעלל בי ממש .הוא לא מתנהג כמו אח
בכור בכלל.

לא רק בי הוא מתעלל אלא בכל אחיי .אנחנו מפחדים ממנו .ההורים שלנו
לקחו אותו למומחה אך זה לא עזר ,בלימודים התחיל להיות לו יותר טוב
אבל עם החברים ואתנו זה רק נהיה יותר גרוע .באותו זמן החליט אחי
שאני הסיבה לכל צרותיו ,כנראה כי קינא בי משום שאחיי התייחסו אלי כאל
האח הבכור .הוא פשוט שנא אותי.
נשמע מזעזע ,אני יודע ,אבל הוא רדף אותי ,החרים אותי והציק לי בכל
דרך אפשרית.

שנים הרבה חלפו מן היום ההוא ,ויש בו ,בזמן ,מן תכונה שכזו ,לתבל
מציאות עם דמיון .איני יודע אם סיפור המשקפיים אמת היה ,ומכל מקום
מעשה שהיה כך היה.

המצב החמיר עד שיום אחד פשוט פרצתי בבכי לנגד הורי" .אני לא מסוגל
יותר ,עכשיו יש לכם צרות עם ילד אחד ,אבל עוד מעט יהיה לכם עם עוד
ילד ".התייפחתי .לאחר התייעצות עם מומחים ופסיכולוגים ,החליטו להעביר
אותי אל דודי ושם אגור.
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אלמלא פגשתי בה ,אותם בוודאי לא הייתי רואה .איני יודע אם
המשקפיים הללו הנם מציאות או פרי הדמיון ,אך אני יודע כי היא אשר
העניקה לי אותם .ובעזרת המשקפיים לפתע ניתן להבחין בכולם ,אפשר
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לראות את האנשים השקופים .משהרכבתי אותם פתאום הבחנתי בהם,
במחתים הקבלות בסופר ,במאבטח הזקן ,בשוטף הכלים הניצב מאחורי
ַ
הקלעים במסעדה ,שאינו זוכה לחיוכים ותשרים .במטאטא הרחובות שעלה
מחבר העמים ,שבמהלך עבודתו עדיין חולפות נוסחאות במוחו ,זכר לימים
אחרים .בקשישה היושבת לבדה ופניה חרושי קמטים ,ובתלמיד ההוא,
הרגיל למדיי ,שאינו מבריק אך גם אינו מפריע ,ושכל כך בנקל נעלם מעיניי.
פתאום התאהבתי בהם ,באנשי הצללים ,באנשים המכונים בטעות
'פשוטים' ,ואלמלא הבחנתי בהם ,הייתי מאבד עולם מלא.

אולי זה לא נשמע פתרון הוגן אבל זה היה מצוין .ההתעללויות נפסקו.
לפעמים לא ראיתי את אחי חודש שלם (כי כאשר באתי הביתה הורי שלחו
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אותו למקום אחר).

חודשים רבים גרתי אצל דודי .יום אחד הוא שלח אותי לעשות קניות ליד
בית הספר הישן שלי .לא הרחק משער בית הספר ראיתי את אחי רב עם
ששה נערים גדולים וחזקים ממנו .תוך שניות הוא היה על הרצפה והם
מכים בו .לא ידעתי מה לעשות .פתאום התפרצתי פנימה 'די אתם לא
חושבים שהגזמתם' צעקתי הם התחילו לדחוף אותי" .מה אתה מתערב
אתה יודע מי זה אח שלך "...תוך כדי מאבק כנראה פגעתי בהם בידיים
שלי ,תוך שנייה הם עזבו את אח שלי והתחילו להרביץ לי .בהתחלה עוד
ניסיתי להחזיר אבל לא היה לי סיכוי ,מעולם לא קבלתי מכות כאלו .נפלתי
על הקרקע ,והרגשתי שאני מתעלף .באיזה שלב הם כנראה שמו לב
שהגזימו וברחו משם.

כשהתעוררתי שמעתי רעש לידי ,הכל היה חשוך ,וראיתי את אחי מנסה
לקום .הוא ניגש אלי .אתה יכול לקום? ניסיתי אבל הכאבים היו חזקים.
הוא ניסה לעזור לי וברגע שדרכתי על הרגל התחלתי לצרוח' .כנראה יש לך
שבר ברגל' הוא אמר .הוא התכופף ובמאמץ אדיר משך אותי עליו ועזר לי
לדדות עד הבית.

כל השכנים הסתכלו עלינו במבט מוזר ...בטח למי שהכיר את המצב ביננו.
כשדלת המעלית נסגרה ראיתי שהשפתיים של אלי רוטטות ,היה נראה
שקשה לו .לפתע הוא שאל :מאיר ,למה התערבת לטובתי?

לא ידעתי מה לענות לו .הסתכלתי עליו ואז פרצתי בבכי ואמרתי מפני
שאתה אחי!

לרגע הוא שתק ,ואז בפעם הראשונה בחיים שלי ,ראיתי את אלי בוכה.

בכינו יחד על כל הדברים שקרו ביננו .הבנתי שעכשיו הסבל נגמר .הבנו
אחד את השני בלי מילים.

דלת המעלית נפתחה ואמי ,שראתה אותנו ,נבהלה מאוד ושאלה' :מה
קרה?' .אחי עזר לי לצאת מהמעלית ,הביט באמי וענה בשתי מילים" :חזרנו
הביתה".
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גבורת המידות
שבטים הראל -נווה

פעולת פתיחה
מטרות הפעולה:
1.1החניכות ילמדו על מעלתו המיוחדת של האדם – מעלת השכל.
2.2החניכות יבינו שגבורת המידות היא היכולת להכריע על פי השכל ולא על-פי
החשק.
3.3החניכות יבינו כי הכובש את יצרו ,הוא הגיבור האמתי.

עזרים:
צ'ופר למנצחות (למשל :בקבוק קולה ,במבה ,שוקולד) ,מטפחת למשחק.

אמתי?"
שלב א" :כיף או ִ
משחק :נניח במרכז המגרש חבילת וופלים ,טופים ,שקית במבה ,או צ'ופר אחר
ונסביר את כללי המשחק ' -שני כלבים ועצם':
נחלק את השבט לשתי קבוצות .בכל קבוצה החניכות מקבלות מספרים ,מספר
שונה לכל חברה בקבוצה .הקבוצות עומדות זו מול זו ,כל קבוצה בצד אחר של
המגרש .באמצע המגרש עומדת המדריכה ומחזיקה חפץ מסוים ביד (למשל
מטפחת) .המדריכה קוראת בקול לשני מספרים ,אחד מכל קבוצה .כל אחת משתי
החניכות בעלת המספרים האלה צריכה לרוץ אל המדריכה ,לחטוף את המטפחת,
ולשוב חזרה לקבוצתה .החניכה שלא הספיקה לחטוף את המטפחת מנסה
לתפוס את החניכה שחטפה .היא רשאית לרדוף אחריה עד שהיא שבה בחזרה
לשורה של הקבוצה שלה.
בשונה ממשחק רגיל ,במשחק זה יש חוק נוסף :לחניכה שחטפה את המטפחת
יש שתי אפשרויות :אפשרות ראשונה היא לרוץ חזרה אל הקבוצה שלו מבלי
שהמתחרה תתפוס אותה (כמו במשחק הרגיל) .במקרה זה החניכה זוכה בצ'ופר
לעצמו בלבד ואסור לה לכבד את חברותיה .אפשרות שנייה היא לרוץ אל הקבוצה
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היריבה מבלי שהמתחרה תתפוס אותה .אם היא מצליחה היא זוכה בצ'ופר ,אך
עליה לחלקו לכל הקבוצה .כל קבוצה צריכה להחליט באיזו אפשרות יבחרו
חברותיה.
אם החניכה נתפסת על-ידי המתחרה היא חוזרת לקבוצתה ומתחילים את המשחק
מחדש .נשחק את המשחק עד שאחת החניכות תזכה בצ'ופר.
לאחר המשחק נשאל את החניכות מה נכון יותר לעשות במצב כזה? לזכות
לבד (קל יותר לרוץ לקבוצה שלי) או לזכות בשביל כל השבט (קשה יותר להגיע
לקבוצה היריבה מבלי להיתפס)?
נסביר :שתי האפשרויות במשחק הן בעצם ההתמודדות של כל אדם .האפשרות
הקלה והנוחה היא לזכות בצ'ופר לבד .זהו הדחף הטבעי שלנו ,לדאוג לעצמנו.
האפשרות השנייה קשה יותר .בשכל אנחנו מבינים מדוע היא נכונה .ילד קטן וודאי
היה בוחר לאכול הכול לבדו ,אך לנו כבנות בוגרות יש את היכולות לבחור ולבצע
את מה שנכון ,זוהי גבורת המידות!
(כמובן ,כתוצאה ישירה של המשחק מומלץ לחלק לכולן)...

שלב ב" :איזהו גיבור? הכובש את יצרו"
נספר את הסיפור 'עוגה של מנצחים' להמחשת העניין שהגבורה היא היכולת
להתנהג על-פי השכל ולא על-פי החשק.

עוגה של מנצחים
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על החשק לישון על מנת להגשים את רצונך לטעום מן העוגה? בזיון גדול
הוא למושל שכמוך "..למשמע הקול הזה מאדימות אוזניו של המנהיג
הצרפתי ,נפוליאון בונפרטה מרוב בושה .בהחלטה נחושה הוא מזדקף
במיטתו" ,אני מנהיג האימפריה הצרפתית ואני מעוניין כעת לאכול עוגה!
שום כוח בעולם לא יעצרני מלבצע את רצוני זה!" .בזריזות קופץ המושל
מעל המיטה ,מכניס את רגליו לנעלי הבית המרופדות ,וצועד בגאון של
מנצחים אל עבר המטבח .בהגיעו למטבח הוא פותח את תבנית העוגה
ומתבונן בה בתאווה" .רגע ",נשמע קול מחאה בירכתי ראשו" ,האמנם??
האמנם אני נפוליאון ,המנהיג העצום ,מחולל המהפכה העולמית ,שכבשתי
כל כך הרבה מדינות והבסתי כל כך הרבה צבאות ,ורבבות חיילים סרים
למשמעתי ,האמנם מובס אני כעת על ידי תאווה לעוגה? האמנם איני
חזק יותר מקיבתי החושקת בעוגה?" .נפוליאון זוקף את ראשו ובהחלטה
אמיצה סוגר את מכסה העוגה ושב על עקבותיו אל המיטה שמח ,טוב לב
ורעב...
נסביר :נפוליאון בהיותו מנהיג חזק מנסה לבחון את עצמו עד כמה הוא גיבור,
כלומר עד כמה הוא מצליח לשלוט בתאוותו ולא להיות נשלט על ידה .איזהו
גיבור? הכובש את ייצרו!

שלב ג:

"אמממ ...ממש מתחשק לי לאכול איזו חתיכת עוגה ..במטבח המלכותי
וודאי יש כמה סוגים טובים ..משהו עם קרם וקצפת יהיה מתאים
עכשיו ...איזו עוגת נפוליאון "...מחשבה מקרקרת עלתה במוחו של מנהיג
האימפריה בשעת לילה מאוחרת ,בעודו מתהפך במיטתו .בעוד הוא
מתכונן לקום ממיטתו הוא שומע קול מוכר בתוך ראשו" -אחח ..כמה
נעים ונוח כאן במיטה ,חבל לעזוב את השמיכה המפנקת וללכת עד
המטבח "...כך מזהיר הקול העצל" ,עדיף לך להמשיך לישון ,העוגה וודאי
תחכה למחר ."..בהחלט משכנע .ידיו כבר מושכות את השמיכה בחזרה
והוא מתכונן לשוב אל שנתו המתוקה" .רגע! עצור!" קול נוסף מצטרף
לדיון המתחולל בראשו" ,האמנם אדם גדול כמוך ,מנהיג עצום שרבבות
חיילים סרים למשמעתו ,ינוצח על ידי תאוות השינה? וכי אינך יכול להתגבר

כאן אפשר לעורר דיון על דוגמאות מחיי היום-יום של החניכות .דוגמאות שבהן
נצרכת גבורת המידות .אפשר לשתף בסיפורים אישיים וכך לעורר גם את החניכות
לספר.
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נסכם :יש לנו בחיים התנגשות תמידית בין 'מה שבא לי' ובין מה שנכון לעשות.
הגבורה היא היכולת להיאבק עם היצרים שלי ולעשות את מה שהשכל מנחה אותי
לעשות .גיבור = מי שמתגבר!
בחודש ארגון השנה נעסוק בגבורת המידות – הרבה פעמים יש דברים שמכעיסים
אותנו ,גורמים לנו לקנא ,להתעצבן .המיוחד בנו כבני אדם הוא היכולת לשלוט
בדחפים הללו ,להתגבר עליהם .לנהוג בענווה ,לוותר ,לשמוח (גם כשעצוב) לעזור
לחברה (גם אם פעם פגעה בי) ,ועוד הזדמנויות לרוב לבחור באופן עצמאי ולא על-
פי הדחפים שלנו.
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פעולה ראשונה

רעיונות לצ'ופרים
"מצאתי כתוב בפנקס יומנו של אחד מחכמי העבודה את הרשימה
הבאה" :לא טעם טעם נפש ,מי שלא ניסה למשול בתאוותו".

מטרות הפעולה:

(הרב יצחק הוטנר)

1.1החניכות ילמדו שהשלב הראשון בגבורת המידות הוא להתרחק מהמידות
הרעות  -סור מרע.

"אם קשה לך לפעמים להתגבר באיזה דבר חשוב :האם בשביל הדבר
הזה בלבד אאבד חס ושלום את כל עולמי? האם לכל כך נמיכות
הגעתי שגם בדבר אחד לא אוכל להתחזק? מאמץ אני את שארית
כוחי ומבעט באבן היצר הרע אשר עלי ולרסיסים אפוצצנו!"

2.2החניכות יבינו כי גבורת המידות נבנית ַבנו על-ידי עבודה של הרגל ,צעד אחר
צעד בלי לקפוץ מדרגות.
3.3החניכות יקבלו כלים מעשיים לעבודה על גבורת המידות.

(חובות התלמידים)

שלב א :זהירות! סכנה!
משחק :פינוקיו.
הוראות המשחק :החניכות עומדות במעגל ואוחזות זו בידי זו .כולן אומרות יחד:
'פי-נוק-יו' .בכל הברה כל אחת מהחניכות קופצת קפיצה אחורה .על החניכות
להתקדם בקפיצות ולדרוך זו על זו .כל חניכה בתורה צועדת צעד אחד :או
מתקדמת לעבר חברה או מתרחקת מחברה .חניכה שמישהי דרכה עליה ,נפסלת.
לאחר המשחק נסב את תשומת ליבם של החניכות לכך שהיו פעמים שכדי לא
להיפסל היה עליהן לברוח ,להתרחק .זהו 'סור מרע' .ישנם מכשולים שעל-מנת לא
להיכשל בהם אנחנו מתרחקים מהאזור שלהם ,מרחיקים את עצמנו מהעבירה.

שלב ב" :צעד ועוד צעד"
נספר לחניכות את סיפורו של דרור:
שימו לב ,יש פה מאמר שלם .לא את כולו צריך להקריא לחניכות אלא לספר את
הסיפור ולבחור את החלקים המתאימים ומשמעותיים למסר של הפעולה.
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הפצוע הקשה מלבנון השנייה :לא אוותר עד שאלך /ורד קמינסקי
פורסם07:34 ,30.04.12 :

פעם בשבוע מתייצב דרור קנדלשיין במכללה האקדמית אשקלון ,במחלקה
ללימודי קרימינולוגיה .ביום הראשון ,כשנכנס לשיעור ,מילאו את הכיתה
הדי מחיאות הכפיים .הסטודנטים ,שהביטו בנס הרפואי וזיהו את הפצוע
הקשה ביותר במלחמת לבנון השנייה ,הרגישו שהמחווה מגיעה לו.
הוא ,מצדו ,הרגיש לראשונה מזה שנים שהוא חלק מהעולם הנורמלי
שמחוץ לקליניקה הטיפולית" .באותו רגע הרגשתי שסימנתי עוד 'וי' בדרך
להחלמה" ,אומר דרור" ,אבל המטרה האמתית שלי עוד לפניי ובה אני
מתרכז :לחזור ללכת .לחזור להיות מה שהייתי לפני הפציעה".

עד לפני שש שנים היו לקנדלשיין בן ה־ 29חלומות רגילים :הוא השתחרר
מהצבא ,עבד ,חסך ,נסע לטיול במזרח הרחוק ,נרשם ללימודי מנהל עסקים
באוניברסיטת בן גוריון והחל בחיפושים אחר דירה שכורה בבאר שבע,
יחד עם חברים .הכול כבר היה מוכן לקראת ההסתערות על החיים ,אבל
אז ,בדיוק חודש לפני שהחלו הלימודים ,פרצה המלחמה שטרפה את כל
הקלפים.

ב־ 2באוגוסט  ,2006שבועיים אל תוך מלחמת לבנון השנייה ,יצא סמ"ר
דרור קנדלשיין לפעילות לילית ,כמילואימניק ,ביחד עם חבריו לפלוגת חיל
ההנדסה" .היה לי ביטחון שלי זה לא יקרה" ,הוא אומר" ,תמיד חשבתי שאם
עברתי את הסדיר ,אז המילואים והמלחמה הזאת לא ישברו אותי".
מה אתה זוכר מרגע הפציעה?

"אני זוכר שהלכנו לכיוון הגדר ,חתכנו אותה ,נכנסנו ללבנון ,נשכבנו
למארב ואז פתאום נפלתי אחורה .זהו .יותר מזה אני לא זוכר כלום.
שמונה חודשים נעלמו לי מהחיים".

הכדור שחדר את הקסדה של קנדלשיין פגע בראשו .הוא איבד את
ההכרה ורופא היחידה שמיהר אליו העניק לו טיפול ראשוני שייצב את מצבו
ולמעשה הציל את חייו .הוא הוטס לבית חולים 'רמב"ם' .להוריו נמסר להגיע
במהירות ,כי מצבו אנוש.
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שמונה חודשים הוא שכב בקומה ,כשבני משפחתו יושבים סביב מיטתו.
תחילה כולם ביחד ולאחר מכן בתורנויות אינסופיות .רגע אחד לא השאירו
אותו לבד .הוריו ,איציק ומרסל ,אכלו ,ישנו ו"גרו" בבית החולים ,תוך שהם
מתנתקים מהעולם שבחוץ ויוצאים אליו רק לצורך סידורים וביקורים בבית,
בו נשארו שני ילדיהם.
עד שיום אחד ,באפריל  ,2007פקח דרור את עיניו והתעורר אל העולם
כשכל גופו משותק.

מרגע שהתעורר יצא קנדלשיין אל מסע החזרה לחיים .השלב הראשון היה
שנתיים של טיפולים אינטנסיביים ומתישים ,ב'בית לווינשטיין' ובשיקום ב'תל
השומר' ,במהלכם נאבק על כל תנועה ,על כל שביב של התקדמות.

ביום שבו נפרד ממסדרונות בית החולים וחזר הביתה ,למושב מישר ,אמר
לצוות הרפואי ב'תל השומר' שלמרות הקושי והיעדר היכולת ,הוא מתכוון
ללמוד ולהתקדם בחיים" .אמרתי להם שאני רוצה לחזור למה שהייתי" ,הוא
אומר.
אתה באמת מאמין שתוכל לחזור ולהיות דרור שלפני הפציעה?

"לאט לאט אני אגשים את החלומות שלי ,כשהחלום הגדול מכולם הוא
לחזור ללכת".

בחלום הזה משקיע קנדלשיין את כל מרצו ואת כל כוחותיו .יום אחרי יום,
שעות על גבי שעות ,הוא מתרגל את מה שהוא מכנה "מאבק חייו" .הוא
לא מוותר גם כשקשה ,כשמייאש ,וכשכואב לו ,וגם לא כשהכול נראה
חסר תקווה .הוא חוזר שוב ושוב על אותם תרגילים ומזיע כל הדרך אל
המטרה :לחזור ולעשות מה שלאחרים נראה מובן מאליו  -ללכת.
"פשוט ללכת" ,הוא אומר" ,ואחר כך גם לרוץ .אני לא אוותר עד שזה
יקרה" .למסע שלו מצטרף צוות של שלושה מלווים-מטפלים הצמודים אליו
 24שעות ביממה .היום ,אחרי שש שנים ,ניתוחים וטיפולים אינסופיים,
הוא רושם לעצמו הצלחות קטנות אבל גדולות :הוא מסוגל להזיז את
ידו השמאלית ,מצחצח שיניים בעצמו ,חופף את הראש ,מחזיק סנדוויץ'
ואוכל.
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לכתוב הוא נאלץ ללמוד מחדש ,וכל סנטימטר נוסף של יכולת תזוזה ביד
ממלא אותו באושר" .היום השגרה שלי כוללת טיפולים ,טיפולים ,לימודים,
טיפולים ושוב לימודים" ,הוא אומר.

"כל שינוי קל שבקלים הוא חגיגה אמתית .המטרה שלי היא להשתקם כמה
שיותר מהר .יותר נכון ,לנסות להשתקם .אני יודע שיש אנשים שלא מאמינים
שזה אפשרי ,אבל גם מי שראה אותי לפני שש שנים ,כולל הרופאים
והאחיות ,לא האמין שאגיע למצב שאליו הגעתי היום .אבל אני בתוכי כן
האמנתי .ידעתי שזה יקרה.

"היום אני יכול להגיד ,חד וחלק :קיבלתי את החיים שלי במתנה .מעבר לזה
שום דבר לא חשוב .אחרי שמונה ניתוחי ראש ומאבק על כל צעד ועל כל
תנועה ,אחרי שלמדתי לכתוב מחדש ביד שמאל ,אני יודע ששום דבר הוא
לא עניין של מה בכך .אני גם יודע שזה שיצאתי חי מכל הסיפור הזה ,זה
נס אחד גדול".
לפני כמה חודשים המריא קנדלשיין עם אביו ועם מספר חברים לטיול
באמסטרדם ,עוד סוג של ניצחון קטן בדרך אל הנורמליות .בפסח האחרון
הם שכרו וילה מפנקת בפקיעין וחגגו יחד את מה שלפני חמש שנים נראה
כבלתי אפשרי" .זה היה טיול מרגש ,ולגמרי לא מובן מאליו" ,אומר האב
איציק" ,לדרור יש כוח רצון מעורר הערצה ואנחנו נלך אתו עד סוף העולם.
נשקיע את כל מה שיש לנו .כל התקדמות במצב היא נקודת אור".
יש רגעים שאתה נשבר? מתייאש?

"יש רגעים כאלה ,אבל אני לא נותן לעצמי להתמכר אליהם .הכי קל לעזוב
הכול ,לשכב במיטה ולהתלונן כל היום ,אבל אני לא נותן לעצמי .אני
מתאפס ,מתגבר וחוזר לעצמי .אני קם כמו שעון בשבע בבוקר ,אוכל,
שותה ומתחיל את האימונים והטיפולים .יש לי מטרה .אני יודע שאסור לי
לשקוע בדיכאון ,שצריך לחשוב על ההתקדמות .בפעם הראשונה שעמדתי
על הרגליים בשיקום זאת הייתה תחושת 'וואוווו' אלוקית כמעט .מאותו
רגע האמנתי שהכול אפשרי".
הכול?
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"כן .שאני עוד אלך .זאת המטרה שנמצאת במקום הראשון בסדר
העדיפויות שלי .מבחינתי ,כל עוד לא הלכתי ,לא השתקמתי .אני משנן את
החלום הזה כל יום ,כל היום ,כמו מנטרה ,ולא מוכן לשמוע על שום דבר
אחר".
אתה פוגש פצועים אחרים?

"אני פוגש הרבה פצועים שהתייאשו ,שלא מצליחים לעזור לעצמם .המסר
שלי אליהם הוא :לא להתייאש ,כי רק זאת הדרך להשתקם .אני חושב שהם
קצת מקנאים בי ,כי אני לא מוותר על החלום"

שלב ג 3 :מקלות
נשחק שלושה מקלות .בפעם הראשונה נשחק בצורה הרגילה .בפעם השנייה
נאמר לחניכות שאסור לרוץ ומותר רק ללכת.
נשאל את החניכות באיזו מהפעמים הגעתן רחוק יותר? התשובה כמובן תהיה
שבפעם הראשונה .למה? כי הייתה לנו תנופה שעזרה להתקדמות.

שלב ד  :מעשה בהינדיק
נספר את המעשה הזה:

מעשה מבן מלך שנפל לשיגעון

פעם אחת בן-מלך נפל לשיגעון שהוא עוף הנקרא הינדיק ,דהיינו תרנגול
הודו ,וצריך לישב עירום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו
הינדיק .וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה ,והמלך היה בצער
גדול ,עד שבא חכם אחד ואמר :אני מקבל על עצמי לרפאו.

והפשיט גם כן את עצמו עירום ,וישב תחת השולחן עם בן-המלך הנ"ל ,וגם
כן גרר פירורים ועצמות .ושאלו בן-המלך" :מי אתה ומה אתה עושה פה?"
והשיב לו" :ומה אתה עושה פה?" אמר לו" :אני הינדיק ".אמר לו" :אני גם
כן הינדיק ".וישבו שניהם יחד כך איזה זמן ,עד שנעשו רגילים זה לזה.
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אז רמז החכם והשליכו להם כתונת ,ואמר החכם לבן-המלך" :אתה חושב
שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת? יכולים להיות לבושים כתונת ואף-על-
פי-כן להיות הינדיק ".ולבשו שניהם הכתונת .ואחר זמן-מה רמז והשליכו
להם מכנסיים ,ואמר לו גם כן כנ"ל" :אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים
להיות הינדיק?" ולבשו המכנסיים ,וכן עם שאר הבגדים.

ואחרי-כן רמז והשליכו להם מאכלי-אדם מהשולחן ,ואמר לו" :אתה חושב
שאם אוכלים מאכלים טובים כבר חדלים מלהיות הינדיק? אפשר לאכול
וגם להיות הינדיק ".ואכלו .ואחר-כן אמר לו" :אתה חושב שהינדיק מוכרח
להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן ".וכן
התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי .והנמשל מובן למבינים.
(מתוך "כוכבי אור" רבי נחמן מברסלב)

נסביר :כדי להצליח לשנות בנו דברים אי אפשר לקפוץ ברגע אחד עד הסוף.
צריך להרגיל את עצמנו לאט לאט ולהתאמן בעבודת המידות .כך במשל ההינדיק,
אותו חכם לא אמר לבן המלך שהשתגע ,להיות בן אדם מיד ,אלא הרגיל אותו לאט
לאט ,שלב אחרי שלב עד שנרפא .כך גם אצלנו ,עבודת המידות צריכה להיעשות
בשלבים.
במקרה שיש צורך להבהרת העניין בהמחשה נוספת ניתן לחניכות משימה נוספת
כדי לחזק את העניין של ההדרגתיות:
נטיל על החניכות שתי משימות:
משימה ראשונה – לקפוץ לגובה מהמקום.
משימה שנייה – לקפוץ לגובה לאחר לקיחת תנופה בריצה.
נשאל את החניכות באיזו מהמשימות הצלחתן להגיע יותר גבוה?

נרשום עם החניכות על דף את כל המידות שהן מכירות ונפתח עם החניכות
סיטואציות (נספח  )1מהחיים שבהן נדרשת גבורת המידות .נעורר דיון ,כיצד
אפשר להתגבר ולסור מרע? איך עובדים בשלבים? אילו הצעות יש להן
להתגברות?
לסיום הפעולה נסביר על פנקס גבורה אישי (מצורף בנספחים) .הפנקס מכיל
הדרכה מעשית לעבודת יום יומית על עבודת המידות .זוהי הדרך לקנות לעצמנו
את היכולת להתגבר – עבודה ומעקב אישי.

נספח :1
סיטואציות מהחיים

 בבוקר היא קמה מאוחר ,באוטובוס הנהג צעק עליה שתשב כבר,וכשסוף סוף הגיעה לבית ספר המורה לא רצתה להכניס אותה לכיתה.
בהפסקה היא לא מצאה עם מי לשחק בגומי ובדרך הביתה נקרע לה
הסנדל .עכשיו היא עומדת לפני דלת הכניסה וכל כך רוצה להתעצבן על כל
העולם ...היא נכנסת הביתה ואחותה הקטנה רוצה שהיא תשחק איתה...
אמא מבקשת ממנה לשטוף כלים ..ואבא מזכיר שיש מחר מבחן והוא
רוצה שישבו ללמוד ...יאללה!!!!
 גליה היא היחידה שראתה את זה .היא יושבת בשורה הראשונה ,ובסוףהשיעור אחרי שהמורה עשתה איתן חזרה לקראת המבחן היא הכניסה את
הטפסים של המבחן שיהיה מחר למגירה העליונה בשולחן שלה בכיתה,
וטופס אחד נשאר הפוך על השולחן של המורה .היא לגמרי שכחה מזה עד
שבאמצע ההפסקה היא חזרה לכיתה לשתות ומצאה כיתה לגמרי ריקה...
אבא ואמא גם ככה מתלוננים שהיא צריכה להשתפר בחשבון...

וודאי שבמשימה השנייה ,מפני שהתנופה עזרה לקפיצה.

שלב ג :עצות מעשיות
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לא פעם ראשונה שטובה מתייחסת אליה ככה .ממש לפני שנכנסה למטבח
שמעה את אבא ואמא מדברים בינהם על כמה טובה התקדמה יפה
בלימודים...
ניתן להוסיף עוד סיטואציות כיד הדמיון שימחישו את הקושי ואת הצורך בגבורת
המידות.

פעולה שנייה
מטרות הפעולה:
•החניכות ילמדו שהשלב השני בקניית גבורת המידות הוא להתרגל למידות
טובות  -עשיית הטוב.
•החניכות יתרגלו להתייחס לעשיית הטוב כדבר שאין לו גבול ,צריך להוסיף
כמה שיותר.
•החניכות יקבלו כלים מעשיים לעבודה אישית של גבורת המידות בעשיית טוב.

שלב א:
משחק :שפן-צייד-חומה
הוראות המשחק :מחלקים את החניכות לשתי קבוצות .מעמידים את הקבוצות
בשני ִצדי המגרש ,שורה מול שורה .אומרים לכל קבוצה לבחור (יחד) תנועה של
שפן ,צייד או חומה .זוהי מלחמה שבה שפן מנצח חומה ,צייד מנצח שפן וחומה
מנצחת צייד (כמו אבן-נייר-ומספריים) .המדריכה קוראת" :שלוש ,ארבע ו…" ,כל
קבוצה עושה יחד את התנועה שבחרה .אם שתי הקבוצות עושות תנועה זהה
מתחילים שוב .אם יש קבוצה מנצחת – הקבוצה המנצחת רודפת אחרי הקבוצה
שהפסידה ,וזו צריכה לברוח עד למקום שבו עמדה הקבוצה הראשונה מבלי
להיתפס.
למעשה ,המשחק הוא שילוב של המשחקים 'אבן ,נייר ומספריים' ומשחק 'הכדרים
באים'.
נסביר :הדרך לנצח במשחק היא להיות הקבוצה התוקפת ,כלומר לנצח בתחרות
של שפן-צייד-חומה .כמו כן ,הדרך לנצח במלחמת היצר היא לא רק לברוח ממנו
(כמו שדיברנו בפעולה הקודמת) אלא גם לתקוף .כלומר להוסיף בי ובעולם עוד
ועוד טוב .הגיבור הוא זה המשתמש בכוחו לטובה וזה עצמו מה שמרחיק ממנו את
הרצון לעשות רע.
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שלב ב" :להוסיף טוב"
משימה :נחלק לכל חניכה דף לבן וטוש .נקציב להן שתי דקות (שהן  120שניות)
למלא את הדף בכמה שיותר נקודות .לאחר שתי דקות נעצור אותן ,ניקח את
הדפים ונחבר אותם יחד על הרצפה .בסך הכל יש כאן נקודות רבות ,רבות.
נסביר :לאדם יש מאה ועשרים שנה להוסיף כמה שיותר טוב ואור בעולם.
כשמצרפים הרבה אנשים יחד יוצא עולם נפלא .גבורת המידות שלנו אינה רק
מאמץ לא להפסיד נקודות אלא גם התגברות והוספת עוד ועוד נקודות טובות
בעולם.

שלב ג :איגרת הרמב"ן
נעורר דיון איך אפשר להוסיף טוב .נזכיר שוב את העקרונות שיש לנו בפנקס
הגבורה האישי ,את העבודה האישית של כל אחת בהדרגה כמו שלמדנו בפעולה
הקודמת .את המטרה לסגל לעצמנו מידות טובות ולהתרחק ממידות שליליות.
לסיכום נקרא עם החניכות את דברי הרמב"ן:

ָאביָך ,וְ ַאל ִּת ּטֹׁש ּתֹורַ ת ִא ֶּמָך" (משלי א ח).
מּוסר ִ
"ש ַמע ְּבנִ י ַ
ְׁ

ּוב ֶּזה ִּת ָּנ ֵצל ִמן
ּוב ָכל עֵ תַ ,
ָאדם ְ
ִּת ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד לְ ַד ֵּבר ָּכל ְּד ָברֶ יָך ְּבנַ ַחת ,לְ ָכל ָ
ּבֹותינּו ז"ל (נדרים
ָאמרּו רַ ֵ
ָאדם .וְ ֵכן ְ
ַה ַּכעַ סֶׁ ,ש ִהיא ִמ ָּדה רָ עָ ה לְ ַה ְח ִטיא ְּבנֵ י ָ
כב ע"א)ָּ :כל ַהּכֹועֵ ס – ָּכל ִמינֵ י ֵג ִיהּנֹום ׁשֹולְ ִטים ּבֹוֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (קהלת יא י):
וְ ָה ֵסר ַּכעַ ס ִמ ִּל ֶּבָך ,וְ ַהעֲ ֵבר רָ עָ ה ִמ ְּב ָשׂרֶ ָך .וְ ֵאין "רָ עָ ה" ֶא ָּלא ֵג ִיהּנֹוםֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
(משלי טז ד) :וְ ַגם רָ ָׁשע לְ יֹום רָ עָ ה.

טֹובה ִמ ָּכל
וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּת ָּנ ֵצל ִמן ַה ַּכעַ סַּ ,תעֲ לֶ ה עַ ל לִ ְּבָך ִמ ַּדת ָהעֲ נָ וָ הֶׁ ,ש ִהיא ִמ ָּדה ָ
ִמּדֹות טֹובֹותֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי כב ד) :עֵ ֶקב עֲ נָ וָ ה ,יִרְ ַאת ה'.

ולתת להן לנסות להתאים).
נעבור לחלק המעשי -אנחנו בתור שבט יכולים לנצל את כוחנו ולהרים פרויקט
משמעותי של 'עשה טוב' .נעורר דיון עם החניכות ונבחן אילו צרכים הן מזהות
בסביבה או בארץ וכיצד אנחנו בתור שבט פועלות לתיקונם .נבחר נקודה אחת
שבה אנחנו רוצים להוסיף טוב ונתחיל לעבוד יחד למימוש הפרויקט.
כדאי לבחור פרויקט בר ביצוע ,בהתאם לגיל ,לגודל השבט וכולי.
רצוי לבחור פרויקט מתמשך שימשיך הלאה לאחר חודש ארגון ,כך השפעתו
תהיה גדולה יותר ומתמשכת.
דוג' :מבצע שמירת הלשון ,מבצע התחשבות אחת בשניה ,להיות שבט
בריא(פירות במקום ממתקים וכד')
מדריכה יקרה ,זכרי -פרויקט מוצלח של השבט יכול להשאיר רושם חזק וארוך
טווח אצל החניכות ולהוות סיכום והפנמה חזקה של הנושא.

רעיון לצ'ופר
"עיקר לימוד 'תורה לשמה'
היינו ,ללמוד לשמה של מידה טובה,
כלומר ,ללמוד מן התורה מידה טובה".
(ר' ישראל בעל שם טוב)

הדבר שהכי חשוב לרמב"ן בחינוך בנו הוא העבודה על המידות ,להתגבר ולתקן
אותן .הרמב"ן לא רק אומר לבנו שידבר את כל דבריו בנחת ,אלא מדגיש לו שבזה
ינצל מהכעס .אחר כך הוא מסביר שהנצלות מהכעס תוביל אל הענווה .בעצם
הוא מראה ש כדי לברוח מהכעס ומהגאווה ,צריך להתרגל לדבר לכל אדם בנחת.
המעשה הזה יוביל להתגברות על הכעס.

"כי צריך האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב ,כדי
להחיות את עצמו ,ולבוא לידי שמחה כנ”ל ,ועל ידי זה שמחפש ומוצא
בעצמו עדין מעט טוב .על-ידי-זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות
ויוכל לשוב בתשובה ,בבחינות “ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו
ואיננו” כנ”ל ,הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפלו את הרשעים
ולמצא בהם איזה נקודות טובות .ועל-ידי-זה מוציאין אותם באמת
מכף חובה לכף זכות ,בבחינת ועוד מעט וכו’ והתבוננת וכו’ כנ”ל ,כמו
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נבקש מהחניכות לפרט מידות טובות ורעות ,ונשמע מהן באילו מידות טובות כדאי
לדבוק כדי להתגבר על המידות רעות( .אפשר להכין מראש כרטיסיות עם מידות
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כן הוא אצל האדם בעצמו ,שצריך לדון את עצמו לכף זכות ,ולמצא
בעצמו איזה נקדה טובה עדין ,כדי לחזק את עצמו שלא יפול לגמרי,
חס ושלום ,רק אדרבא יחיה את עצמו ,וישמח את נפשו במעט הטוב
שמוצא בעצמו ,דהינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצוה או איזה דבר
טוב ,וכמו כן צריך לחפש עוד ,למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב ,ואף
שגם אותו הדבר הטוב הוא גם-כן מעורב בפסולת הרבה ,עם כל זה
יוציא משם גם-כן איזה נקודה טובה”
(ליקוטי מוהר"ן רפ"ב)

נספחים
משחקים
1.1דבקות במטרה – קושרים לחניכה אחת את העיניים .שאר החניכות
עומדות סביבה במעגל וצועקות .על החניכה לזהות חניכה מסוימת לפי הקול,
להתקרב אליה ולגעת בה.

המסר :צריך לדבוק במידה מסוימת ולתקן אותה בלי להרפות.
ובאותו ההקשר:

"נקודה טובה ועוד נקודה טובה
ועוד מעט ואין רשע
והתבוננת על מקומו ואיננו" (נקודה טובה ,שולי רנד)
"אריכות ימים" -פירושה :שכל יום יהיה ארוך וכל שעה רחבה,
וחייב אדם להאריך ולהרחיב ימיו ושעותיו ,מיום ליום ,בתוספת עבודה,
קדושה וטהרה".
כשאנחנו מבקשים אריכות ימים ,אנחנו מבקשים את זה ,שנגדיל ונאריך
את הימים שלנו ונמלא אותם בהרבה טוב נצחי.
מי שעושה כן ,יזכה לעשירות גשמית ,כי הקב”ה חפץ תמיד להשפיע
בעולם טובה וברכה ,אלא שצריך להכין כלים כדי לחלק את השפע הזה.
לכן מי שהגדיל והאריך את הימים שלו ומילא אותם בהרבה רוחניות
יזכה באותם הכלים לקבל גם שפע גשמי (ליקוטי מוהר”ן ח”א יד )

2.2תחרות תיקונים

– כל חניכה מנסה לחשוב על כל הדברים שצריך
לתקן בבית הספר שלה (חלון שבור ,מרצפת עקומה ,מנורה שרופה וכולי) .כל
אחת בתורה אומרת דבר אחד .עורכים סבב עד שמישהי נתקעת.

המסר :צריך להתבונן בעצמנו ולחפש מה אפשר לתקן.

הצעות ליישום נושא:
1.1החלטה שבטית שמתקנים נושא מסוים בשבט (לשון הרע ,ירידות זו על זו,
פרגון לשבטים אחרים ועוד).
2.2קמפיין שכונתי או יישובי בנושא אחד של גבורת המידות :לשון הרע ,פרגון ,עין
טובה ,ועוד דברים שנצרכים בסביבה.
3.3בקבוק – כל אחת מכניסה לבקבוק מידה טובה שהיא רוצה לקנות בשנה
הקרובה ,ומידה שלילית אחת שהוא רוצה לתקן ,מכניסים לתוך בקבוק
ובפעולת פתיחת הקיץ פותחים את הבקבוק וכל אחת יכולה לראות כמה
התקדמה.

רעיון לתערוכה:
1.1מיצג של כדור הארץ – חלק ממנו מכוסה בקליפות שחורות ,מקולפות בחלקן.
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חלק מנוקד בנקודות אור צהובות.
2.2קומיקס של הסיפור 'עוגה של מנצחים' מפעולת הפתיחה.
3.3ציור של אדם העושה הורדת ידיים עם עצמו (כלומר נאבק עם עצמו לתקן את
מידותיו)

כך אמר ,חייך חיוך רחב ,ונפנה ללכת .לפתע נעצר ,הסתובב אלי ואמר:
"תזכור ,שבאמת – כשאתה מצליח להתגבר אתה מרוויח הרבה יותר
מ"₪ 200

מקורות למדריך:

רעיון להצגה:
לאלי תמיד היה חלום -להיות גיבור-על .יום אחד הוא החליט להפסיק לחלום
ולצאת לחפש גיבורי-על שילמדו אותו איך להיות גיבור .כאן אפשר להכניס כל מיני
דמויות שמלמדות אותו סעיפים שונים בגבורה :לא לכעוס ,לוותר ,לעזור לאחרים
וכולי .אפשר להוסיף שלב נוסף להצגה ולהראות את ההתמודדות שלו עם הניסיון
להיות גיבור (למשל אפשר להוסיף שתי דמויות של טוב ורע שנאבקים ביניהם
בראש של אלי).

חינוך למידות

שירים בנושא:

מה שחשוב הוא ליצור אצלו חשק להתעלות .לשם כך הוא צריך "לטעום"
ולדעת איך נראה אדם מעולה ואידאליסט ,ואז ,כאשר יהיו לו כלים ,הוא
יידע לאיזו מטרה להשתמש בהם .יש לפתח חשק לתורה ולחיים טהורים,
ובגיל שש אפשר "להלעיט אותו כשור" .אך בגיל הרך הילד צריך לשחק
רוב הזמן[ .לפעמים מרוב התלהבות במשחק ,הוא מתנהג בשובבות,
ויש להבחין בין תופעה זו ובין חוצפה] .אי-אפשר לחנך אותו למידות
טובות ,על-ידי מקצוע לימודי או חינוכי המכוון למטרה זו ,אלא על-ידי ניצול
ההזדמנויות שבחיים .כאשר נפגשים בהתנהגות שלילית ,יש לברר יחד את
העניין .אם לא כן ,נוצר פער בין מה שמספרים לילד לבין מה שקורה בחיים,
והוא מתרגל לצביעות.

נקודה טובה  /שולי רנד
להרוויח ₪ 200

פעם שאלתי אותו' :איך אתה לא מתרגז? גם כאשר ממש מנסים להרגיז
אותך ,אתה רגוע!'

'אתה באמת רוצה לדעת?' ,שאל אותי' .בוא תראה מה יש לי בכיס'.
הוא שלף שטר של  ₪ 200מהכיס האחורי של המכנסים והראה לי.

"נדרתי פעם שכל פעם שמישהו מצליח להכעיס אותי ,אביא לו במתנה את
השטר הזה.

וככה כל פעם שאני כמעט מתרגז אני נזכר ב ₪ 200ונרגע ..ואחר כך
אפילו שמח .הצלחתי להרוויח  ₪ 200בלי להתאמץ  לא שווה?!"
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קשה לילד להתעלות ולעשות תשובה כמו מבוגרים .הוא מתנדנד בין
תינוקיות ובין בגרות ,ומשחק במעבר מן האחד לשני[ .מצב זה נמשך אצל
חולי נפש במשך כל חייהם] .לפעמים הוא משחק תפקיד שונה בפני כל
הורה ,למשל :הוא תינוק לנוכח אמו ,ובוגר לנוכח אביו.

על כן עיקר החינוך למידות טובות הוא על-ידי עצם האישיות של מחנך בעל
מידות .יש לעורר חשק של הזדהות עם אנשים גדולים ,הן על-ידי פגישה עם
אנשים חיים ,הן על-ידי סיפור על דמויות מהעבר .כמובן ,אינו די שזה יהיה
רק ספרות בעלמא ,גם זה מרגיל לצביעות .הילד נבנה על-ידי סיפורים
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על אנשים גדולים ,וכן על-ידי השפעת הסביבה ,על-ידי האווירה .יש
להרבות בביקורים אצל אנשים צדיקים גדולי תורה ,וכן אצל אנשי עבודה,
שמתפרנסים בזיעת אפם ,בחקלאות או מלאכות אחרות ,כדי שהילדים
יספגו אווירה רגועה של יושר אנושי.

(מתוך הספר 'חינוך באהבה' של הרב שלמה אבינר)

מדריך תותח -חלק מהעידוד לגבורה הוא על ידי מפגש דמויות מופת שהיוו סמל
לגבורה .אנחנו מביאים כאן את סיפורו של נתן אלבז ז"ל כדוגמא לדמות מופת
של גיבור אשר כל חייו ,לא רק מותו ,היו סמל לגבורה ,החל מהעלייה לבדו לארץ,
הקשיים בהתאקלמות והדאגה לחבריו בצבא .ב"ה זכינו לדמויות מופת רבות כאן
בארץ ,כדאי להפגיש את החניכים עם גיבורים ולהדגיש שהגבורה אינה נוצרת
האמתי חי חיים שלמים של גבורה יום-יומית.
ִ
ברגע אחד ,הגיבור

הימים חלפו ונתן החל להתרגל לחיים בארץ .הוא הבין שרק עכשיו מתחילים
לבנות מדינה יהודית ומשום כך הקשיים רבים .חמימות ואופטימיות החלו
ממלאים את ליבו" .למרות הכול" ,כתב להוריו" ,מה טוב יותר מלחיות בין
יהודים בארץ הקודש? בואו ,עלו ארצה ,אני מכין לכם חיים חדשים" .עם
הרגשת השייכות בא הרצון העז להצטרף לשורות הלוחמים אליהם נשא
עיניים מעריצות.

" -כדי לגייס אותך אנו צריכים תעודות שלך".

על נתן אלבז

נתן היה הבן הבכור במשפחת אלבז הגרה בפס אשר במרוקו .מגיל
צעיר חלם לעלות לארץ .הוא היה חבר בתנועה הציונית .פעמים רבות הגיע
הביתה מפעילות ובפיו הצהרה :אני עולה לארץ! ההורים חששו מאוד אך
כל עוד היו אלה דיבורים בלבד ,נרגעו מעט .והנה הגיע היום שבו הודיע
נתן" :קבוצה של חברה מהתנועה מתארגנת לעליה ובע"ה בעוד חודש ניישם
זאת!"
הימים חלפו  ...החלו התארגנויות – ואתם החששות והדאגות" ...בשביל
מה לעלות? הארץ לא תיתן לך כלום!"" ,בחור מפונק כמוך  -איך יסתדר
בארץ??" .השאלות הציקו לו ומצפונו החל לפעול ...הכיצד אהיה כפוי
טובה להורי? אבי תכף יצא לפנסיה ומי יפרנס במקומו?

אך ...ההחלטה גמלה בליבו ומאום לא הועיל ...הוא יעלה לארץ ויהיו
הקשיים אשר יהיו.

נתן הפליג באנייה ,כשחלום ההשתתפות בבניין הארץ ממלא את ליבו.
אך החלום המתוק התנפץ בסלעי המציאות הקשה שבארץ .נתן נדד
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מקיבוץ לקיבוץ ולא מצא את מקומו .הוא ,ששמר מצוות ולמד בישיבה,
סבר שבארץ הקודש עוסקים הכול בלימוד תורה ,אך בקיבוץ מצא את
ההיפך .אכזבה ,רגשי אשמה וספקות החלו מקננים בליבו .מכתביו
הראשונים היו רוויי געגועים ותחינה כי יסלחו לו על שעזבם .בין השיטים רמז
על הקשיים ,אך מאן לחזור בו.
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 "אבל אין לי! רק אני כאן! התעודות אצל המשפחה שלי ,במרוקו.אני אומר לך -אני בן  "!18התחנן בפני החייל במדים שישב ליד השולחן
במפקדה הצבאית .הוא נעץ עיניים במדי הזית והשתוקק ללבוש כאלה.
השתוקק להיות שותף בהגנה על הארץ.
" -מצטער ,אתה נראה צעיר ובלי תעודות אני לא יכול לגייס אותך!"

נתן לא נכנע .הוא שיגר מכתב דחוף לאמו" .אמא יקרה" ,כתב" ,אני רוצה
להתגייס לצבא .בשביל זה אני צריך את התעודות שלי .בבקשה שלחי לי
אותן"...
 "אתה תמות בני" ,כתבה לו בתחינה שיוותר" .לא די שעלית ארצה? לאדי שעזבת משפחתך בשביל לעלות ארצה? תרמת מספיק! למה לך גם
להתגייס? ועוד לפני זמנך?"

 "אמא ,אני רוצה לעשות זאת בשביל הארץ שלי .אני נלחם מלחמת קודשובע"ה אהיה בסדר .אם אמות ,הרי שיהיה זה עבור ארצנו"...
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לבסוף ,בגאווה ,לבוש מדי צה"ל ,פסע נתן יחד עם חיילים צעירים אחרים
לחיל הרגלים .אך שלא כמותם ,היה בודד בארץ .רק נחישות דעתו ואהבתו
למולדת המריצו אותו לא להיות שונה מאחרים :לא להיכנע! לא להישבר!
לא לוותר!! "אני חייב להיות כמו כולם" אמר לעצמו שוב ושוב" ,אפילו טוב
יותר! טוב יותר!!" עם כל הקשיים גם לא שכח את לימוד התורה והמצוות
והמשיך להתפלל וללמוד תורה.

 "נתן" ,פנה אליו אחד מחבריו ביום שישי אחד " -אולי יש לך במקרהחולצה נקיה? אתה מבין ,אני יוצא לחופשה היום והכביסה שלי מלוכלכת".
" -אין בעיות רמי ,קח מה שאתה רוצה".

" -מה אתך? גם הפעם לא תצא לשבת?"

 "מה יש לי לעשות בעיר? הצבא זה הבית שלי! הרי אין לי משפחהבארץ כלל .קח את חולצתי וסע לשבת!" .האמת שהתגעגע אל הבית,
אל התבשילים והחמימות .רק הרגשת חשיבות היותו לוחם בצבא הגנה
בישראל ,ניחמו אותו.

נתן הצטיין כחייל גם בהתנדבות לכל .למשימה קשה כקלה ,החל מטיפול
בנשק ועד פירוק חומרי נפץ .בעיקר הצטיין בזריקת רימון ועד מהרה מונה
לסגן מפקד כיתה .אושר הציף את ליבו והחיוך הקורן האופייני לו כל כך
לא מש מפניו.
"אמא ואבא יקרים" ,כתב באחד ממכתביו" ,היום מוניתי לסגן מפקד
כיתה .אני מאושר ומאוהב במדינה הזאת .אל תדאגו ,הכל בסדר .לא
אמות עד שאראה אתכם .מתי תעלו ארצה??"...
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אותה נקישה מאיימת של ניצרת רימון שהשתחררה !...זייס שלח מבט מבוהל
אל נתן ואחר כך אל ששת הרימונים שבידו .הוא נעשה חיוור וכמו נתקף
היסטריה פרץ החוצה .הוא שמע את נתן זועק מאחור " -רימון! רימון!".
נתן לקח לידו את הרימון שנצרתו השתחרר .הוא היה מבוהל .ליבו פעם
בחוזקה וידיו רעדו .נתן לא איבד עשתונותיו.
ארבע שניות...

הוא ידע שהפיצוץ באוהל ,בו היו שאר הרימונים ,יגרום אסון כבד,
אבדות רבות בנפש...
שלוש שניות...

הוא יצא החוצה והביט סביב במהירות .רוב חיילי הפלוגה עמדו סביב
האוהל ,אחרים ששמעו את זעקתו תפסו מחסה ,אחרים התאבנו
במקומותיהם מתוך הלם ובהלה.
שתי שניות...

שתי שניות ...שום מחשבה לא התרוצצה במוחו .עתה ,הוא ידע בבירור מה
עליו לעשות .הוא הבין שאם ינסה להציל את עצמו  -יֵהרגו חלק מהחיילים
העומדים מסביב .מול עיניהם הנדהמות של חבריו פרץ בריצה לעבר התעלה.
הוא רץ כאדם הרץ מול אש ומרגמות .מול עיניו ראה את אמו הקטנה
בוכה בכי תמרורים ואביו מביט בו במבט מלא תחנונים ...הוא נשכב
בתעלה והניח את הרימון תחת חזהו.

היה זה יום בהיר .אותו יום הצטוותה הפלוגה להפסיק כל פעילות
ולהתכונן למסדר לקראת ביקור של הרמטכ"ל .על מחלקתו של נתן הוטל
להכין את המחנה לקראת הביקור .סמל המחלקה חילק את העבודות וביקש
מתנדבים לפירוק רימוני יד ואחסונם במחסן הנשק .שני מתנדבים הציעו
את עצמם ,טוראי זייס וכמובן ,טוראי נתן אלבז .הם החלו לאסוף את
הרימונים וריכזו אותם באוהל של נתן .זייס נכנס אל האוהל וראה שנתן
כבר פירק כמה רימונים והניחם בתוך הארגז .לפתע נשמעה נקישה...

 "נתן!! "...קרא המג"ד ,אך נתן לא שמע .מול פלוגת חיילים נדהמתהתפוצץ הרימון .אחריו היתמר עשן שחור .דממה ...העשן שהתפזר גילה
את גופתו המרוטשת של נתן .כולם עמדו המומים וחיוורים .רק זייס הצליח
לפלוט לבסוף " -המפקד ,היה כאן מעשה גבורה"!...
זמן רב לא הוציא אדם הגה .כולם היו בהלם ,עדיין לא הצליחו לעכל מה
קרה בשניות הללו.
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לַאתר
אף אחד לא ידע למי לפנות ולספר .שלטונות צה"ל עשו מאמצים ֵ
כתובת כלשהי  -אך לשווא .נתן בודד בחייו ,בודד במותו .ביתו ,הצבא
ומשפחתו  -חבריו החיילים ,הם שליווהו בדרכו האחרונה .כשמו כן הוא,
בחר בחיים בהם ייתן מכל כולו לארץ ישראל ,חלום ילדותו .הארץ אשר
חופנת אותו עתה ברגבי אדמתה .נתן אלבז ,נער יהודי ממרוקו ששאף כל
ימיו לעלות לארץ ,מת על קידוש ד' והוא בן .21
* *

*

הוא חפן פניו בידיו .זעקתה הכואבת של רחל נשמעה בין סמטאותיה
הצרות של צפרו.

 "נתן שלי! נתן ,איפה אתה?" יבבה רחל .היא אחזה בחוזקה בתמונתושנרטבה מדמעותיה.
" -נתן!!!"

*

אווירה שחורה שררה אותו יום בבית משפחת אלבז .רחל עמדה כהרגלה
במטבח .לפתע החלה לשיר שיר קינה.

 "למה את שרה שיר כזה ,אמא?" שאלה שמחה .רחל לא ענתה והמשיכהלקונן כשהיא מתייפחת בבכי כל הלילה .ב 6:00-בבוקר התעוררה בבהלה
לשמע צעקותיה של הסבתא:
" -רחל! רחל! בואי תראי מה הגיע!!"

בידיה הרועדות מונח היה מכתב .היה זה מכתב מארץ ישראל .מישהו ניסה
להבין מה כתוב אך פרט לתמונתו של נתן שניבט מחייך מבעד לעיתון העברי
לא הבינו דבר.

 "מהר! מהר! תגיד מה כתוב כאן!" ביקשו ממשה הדוד.משה הביט בתמונה והחל לקרוא.

" -נו! "...האיצה בו שמחה" ,נו כבר!!"

מכתב מבן גוריון שוגר אליהם ,מכתב בו הוא משתתף בצערם.

 הוא נהרג על קידוש ד' .הוא ...היה גיבור" ,ניסה לנחמם שליח שהגיעמארץ ישראל.

 "נתן תמיד היה גיבור .הוא לא צריך היה למות כדי להוכיח זאת ,אדוני".השליח עמד שם חסר אונים ונבוך מול המשפחה הכואבת .איך יסביר להם
שנתן שלהם גיבור לאומי? איך יספר להם שנתן קיבל צל"ש?
 "זה של נתן" ,אמר" ,הוא קיבל את זה בארץ ישראל".משה לקח זאת מיד וקרא:

הנני לציין לשבח את טוראי אלבז נתן ,228639 ,חייל חי"ר,

אשר במעשה גבורה יוצא מגדר הרגיל הקריב את חייו עבור חייהם של
חבריו.

משה דיין ,רב אלוף

 "את לא יכולה להיות בשקט רגע?!" ,ענה לה בעצבנות" ,תני לי לגמורלקרוא!!"

ראש המטה הכללי

משה לא ענה.

חשוון ,תשט"ו

" -הוא מת ...נכון?" לחשה.
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גבורה יוצרת
שבטים מעוז-נחלה

פעולת פתיחה
מטרות הפעולה:
•החניכה תבין שיש קשיים והתמודדויות בעולם הזה.
•החניכה תבין שניסיונות האדם הם בהתאם לכוחותיו.
•החניכה תכיר את כוחותיה העצומים.

עזרים:
חוטים

שלב א :תלוי איך...
נשאל את החניכות כמה זמן ייקח לכולן להגיע מנקודה מסוימת לנקודה אחרת
(למשל :מצד אחד של הדשא לצד אחר).
לאחר שנשמע את התשובות נחלק חוטים ונבקש מכל זוג חניכות לחבר את
הרגליים כמו במרוץ שלוש רגליים – הרגל הימנית של האחת לרגל השמאלית של
האחרת .נאמר להן ללכת את הדרך שהגדרנו קודם .נמדוד כמה זמן לוקח לכל
השבט לגמור (סביר להניח שייקח יותר ממה ששיערו בהתחלה).
נאמר לחניכות כמה זמן לקח להן לבצע את המשימה .נשאל מדוע ביצוע המשימה
ארך זמן רב ממה שחשבו .התשובה שלהן כמובן תהיה שלא אמרנו להן שיצטרכו
לעשות את זה עם רגל קשורה...
ננסה לחשוב יחד עם החניכות אלו דברים בעולמנו עשויים להיות מכשולים
בעבורנו ,דברים המעכבים אותנו בדרך אל המטרה .לדוגמה :אינטרנט – במקום
לעשות מה שאני באמת צריכה אני יושבת על יד המחשב ,מחשבות שמפריעות לי
בתפילה ,וכדומה.
אפשר לערוך סבב שבו כל אחת תעלה דוגמאות .כך נשמע יותר דברים ונראה
שיש דברים רבים המעכבים אותנו.
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שלב ב :ניסיון שאפשר לעמוד בו...
נלמד יחד עם החניכות על חנניה מישאל ועזריה ,גדולי ישראל בעת גלות בבל.
הערה :חלק זה אינו משחק אקטיבי ,לכן כדאי לחשוב מתוך היכרות עם החניכות
איך הכי נכון להעביר להם את זה .יש חניכות שדף מקורות מאוד טוב בעבורן .יש
אחרות שדף מעין זה דווקא יפחיד אותן והן יעדיפו לשמוע את הדברים בעל-פה.
אפשרות אחרת היא להרים מקור קצר בתור שלט ולעורר את החניכות לשאול
עליו שאלות .אפשר לחשוב על דרכים רבות אחרות .זכרו :עיבוד נכון מראש יכול
לשנות באופן משמעותי את הפעולה בעבור החניכות האישיות שלכן!!
נספר את סיפורם של חנניה מישאל ועזריה ( -אפשר לספר בעל-פה או להקריא
מספר דניאל מתורגם לעברית (פרק ג))

המלך נבוכדנצר ,שאימתו הייתה מוטלת על עולם ומלואו ,הציב פסל ענק,
צלם זהב בגובה שישים אמה בבקעת דורא .הוא ציווה שביום חנוכת
הפסל ('הסרת הלוט') יישמעו קולות נגינה בכל מדינות מלכותו .בהישמע
קול כלי הנגינה ,יפלו הכול על פניהם ארצה .כל מי שלא יסגוד לפסל יושלך
לכבשן האש!
כל אנשי הממלכה הבבלית כרעו לפסל חוץ משלושה אנשים :חנניה מישאל
ועזריה .הם הובאו אל נבוכדנצר .כשדיבר עמם קשות ענוהו" :אין אנו
פוחדים מעונשך! הא-לוקים שלו אנו עובדים יכול להצילנו מכבשן האש
ומידך!"
המלך רגז וסבר פניו השתנה ,הוא ציווה להסיק את הכבשן שבעתיים,
לאסרם ולהשליכם אל הכבשן.

המשרתים שהשליכום נשרפו בחום הנורא ,האש היוקדת שלטה בכבלים
ושחררה את השלושה .הם טיילו בכבשן כבביתם ,שערם לא נחרך ,בגדיהם
לא נשרפו ואף ריח השריפה לא נספג בהם!
שם שמיים התקדש שם לעיני הכול ,ונבוכדנצר עצמו הודיע על כך במנשר
מלכותי לכל מדינותיו.
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תלמוד בבלי ,כתובות לג " :דאמר רב (=אמר רב) אילמלי נגדוה (= אילו
היו מענים-בייסורים) לחנניה מישאל ועזריה(=את חנניה מישאל ועזריה) פלחו
לצלמא (=היו משתחווים לפסל)"
כלומר ,אילו היו מענים את חנניה מישאל ועזריה -לא היו עומדים בעינויים
ומשתחווים לצלם! ועל סמך מה ידעו זאת? מי יכול לדעת מהו רף הסבל של
הזולת ,ומכל שכן של שלושה גדולי ישראל? וגם אם ידעו זאת חכמים ברוח
קודשם -לשם מה לדבר בגנותם של צדיקים אלו ,שקידשו שם שמים ,ומדוע
להגביל את מעלתם?
מסביר רבי יחיאל מאלכסנדר :וכי אפשר להבין שחז"ל ידברו בגנות חנניה מישאל
ועזריה? חלילה! רק בא זאת ללמד דעת שאין נותנים לאדם צרות יותר משיוכל
לסבול וכיוון שידעו למעלה שלא יוכלו לסבול יותר משום זה עשו בשמיים שלא
ינגדו (=ייסרו) להו (=להם)( .הובאו דבריו בספר "ומצא חן" אות ו)
הקב"ה אינו רוצה ,חלילה ,להכשיל את האדם ,ולפיכך לא ישלח לו לעולם ניסיון
שלא יוכל להתמודד עמו .ומכך שהועמדו צדיקים אלה בניסיון של כניסה לכבשן
האש ולא בפני ייסורים קשים מהם ,אפשר ללמוד שדווקא בניסיון זה היה
באפשרותם לעמוד ולא בניסיון קשה ממנו .חז"ל אינם מספרים לנו לחינם על
כך שחנניה מישאל ועזריה לא היו עומדים בייסורים ,אלא באו ללמד אותנו שאם
הועמד בפנינו ניסיון -הרי זהו אות וסימן שמצפים מאתנו שנעמוד בו ,ושיש בנו את
הכוחות לעמוד בו!

שלב ג :משחק הפרגונים
הוראות המשחק :החניכות יושבות במעגל ועוצמות עיניים .המדריכה דופקת לאחת
החניכות על הגב ומקריאה תכונה טובה .החניכה שהמדריכה דפקה על גבה
פוקחת את עיניה ,בוחרת חניכה אחרת שלדעתה התכונה שהוקראה אופיינית לה
ומצביעה עליה .לאחר מכן היא עוצמת את עיניה בחזרה.
המדריכה דופקת על גבה של החניכה שהחניכה הקודמת הצביעה עליה ,ומקריאה
תכונה נוספת .החניכה הזו מצביעה לכיוון חניכה אחרת שהתכונה החדשה
מאפיינת אותה .כך המשחק נמשך הלאה.
לדוגמה :שירה הצביעה על אילה כשמדריכה אמרה :אחראית ,אילה הצביעה על
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פעולה שנייה

צופיה כשהמדריכה אמרה :טובה בארגון דברים.
אף אחת אינה יודעת על מי דופקים ומי פותחת עיניים .הכול מתרחש בעילום
מוחלט.
כדאי להכין רשימה ארוכה כדי שיצא שמפרגנים לכולן .מה גם ,שזו הזדמנות
מצוינת בשבילכן כמדריכות הן באופן כללי והן בפתיחת חודש ארגון בפרט לנסות
לחשוב על התכונות החזקות של כל אחת מהחניכות שלכן( .אם במהלך המשחק
אתן שמות לב שבכל זאת יש חניכות שלא מפרגנים להן ,תעבירו פירגון לחניכות
האלה מעצמכן ,החניכות בעצימת עיניים ולא יודעות מי המפרגנת)..
המטרה במשחק היא להראות לחניכות שבכל אחת מאתנו יש כוח עצום ואנו רק
צריכים לחשוף אותו ולהוציאו לפועל.
נסכם :בתחילת הפעולה ראינו שבחיים שלנו יש אתגרים ומכשולים לרוב ,אבל
חז"ל מלמדים אותנו שכל ניסיון שמגיע לאדם הוא דבר שיש בכוחו של אותו אדם
לעמוד בו ,והוא אינו במקרה .יש לכל אחת מאתנו כוח שהוא מיוחד לו (משחק
הפרגון) ואם נשתמש בכוחות המיוחדים לנו נוכל להתגבר על כל אתגר.
נשאל את החניכות מהו 'ניסיון'? נסביר להם כי ניסיון – מלשון 'נס' ,נשאל אותם
מה זה 'להעלות על נס' ,לרומם ,להגביה .נסביר שמטרת הניסיונות היא לרומם
אותנו ולהעביר אותנו לשלב הבא .נסביר להן שלכולם בעולם קשה ,אך קושי מוליד
גדולה ,מוליד הנהגה.

מטרת הפעולה:
•החניכה תכיר את שני צדדי המטבע של היצרים (הטוב והרע).
•החניכה תשאף לנתב את כל כוחותיה לעשיה.

שלב א :טוב ורע
נפזר לחניכות על הרצפה כרטיסיות עם משפטים שונים ונבקש מהן למיין מה שייך
ליצר הטוב ומה שייך ליצר הרע .למשל:
•לעזור לזקנה לסחוב את הסלים.
•להרביץ לחבר.
•להתפלל.
•ללכת לשמח בבית-חולים.
•לקלף תפוז
•להתחזק בענווה
נשאל את החניכות -מה הם יצר טוב ויצר רע? איך ידעתן למיין את המשפטים?
(סביר שהתשובה תהיה בסגנון של דברים טובים ודברים רעים שאני עושה).
נלמד עם החניכות :התורה מצווה 'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך' (דברים ו ,ה)-
אומרת לנו המשנה' :בכל לבבך'  -בשני יצריך ,ביצר טוב וביצר רע( .ברכות ט ,ה)
אנחנו אמורים לעבוד את ה' בשני היצרים ,לפי מה שהגדרנו בהתחלה -איך זה
הגיוני? איך דבר רע שאני עושה או כוח רע שיש בי משמש לעבודת ה'?
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שלב ב :טוב מאוד – זה יצר הרע
נחלק את השבט לשתי קבוצות .כל קבוצה תקבל משימה :קבוצה אחת מתבקשת
להציג דברים שנבנים בזכות יצר הרע ,וקבוצה שניה מציגה את הדברים הרעים
שיצר הרע מוביל אליהם.
כדאי לעזור ולכוון את הקבוצה הראשונה (זו שמציגה את הדברים החיוביים
שיצר הרע בונה) להדגים להם שאנשים בלי רצון לאכול ,לא יעבדו בשדה ,הארץ
תישאר שוממה ,יגוועו ברעב .אנשים ללא רצון לכבוד לא יפתחו שום דבר ולא
ישיגו הישגים גבוהים (אין מכוניות ,טלפונים ,כבישים ,מדינה ,צבא) .אנשים בלי רצון
לכסף לא ימכרו כלום ולא יעבדו (עולם שבו כל אחד חי לעצמו בלי ליצור קשר עם
הזולת).
נסכם :מה ראינו? יש הרבה מאוד כוח ליצר הרע שלנו ,והכול תלוי בשאלה לאן
אנחנו מנתבים אותו .לכל חלקי האישיות של האדם יש מקום בעבודת ה' ,גם ליצר
הרע .נדרשת כאן זהירות גדולה ,אבל יש להכיר בכך שגם כוחות היצר הזה הם
כוחות שצריכים לבא לידי ביטוי בעבודת ה' של האדם  -בנשיאת אישה ,בעמל
ויגיעה ,בהתעוררות ובמוטיבציה של האדם לעשייה  -כל אלה הם כוחות ותולדות
היצר הרע ,שאם נמשכים אחריהם ללא פיקוח ושליטה ,הם עלולים לדרדר את
האדם לתהום ,אבל אם יודעים להשתמש בהם במקום הראוי הם יכולים לרומם
ולמנף את עבודת ה' של האדם לגבהים עצומים.

לאלוקות ,הכוח הנפשי -רוחני של האדם ,המחשבה.
מכאן ,שהעבודה שלנו את הקב"ה עם היצר הרע אינה רק על-ידי ניתוב כוחות
מסוימים מרע לטוב ,אלא שכל דבר גשמי שאנו עושים הוא שימוש ביצר הרע
שלנו -שהוא כוח הגשמיות ,לביטוי היצר הטוב -שהוא הנשמה.
גם כשאני עוזרת לזקנה לסחוב את הסלים ,אני בעצם משתמשת ביצר הרע
– בנפש הבהמית – בגשמיות ,אבל אתו אני עושה חסד ,יוצרת דבר שמביא את
הנשמה לידי ביטוי .אדם יכול לחיות את היצר הרע שלו בפני עצמו ,ואז מעשיו
יהיו שלילים כיוון שכל עניינם הוא גשמיות בלבד ,אבל אם הוא מביא לידי ביטוי
בגשמיות את הנפש האלוקית שבו הוא בעצם משתמש ביצר הרע כחייל של היצר
הטוב.
אנו צריכים להביא את עצמנו לידי שימוש חיובי ביצר הרע ,לעבוד את ה' ביצר
הרע בכך שנעשה דברים גשמיים המבטאים את הנפש האלוקית .בין אם אני
מנתבת כוח שלילי לטובה (כמו שראינו בהצגות שיש כוחות שהם חשובים לנו
לקיום אם נשתמש בהם נכון) וגם כשאני פשוט עושה פעולות גשמיות שמבטאות
את הנשמה שלי ,לדוגמה :עושה חסד .ובכך היצר הרע יהפוך מאויב שלנו לכלי
שלנו בעבודת ה'.
ננסה לחשוב יחד עם השבט אלו כוחות שלנו אנו יכולים להביא לידי ביטוי
במציאות ,וכן באלו דברים אנו חלשים יותר וצריכים להתחזק ולהשתמש בכוחות
לטובה.
כדאי לחשוב על הדברים גם לבד כמדריכות -איך אני מעצימה כוח שקיים בשבט,
ואיזה כוח עוד דורש ניתוב

שלב ג :סיכום
ספר התניא מגדיר את יחסי הכוחות בין היצרים ,כשתי ישויות רוחניות הקיימות
וטבועות באדם .לאדם יש 'נפש בהמית' ,הישות המחייה אותו מבחינה גשמית .נפש
זו היא משכן היצר הרע .היא בעלת הכוחות המרכיבים את כל סוגי ההתנהגויות
הגשמיות של האדם .מהצד האחר לאדם (היהודי) נפש נוספת 'נפש אלוקית',
הישות המשייכת את האדם לאלוקיו ,היצר הטוב .לדברי התניא כיוון ששתי
הנפשות שוכנות בגוף אחד שרק נפש אחת יכולה לשלוט בו ,להתפשט בתוכו,
הנפשות נמצאות במלחמה תמידית על השליטה באדם .אם הנפש האלוקית
מנצחת ,היא משליטה את עצמה גם על החלקים הגשמיים הנמצאים באדם .היא
בעצם לא רק מנצחת אלא הופכת את האויב לחייל שלה.

לדוגמה :שבט עם המון שמחה יכול לקחת על עצמו לשמח "אנשים שקופים"
להקפיד לומר להם תודה עם חיוך וכדומה.

כלומר ,התניא מגדיר לנו את יצר הרע ככל סוגי ההתנהגויות הגשמיות שאנו
עושים -טובים ורעים ,יצר הרע הוא הגשמיות ,ואילו יצר הטוב הוא המשיכה
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פעולה שלישית

אין ייאוש בעולם כלל! יש תקווה!
מטרות הפעולה:
•החניכה תבין שאסור לחטוא ,אבל לכל הנופלים יש תקווה ואסור להתייאש,
ממשיכים קדימה!
•החניכה תבין שה' אוהב אותנו כמו אבא.

למדריכה :בפעולה הראשונה דיברנו על הניסיונות של האדם ,על כך
שהכול מותאם אליו ספציפית .אחר-כך הראנו דרך להתמודדות -ניתוב
היצר הרע גם כן לטוב .אז אם אני אומרת שאגדל את עצמי אז למה לדבר
על הנפילות? פשוט אהיה מעל הניסיון ,לא? לא .כשהאדם גדל ,הניסיונות
גדלים יחד אתו בהתאם לכוחותיו החדשים ,לכן חשוב לנו להדגיש לחניכות
שגם הדבקות ביצר הטוב היא קשה וצריך לא להתייאש בדרך!

עזרים:
דפי מקורות ,דפי שירים (ביום חול גם השירים להשמעה) ,קטע של הרב הוטנר.

שלב א :זיכרון אנושי
מהלך המשחק:
בוחרים מתנדבת שתצא.
שאר השבט מתחלק לזוגות כאשר כל זוג ממציא תנועה משותפת (הרמת יד,
גירוד באוזן וכדומה) .הזוגות מתערבבים ביניהם ויושבים כך ששום חניכה אינה
יושבת ליד בת-זוגה.

מעוז  -נחלה  /גבורה יוצרת

71

קוראים למתנדבת שיצאה ,ואומרים לה שברשותה עשרה ניסיונות ניחוש .על כל
ניחוש נכון היא מקבלת ניחוש נוסף .החניכה מצביע על שתי חניכות ואומרת להן
לעשות את התנועות שלהן .כך ,כמו במשחק הקלפים היא תאסוף את הזוגות
שתמצא ,עד שתגלה את כולם .בנות זוג שזוהו מסמנות זאת באמצעות הורדת
הראש.
אפשר נוספת :לבחור שתי חניכות שישחקו זו נגד זו.
לתשומת הלב :הקפידו שלא ייוצר מצב שבו חניכה תישאר ללא בת זוג! אם אין
הרבה חניכות בשבט אפשר להחליט שלכל חניכה תהיה תנועה משותפת עם
חניכה אחת וצליל משותף עם חניכה אחרת .צריך לזהות את שני הזוגות שכל
חניכה משתייכת עליהם.

שלב ב :שבע ייפול צדיק וקם
נדבר עם החניכות .נסביר שבמשחק אמנם אסור לטעות ,אבל מי שטעה יכול
להתקדם בזכות הטעויות שלו ולדעת איך הוא משתפר להבא .נמשיל את הבחירה
ברע לנסיעה באופניים – אם יורדים מהר צוברים מהירות .אפשר להשתמש
במהירות לתנופה לעלייה גדולה ,ואפשר לבזבז אותה בנסיעה במישור.
נסביר שהחיים שלנו מורכבים מעליות ומירידות .כמו מוניטור ללב שהתרשים שבו
מתקדם בגלים ,עולה ויורד .כשהפס ישר – זהו סימן שהאדם מת .אנשים חיים
תמיד מתקדמים או נסוגים ,הם אינם עומדים במקום.
נדגיש שאסור חס וחלילה לבחור ברע ,אבל מי שחושב שבגלל שהוא נפל הוא
אבוד ואין לו סיכוי להמשיך ,רק מבסס את עצמו בבוץ .היצר הרע הוא נבל,
בתחילה משכנע אותנו ליפול ,לאחר מכן הוא מכניס אותנו לבוץ של ייאוש וחידלון.
אסור לנו לתת לו את הניצחון הזה( .הביטוי בחירה ברע והביטוי נפילה מכוונים
לאותו דבר ,אך בחירה ברע זה ביטוי שממחיש הרבה יותר את המעשה הלא טוב,
מאשר נפילה שהוא מושג יותר מופשט ,לכן נשתדל לומר 'בחירה ברע').
שבע ייפול צדיק וקם .אנשים חושבים שהפירוש הוא שעל-אף שהצדיק נופל שבע
פעמים הוא מצליח לקום ולהישאר בצדקותו .הרב הוטנר זצ"ל מביא שדווקא
בזכות הנפילות הצדיק מצליח לקום ולהיות צדיק ,בזכות הלמידה מטעויות ,בזכות
יכולת ההתחדשות ,ובזכות האמונה בה' תמיד.
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את המכתב הזה כתב הרב הוטנר לתלמיד שכתב לו כי הוא מרגיש שאין לו סיכוי
לחזור בתשובה.

!אהובי וחביבי ,שלום וברכה

מכתבך הגיע לידי ,ודבריך הגיעו ללבי.

דע לך חביבי כי עצם מכתבך מתנגד הוא לכל התיאורים הנמצאים בו.
והנני בזה להסביר לך תוכן משפט זה.

רעה חולה היא אצלנו שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולינו,
הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם .מספרים אנו על דרכי השלמות
שלהם ,בשעה שאנחנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם.

הרושם שלך על גדולי ישראל מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם
ובצביונם .הכל משוחחים ,מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון
של בעל החפץ חיים זצ"ל ,אבל מי יודע מן כל המלחמות ,המאבקים,
המכשולים ,הנפילות והנסיגות לאחור שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה
שלו עם יצרו הרע  -משל אחד מני אלף .ודי לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל
הכלל.

התוצאה מזה היא כשנער בעל רוח ,בעל שאיפה ,בעל תסיסה מוצא
בעצמו מכשולים ,נפילות ,ירידות ,הרי הוא דומה בעיניו כבלתי "שתול בבית
השם" .שלפי הדמיונות של נער זה ,להיות שתול בבית השם ,פירושו הוא
לשבת בשלוות נפש על נאות דשא של מי מנוחות וליהנות מיצרו הטוב ,כדרך
שצדיקים נהנים מזיו השכינה שעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן,
ולאידך גיסא ,לא להיות מרוגז מסערת היצר על דרך הכתוב של "במתים
חופשי.
אבל דע לך ,חביבי ,ששורש נשמתך הוא לא השלווה של היצר הטוב ,אלא
דווקא מלחמתו של היצר הטוב .ומכתבך היקר והנלבב מעיד כמאה עדים
כי אכן לוחם נאמן אתה בצבאותיו של היצר הטוב.

– יש ביטוי באנגלית שאומר ,הפסד קרב ,ותנצח במלחמה .בודאי שהנך
נכשל ועומד להיות נכשל (אין בזה משום פתיחת פה לשטן) ,ובכמה
מערכות תיפול שדוד .אבל אני מבטיח לך שלאחר הפסד כל מערכות תצא
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מן המלחמה כשזר על ראשך ,והטרף החד מפרפר בין שינך.

החכם מכל אדם אומר "שבע ייפול צדיק וקם" ,והטיפשים חושבים כי
כוונתו בדרך רבותא :אף על פי ששבע ייפול צדיק ,מכול מקום הוא קם.
אבל החכמים יודעים היטיב שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא
ה"שבע הנפילות" שלו .וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד .טוב זה יצר
טוב ,מאוד זה יצר הרע.

אהובי ,הנני לוחץ אותך אל לבבי ,ולוחש באוזנך ,כי אילו היה מכתבך
מספר לי אודות המצוות והמעשים הטובים שלך ,הייתי אומר שקיבלתי ממך
מכתב טוב .עכשיו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים,
הנני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד .רוחך סוערת לקראת השאיפה
להיות גדול.
אתה הוא השתול בבית השם!

בהשתתפות בסבלך ,בביטחון בניצחונך ,בתפילה להצלחתך
יצחק הוטנר.

שלב ג :בנים אתם לה' אלוקיכם
נראה לחניכים שלטים עם הציטוטים הבאים:

"ישראל – אף-על-פי שחטא ישראל הוא".

(סנהדרין מד).

"בין כך ובין כך קרויין בנים"( .קידושין דף לו .דברי רבי מאיר וכך נפסקה
ההלכה).
נקריא את הסיפור 'לא היה ולא נברא' של הרב ליאור אנגלמן .הסיפור מחדד את
אהבת אב ואם לבנם ומתוכו נלמד מהי אהבת הקב"ה אלינו.
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'לא היה ולא נברא'  /הרב ליאור אנגלמן( .מתוך 'שקופים')

סּומא אֹו ֵחרֵ ׁשֵ ,אינֹו נַ עֲ ֶׂשה
“היָה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּגִ ֵּדם אֹו ִחּגֵ ר אֹו ִא ֵּלם אֹו ָ
ָ
הֹוציאּו
ָאביו וְ ִאּמֹו ,וְ ֹלא ִג ְּד ִמין .וְ ִ
ֵבן סֹורֵ ר ּומֹורֶ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר וְ ָת ְפׁשּו בֹו ִ
סּומיןֵ .אינֶ ּנּו ׁש ֵֹמעַ
ָאמרּו ,וְ ֹלא ִא ְּל ִמיןְּ .בנֵ נּו זֶ ה ,וְ ֹלא ִ
אֹתֹו ,וְ ֹלא ִחּגְ רִ ין .וְ ְ
ְּבקֹלֵ נּו ,וְ ֹלא ֵחרְ ִׁשין”( .סנהדרין ח).

“עזבו אותי ,אני שונא אתכם!” הוא צעק והביט לימינו ולשמאלו בעיניים
רושפות אש ,אבל הם לא הרפו .הם רגילים למבטים האלה ,כבר אדישים
לשנאה .האיש שלימינו סימן משהו בעיניו לאישה הניצבת לשמאלו ושניהם
הידקו אחיזתם ,לופתים אותו בידיהם ,נחושים ,שותקים .חודשיים ימים
עברו מאז בר המצווה שלו ,חודשיים בסך הכל .כבר אז התחילו להפציע
בהם מחשבות ראשונות על כי “חייבים לעשות לזה סוף” .לא מהיום הוא
מתנהג כך ,כבר מאז היותו קטן ,אבל הייתה תקווה בלבם כי בהגיעו
לגיל מצוות הדברים ישתנו .חודשיים לאחר המאורע ההוא שצלצל כאלפי
פעמוני אזהרה ,כבר גמלה בליבם ההחלטה.

שניהם הלכו בצעדים מהירים ,למראית עין בטוחים בהחלטתם ,מבעד
לביטחון המופגן האיץ הלב את דפיקותיו ,נתן ביטוי לספקותיו .נזכרים
בלילה ההוא שלאחר בר המצווה ,ובכל שהתרחש בעקבותיו“ .את שומעת,
חמשת אלפים דינרי זהב! וממי הוא גונב ,הבן שלך? -ממני… כסף שמונח
בכיס הפנימי של החליפה שלי בשביל לשלם למלצרים ששימשו בבר המצווה
שלו .אין לו בושה לדבר הזה ,אני אומר לך ,אין לו תקנה .עכשיו הוא קטן,
איני רוצה לחשוב מה יהיה כשיהיה גדול”.
“בחלומותיי הגרועים ביותר לא שיערתי שייוולד לנו ילד כזה” ,היא השיבה.
“בסתר לבי חששתי כל תקופת ההיריון ללדת ילד בעל מום ,ילד שיהיה
חריג במראהו ,מוגבל בשכלו .לא ידעתי כמה רוע חבוי בילד יפה ,בריא
ומתוק” .מאז בר המצווה הכל הלך והתעצם .עוד באותו לילה הוא ראה
מתקשה להבליע חיוך לשמע העונש שהטילו
ָ
בזווית עיניו את אחותו הגדולה
עליו הוריו בעקבות פרשת הכסף הגנוב .בבוקר שלמחרת התעוררה אחותו
ומצאה עצמה נטולת שיער .שערה הארוך מונח לצידה גזוז ומיותם לאחר
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לילה של נקמה שקטה .צווחותיה שהדהדו בין כותלי הבית לא חדרו את
חומות ליבו ,הוא התיישב במטבח כאילו לא אירע דבר ,אכל ושתה ,שתה
ואכל ,בשר ויין ,יין ובשר .שברונה של אחותו כמו תיבל את סעודתו .הוריו,
שביקשו בגערה ובעונש לתבוע את עלבונה של בתם ,לא שיערו שגם עבורם
הוכנה מנה גדושה מכוס התרעלה .שבע שנים עמל אביו בכתיבת ספר
משלו .שבע שנים בהן כמעט לא עצם עיניו והפך לילותיו ימים .שבע שנים בהן
נאספו האותיות אישה אל אחותה בקושי רב עד שהפכו האותיות למילים
והמילים למשפטים .ברגע אחד ניטל העמל הזה בידו הזדונית של הבן,
שהצית אש ביצירה .שרף וכילה את שבע השנים ככלות ימים אחדים .שבוע
אחר כך שלח ידו אל טבעת הנישואין של אמו מכר אותה וקנה צורכי עישון
לעצמו .פיו מפיק מילים המשחירות את קירות הבית ,ידיו הולמות בעוצמה
בכל מי שאינו נענה לגחמותיו.
שלוש עשרה שנים וששים יום מתהלך בבית ילד שאינו אלא כדור אש לוהט,
המכלה כל שנקרה בדרכו ,ועכשיו -היא לשמאלו והוא לימינו ,בדרך אל
זקני עירו ואל שער מקומו .קשה להם ,במיוחד לאם .לבסוף התחזקו בדברי
תורה“ :אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב… שאם חסים עליו אביו
או אמו סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית הדין”.
החישו צעדיהם והגיעו אל בית הדין.

שלושה דיינים חמורי סבר ,עטויי גלימות הביטו בו“ .בננו זה סורר ומורה,
איננו שומע בקולנו ,זולל וסובא” ,נשמעו האיש והאישה אומרים וקולם
שווה .הוא רצה לצעוק משהו אבל הושתק .מהדהד הקול באוזניו קרוב כל
כך ומרוחק מאין כמוהו .רעד עבר בו למשמע המילים ‘בננו זה’ .התחילו
האיש והאישה לגולל בפני בית הדין מסכת של רוע שראשיתה התעללות
בחתולי רחוב בגיל שמונה ואחריתה ,אם רק יינתן לו ,בהשמדת עולם.
“עכשיו נשמע את הבן” ,אמר הדיין שישב באמצע“ .יש לך משהו לומר?”

הוא רעד וכעס .הרבה היה לו לומר ,אבל רק משפט אחד יצא מחלל פיו:
“אני שונא אותם!”.

הדיון נמשך ונמשך ,הכול התערפל אל מול עיניו ,הוא כבר לא עקב אחר
התרחש .התקשה לעכל את כל המלל .האולם נע סביבו במן סחרור משונה,
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ופתאום שמע את הדיין שבאמצע מכריז“ :רגמוהו .הרי זה בן סורר
ומורה .אבל קודם לכן מעט בדיקות טכניות .אתם מבינים” ,פנה לאיש
ולאישה“ ,יש כמה דברים רפואיים שחייבים לבדוק”.
“האם בעלי ידיים אתם או שמא גידמים?”

“בודאי בעלי ידיים אנחנו ,שאם לא כן לא היינו יכולים לתפשו”.
“האם בעלי רגליים אתם ,או שמא חיגרים?”

בודאי בעלי רגליים אנחנו שאם לא כן לא היינו עומדים.

“האם פה לכם? האם אוזן שומעת? האם עיניכם רואות?”

“כן ,בודאי .רואים ,שומעים ,ומדברים כיאות”.

“אם כך הכול כשורה” ,אמר הדיין בקול ענייני “אפשר להתחיל במלאכה”.

האיש הביט באישה ,גם היא הביטה בו ,מבקשים לחזק זה את זו .הילד
נאחז תזזית ,זיעה שטפה את מצחו ,שוב ביקש לצעוק אך קולו נאלם.

הדיין היושב מימין רמז לחבריו והחלו הדיינים להתלחש ביניהם .לבסוף
אמר אב בית הדין“ :אין באפשרותנו לקבל הצהרתכם על דבר תפקוד
איבריכם .החוק מחייב אותנו לבדוק זאת במעמד הזה .אל דאגה ,זה
ייקח דקות ספורות .תצטרכו למלא אחר כמה הוראות .תחילה נעקוב אחר
תקינות הידיים .אמא ואבא ,שחררו אחיזתכם .ועתה ,נבדוק אם אינכם
גידמים .אנא חבקו את בנכם .מתקשים מאד .אני מבין…” אמר הדיין.
“אולי הרגליים תקינות .אנא שבו ,והושיבו בנכם על ברככם .זה לא
פשוט .ועכשיו העיניים – הישירו מבט אל בנכם .ראו את רעידתו .ראו –
הוא בנכם .האם הן מסוגלות להוריד דמעה על צרתו? והאוזניים -האם הן
נכונות לשמוע פעם אחת בנחת את דברי הבן? לשמוע באמת? הבה ננסה.
והפה ,הפה שאמר ‘בננו זה סורר ומורה’ ,היש בכוחו לומר ‘בננו אתה’?
אני רואה ,הפה מתקשה” .אמר הדיין וכתב דבר מה על הקלף שלפניו.
“אם תפיקו מפיכם תיבה אחת של אהבה ,אזי יתברר כי אבריכם תקינים
ונוכל להתחיל במלאכת הרגימה” .הדיין נענה בשתיקה.
עיניו של הבן לכדו במבטן את עיני הוריו .הוא לא היה בטוח אבל נדמה
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היה לו כי הוא ראה שם משהו .גם להם נדמה היה כי הם רואים בו משהו.
באוזניהם שמעו את הדיין חותם את הדיון ומכריז“ :סורר ומורה – כיוון
שהוכר כבן ,לא היה ולא נברא” ,ויצאו.
נצעק בקול גדול עם אש בעיניים :לא להתייאש אם אנחנו רואים שיש ניסיונות!!!
– נעמוד בהם בגבורה ונדע שכך העולם פועל!!! כך ריבונו של עולם מנהיג אותו.

סיכום:
נחלק דפים עם מילות השירים שבחרנו (ביום חול אפשר להשמיע גם את השירים),
ונדבר עליהם (לא צריך את כולם ,די באלו שאתם מתחברים אליהם).

בן מלך שעשוי מאבנים טובות/שולי רנד
היה שווה הכול לראות את הפנים שלו,

מתעגלות בתדהמה ,חלשה דעתו
נחתי עליו בלי רחמים
כל כלב בא היום שלו הנה בא היום שלו
ניחמתי את עצמי
פה תהא קבורתו
ככה זה כשנלחמים על החיים
אני דיברתי הוא הקשיב
יכולתי לשמוע את הראש שלו רעות חושב
כל כך רציתי להכאיב
שלחתי לו את השורה הזאת מכל הלב
אמרתי לו
אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות
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אתה שומע
מכף רגל ועד ראש מרגליות
אתה שומע
טוב הייתי קצת תמים קצת תמים לחשוב
שבזה זה יגמר
כמעט פרחה נשמתי עת חזר לו הצבע לפנים
הזכיר לי מה שרק אני והוא יודעים עלי
כמה אני חסר
פה תהא קבורתי
זה לא צחוק זאת מלחמה על החיים
אני שתקתי הוא דיבר
תמיד ידע אותי בכחש לערבב
נזכרתי בעצת קדושים
שלחתי לו את השורה הזאת מעומק הלב
אמרתי לו
אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות
אתה שומע
מכף רגל ועד ראש מרגליות
אתה שומע
היה ממש מפחיד לראות את הפנים שלו
מתכרכמות במשטמה
נטרפה דעתו
השורה הזאת הילכה עליו אימים
נשך בעט ירק שרט עשה
כל מה שביכולתו
זקן שכמותו
כל כך עלוב בלי מסכה על הפנים
אני שתקתי
הוא הכאיב ,או הו ,איך הוא הכאיב
על נשמתי הוא חג ליחידתי אורב
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בכוחותיי האחרונים
שלחתי לו את השורה הזאת לתוך הלב
אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות
אתה שומע
מכף רגל ועד ראש מרגליות
אתה שומע
מרגליות
אתה שומע
מרגליות
השיר מתאר מאבק בין האדם ובין עצמו – היצר הרע שבו .לפעמים האדם גובר
ולפעמים היצר .המלחמה כאן היא מלחמה על החיים ,כי זו מלחמה שתכריע
אם אני חזק דיי כדי להתגבר ולהיות עצמי ,או שאפסיד ,ואמנם אחיה ,אבל חיים
משועבדים לרצונות זרים .עבד.
תמיד צריך להזכיר ליצר שאנחנו בני מלכים! אנחנו קדושים! מי אתה בכלל?
כשהיצר עונה ולא נשאר פראייר ,זה מפחיד .הוא באמת יודע עלי הכול! כמה אני
רע! איזה ייאוש!
ושוב ,מזכירים לעצמנו שאנחנו בני מלכים ,ותמיד נישאר כך!
וכשהיצר – המלך הזקן והכסיל כמעט ומנצח ומפיל את האדם ברשת הייאוש,
הידיעה הזו של היות האדם בן מלך מחזירה אותו להתמודדות התמידית .למלחמת
החיים שלו.

לילה כיום יאיר/אביתר בנאי
שוב אני נלחם
מגנט מושך למטה
זה בנקודות הקטנות
במילות עידוד
הפעם אנ'לא לבד
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איזה קרב ,אלוקים 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
כאן יש מאבק של חוזר בתשובה .כל אחד מאתנו הוא חוזר בתשובה קטן .חוטא
ושוב שב.
המלחמה חוזרת ,מושכת אותו למטה לנקודות נמוכות .אבל הפעם הקרב שונה.
האדם אינו לבד – הוא מאמין שהקב"ה אתו! (תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב
עמוד ב:
אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו
שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו

מעוז  -נחלה  /גבורה יוצרת

81

אינו יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו).
כשהאדם משווה את המאבק עכשיו הוא מגלה שנכון ,יש קרב בין הבור (החלל
הריק והחשוך ,הרוע) ובין המים (כוח החיים ,אין מים אלא תורה) ,אבל הוא מתנחם
בעצם הקרב .לפחות איני אדיש .לפחות אני רוצה להשתנות! פעם גם זה לא היה...
לילה כיום יאיר .עתידים החושך והרוע להפוך להיות טוב .ננצח!

אנה אפנה/ארז לב ארי
אני רודף אחר חוקיך ,מחד
מאידך תשוקתי אותי רודפת.
בוש ונכנע אבוא בשעריך.
והלילות הארוכים והבדידות והשנים,
והלב הזה שלא ידע מרגוע.
עד שישקוט הים ,עד שינוסו הצללים.
לאן אלך ,אנה אפנה ,כשעיניך מביטות בי
איכה אברח ,איך לא אפנה?
בין אמת לאמת ,בין הלכה למעשה
בין הימים ההם לזמן הזה.
בין הנסתר לנגלה ,בין העולם הבא לעולם הזה.
רודף אחר חוקיך ,מאידך תשוקתי אותי שורפת
עזה כמוות איומה כנדגלות
הלילות הארוכים והבדידות והשנים
והלב הזה שלא ידע מרגוע
עד שישקוט הים ,עד שינוסו הצללים-השיבני!
לאן אלך ,אנה אפנה...
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האדם מתאר מאבק תמידי בין הרצון להידבק בקב"ה ,ובין הרצונות היצריים שאינם
מרפים מאתנו.
המלחמה הזאת גורמת לאדם לסערת רגשות ,והוא מבין שזה יימשך 'עד שינוסו
הצללים' ,עד הגאולה.
הוא אינו יכול לברוח מרבש"ע .הוא יצטרך לתת דין וחשבון על מעשיו .אבל הוא
מבקש – השיבני!
במקום שאצטרך לברוח ממך ,קרב אותי אליך .עזור לי להתגבר על תשוקתי .על
האש הזרה הזאת!

אין ייאוש/עדי רן
בעורף האויב פצוע וזב דם
באלף הקרבות האחרונים נחלתי כישלון חרוץ
זוחל בין השוחות כבר מזמן שכחתי בשביל מה באתי לכאן זכור בזיכרון
עמום.
אין לי את הלוקסוס להיכנע לא יניחו לי גם שם
יש שומרים בכל מקום פטרולים די צפופים עכשיו
צריך מנוף  10טון כדי להזיז אותי מכאן
שומע את הקול שאומר לי...
אין ייאוש בעולם כלל
אין ייאוש בעולם כלל
אין ייאוש בעולם כלל!

כל יום מתחיל ת'מלחמה ומפסיד מהר מאוד
נושא עיניי מצפה לישועה
זוכר בזיכרון עמום יש לי משימה
יש סיבה למה אני פה על פני האדמה
שומע את הקול שאומר לי אין ייאוש בעולם כלל
קורא את הצדיק שכותב לי אין ייאוש בעולם כלל
שומע את הניגון מתנגן לי
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אין ייאוש בעולם כלל,
אין ייאוש בעולם כלל

אין ייאוש בעולם כלל!!

אין ייאוש בעולם כלל!!!
עכשיו אני מנסה לקום יש לי דרך יש לי שליחות
כאן האדם ממש עובר מלחמה כל יום .הוא מתחיל להתייאש – בכל המלחמות
האחרונות הוא נכשל! הוא מרגיש שהוא בבוץ ,שצריך מנוף ענק כדי להזיז אותו,
והמנוף הזה מגיע – המשפט של ר' נחמן מברסלב שאין ייאוש בעולם כלל! הוא
יודע שהוא נלחם להחזיר את בת המלך – הנשמה ,למלך – הקב"ה ,והכול ינסו
להפריע לו בזה .הוא כבר יכול להתייאש בשביל עצמו ,אבל יש לו משימה ,ואותה
הוא חייב לבצע! חייבים לקרב את הנשמה לרבש"ע! אז הוא נזכר שאין ייאוש
בעולם כלל .נלחמים כל הזמן! אם המלחמות הענקיות האלה מגיעות סימן שמה
שאנחנו נלחמים בשבילו הוא ענק ,והוא שווה את זה! אין ייאוש בעולם כלל!

נשמתי שקפאה ,וגופי שרתח כמו נער
ובגדי השחורים ,מיוזע ,חוזר מהקרב
כמו פצוע נדחף מהחוץ טרם נעילת שער
מתחנן לאביו ,שיביט שוב אליו
הדפוני השומרים...
כשהקיץ ייסוג לאחור ,ובגדי שוב ילבינו
אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב
כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכה הוא
שוב ארגיש בליבי כאותו בן אהוב
הדפוני השומרים..
נסו לפרש שיר זה יחד עם החניכות ,למשל:
הוא מאש – היצר הרע ,ואני בשר ודם,

בן אהוב/אודי דווידי

כשהקיץ ייסוג (חודש אלול) המלך בשדה.

מבוהל ,מפוחד שוב חזרתי אליך
מאויים מעצמי ,לא רוצה להביט לאחור
לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך
כמו בן שב אל אביו ממסע מהכפור
הדפוני השומרים
דלתך לא פותחים
נאבק בכל כוחי לבוא אליך
ועכשיו אני כבר כאן
מתחנן נאמן
הוא מאש  -ואני בשר ודם
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גבורת הרוח
השבט החדש וחבריה ב'

פעולת פתיחה
מטרות הפעולה:
•החניכים יחוו את הסתמיות שבחומר ללא משמעות.
•החניכים ילמדו שהחומר נועד לשרת מטרה ,משמעות רוחנית.
•החניכים יבינו שגבורת הרוח היא היכולת לבנות את החיים על-פי המשמעות
שהתורה מציבה לנו.

שלב א :האדם מחפש משמעות
נטיל על החניכים משימה :ליצור מעגל שבו כל אחד מחזיק ביד ימין את הרגל
של החבר שמאחוריו ונשען עם יד שמאל על החבר שלפניו .המדריך יזרוק מידי
פעם הערות :יפה מאוד! מצוין! הרעיון הוא לבצע משימה בלי מטרה .עד שהחבר'ה
ישברו ...
נשב עם החניכים ונקרא את הקטע הבא:

"אסיר שאבדה אמונתו בעתיד -בעתידו -גורלו נחתם .מאבדת אמונתו
בעתיד ,בטלה גם אחיזתו הרוחנית ,הוא היתדרדר וסופו ניוון הגוף
והנפש .בדרך כלל התחיל הדבר בסירובו של האסיר בבוקר להתלבש
ולהתרחץ ולצאת אל מגרש המסדרים .הוא לא נענה לשום הפצרות,
מהלומות ואיומים .הוא הוסיף לשכב על מיטתו ,בלי לנוע כמעט .הוא פשוט
נכנע .כל נסיון להשיב לאסיר את כוחו הפנימי צריך היה להציב לפניו איזו
מטרה לעתיד .כדברי ניצ'ה" -מי שיש לו איזה 'למה' שלמענו יחיה ,יוכל
לשאת כמעט כל 'איך'"...
נספר על ויקטור פרנקל ,אסיר יהודי במחנות ההשמדה בשואה ,המתבונן על
האסירים ומתוך התבוננות בחוויות שלהם מגיע למסקנה שכל אדם מחפש לעצמו
משמעות רוחנית לחיות עבורה .זהו מותר האדם מן הבהמה.
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כך הוא כותב על עצמו
"אני עצמי ,כשהביאו אותי אל מחנה הרִ כוז באושויץ ,הפקרתי כתב יד
שהיה מוכן לפרסום .אין ספק ,כי רצוני העז לכתוב מחדש כתב יד זה
הוא שסיְעני לעמֹד בתלאות המחנה .למשל ,כשחליתי בטיפוס ,שרבטתי על
גבי ִפסות ניר קטנות רשומות רבות שנועדו לעזור לי לכתֹוב את כתב היד
מחדש ,אם אזכה לחיות עד יום השחרור .בטוחני כי שחזור זה של כתב ידי
האבוד בחשכת צריפו של מחנה רִ כוז באוארי עמד לי להתגבֹר על סכנת
ההתמוטטות".
נשאל את החניכים מה עצבן אותם במשימה שקיבלו .נגיע למסקנה שהחלק
המעצבן הוא החוסר במטרה למה שאנחנו עושים ,האדם אינו אוהב לעשות סתם
אלא מחפש משמעות למעשיו.

נתונים על מדינת ישראל:
•ישראל מדורגת במקום הראשון ביכולת חדשנית ,במקום השני ביזמות
ובמקום השלישי בחדשנות גלובלית!
•נמנית על שמונה המדינות היחידות  ,שיכולות לשגר לוויינים לחלל!
•בחמש השנים האחרונות שיעור הצמיחה בישראל עמד במצטבר על , 21%
השני בגובהו מבין כל  34המדינות החברות ב!OECD -
•לפי מחקר – Economistהבריטי ,ישראל נמצאת במקום ה 20-בעולם בסעיף
של "היכן הכי כדאי להיוולד"!
•תוחלת החיים בישראל לגברים היא במקום הרביעי בעולם!
•סקר של חברת 'בלומברג' -מערכת הבריאות של ישראל :במקום השישי
בטיבה בעולם!
• על פי הערכות -ישראל תגיע תוך ארבע שנים לעצמאות בתחום האנרגיה,
ותוך שבע שנים תהיה יצואנית אנרגיה! ()2014

שלב ב :רוח גבורה

•מאגרי הגז שהתגלו בחופי ישראל עתידים לספק גז בשווי מיליארדי דולרים!

נקריא לחניכים נתונים רבים על חוסנה הכלכלי והצבאי של מדינת ישראל.

•ישראל מובילה בתעשיית ההייטק בתחום הסטארטאפים (המצאות
טכנולוגיות)!

נעורר את החניכים לדיון מה חסר לנו היום במדינה? מה ההבדל בין המדינה שלנו
לצרפת וארה"ב? נגיע איתם להבנה שאמנם יש קשיים בצד החומרי של המדינה
אך העיקר הוא שקומת הרוח חסרה לנו היום במדינה.

•ישראל נמצאת במקום הראשון של זוכי פרס נובל ביחס לגודלה!

הקמת המדינה ובניית הגוף החומרי שלה הם השלב הראשון של הגאולה ,זו כרגע
משימה חומרית שרובה נעשה .כעת צריכים אנשים מלאי רוח גבורה שיכניסו תוכן
פנימי וקדושה בכל המפעל העצום הזה!
נסביר שגבורת הרוח פירושו היכולת להוביל דברים מתוך רוח גדולה של גאולה.
הרב קוק קורא לזה 'לזרוק נשמה בגויה הלאומית' להיות אנשים שפועלים מתוך
רוח גדולה ובגבורה לבנות עוד קומה בתהליך גאולתנו.
נסכם :עם ישראל בדורנו ,כמו האדם הפרטי ,מחפש משמעות .התפקיד שלנו כמי
ששייכים לציבור המחובר לתורה הוא להסביר את משמעות שיבתנו לארץ – בניין
הגאולה השלמה.
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פעולה ראשונה
בואי הרוח

מטרות הפעולה:
•החניכים יתבוננו באחד מגיבורי הרוח של עם ישראל -אלקנה.
•החניכים ילמדו שגבורת הרוח היא היכולת של האמונה שלנו להוביל אותנו
לתיקון המציאות.
•החניכים ילמדו על הצורך לחבר את עם ישראל אל הקב"ה על-ידי רוח גדולה
של אמונה.

עזרים:
קרעי נייר.
בריסטול עם ציור מפת הארץ.

שלב א :משימה
נפזר על הרצפה לכל הכיוונים המון קרעי ניירות קטנים .נטיל על החניכים משימה:
לכנס את קרעי הנייר בעזרת נשיפות רוח בלבד .אפשר להקציב זמן.

שלב ב:
נתיישב על הרצפה מסביב לערמת הניירות ונתאר לחניכים את התיאור הזה:
"כן ,הוא כבר בן  .35מסודר בחיים .יש לו עבודה טובה ברוך-השם .הוא נשוי כבר
שנים רבות בנחת ,שבעת ילדיהם מאושרים במקומות לימודיהם .הקטן שבהם עדיין
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בבית ,לומד לזחול עכשיו .בעבודה מבסוטים ממנו ,יש דיבור על קידום בתקופה
הקרובה .יש להם בית גדול ומרווח .יש בו גם מספיק מקום לארח ,וגם לילדים
כשיגדלו .הכול מאוד נוח.
הכול קרה פתאום .באמצע החיים הנוחים הללו הוא החליט לעזוב הכול .הוא חזר
הביתה עם שקי שינה לכל המשפחה .האם ארזה קופסאות שימורים .הילדים
נפרדו מהכיתה ומהחברים .והם יצאו .כבר כמה שבועות שהם מסתובבים .בלי בית
מסודר .עוברים ממקום למקום .האם עם הילדים .אבא מדבר כל היום עם ברק
בעיניים .ושוב עוברים למקום הבא"...
נשאל את החניכים מה לדעתם הסיבה לעזיבה הפתאומית הזו .לאחר שיעלו את
האפשרויות הנראות להם נפרוס את התמונה הכוללת:

“אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל ,ובאים ולנים
ברחובה של עיר ,והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין אותן :להיכן תלכו?
ואומרים :לבית ה' שבשילה ,שמשם תצא תורה ומצוות ,ואתם למה לא
תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרות דמעות ,אומרים להם :נלך
עמכם? ואומרים להם :הן .עד לשנה הבאה חמשה בתים ,לשנה אחרת
עשרה בתים ,עד שהיו כולם עולים .ובדרך שהיה עולה שנה זו לא היה עולה
שנה אחרת ,עד שהיו כולם עולים .אמר לו הקב"ה :אלקנה ,אתה הכרעת
את ישראל לכף זכות ,וחינכתם במצוות וזכו רבים על ידך  -אני אוציא בן
ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות .הא למדת שבשכר
אלקנה שמואל" ילקוט שמעוני שמואל א ,עז)
אלקנה ,אבי שמואל ,עולה מדי שנה למשכן .הוא מרגיש כי המצב בעם ישראל
אינו מזהיר .מעטים הם העולים למקום השכינה ועל כן הוא מחליט לעשות מעשה.
אלקנה הוא מגיבורי הרוח של עם ישראל -רוחו הגדולה מזהה בעיה במציאות ,הוא
קם בגבורה ועושה מעשה ,משנה מציאות ,לא מהסס אלא מתחיל לפעול.

נסביר את המשימה שנתנו בהתחלה – אנחנו נמצאים בדורות של גאולה .אך
דווקא בדורות אלו ,עם ישראל מתפזר לכל כך הרבה זרמים ומקומות ,מחשבות
שונות ודעות שונות .מטרתנו היא לכנס על-ידי רוח גדולה (הנשיפה) את כל אלה
לביאת הגאולה.
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אפשר לסיים בקריאת פסוקים מתוך נבואתו של יחזקאל ,ולהסביר שאנחנו ממש
בשלב הזה ,השלב שבו העצמות כבר התחברו זו לזו – יש לנו מדינה מפותחת.
כעת תפקידנו הוא להפיח את הרוח בעצמות האלה:

{א} ָהיְ ָתה ָע ַלי יַ ד ה וַ ּי ִֹוצ ֵאנִ י ְבר ַּוח ה וַיְ נִ ֵיחנִ י ְּבתֹוְך ַה ִּב ְק ָעה ִוְהיא ְמ ֵל ָאה ֲע ָצמֹות{ :ב}
ֶוְה ֱע ִב ַירנִ י ֲע ֵל ֶיהם ָס ִביב ָס ִביב ִוְהּנֵ ה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפנֵ י ַה ִּב ְק ָעה וְ ִהּנֵ ה יְ ֵבׁשֹות ְמאֹד:
ֹאמר ֵא ַלי ֶּבן ָא ָדם ֲה ִת ְחיֶ ינָ ה ָה ֲע ָצמֹות ָה ֵא ֶּלה וָ א ַֹמר ֲאדֹנָ י אלהים ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת{ :ד}
{ג} וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ִהּנָ ֵבא ַעל ָה ֲע ָצמֹות ָה ֵא ֶּלה ָוְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶיהם ָה ֲע ָצמֹות ַהיְ ֵבׁשֹות ִׁש ְמעּו ְּד ַבר
וַ ּי ֶ
רּוח ְוִחיִ ֶיתם{ :ו}
ה{ :ה} ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י אלהים ָל ֲע ָצמֹות ָה ֵא ֶּלה ִהּנֵ ה ֲאנִ י ֵמ ִביא ָבכֶ ם ַ
רּוח ְוִחיִ ֶיתם
וְנָ ַת ִּתי ֲע ֵליכֶ ם ִּג ִדים ַוְה ֲע ֵל ִתי ֲע ֵליכֶ ם ָּב ָׂשר ָוְק ַר ְמ ִּתי ֲע ֵליכֶ ם עֹור וְנָ ַת ִּתי ָבכֶ ם ַ
ּוֵיתי וַיְ ִהי קֹול ּכְ ִהּנָ ְב ִאי ִוְהּנֵ ה ַר ַעׁש ִוַּת ְק ְרבּו
אתי ּכַ ֲא ֶׁשר ֻצ ִ
וִיד ְע ֶּתם ּכִ י ֲאנִ י ה{ :ז} וְנִ ֵּב ִ
ַ
ֲע ָצמֹות ֶע ֶצם ֶאל ַע ְצמֹו{ :ח} ָוְר ִא ִיתי ִוְהּנֵ ה ֲע ֵל ֶיהם ִּג ִדים ָּוב ָׂשר ָע ָלה וַּיִ ְק ַרם ֲע ֵל ֶיהם עֹור
רּוח ִהּנָ ֵבא ֶבן ָא ָדם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל
ֹאמר ֵאלַ י ִהּנָ ֵבא ֶאל ָה ַ
ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְור ַּוח ֵאין ָּב ֶהם{ :ט} וַ ּי ֶ
ּופ ִחי ַּב ֲהרּוגִ ים ָה ֵאּלֶ ה
רּוח ְ
רּוח (ס) ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י אלהים ֵמ ַא ְר ַּבע רּוחֹות ּב ִֹאי ָה ַ
ָה ַ
רּוח וַּיִ ְחיּו וַּיַ ַע ְמדּו ַעל ַר ְג ֵל ֶיהם ַחיִ ל ָּגדֹול
אתי ּכַ ֲא ֶׁשר ִצּוָנִ י ָוַּתבֹוא ָב ֶהם ָה ַ
וְ יִ ְחיּו{ :י} וְ ִהּנַ ֵּב ִ
ְמאֹד ְמאֹד:

שלב ג :מפת הצרכים
נפרוש לפני החניכים את ציור מפת הארץ .ננסה יחד אתם לכתוב על המפה ,מהן
המשימות שיכניסו רוח במדינה שלנו? היכן הם חושבים שיש אפשרות להכניס עוד
קדושה?
וכאן כבר ניתן להמשיך ולשאול -איפה אנחנו בכל זה? איך אנחנו כשבט מוסיפים
קודש באומה?
נפתח גם את הכיוון האישי -לימוד תורה ,עבודת המידות וכולי .וכן את הכיוון
הלאומי -חיזוק תודעה יהודית ,הפצות ,כתיבה ברשתות חברתיות וכולי.

רעיון לצ'ופר:
"גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות .גדולים העוסקים
השבט החדש וחבריה ב'  /גבורת הרוח
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במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים".

פעולה שנייה

(הרב משה צבי נריה)
"..ועדיין תלוי ועומד הצורך הגדול לזרוק נשמה בגויה מחוטבה זו
ולהחל לגלות ולהאיר בקרבה את התוכן המרומם של חייה את מגמת
חייה האלוהיים שהוא מקור תעצומותיה ומעיין ישעה ממנו ישאבו מים
בששון"..
(הראי"ה קוק)

יהודי מתורבת

מטרות הפעולה:
•החניכים ילמדו על התרבות המקיפה אותנו -התרבות המערבית.
•החניכים ילמדו על מלחמת התרבות שיש בדורנו.
•החניכים יעמדו על הצורך ביצירת תרבות יהודית ועל הדרכים למימוש חזון זה.

שלב א :סיפור
נקריא את הסיפור 'אני ותרבות המערב'.

קוראים לו ָמ ִתי,

הוא טיפוס מאוד סימפטי.

הוא נולד בארץ ישראל להורים ציוניים,
שהיו פה עוד בין הראשונים.

הם הפריחו כאן במדינה את כל השממה,
וחינכו לאהוב אותה ממש מהנשמה.
הם דיברו רק על עבודה עברית,

ובביתם לא שמעו מוסיקה לועזית.
אך ככל שגדל הנער והפך לאיש,
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נוכח לדעת שהמצב הוא די מביש:

אך העניין היה קשה משחשב.

ושתרבות המערב משתלטת על כולנו.

בעל חנות כלים ברמת השרון -

אך לאיש מלבדו זה לא נרַאה סביר.

את כל כלי הבית ומוצרי האיכות:

ואז ,כשכבר כמעט אמר נואש,

"כבעל חנות" ,הוא אמר" ,אני דואג להתחדש".

הוא ילך רחוק מעבר להרים,

והוסיף בעדינות" ,זה לא בא בחשבון".

שאין לנו תרבות מקורית משלנו,

הוא אפילו ניסה לזעוק ולהסביר -

עלה בראשו רעיון חדש.

ויקים שם עיר עם כמה חברים.

זו תהיה עיר מקורית ,עיר עברית,
ללא כל זכר לתרבות המערבית!
אנשים החלו לנהור לעיר,

אמר שמוכרים אצלו בחנות

 Bosh ,Panasonicואפילו 'על-האש',
סיכם מתי "תסלח לי מר ירון",

מלבדו הגיעו לעיר עוד הרבה אנשים,
שלהתקבל אליה היו נחושים.

בין השאר הגיע גם אליאב ,בייניש מ'מרכז הרב'
שכבר בכניסה החל לפרוק את מטענו הרב:

אולם פה ידידנו היה זהיר.

ספרי קודש רבים ,כסאות ,שרפרפים,

ולהשקל:
להבחן ִ
קודם יצטרך ִ

אולם בצד עמדה חבילה לא קטנה,

לא כל אחד לעיר יתקבל,

יבדקו טוב טוב בין חפציו ודבריו,
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למשל ,כאשר הגיע עוז ירון -

שולחן תוצרת " ,"Rimמפות ובגדים.
שאת ידידנו מתי מאוד ִס ְקרנה.

אם אין בהם זכר לתרבות המערב.

פתח אליאב את אותה החבילה,

וכך עברו לפניו הנבחנים  -המון רב,

מחשב נייד תוצרת ","Dell
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שגרם לידידנו להתחיל להשתולל;

הוא הסתכל על אליאב כולו מזועזע

אך למרות זאת לא מצא מתי פתרון.

"להכניס לּפטֹוּפ לעיר העברית?!

בינתיים הגיעו לעיר עוד אנשים,

ולו רק מעצם המחשבה והתעוזה:

זהו שיא השיאים של התרבות המערבית!!"

חלקם מתאימים וחלקם לא כל כך שייכים.

אליאב ,שקצת נפגע,

אם הם מתרבות של טוב או תרבות של רוע.

ביקש ממתי טיפה להירגע.

היו גם כאלה שמתי לא הצליח לקבוע,

הוא פתח את המחשב וביקש ממתי להסתכל,

ואז ,כעבור זמן ,הגיע האיש,

הצביע אליאב גם על "שיעורי הרב אבינר",

הוא שפשף את עיניו וצבט את ידו,

"הנה אחת של נופים ואתרים בגליל,

לגופו מכנסי " "Castroוחולצה מ""Delta

ואם מחשב כזה הוא כל כך נורא,

נעליים של " "Adidasוגרביים מ","Nike

על תיקיה ושמה "שירי ארץ ישראל";
וכך החל תיקיה-תיקיה עובר.

שניה עם מוסיקה חסידית לחליל.

אז המצב של העיר הוא בכי רע!"

ומיד מתי התחיל לא טוב להרגיש.
אך האיש באמת היה כאן לידו.
ומתי לא ממש הבין מה הקטע -

תיק של " "Zaraוכובע מ"??"Hike
בידו מזוודה עם מלא מדבקות -

ידידנו מתי נהיה קצת מבולבל,

תמונות מעׂשרות ארצות ומדינות.

ְמ ַחד זו תרבות עברית כשרה ללא חשש,

ניסה להגיב אך לא מצא מילים.

על דבר כזה לא חשב בכלל.
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הוא ישב וחשב ,זמן רב חלף בשעון,

ידידנו מתי הלך והאדים,

אך מאידך בכלי של תרבות מערבית ממש!

אולם אז ניגש האיש ולדבר החל,
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ואמר לו שקודם כל יפסיק להיבהל.

"אני יודע שאני כל כולי תרבות המערב,

כאב לו הראש  -למתי  -והוא הרגיש ברע,

ולא אגור פה בעתיד  -בטח לא עכשיו.

הוא לא חשב שהעניין יהיה מסובך נורא.

ובאתי להבהיר את דעתי בנידון.

שלא הספיק החליט לאן הם שייכים,

רק קראתי את המודעה בעיתון,

לדעתי בתרבות מערבית אין פסול,
ושום בעיה אין במוצרים מחו"ל.

נעליים קניתי שם פשוט כי הן יפות,

לפניו עוד מונחת הייתה רשימה של אנשים,
וחוץ מזה גם ערערו לו את הביטחון

בזה שתרבות המערב היא כזה אסון.

מיּובאֹות?
ומה זה משנה אם הן מישראל או רק ַ

חשב ידידנו מתי שעה ושעתיים

אז אני בסה"כ נהנה וגם מתחבר לשאר העולם.

"יסלחו לי כל ההמונים שבחוץ מחכים

לא הצלחת לחשוב על שום טיעון יותר מורכב;

אני חייב להתאמץ ולחשוב על כך זמן רב:

ואם אני שומע שירים מסוימים ששומעים כולם
נראה לי שחוץ מסיסמאות על תרבות המערב

אני חושב שכדאי שתחשוב עוד כמה פעמים,
לפני שאתה רץ ומקים עיר מעבר להרים;
שתודה ותגיד
ֶ
לדעתי הגיע הזמן

שתרבות המערב היא באמת העתיד;

ועכשיו אפשר פשוט להסביר לכל אחד,

שתרבות עברית ומערבית יכולות ללכת יד ביד".
כך סיים האיש את נאומו,
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כשהוא משאיר את ידידנו המום כולו.
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ולבסוף החליט לשים על הדלת שלט בינתיים:
אבל אני חייב רגע לעצור ולעשות 'חושבים';
אני ותרבות המערב  -דו שיח או דו קרב?
נקרא עם החניכים את הדברים הבאים:

"מלחמת התרבות היא מלחמה .אבל בשונה ממלחמה רגילה ,זו אינה
מלחמה של אנשים נגד אנשים ולא משתמשים בה בחרבות וברובים,
בטנקים ומטוסים .זוהי מלחמה מסוג אחר לגמרי ,ובה צריך כלי נשק
והכשרה מקצועית שונים לחלוטין .זו מלחמה של רוח ,של דעות ,של בירורים
עמוקים ושל השקפות.

מלחמה זו ,אינה כנגד הקמים עלינו לכלותינו מבחוץ ,אלא כנגד התרבות
הרעה החודרת אל תוכנו ,זוהי התמודדות עם הסיגים החודרים לתוך חיינו
הפנימיים".

(מלחמת התרבות ,הרב אלי הורביץ הי"ד)
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כאן נדבר עם החניכים על החיים שלנו? היכן אנחנו חווים את המלחמה התרבותית
הזו? כדאי לדבר על דוגמאות שהם מכירים -שלטי חוצות שהם פוגשים ,רשתות
חברתיות ,קטעים אקטואליים מפרשיות שמתפרסמות במדינה וכולי .אפשר אף
לנתח עם החניכים את מה שאנחנו מכירים ופוגשים ברחוב ,להציף שאלות :האם
אנחנו רוצים להיות כמו מה שמשדרת התרבות מסביב? נדגיש שתרבות יהודית
מטרתה להרים את האדם ולא רק לתאר את הבוץ שבו הוא נמצא .המטרה היא
לתת ביטוי לנשמה היהודית בכל הכלים האפשריים.

שלב ב :משחק
אגודלים זקופים :נעמוד או נשב במעגל כאשר כל חניך נותן יד לחניכים שמשני
צידיו באופן כזה ששני האגודלים שלו נשארים זקופים כלפי מעלה .נכריז שלוש,
שמצדו
ִ
ארבע ו ...וכל אחד צריך לנסות להוריד את שני האגודלים של שני החניכים
ולהצמיד אותם מתחת האגודל שלו( .כמו במשחק הקווא-קווא)

נדבר עם החניכים על החשיבות של גבורת הרוח בדור הזה .אנחנו נמצאים
בעיצומה של מלחמה תרבותית קשה עם כל הסובב אותנו .נעורר את החניכים
לחשיבה כיצד נשארים יציבים ולא נכנעים לכל מה שהחברה הכללית מציעה לנו
אלא בודקים כל דבר האם הוא נכון על פי עולם הערכים שלנו .כמו האגודלים
הזקופים" ,ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" ,ננסה לחשוב ולחזק את עצמנו בעמידה
בפני אתגרי השעה.

שלב ג:
לסיכום נדבר על הצורך בהצבת תרבות חלופית לזו המערבית ,תרבות יהודית
שנובעת מעולם של קודש .נשאל את עצמנו איך אנחנו מחזקים את התרבות
היהודית ההולכת וצומחת בזמן שלנו? איך אנחנו מתרגלים לצרוך תרבות כזו?
כהקדמה לדיון זה ,אפשר לדבר על חשיבותה של התרבות שלנו ,על חשיבות
השירה והיצירה .כדי להבין יותר את הדברים אפשר להיעזר במספר מתודות,
לדוגמא:
נקריא את הקטע 'לך אלי' בקול רגיל ,כמו מישהו שקורא טקסט:
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"לך אלי תשוקתי.

בך חשקתי ואהבתי.

לך ליבי ִוכליותי.

לך רוחי ונשמתי".

ולאחר מכן נדבר על ההבדל בין קריאה זו ובין הרגעים הגדולים מלאי ההוד וחרדת
הקודש אשר בהם החזן בבית הכנסת מפייט את הפיוט הזה בערב יום כיפור.
באופן כזה הדברים נוגעים בלב לאין ערוך יותר מאשר קריאה רגילה.

נחלק את החניכים לשתי קבוצות ונטיל על כל קבוצה משימה – להעביר בצורה
מרגשת את אחד המסרים' :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' או 'והיא שעמדה
לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו ,אלא שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם'.

באופן זה נבין קצת יותר את עניינה של התרבות בחיים ,ומכאן נוכל לפתח דיבור
על יצירת תרבות יהודית ויצירתית שמקורה בנשמה ובתורה ולא תרבות חיצונית.
המטרה שלנו היא לעודד את החניכים ליצירת תרבות יהודית מקורית בכל
התחומים ,כל אחד לפי כשרונו -שירה ,ספרות ,מוזיקה ,קולנוע ,אמנות ,ציור וכולי.

רעיונות לצ'ופר:
"אדם גדול -הוגה רעיונות גדולים ,השראתו נעלה ,כישרונותיו ברוכים,
אמצעיו מרובים יותר ,מרחב האפשרויות שלו לא מוגבל .הוא יכול אפוא
ליצור יצירות גדולות ויפות ,עשירות בצורה ועמוקות בתוכן .לעומתו-
אדם קטן -אמצעיו דלים ומרחב אפשרויותיו מצומצם .אין הוא שולט דיו
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בחומרים שברשותו ,אלא הם שולטים בו".
(הרב יעקב אריאל ,הלכה בימנו)
אמתי מהווה
"גדול ִ
תביעה בלתי פוסקת לגדלות.
מציאותו מוכיחה שאפשר להגיע לגדלות,
והוא מעורר את כוחות הגידול,
מנביט אותם ומצמיחם".

נספחים
נספח :1
הסיפור 'לא היה ולא נברא'  /הרב ליאור אנגלמן( .מתוך 'שקופים')

(הרב משה צבי נריה)
מדריך יקר ,המערך הזה הוא 'הרמה להנחתה' ונקודת פתיחה לדיון על נושאים
רבים המעסיקים את בני הנוער .זו הזדמנות לפתוח את הדברים ,לברר ,להתווכח
ולנסות לחזק את עצמנו ואת החניכים להיות 'גיבורי רוח' ,אנשים שרוח גדולה
בקרבם והיא המובילה את מעשיהם.
מומלץ ללמוד על נושאים אלה וללבן אותם לעצמך עוד ועוד.
מקורות מומלצים בנושא:
מלחמת התרבות  /הרב אלי הורביץ
משיב הרוח  /הרב שלמה אבינר
אתר 'חברים מקשיבים'

סּומא אֹו ֵחרֵ ׁשֵ ,אינֹו נַ עֲ ֶׂשה
“היָה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּגִ ֵּדם אֹו ִחּגֵ ר אֹו ִא ֵּלם אֹו ָ
ָ
הֹוציאּו
ָאביו וְ ִאּמֹו ,וְ ֹלא ִג ְּד ִמין .וְ ִ
ֵבן סֹורֵ ר ּומֹורֶ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר וְ ָת ְפׁשּו בֹו ִ
סּומיןֵ .אינֶ ּנּו ׁש ֵֹמעַ
ָאמרּו ,וְ ֹלא ִא ְּל ִמיןְּ .בנֵ נּו זֶ ה ,וְ ֹלא ִ
אֹתֹו ,וְ ֹלא ִחּגְ רִ ין .וְ ְ
ְּבקֹלֵ נּו ,וְ ֹלא ֵחרְ ִׁשין”( .סנהדרין ח).
“עזבו אותי ,אני שונא אתכם!” הוא צעק והביט לימינו ולשמאלו בעיניים
רושפות אש ,אבל הם לא הרפו .הם רגילים למבטים האלה ,כבר אדישים
לשנאה .האיש שלימינו סימן משהו בעיניו לאישה הניצבת לשמאלו ושניהם
הידקו אחיזתם ,לופתים אותו בידיהם ,נחושים ,שותקים .חודשיים ימים
עברו מאז בר המצווה שלו ,חודשיים בסך הכל .כבר אז התחילו להפציע
בהם מחשבות ראשונות על כי “חייבים לעשות לזה סוף” .לא מהיום הוא
מתנהג כך ,כבר מאז היותו קטן ,אבל הייתה תקווה בלבם כי בהגיעו
לגיל מצוות הדברים ישתנו .חודשיים לאחר המאורע ההוא שצלצל כאלפי
פעמוני אזהרה ,כבר גמלה בליבם ההחלטה.
שניהם הלכו בצעדים מהירים ,למראית עין בטוחים בהחלטתם ,מבעד
לביטחון המופגן האיץ הלב את דפיקותיו ,נתן ביטוי לספקותיו .נזכרים
בלילה ההוא שלאחר בר המצווה ,ובכל שהתרחש בעקבותיו“ .את שומעת,
חמשת אלפים דינרי זהב! וממי הוא גונב ,הבן שלך? -ממני… כסף שמונח
בכיס הפנימי של החליפה שלי בשביל לשלם למלצרים ששימשו בבר המצווה
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שלו .אין לו בושה לדבר הזה ,אני אומר לך ,אין לו תקנה .עכשיו הוא קטן,
איני רוצה לחשוב מה יהיה כשיהיה גדול”.
“בחלומותיי הגרועים ביותר לא שיערתי שייוולד לנו ילד כזה” ,היא השיבה.
“בסתר לבי חששתי כל תקופת ההיריון ללדת ילד בעל מום ,ילד שיהיה
חריג במראהו ,מוגבל בשכלו .לא ידעתי כמה רוע חבוי בילד יפה ,בריא
ומתוק” .מאז בר המצווה הכל הלך והתעצם .עוד באותו לילה הוא ראה
מתקשה להבליע חיוך לשמע העונש שהטילו
ָ
בזווית עיניו את אחותו הגדולה
עליו הוריו בעקבות פרשת הכסף הגנוב .בבוקר שלמחרת התעוררה אחותו
ומצאה עצמה נטולת שיער .שערה הארוך מונח לצידה גזוז ומיותם לאחר
לילה של נקמה שקטה .צווחותיה שהדהדו בין כותלי הבית לא חדרו את
חומות ליבו ,הוא התיישב במטבח כאילו לא אירע דבר ,אכל ושתה ,שתה
ואכל ,בשר ויין ,יין ובשר .שברונה של אחותו כמו תיבל את סעודתו .הוריו,
שביקשו בגערה ובעונש לתבוע את עלבונה של בתם ,לא שיערו שגם עבורם
הוכנה מנה גדושה מכוס התרעלה .שבע שנים עמל אביו בכתיבת ספר
משלו .שבע שנים בהן כמעט לא עצם עיניו והפך לילותיו ימים .שבע שנים בהן
נאספו האותיות אישה אל אחותה בקושי רב עד שהפכו האותיות למילים
והמילים למשפטים .ברגע אחד ניטל העמל הזה בידו הזדונית של הבן,
שהצית אש ביצירה .שרף וכילה את שבע השנים ככלות ימים אחדים .שבוע
אחר כך שלח ידו אל טבעת הנישואין של אמו מכר אותה וקנה צורכי עישון
לעצמו .פיו מפיק מילים המשחירות את קירות הבית ,ידיו הולמות בעוצמה
בכל מי שאינו נענה לגחמותיו.
שלוש עשרה שנים וששים יום מתהלך בבית ילד שאינו אלא כדור אש לוהט,
המכלה כל שנקרה בדרכו ,ועכשיו -היא לשמאלו והוא לימינו ,בדרך אל
זקני עירו ואל שער מקומו .קשה להם ,במיוחד לאם .לבסוף התחזקו בדברי
תורה“ :אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב… שאם חסים עליו אביו
או אמו סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית הדין”.
החישו צעדיהם והגיעו אל בית הדין.
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שלושה דיינים חמורי סבר ,עטויי גלימות הביטו בו“ .בננו זה סורר ומורה,
איננו שומע בקולנו ,זולל וסובא” ,נשמעו האיש והאישה אומרים וקולם
שווה .הוא רצה לצעוק משהו אבל הושתק .מהדהד הקול באוזניו קרוב כל
כך ומרוחק מאין כמוהו .רעד עבר בו למשמע המילים ‘בננו זה’ .התחילו
האיש והאישה לגולל בפני בית הדין מסכת של רוע שראשיתה התעללות
בחתולי רחוב בגיל שמונה ואחריתה ,אם רק יינתן לו ,בהשמדת עולם.
“עכשיו נשמע את הבן” ,אמר הדיין שישב באמצע“ .יש לך משהו לומר?”
הוא רעד וכעס .הרבה היה לו לומר ,אבל רק משפט אחד יצא מחלל פיו:
“אני שונא אותם!”.
הדיון נמשך ונמשך ,הכול התערפל אל מול עיניו ,הוא כבר לא עקב אחר
התרחש .התקשה לעכל את כל המלל .האולם נע סביבו במן סחרור משונה,
ופתאום שמע את הדיין שבאמצע מכריז“ :רגמוהו .הרי זה בן סורר
ומורה .אבל קודם לכן מעט בדיקות טכניות .אתם מבינים” ,פנה לאיש
ולאישה“ ,יש כמה דברים רפואיים שחייבים לבדוק”.
“האם בעלי ידיים אתם או שמא גידמים?”
“בודאי בעלי ידיים אנחנו ,שאם לא כן לא היינו יכולים לתפשו”.
“האם בעלי רגליים אתם ,או שמא חיגרים?”
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בודאי בעלי רגליים אנחנו שאם לא כן לא היינו עומדים.
“האם פה לכם? האם אוזן שומעת? האם עיניכם רואות?”
“כן ,בודאי .רואים ,שומעים ,ומדברים כיאות”.

הצעות ליישום נושא:

“אם כך הכול כשורה” ,אמר הדיין בקול ענייני “אפשר להתחיל במלאכה”.

1.1ראשית ,בסוף המערך כדאי לעורר דיון עם החניכים לאן הם חושבים שכדאי
לקחת את הנושא .החניכים בגיל זה בוגרים מספיק כדי לחשוב על כיווני
חשיבה יצירתיים .יתרון נוסף :הם יכולים לבחור את הנקודות הנוגעות ביותר
אליהם ביצירת תרבות יהודית.

האיש הביט באישה ,גם היא הביטה בו ,מבקשים לחזק זה את זו .הילד
נאחז תזזית ,זיעה שטפה את מצחו ,שוב ביקש לצעוק אך קולו נאלם.

2.2בתחום התרבות אפשר לקיים מפגש עם יוצרי תרבות יהודית .נכין עם החניכים
נושא לשיחה ושאלות ונקיים מפגש עם יוצר ברוח יהודית ,סביב נושא זה.

הדיין היושב מימין רמז לחבריו והחלו הדיינים להתלחש ביניהם .לבסוף
אמר אב בית הדין“ :אין באפשרותנו לקבל הצהרתכם על דבר תפקוד
איבריכם .החוק מחייב אותנו לבדוק זאת במעמד הזה .אל דאגה ,זה
ייקח דקות ספורות .תצטרכו למלא אחר כמה הוראות .תחילה נעקוב אחר
תקינות הידיים .אמא ואבא ,שחררו אחיזתכם .ועתה ,נבדוק אם אינכם
גידמים .אנא חבקו את בנכם .מתקשים מאד .אני מבין…” אמר הדיין.
“אולי הרגליים תקינות .אנא שבו ,והושיבו בנכם על ברככם .זה לא
פשוט .ועכשיו העיניים – הישירו מבט אל בנכם .ראו את רעידתו .ראו –
הוא בנכם .האם הן מסוגלות להוריד דמעה על צרתו? והאוזניים -האם הן
נכונות לשמוע פעם אחת בנחת את דברי הבן? לשמוע באמת? הבה ננסה.
והפה ,הפה שאמר ‘בננו זה סורר ומורה’ ,היש בכוחו לומר ‘בננו אתה’?
אני רואה ,הפה מתקשה” .אמר הדיין וכתב דבר מה על הקלף שלפניו.
“אם תפיקו מפיכם תיבה אחת של אהבה ,אזי יתברר כי אבריכם תקינים
ונוכל להתחיל במלאכת הרגימה” .הדיין נענה בשתיקה.
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עיניו של הבן לכדו במבטן את עיני הוריו .הוא לא היה בטוח אבל נדמה
היה לו כי הוא ראה שם משהו .גם להם נדמה היה כי הם רואים בו משהו.
באוזניהם שמעו את הדיין חותם את הדיון ומכריז“ :סורר ומורה – כיוון
שהוכר כבן ,לא היה ולא נברא” ,ויצאו.
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3.3עידוד צריכת תרבות יהודית בקהילה.
4.4יריד של מוצרי תרבות יהודית .אפשר להקדיש את הרווחים לארגון הפצה כמו
'ראש יהודי'' ,מעייני הישועה' וכולי.
5.5גם בחיים שלנו האישיים או בסניף ישנם דברים שיונקים מהתרבות המערבית.
אפשר להוביל עם השבט מהלך לתיקון סניפי בנושא.
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