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5 בס"ד
לוקחים אחריות בעם ישראל! / יוסי ורדי

לצוותי ההדרכה שלום רב,
נושא חודש האירגון: "ממלכת כהנים וגוי קדוש- לוקחים אחריות בעם ישראל".

לקיחת אחריות אינה דבר פשוט. היא צריכה לימוד ראשית כל יש להיות מנהיגים.
הגעה להנהגה אינה באה מאליה, היא מצריכה עבודה ועמל – בראש ובראשונה אחריות.

קבלת אחריות פירושה רצינות, התמדה וקביעת יעדים. הנהגה היא כוח לעשות וכוח לשנות, והנהגה 
היחידים  של  הכוחות  מסך  גדול  כוחה   – ובהתמדה  ברצינות  בתיאום,  יחד,  שפועלת  קבוצה  של 

המנהיגים. 
לכל אחד מאתנו יש את הייחוד שלו, וכל אחד ואחד מאתנו הגיע לעולם כדי למלא בו תפקיד שנועד 
אך לו והוא נגזר מאותו הייחוד שמאפיין אותו. בהצטרפנו זה לזה אנו יוצרים מהות כוללת: כלל גדול 
המורכב פרטים-פרטים. הברכה חלה על הכלל, והפרטים שבתוכו מצטרפים זה לזה ומשלימים זה 

את זה לכלל מהות שלמה אחת. 
כדי שכוחם של הייחוד ושל היחד יבוא לידי ביטוי נדרשת התמדה. התמדה היא הכוח להמשיך, גם 

כשקשה, גם כשלא רואים את התוצאות 'כאן ועכשיו'.
נתבונן בנמלים: כל אחת מהן קטנה, זעירה, אבל כשהן מלקטות מזון וגוררות אותו בכוחות משותפים 
אל הקן – הן אינן נחות לרגע. קשה להן, אבל הן ממשיכות. עוד צעד ועוד צעד, עוד מאמץ ועוד מאמץ 

– והנה הגרגיר הקטן מוכנס אל הקן.
כך גם אנו: אמנם 'יש לנו חיים' ויש לנו מחויבויות נוספות: בלימודים, בבית, אבל אם לא נתמיד בהדרכה 
ו'נעשה לעצמנו הנחות' בכל פעם שנרגיש ש'אין לנו זמן כי...' המשימה לא תצלח. עלינו להיות נחושים 

ולהמשיך. גם כשקשה – ממשיכים. רק כך נגיע.
נקודה חשובה נוספת היא הצבת יעדים – כדי לדעת לאן להתקדם, עלינו לראות לנגד עינינו יעד שאליו 
אנו חותרים ומתאמצים להגיע. קביעת היעד צריכה להיעשות מתוך שיקול דעת ומחשבה: הוא צריך 
להיות לא גדול מדיי כדי שלא ניפול או נתייאש, אבל לא קטן מדיי – שלא יצריך מאתנו מאמץ. חשוב 

שנתאמץ!
כאמור, החברה מורכבת מפרטים. כל 'שבט' הוא חברה. כדי להיות ראויים לשם 'שבט ישראלי', עלינו 
לעשות מאמץ שכל שבט ושבט יהיה כעין 'חתך' של עם ישראל כולו: צברים ועולים; ילדים 'רגילים' 
וילדים בעלי צרכים מיוחדים; מקפידים בדקדקנות במצוות ומקפידים פחות. קל יותר לטפל אך ורק 
בילדים שברור לנו כיצד לטפל בהם, שהדברים 'זורמים' עמם בטבעיות ובקלות יחסית, אולם חשוב 
בבד  ובד  לחנכם  להם,  לעזור  בכוחנו  בחברה.  להשתלב  להם  שקשה  בילדים  גם  לטפל  פחות  לא 
לזכות ולהתחנך  – לקבלת האחר לא רק מתוך מחשבה שאנו נותנים לו, אלא מתוך פיתוח ההבנה 

שיש לנו מה לקבל ממנו - הוא תורם לכלל, ותרומתו חשובה.
מתוך קבלת כולם, יוכל עם ישראל לזכות בהשפעה עשירת גוונים, לצמוח, להיבנות ולהתקדם יחד 

אל עתיד טוב יותר.
שנה טובה!

יוסי ורדי

כ"ל
המז

בר 
ד
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דב דבר ראש תחום בנים  / דביר עמיאור

חורף ע"ג, עונג שבת בסניף רמב"ש -  שירי שבת. כיבוד קל )במבה לולו, קריסטל
מנטה, מהוופלים נשארו פירורים( בפארק אילון, 3 דקות מהסניף מתחילים להתכנס

חבורת של נוער שולים מהאזור. בסניף אווירה מדהימה. 
'אילו היה לי כוח הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר שבת היום לה'' פתאום אחד

הבוגרים שואל. בתכלס למה לא?!
למה לא להעביר את העונג שבת לפארק המרכזי. למה לא להביא את העוצמות שלנו החוצה?
'עזוב', 'פאדיחה', 'הם לא בקטע', 'יהיו מכות', 'תלכו לבד'. 'זה יפריע לשכנים'. 'בפעם אחרת....'

מה מפחיד אותנו? מה מפריע לנו לגלות את הגודל שלנו? מה חוסם אותנו?

ראש השנה התשע"ז במעלה אדומים - אחרי מנחה יוצאים לתשליך. במגרש, משחקים כדורגל...
העוונות בדלי, הציבור בבית הכנסת. 

תיכף, הלב יתעלה בפיוט 'חון תחום על בניך לך שבים...' 
אני תופס מדריך מהסניף, 'בוא'. 

'לאן?'
'לתקוע לחבר'ה שם בשופר'.

'רציני?! למה?! הם לא בקטע.'
הולך לבד...

החבר'ה מפסיקים את המשחק. מתאספים במעגל. שנים-עשר שחקנים, ותיקים עם עולים חדשים 
חמש מאתיופיה, ארבע מרוסיה, שלוש עם כיפה. שתי ברכות. שלושים קולות. 

עם אחד!
לא?

בכל אחד מאתנו יש מקום שמנסה לברר 'מה הקב"ה רוצה ממני' - 'ועתה ישראל דע מה ה' אלוה-יך 
יכול לפעול על מנת לעשות את רצון ה' בעולם, לקרוא בשם ה', לתקן את  דורש מעמך...'. איך אני 

העולם ולהביאו  לגאולה השלמה. 

נוח להישאר בשטיבלך שלנו, להתחפר מתחת לפוך במיטה החמימה  יותר  אממה, לפעמים הרבה 
והנעימה שבה אני נמצא ולשקוע שם. 

בחוץ קר, ולא כל  כך נעים ופשוט. 

כנוער  - ובטח כמחנכים! - אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן איך מגדלים דור שחי ופועל. שלא 
עסוק רק בעצמו אלא בתיקון של כלל המציאות שסביבנו. שבשלב הראשון אכפת לו ממה שקורה 

סביבו, מהמצב של עם ישראל. ובשלב השני הוא לוקח אחריות לשנות את המצב. 

בחודש ארגון התשע"ז נעסוק בנושא של "לוקחים אחריות בעם ישראל"
'עשיה  פרויקט  של  הרעיון  את  הגו  שגם  אלו  הם  התשע"ו.  שנת  של  הקומונרים  בחרו  הנושא  את 
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דב בישראל'. עכשיו הכדור בידיים שלנו. האחריות על כתפנו.
איך יראה החודש? עם מה החניכים יצאו? תבער בהם התשוקה להעיף את

עם ישראל קדימה? או שנשאר במקום?
המופע, הקיר השבטי וחולצת הסניף יהיו קשורים לנושא או סתמיים, שלא יוסיפו

ויישכחו במהרה? האם יהיה לנו את האומץ לפתוח את הסניף לכלל ישראל - חוזרים
בתשובה, עולים חדשים? לציבור המסורתי והחילוני? ילדים עם צרכים מיוחדים, נכויות,

תיסמונת דאון, פיגור, אוטיזים? בשורה התחתונה – האם יהיה לנו את התעוזה לקחת אחריות
על כל עם ישראל?

השבט  את  להוציא  לחודש  אחת  יעבור  ואל  'יהרג  נקפיד  אם  עצמנו  את  שנשאל  ראוי  מכך.  יותר 
לפרויקטים של עשיה ותרומה לכלל ישראל?'

קשישים, חולים, לחלק תה חם בלילות החורף לחיילים, הדלקת נרות חנוכה בשכונה, הפצת תוכני 
יהדות, דוכני תפילין, מבצע לולב, טיפוח השכונה וניקיונה. הרמת המורל של עם ישראל ועוד מאות 

רעיונות ופרויקטים – כולם צריכים אותנו! יש לנו כל כך הרבה לתת!

זו האחריות האישית של כל אחד מאתנו.
ב"ה זכינו בתנועת אריאל ל 15,000 חניכים. מעל ל100 סניפים.

יש לנו כוח עצום. ביחד נוכל לעשות מהפיכה בעולם.
אם רק נאמין בעצמנו. נזרוק את הבושה הפחד והעצלות לפח. נרים את כל העולם איתנו.

אני חייב לסיים בתודה עצומה לכל מי שהיה לו חלק בהפקת החוברת.
לצוות קומונה התשע"ו שבחר את הנושא.

לנתנאל מואיל שערך אותה.
לאורי ממן, שלומי שטיינר, עמיחי צוקרמן, ספי נודלמן ושלמה אזולאי על כתיבת הפעולות.

לסגירות  ועד  הכתיבה  הנחית  הרציונל,  בניית  משלב  הדרך  כל  לאורך  השותפות  על  ארמן  לנשר 
האחרונות.

לחנה  גולדמינץ על העריכה הלשונית.
לעטרה גולדפישר על העיצוב הגרפי.

ואחרונים חביבים – לכם, צוותי ההדרכה, הקומונרים והמדריכים שנושאים על גבם את התנועה כולה.

ישלם ה' פועלכם ותהי משכורתכם שלמה, מעם ה' אלוה-י ישראל'.

בציפייה לבניין אריאל!
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11 אמת ואמונה / מילים ולחן: נשר ארמן

בואו נדבר על מי אנחנו.
לאור השיח שנוצר בצוות קומונה בבחירת נושא של לקיחת אחריות בעם ישראל, וסביב ההתעסקות 
שלנו בחוב שמוטל עלינו כחלק מעם ישראל, כתבתי את השיר "אמת ואמונה". שיר יכול להעביר מסר, 
הוא יכול להציג מתח או כיוון חשיבה. מוזיקה זה אולי השיטה הכי יעילה של הנשמה לבטא את מה 

שהמוח חושב, וזה מה שניסיתי לעשות פה. 
בשיר אמת ואמונה אנחנו מדברים על המשימה שלנו בעולם, המשימה של תנועת אריאל.   

השיר קודם כל שואל איך אנחנו עושים דבר כזה. הרי אנחנו לא יודעים הכול, לא הכול ברור לנו - אבל 
כמובן שלא נשב ונחכה שהקב"ה ידאג לנו, או עד שנדע הכול. אנחנו פועלים. לכן, הדרך חיים שלנו 

יוצא מתוך שילוב של אמת ואמונה - בהשתדלות שלנו ובעזרתו יתברך. זה עובד ככה: 
"בעזרתך   – עלינו  גם  אבל  הקב"ה  של  בידיים  שזה  בהקבלה  במתח,  הזמן  כל  עוסק  השיר  ראשון, 

יתברך" מחד, "ובזכות עם ישראל" מאידך, זה מוטיב שחוזר כמה פעמים.   
דבר שני, השיר מתחיל באידיאל, ברצון שלנו, ומתקדם לאט לאט לפרקטיקה - מתחיל לגמרי באוויר 
ומגיע יותר ל"בחינוך בעשייה ומלאכת חרש" שזה פרקטית הכלים שלנו לתקן את העולם ולקיים את 
ציווי השם. בחינוך הדור הזה להיות יראי ה' ומנהיגים, בעשייה שלנו – החסד שאנחנו גומלים, פרויקטים 

שמרימים, כל דבר שמקדם את עם ישראל וכמובן, החתירה התמידית שלנו לבניין אריאל. 
בפזמון נפגשים עם העולם האמתי - נזרקים בחזרה למציאות שלא תמיד אנחנו יודעים מספיק, יכולים 
לנו  ברור  שלא  ומה  בבירור  יודעים  שאנחנו  דברים  בין  נעלם,  לסוד  פשט  בין  תלויים  אנחנו  מספיק. 
בכלל, וכדי להתקדם משם אנחנו חוזרים לנושא הראשון - שאנחנו יכולים להתקדם רק בשילוב של 

אמת - מהצד שלנו, ואמונה - בצד של הקב"ה. רק כך נוכל לצלוח את האתגר שניצב בפנינו. 

בציפייה לבניין אריאל!

פזמון:
                                                          G                 D4       C6              Bm

בין חזון למציאות, בין פשט לסוד נעלם
                                                                  G         D4          C6      Bm

באמת ובאמונה נתקן העולם
                                                                  G       D4    C6            Bm

תורת חיים בעוז ובאמונתו
                                                             G         D4     C6            Bm

ביחד נושאים נס דוד ושלמה

בחינוך, ועשיה, ובמלאכת חרש
נקרא בשמך לתשועה ולמקדש

בעזרתך יתברך ובזכות עם ישראל
תחזינה עינינו בבניין אריאל

                                                             C6                               G
לתנועת אריאל יש תפקיד בעולם

                                                                G      D                       Em 
רצונו של בורא, מלך חי וקיים

                                                                      C6                     G
לשאול ולקיים ציוויו של קוננו

                                                                  G            D                       Em
להודות ולשמוח שאין צור כאלוקינו

תורתו ציווה לנו, את הארץ הנחיל
על כתפנו מוטל להנהיג, להוביל

בעוצמה וגדולה נסלול את הדרך
נקרב את ליבנו ועמנו למלך





שבט יסוד-גלעד
תנועת אריאל 



יסוד גלעד - תנועת אריאל
למדריך

אהבה ממבט ראשון
כלשהו  יחס  בנו  נוצר  הראשון  ברגע  כבר  הראשונה,  בפעם  מישהו  פוגשים  רושם כשאנחנו   – מילים  בשתי  רבה.  במידה  הקשר  המשך  של  אופיו  את  שיקבע  יחס  כלפיו, 

ֶאת מה שַאתה יודע ומכיר לגבי התנועה, החניכים  שלך עוד לא הספיקו להכיר.  בחודש ראשוני...
הקרוב אתה עומד ליצור את היחס הראשוני שלהם לתנועה.

אני ואתה נשנה את העולם!

זאת ההזדמנות גם בשבילך לברר – מה זה אומר 
שאני חלק מתנועת "אריאל"?

אנחנו זוכים להיות חלק מתנועה שמטרתה לחולל 
מהפכה בעם ישראל, על ידי הוספת קדושה בכל 
התנועה  פעילות  את  שמוביל  מה  החיים.  תחומי 
זו הסיסמה "תורת חיים בעוז": התורה היא תורת 
לפועל  החיים  כוחות  את  מוציאה  כלומר,   חיים, 
ולכן אנחנו עושים את זה "בעוז",  בצורה שלמה. 

בלי להתפשר ובלי לוותר.
לבנות  גדולה,  אחריות  גדולה!  שליחות  לנו  יש 
חברה שחיה על פי תורה. השליחות הזו מתפשטת 
וכך נוצרת קבוצה הולכת  לאלפי חניכי התנועה, 
וגדלה, שחיה חיי תורה ומתמלאת בכוחות עשייה.

והתנועה הזאת היא אני
... אתה. רק חיבור של  אחד מחברי התנועה הוא 
קבוצה יכול ליצור משהו משמעותי בעולם, ולשם 
להגיע  לי  אכפת  לכן  ואחת.  אחד  כל  צריך  כך 
לתנועה – כדי להשפיע, כדי להוסיף טוב. בשבט 

שלי, בסניף שלי, ומשם המעגלים מתפשטים.
יוצאים לדרך...

החניכים שלך עכשיו רק מתחילים את 

דרכם בתנועה, אבל בעוד כמה שנים 

התנועה.  את  יובילו  כמוך  בדיוק  הם, 

אם עכשיו הם יראו את הסניף כמקום 

בעל ערך, ולא רק כמפגש חברים, זה 

ישפיע על כל העשייה שלהם בעתיד! 

זכות  גם  גדולה, אבל  יש לך אחריות 

של  העתיד  דור  את  לגדל   – גדולה 

תנועת אריאל, כדור שפועל בתנועה 

מתוך רצון וחיבור!

 בהצלחה רבה!
זמין תמיד לשאולות בירורים והתיעצויות, 
אורי ממן 0523419342
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פעולה מס' 1: חלק מתנועה

יסוד-גלעד

מטרות הפעולה:
 החניכים יזהו את יתרונה של קבוצה על-פני היחיד

 החניכים ִילמדו את ערכה של השתייכות לקבוצה, לתנועה
 החניכים יכירו בחשיבותו של כל יחיד בתנועה

עזרים:
 כיסויי עיניים כמספר החניכים

 רצף תמונות
 קטעי: 'כל אחד חשוב' כמספר החניכים

מהלך הפעולה:

שלב א: חלק מקבוצה
 "הג'ונגל": נסביר לחניכים שאנחנו יוצאים למסע בג'ונגל.

נפתח ִאתם במסע דמיוני )אפשר ברחוב, בדשא, או אפילו בכיתה(:
"אנחנו מתקדמים יחד כל הקבוצה, והנה לפתע באמצע הדרך יש בור ענק.

מה אתם מציעים? איך נעבור?

סולם  לאחר  עושה  אחד  כל  אנשים,  שרשרת  למשל:  לעבור.  איך  פיתרון  למצוא  מהחניכים  )נבקש 
גנבים(. 

עברנו את הבור ואנחנו ממשיכים בדרכנו. אך אוי, הנה מכשול נוסף: סלע ענק חוסם את הדרך.
איך עוברים?

)אולי נרים אותו יחד, אולי נטפס מעליו(.
עד  יחד  עליו  ונסגור  אותו  )נקיף  התיק  את  החברים  לאחד  שלוקח  בקוף  "נפגוש"  המסע  בהמשך 
ונמר  אותו(  ונמשוך  לשרשרת  )נתחבר  להיסחף  ויתחיל  לנהר  ייפול  החברים  אחד  אותו(,  שנתפוס 

ִיתנפל עלינו )נתקיף אותו כולנו יחד(.
ככל שנכניס את החניכים למסע הדמיוני הזה, הם ייהנו יותר מהמשחק ויקלטו טוב יותר את העניין.

לאחר המשחק נשב ונחשוב מה עשינו. כל האתגרים שניצבו לפנינו היו קשים לאין ערוך לו היינו לבד. 
לקבוצה יש כוח רב לחולל תהליכים ולעמוד בפני אתגרים. 
מהי קבוצה? קבוצה יכולה להיות: מדינה, ארגון או תנועה. 



16

"תורת חיים בעז": מאמר 

על משמעות המושג 

"תורת חיים בעז", מאת 

הרב אלישע אבינר,

באתר התנועה

שלב ב: תנועת אריאל
 משחק: ג'וייסטיק

נעמיד את החניכים בשורה. מול החניך הימני בשורה נעמיד כיסא ונניח עליו חפץ מסויים. לכל החניכים 
מלבד החניך השמאלי בשורה, נכסה את העיניים. כל חניך יחזיק את האגודל של החניך שמימינו. 

הימני  החניך  את   לכוון  הוא  תפקידו  ה"ג'וייסטיק",  הוא  השורה  של  השמאלי  בקצה  שעומד  החניך 
בשורה לתפוס את החפץ שעל הכיסא. מכיוון שעיניו פתוחות הוא יכול לשער את התנועה שעל החניך 
הימני לעשות כדי להגיע אל החפץ. כדי לכוון את החניך שמול הכיסא הוא "שולח" תנועות לאגודל של 
החניך שמימינו. כל חניך בשורה מזיז את ידו הימנית בדיוק בצורה שבה הזיז החניך שמשמאלו את 

אגודלו השמאלי. בצורה כזו התנועה עוברת הלאה עד לחניך שמול החפץ.
מובן שאסור ל"ג'ויסטיק" לכוון את החניך שמול החפץ בעזרת מוצא פיו.

לאחר המשחק, נשב במעגל ונפרוש לפני החניכים רצף של תמונות )נספח 1(: מעמד הר סיני, בניין 
בית המקדש, גמרא, הרמב"ם, הרב קוק, הכרזת המדינה, כיבוש הכותל, סמל אריאל, ואחרונה חביבה 

– תמונה של דמות ריקה.

נסביר: העולם נמצא בתהליך הנמשך אלפי שנים, מאז לידתו של עם-ישראל. מטרת התהליך הוא 
להוביל את העולם להיות עולם המתנהל על-פי דבר ה', כלומר מקום טוב ומלא אור ושמחה. הרבה 
דברים קרו בתהליך הזה: קבלת תורה, בניין בית המקדש וכולי... כעת הגענו לשלב שבו כבר יש לעם 
ישראל מדינה, יש לנו גם את תנועת אריאל המקדמת את עם ישראל בקדושה והנה הגיע התור שלי... 
של כל אחד מִאתנו - זו הדמות האחרונה. יש לנו את הזכות להיות חלק מקבוצה גדולה שהיא חלק 

מהתהליך האדיר הזה שהעולם עובר.

סיכום:
נסכם בקטע 'כל אחד חשוב' )נספח 2(: נחלק לכל החניכים עותק של הקטע ונקרא אותו יחד. נדבר 

ִאתם על חשיבותו של כל אחד מִאתנו הפועל בתנועה.
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"על תנועת הנוער הלאומית": 
קטע של הרב אברהם רמר 
על חשיבות הקמת תנועה 
שדרכה היא דרך התורה, 

באתר התנועה

נספח 1: רצף תמונות
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חוברת חודש ארגון תשע"ג, 

המופיעה באתר התנועה, מעמיקה 

בנושא "קדושים תהיו", ובשאיפתה 

של התנועה לחיי קדושה.

נספח 2: כל אחד חשוב

המחשב שלנו הו% ממודל ישן, %ף על פי כן הו% פועל די טוב, פרט 
ל%חד המקשים שמת. יש בו %ארבעים וששה מקשים הפועלים ב%ופן 
המניח %ת הדעת, %ך %חד המקשים %ינו פועל ומקלקל %ת השורה. 

לעתים נר%ה כ%ילו העולם כולו פועל כמו המחשב הזה שלנו. כלומר, 
%ם תהיה כמו כל ה%נשים,  ת%מר לעצמך: %ין זה משנה 

שהרי %ינני %ל% %דם %חד, %מנם %ני ל% עושה כלום, %ך גם ל% 
%שבש כלום. 

%ל% שבכל ז%ת יש חשיבות %דירה לדברים שה%דם הבודד עושה. 
הבסיס לכל צוות %ו שותפות %מיתית בקהילה, הו% שיתוף פעולה 

מל% של כל %חד.

לכן, להב% %ם תחשוב שהינך רק %דם %חד, שמ%מציו %ינם מוסיפים 
ו%ינם גורעים, זכור %ת המחשב שלנו.
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פעולה מס' 2: הכר את התנועה – שם, סמל המנון

יסוד-גלעד

מטרות:
 החניכים ִילמדו על שמה של התנועה

 החניכים יכירו את שמות השבטים ותפקידם
 החניכים ִילמדו על המנון התנועה ומחברו

)אם הפעולה ארוכה למדי, אפשר לחלק אותה למספר פעולות(

עזרים:
 כרטיסיות עם סמלי ארגונים

 סמל התנועה
 ארבע שקיות עם מילות ארבעת בתי ההמנון

 המנון התנועה לפי כמות החניכים

מהלך הפעולה:

שלב א: מה השם שלך?
 נחלק את השבט לשתי קבוצות ונשחק את "משחק השמות".

כל קבוצה תעמוד על ספסל או על שורת כיסאות צמודים זה לזה. על חברי הקבוצות להסתדר כמה 
שיותר מהר לפי סדר האלף-בית של שמותיהם, מבלי שאף חניך אחד לא ירד לרצפה.

שים לב שאין חשש שהחניכים ִיפלו במהלך המשחק. הבטיחות חשובה מהמהירות.
נרכז את החניכים ונשאל: מי יודע מה המשמעות של השם שלו, ומדוע הוריו קראו לו דווקא כך?

ִנראה שלכל שם יש סיבה, ִנראה שכל שם מסמל דברים מיוחדים שחשובים להורים ונוגעים לילד.

נשאל את החניכים:
מה שמה של התנועה שלנו? מדוע לדעתכם קראו לה כך?

נסביר לחניכים כי 'אריאל' הוא אחד משמותיו של בית המקדש. מטרתה של התנועה היא לקרב את 
בניין המקדש על-ידי קיום והפצת תורה ומצוות.

שלב ב: סמל התנועה
 תן קו: נקרא לחניך מתנדב ונראה לו כרטיס עם סמל מוכר של ארגון בארץ )נספח 1(.

על החניך להסביר לשבט במילים מה מצויר בסמל מבלי להראות להם אותו. שאר החניכים ינסו לנחש 
באיזה ארגון מדובר.
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קליפ "60 שניות על 

תנועת אריאל", מסכם 

באופן קצר וקולע את 

ערכי התנועה ואת 

פעילותה כיום.

עיר  סמל  שלהם,  בית-הספר  סמל  החניכים:  של  לעולמם  הקרובים  סמלים  להוסיף  ורצוי  אפשר 
המגורים וכדומה.

את  בו  המוצגת  התמונה  דרך  למתבונן  מעביר  סמל  כל  כי  ונראה,  שהוצגו  הסמלים  כל  על  נסתכל 
מטרתו ואופיו של הארגון.

נציג לחניכים את סמל התנועה )נספח 2( ונשאל אותם מה לדעתם הוא מביע?
נעבור עם החניכים על שלושת חלקיו של סמל התנועה:

1. הדגל במרכז מסמל את עם ישראל
2. הרקע הוא ארץ ישראל

3. המסגרת של הסמל היא לוחות הברית – תורת ישראל
את קדושתם מהקדוש- אותנו, שלושתם מקבלים  נמצאים שלושת הערכים המובילים  הזה  בסמל 

ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא בחר בעם, בארץ ובתורה להיות אור לעולם.

שלב ג: האמונה - המנון התנועה
 נחלק לחניכים ארבע שקיות. בכל שקית יש תפזורת מילים של אחד מבתי ההמנון )נגזור לפני כן 

כל מילה בנפרד(.
נקציב לחניכים זמן, לסדר את מילות השיר לפי סדר הבתים ולפי סדר המילים הנכון.

נסביר לחניכים שבשיר ה'אמונה' משתף אותנו הרב קוק זצ"ל בכיסופים של עם ישראל לשוב לארצו, 
לשוב להיות עם אחד ומאוחד, ולשוב לחיות על-פי תורתנו הקדושה. אלו הם שלושת הערכים עליהם 
דיברנו בחלק של סמל התנועה. תנועת אריאל בחרה בשיר האמונה כהמנון התנועה כיוון שזהו החזון 

לאורו צועדת התנועה – להיות עם מאוחד החי בארץ ישראל על פי התורה.

לסיכום נחלק לחניכים את שיר 'האמונה' ונשיר אותו יחד.
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בעז", ונותנת רעיונות התנועה, "תורת חיים מעמיקה בדרכה של המופיעה באתר התנועה, חוברת חודש ארגון תשע"ד, 
ליישום.

נספח 1: סמלי ארגונים
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נספח 2: סמל התנועה

נספח 3: שיר האמונה- המנון התנועה

ָשָׁמּה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו 
ְבֶּחְדָוה ְבִּגיָלה ּוִבְרָנָנה,
 ָשָׁמּה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו 
ָשֹׁלׁש ְפָּעִמים ַבָּשָּׁנה.

ּתֹוַרת ַחִיּים ֶחְמָדֵּתנּו 
ִמִפּי ֶעְליֹון ִנָתָּנה,

 ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו 
ִמִמְּדָבּר ַמָתָּנה.

ָלַעד ַחָיּה ִבְּלָבֵבנּו 
ָהֱאמּוָנה ַהֶנֱּאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵשׁנּו 
ִעיר ָבּּה ָדִּוד ָחָנה.

ָשָׁמּה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו 
ַאב ָהמֹון ָקָנה,

ָשָׁמּה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵיּינּו 
ַחֵיּי ֲעַדת ִמי ָמָנה.
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פעולה מס' 3: תורת חיים בעוז!

יסוד-גלעד

מטרות: 
 החניכים ילמדו שהתורה היא הערך העליון בחיינו כיהודים.

 החניכים יבינו כי התורה מורה לנו כיצד לחיות.
 החניכים יעמדו על הצורך לחיות על פי התורה בעוז ובלי בושה.

עזרים:
 קופסה אטומה )לא שקופה(

 תנ"ך

מהלך הפעולה: 

שלב א: התורה היא חיינו
 נביא ִאתנו לפעולה קופסה אטומה שבתוכה תנ"ך. נשב עם החניכים במעגל ונספר את סיפורה של 

הקופסה. )נספח 1(
נסיים ברצון להראות להם את תכולת הקופסה. נפתח את הקופסה ונוציא את התנ"ך מתוכה.

הסיפור הזה הוא סיפור חייו של העם היהודי – מאז התחלנו את דרכנו כעם ניתנה לנו התורה על-מנת 
להוות את הערך העליון ביותר בחיינו. 

התורה היא ספר ההוראות שה' נתן לנו בשביל שנדע איך צריך לחיות, בדיוק כמו שלמכונת כביסה או 
לכל מכשיר חשמלי אחר יש הוראות הפעלה. 

התורה נוגעת לכל דבר בחיים, בנגלה ובנסתר, בנפש האדם ובמידות, במעשים ובמחשבות, באדם 
הפרטי, בעם ובעולם כולו. ספר ההוראות של העולם )תורה מלשון 'הוראה'( יכול להיכתב רק על ידי 

האומן שייצר את העולם – ריבונו של עולם.
זו משמעות המילים תורת חיים – המופיעים בסמל התנועה.

שלב ג: בעוז!
נפתח את התנ"ך בספר יהושע פרק א ) מובא בנספח 2( ונסביר לחניכים את הרקע: עם ישראל איבד 
עכשיו את מנהיגו הגדול משה, המנהיג שהיה בעבורם אבא ואמא, המנהיג שהוציאם ממצריים, מסר 
להם את התורה ודאג להם במסע הארוך במשך ארבעים שנה. כעת עומד יהושע להחליפו ויש לו קושי 

גדול להיכנס לתפקיד הזה.
מי אמר שבני ישראל ישמעו לו? מי אמר שיקבלוהו עליהם? 
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נבקש מהחניכים לספור כמה פעמים ה' אומר ליהושע חזק ואמץ.

 נקרא את פסוקים א- י. הקדוש-ברוך-הוא מצווה את יהושע:
"ֲהלֹוא ִצִּויִתיָך ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ַּתֲערֹץ ְוַאל ֵּתָחת ִּכי ִעְּמָך ה' א-להיך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך" 

והאמונה שלו בתפקידו החדש. אם  ליהושע שהכל תלוי במידת הביטחון  הקדוש-ברוך-הוא מדגיש 
ִאתך. אם תאמין בדרכך בלי להתבייש  ילכו  ישראל  גם  והבטחון  תלך אתה בדרכך במלוא האמונה 

ולפחד, יהיה לך את הכוח למלא את התפקיד כראוי. 

ובאמת כך היה! כעת נקרא את המשך הפסוקים המסתיימים ב:
"ַוַּיֲענּו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵלְך: }יז{ ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֶאל ֹמֶׁשה 
ֵּכן ִנְׁשַמע ֵאֶליָך ַרק ִיְהֶיה ה' א-להיך ִעָּמְך ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֹמֶׁשה: }יח{ ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת ִּפיָך ְוֹלא ִיְׁשַמע 

ֶאת ְּדָבֶריָך ְלֹכל ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ:" 

מכאן אנחנו לומדים עיקרון חשוב ויסודי – אם אדם הולך בדרך ה' באמת, בעוז, בלי להתבייש מאחרים, 
אם הוא מרים את דגלו בגאון, האנשים סביבו לומדים להעריך זאת ואף נמשכים אליו ורוצים גם הם 

לקבל מהרוח הגדולה הזו שִאתו.
זו מטרתה של תנועת אריאל – ללכת בגאון עם דגל התורה וכך להשפיע סביבנו, על עם ישראל ואפילו 

על העולם כולו.
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נספח 1: סיפורה של הקופסה

את הקופסא הזו הוא קיבל במתנה רגע לפני היציאה לדרך. 
הם השביעו אותו שישמור עליה מכל משמר, שלא יקרה לה 
כלום. "רק אם תשמור עליה תהיה מוגן" – כך נאמר לו באותם 
רגעים גדולים, כשכולם הביטו בו וקיוו שיצליח במשימתו. הוא 
יצא לדרך הקשה, הם אפילו לא נתנו לו להתרגל קצת ומייד 
יום  תקפו אותו. הסתערו עליו מכל הכיוונים. והוא נלחם. כל 
היה מתעורר בבוקר ומייד מתחיל את הקרב. הם ניסו לפגוע 
בקופסה שלו בכל מחיר והוא ידע שאין סיכוי שזה יקרה. הוא 
נלחם גם כשנגמר לו הכוח, גם כשהיה נראה שהם רבים ועוד 
רגע הם חוטפים לו אותה מהידיים, גם כשאפסו  הסיכויים הוא 
עליה  תשמור  אם  "רק  שלו  השליחות  את  זכר  ותמיד  נלחם 
תהיה מוגן". כל ערב היה מוצא לו מקום מסתור ומתיישב בו, 
מסתתר מהרודפים אותו. הוא היה פותח את הקופסה, מציץ 
פנימה ומתמלא באושר ובשמחה. פתאום היה מרגיש כאילו 
האויבים  כל  כאילו  הצרות,  לו  נגמרו  כבר  כאילו  הגיע,  כבר 
החליטו להשלים ִאתו. עם הזמן הוא ממש נקשר לקופסה הזו, 
הוא התחיל לאהוב אותה כל-כך.. בכל צעד שלו במהלך היום 
הוא חשב לעצמו מה יהיה הכי טוב לקופסה, איך היא תהיה 
הכי שמחה, מה יגרום לה להתגאות בו.. לפני כמה שנים הוא 
הגיע לכאן ומסר לי את הקופסה, ואני רוצה לשתף גם אתכם..
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נספח 2: ספר יהושע, פרק א

}א{ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה' ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה 
ֵלאֹמר: }ב{  ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה ְוָכל 
ָּכל ָמקֹום  ִיְׂשָרֵאל: }ג{  ִלְבֵני  ָלֶהם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֶּזה  ָהָעם 
}ד{  ֹמֶׁשה:  ֶאל  ִּדַּבְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְנַתִּתיו  ָלֶכם  ּבֹו  ַרְגְלֶכם  ַּכף  ִּתְדֹרְך  ֲאֶׁשר 
ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת ֹּכל ֶאֶרץ ַהִחִּתים ְוַעד 
ֶמׁש ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם: }ה{ ֹלא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְלָפֶניָך ּכֹל ְיֵמי  ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהּׁשָ
ַחֶּייָך ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם ֹמֶׁשה ֶאְהֶיה ִעָּמְך ֹלא ַאְרְּפָך ְוֹלא ֶאֶעְזֶבָּך: }ו{ ֲחַזק 
ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ַּתְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוָתם 
ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר  ָלֵתת ָלֶהם: }ז{ ַרק ֲחַזק 
ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ַּתְׂשִּכיל  ְלַמַען  ּוְׂשֹמאול  ָיִמין  ִמֶּמּנּו  ַעְבִּדי ַאל ָּתסּור  ִצּוְָך ֹמֶׁשה 
ֵּתֵלְך: }ח{ ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען 
ַּתְׂשִּכיל:  ְוָאז  ְּדָרֶכָך  ֶאת  ַּתְצִליַח  ָאז  ִּכי  ּבֹו  ַהָּכתּוב  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשֹמר 
ִעְּמָך ה' א-להיך  ִּכי  ְוַאל ֵּתָחת  ַּתֲערֹץ  ַאל  ֶוֱאָמץ  ֲחַזק  ִצִּויִתיָך  }ט{ ֲהלֹוא 
ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך: }י{ ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֹׁשְטֵרי ָהָעם ֵלאמֹר: }יא{ ִעְברּו ְּבֶקֶרב 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  ִּכי  ֵציָדה  ָלֶכם  ָהִכינּו  ֵלאֹמר  ָהָעם  ֶאת  ְוַצּוּו  ַהַּמֲחֶנה 
ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֵהיֶכם 
ֹנֵתן ָלֶכם ְלִרְׁשָּתּה: .....  ַוַּיֲענּו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה ְוֶאל 
ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵלְך: }יז{ ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ִנְׁשַמע ֵאֶליָך 
ַרק ִיְהֶיה ה' א-להיך ִעָּמְך ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֹמֶׁשה: }יח{ ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיְמֶרה 

ֶאת ִּפיָך ְוֹלא ִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָך ְלכֹל ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ:
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פעולה מס' 4: מהפיכת הקודש

יסוד-גלעד

מטרות: 
 החניכים יכירו כי מגמת תנועת אריאל היא להוביל לשינוי בחברה הישראלית – ליצור תרבות וחיים 

של קדושה
 החניכים יבינו כי עצם השתייכותנו לתנועה היא כבר חלק מהשינוי

עזרים:
 כיסאות לפי מספר החניכים

 סוכריות
 חזון התנועה לפי מספר החניכים – אפשר לקבל את החזון מעוצב ומודפס לכל החניכים מההנהלה 

הארצית 

מהלך הפעולה:

שלב א: תנועה מובילה מהפיכה
חניך אחד  על הכיסאות,  נעמיד את החניכים  כיסאות צמודה לאחד מקירות החדר.  נעמיד שורת   
לרדת  מבלי  האחר  לקצה  החדר  של  אחד  מקצה  לעבור  היא  החניכים  של  המטרה  כיסא.  כל  על 

מהכיסאות. אפשר להוסיף אתגר למשימה על-ידי הקצבת זמן
שימו לב: יש להשגיח שהחניכים לא מסכנים את עצמם בקפיצות מסוכנות מעל הכיסאות וכדומה. 

משחק חלופי – נשאל מי החניך הכי מהיר. נמדוד כמה זמן לוקח לו לרוץ מרחק של כמאתיים מטר. 
אחר כך נפרוס את כל השבט לאורך קטע הריצה. נחלק את הקטע בין החניכים כך שכל חניך יצטרך 
יעצור  הוא  השני,  החניך  אל  כשיגיע  ראשון,  יצא  הקטע  שבתחילת  החניך  מטרים:  עשרה  רק  לרוץ 
והחניך השני יצא לדרך, וכך הלאה, שאר החניכים. בצורה זו יבצע כל השבט את הריצה. נוכל לראות 
שכל השבט יחד הצליח להגיע הרבה יותר מהר למטרה. גם כל אחד התאמץ פחות ממה שהחניך 

שרץ לבד התאמץ.

יכולה להגיע  יחד  המשחק מחזיר אותנו למה שלמדנו בפעולה הראשונה במערך, קבוצה הפועלת 
להישגים גדולים מאשר היחיד.
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שלב ב: מהפכה של קדושה
 נשב במעגל ונניח במרכז שלט: 'מדינת ישראל – מעצמה!' 

להניח  סביר  על?  למעצמת  להפוך  כדי  צריכה  הצעירה  ישראל  מדינת  מה  החניכים:  את  נשאל 
מוביל  קניונים,  כבישים,  גורדי-שחקים,  עם  גדולות  ערים  גדול,  צבא  כמו:  תשובות  יענו  שהחניכים 
הארצי, טכנולוגיה משוכללת, בתי משפט, כנסת וממשלה וכולי. את התשובות נכתוב מסביב למילים: 
'מדינת ישראל – מעצמה'. לאחר מכן נחלק לכל חניך מספר סוכריות. הסוכריות הן בעצם סכום הכסף 
העומד לרשותו. נשאל את החניכים איך כל אחד היה מחלק את תקציב המדינה שלו בכדי להפוך 

אותה למעצמה? היכן הוא משקיע יותר והיכן פחות? 
אפשר להיעזר בכרטיסיות בנספח 1

המשחק הוא פתיחה לדיון על מדינת ישראל, מה הצרכים שלה? היכן כדאי להשקיע?  המטרה שלנו 
היא להציף את הצורך הרוחני. 

כמה סוכריות הייתם משקיעים כדי להקים ישיבות בכל עיר? האם כדי להפוך את ישראל למעצמת על 
צריך להקים ישיבות בכל עיר? מה הדבר ייתן לנו? אולי הישיבות חשובות אבל אינן קשורות למטרה 

של להפוך את ישראל למעצמת על?

שלב ג: תנועת אריאל בונה קודש במדינה
 נחלק לחניכים צ'ופר: חזון תנועת אריאל )נספח 2(.

נעבור על החזון ונדגיש שמטרתנו היא שמדינת ישראל תהיה מדינה החיה את חייה על פי התורה ובכך 
בעצם מביאה את העולם למטרתו האמיתית.

אפשר לקשר את הסיכום לדברים שלמדנו בפעולות הקודמות על הסמל וההמנון התנועה. 
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4 נספח 1: כרטיסיות במה היית משקיע במדינת ישראל

בצבא 
לקנות טנקים ומטוסים, 

לצייד את הלוחמים 
בנשק הכי איכותי

בספורט
שנצליח יותר בתחרויות 

כדורגל וכדורסל, 
ובאולימפיאדה

באחיזה שלנו 
בארץ ישראל

ובמיוחד ביהודה ושומרון

במדע 
לפתח את המחקר, 

למצוא תרופות למחלות 
ולהמציא מכשירים 

שיכולים לעזור לאנושות

בישיבות
לפתח את עולם הרוח 

שעם ישראל ילמד תורה 
ויחיה לפיה

בשכבות 
החלשות בחברה 

שלא יהיו עניים בעם 
ישראל. נעזור לכל 

החלשים בחברה

באומנות 
לעודד מוזיקאים שילחינו 

שירים יפים, לעודד 
סופרים שיכתבו ספרים 

ועוד

בדיפולמטיה 
שכל העולם יכירו ויעריכו 

אותנו
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נספח 2: חזון התנועה

לגדל דור עובד השם שפועל להוספת קדושה, לקיום תורה ומצוות בשלמות, לעבודה 
עצמית, לחיי צניעות ולמעורבות חברתית בדרכו של הראי"ה - דור מנהיג פעיל וִאכפתי 

היוצר שינוי באומה הישראלית כדי לקדמּה לבניין אריאל.
 

יעדים חינוכיים:
התנועה תחנך לקיום חיי תורה ומצוות בשלמות, באומה ובפרטים,  1. תורת ישראל: 
חבריה  את  תעודד  התנועה  ובטהרה.  בקדושה  חכמים  ואמונת  שמים  יראת  מתוך 
להתמסר לתורה ולגדול בה. חניכי תנועת אריאל ירגילו עצמם לחשיבה הנשענת על 
הדרך שתורתנו מתווה לנו. גם בעיסוק בעניינים שלכאורה שייכים לעולם החול, יבררו 

את הדרך שעליהם לפעול בה לאור התורה.
2. ארץ ישראל: כפי שכתוב בתורתנו, ארץ ישראל ניתנה לנו, לעם ישראל, וממנה לא 
לאהבת  תחנך  ישראל.התנועה  ארץ  של  לפיתוחה  יפעלו  אריאל  תנועת  חניכי  נזוז. 
התנועה  תחנך  כן  לחיזוק.  הזקוקים  באלו  במיוחד  חלקיה,  בכל  ולהתיישבות  הארץ 

לשירות בצבא ההגנה לישראל כחלק ממצוות כיבוש הארץ ויישובה.
האומה.  חלקי  בין  ולאיחוד  מישראל  אדם  כל  לאהבת  תחנך  התנועה  ישראל:  עם   .3
חניכי תנועת אריאל ישתלבו בפעילות המכוונת למעורבות חברתית ובפעולות חסד 
בהתנדבות, תוך הקפדה מלאה על קיום תורה ומצוות מבלי להתפשר על שום פרט 

)לפי דרכה של תורה בגאון(.
בתנועה  המקדש  תודעת  להטמעת  יפעלו  אריאל  תנועת  חניכי  מקדש:  לי  ועשו   .4
ומחוצה לה )לדוגמה: עלייה להר הבית - כל אחד לפי פסקי רבותיו, השתתפות ב'סיבוב 
כחלק  ועוד(  המקדש  מעולם  נושאים  של  משותף  לימוד  מעמדות,  שבוע  שערים', 

מייעוד התנועה לקירוב הגאולה השלמה ולהגבהת הקומה הרוחנית בעם ישראל.
5. קבלת אחריות והנהגה: התנועה תכשיר את חניכיה למסוגלות להנהגה מתוך חינוך 
ליזמה, לקבלת אחריות, לעשייה, להבעת רעיונות ודעות בכתב ובע"פ. החניכים יפנימו 
כי 'אין הדבר תלוי אלא בי' ויבינו שזכותם וחובתם לפעול כדי שהדברים יצאו מן הכוח 

אל הפועל, ואת עשייתם כולה תנחה דרך התורה.
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האדם נברא בצלם א-לוהים כיאה לייעודו. הוא ניחן  6. בניין היחיד למען בניין הכלל: 
כוחות  לפתח  עליו  הכלל.  בניין  למען  לפעול  לו  ומאפשרים  לו  שמיוחדים  בכוחות 
המודעות  להגברת  האישיות:  לפיתוח  חבריה  את  תחנך  התנועה  התורה.  בדרך  אלו 
ולגילוים  אחד,  לכל  המיוחדים  בכוחות  להכרה  ולחיזוקן,  המידות  לתיקון  האישית, 

בפועל בעשיית הטוב למען כלל החברה. 
חניך  כל  תקבל  התנועה  כולה,  החברה  כלפי  מחויבות  מתוך  אחד:  עם  כולנו   .7
הם  מה  ידעו  שהמבקשים  ובתנאי  שתידרש,  מקום  בכל  סניפים  ותפתח  לשורותיה 
עקרונות התנועה וישאפו להגיע אליהם גם אם בהווה המרחק בינם ליעד גדול. חניכי 
התנועה יעסקו בהסברת דרך התנועה בדרכי נועם ובתבונה, במפגשי פנים אל פנים 
)חניכים  והחדשות  האקטואליה  רשתות  ובכללם  השונים,  התקשורת  אמצעי  ודרך 

שמשתמשים ברשת(.
בכל  יהודית  תרבות  ליצירת  יפעלו  אריאל  תנועת  חניכי  יהודית:  תרבות  יצירת   .8
ועוד. תרבות שיונקת  ובתקשורת  התחומים:   באמנות, במוזיקה, בקולנוע, בספרות 

את השראתה מהנשמה הא-לוהית שבאדם, ומטרתה להוסיף קדושה בעולם.
לשמירה  ולמחויבות  אדם  חיי  בקדושת  להכרה  תחנך  התנועה  אדם:  חיי  קדושת   .9
עליהם. התנועה תפעל להעלאת המודעות לקדושת חיי האדם גם בחברה הכללית-

ישראלית.
ובצניעות, שתיהן  התנועה תחנך לדרך חיים שמתאפיינת בפשטות  והצנע לכת:   .10
ערכי יסוד שכוחם רב בפיתוח המידות. כן תחנך התנועה לפעילות בצניעות ובקדושה, 
תוך הענקת כלים להתמודדות נכונה עם אתגרי הצניעות המאפיינים את גיל הנעורים. 
לפיכך, ומשום שדרכי החינוך וההגשמה של הבנים שונות מאלה של הבנות, התנועה 

תקיים את כל מפעליה בשתי מערכות נפרדות: אחת לבנים ואחת לבנות.





שבט דביר-הראל
אחריות חברתית 



דביר הראל - אחריות חברתית
למדריך

השנה, נושא חודש ארגון הוא "לוקחים אחריות בעם ישראל".
למצוקה,  לב  בתשומת  נדון   חברתית.  אחריות  על  נדבר  ונווה  הראל  בשבטי  אנחנו 
בצורך בכך שהכאב של האחר יכאב לי. מהיכן באה החובה לעשות בשביל האחר? 
דנים  שאנו  לפני  אבל  חברתית.   אחריות  של  המשמעות  זוהי   – אחיך  שהוא  מכך 
באחווה, יש קומת בסיס שצריך לבנות: בעצם, למה? למה שחניך יצא מהעולם האישי 

שלו ויעזור לאחרים בלא שום תועלת לעצמו?

בזה.  זה  תלויים  שאנחנו  להבין  עלינו  כל  קודם 
אין  כתף,  מושיט  בחברה  פרט  שכל  זה  לולי 
יודעים  אנו   – לכך  מעבר  מתקיימת.   החברה 
שבאנו לעולם עם תפקיד. אנחנו כאן כדי לשנות, 
שלנו,  הפוטנציאל  את  לממש  כדי  אור.  להוסיף 
להיות,  יכולים  שאנחנו  טובים  הכי  שנהיה  כדי 

פשוט קריטי שנחיה חיי משמעות. 

שהם  כמו  גדולים  האלה  המסרים 

יסודיים. הפנמת התפיסות של תיקון 

הדרגה.  המצריך  דבר  היא   עולם 

עזרה  ליישם:  שקל  במסרים  נתחיל 

ראיית  במשפחה,  תרומה  לחבר, 

נגדל  ומשם  חבר.  של  מצוקה 
ונתפתח.

תרגישו חופשי לפנות ולהתייעץ 

0586513236 עמיחי צוקרמן

בהצלחה!!!
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פעולה מס' 1: כל ישראל ערבין זה לזה

דביר-הראל

מטרות הפעולה: 
 החניכים יבינו כי ערבות הדדית היא מציאות של קשר והשפעה של יחידים בחברה הן זה על זה

והן על כלל החברה.  
 החניכים יבינו כי בעם ישראל קיימת ערבות הדדית או בלשון חז"ל: 'כל ישראל ערבין זה לזה'.

מהלך הפעולה:
שלב א: כל ישראל ערבים זה לזה

 המדריך יאמר לחניכים לשבת זה על זה בצורה הזו: חניך אחד ישב על כיסא, חניך אחר ישב על קצה 
ברכיו. חניך שלישי ישב על ברכי השני וכן הלאה, כמה חניכים שמצליחים מבלי ליפול. אפשר לפצל 

את השבט לכמה שורות חניכים היושבים זה על ברכי זה. 

נאמר בקצרה את המסר: אם חניך אחד מהשורה נופל, נופלים עמו כל החניכים שאחריו. המשחק הזה 
מראה לנו שקיימת ביננו ערבות הדדית.

נקריא את הדקלום הזה:

)אפשר לנסות לספר בצורת הישיבה מהמשחק. אם החניכים אינם מצליחים לשבת ולהקשיב בצורה 
הזו, נחזיר אותם לישיבה רגילה(.

נקב קטן בספינה גדולה 
מעשה שהיה לפני הרבה שנים 

עובר הוא מפה לאוזן – מאבות לבנים:
 שטה לה ספינה עם מאה חדרים,
 רב חובל אחד ו... אלפיים נוסעים. 

הגיעה הספינה לים השחור, 
המשיכה קדימה בלי הבט אחור. 

לפתע- החלה לנטות על ִצדה! 
שאלו את רב החובל, 

אבל הוא – להשיב לא ידע... 
בדקו את כל החבלים,

 הקשרים – והכול תקין,
 כל המכשירים כשרים. 

העבירו את המשא מצד לצד, 
כל מי שיכל – עזר והושיט יד...

 אולם הספינה בשלה, אוזן לא מטה,
 ועל ִצדה הימני הולכת ונוטה! 
עובר רב החובל מחדר לחדר, 

כל הנוסעים בחיל וברעדה אחריו כעדר,
 בודקים אם הכול במקומו נמצא...

 לרגע נדמה, שעל הספינה – קללה רבצה!
 אבל כשנכנסו לאחד החדרים בצד ימין,

 )עין שלא ראתה – לעולם לא תאמין!( 
עומד לו אדם באמצע הים השחור

 ובמרכז חדרו – קודח הוא חור! 
כל הקומה הראשונה מוצפת,

 והוא ממשיך בנחת, 
ואז על כתף האדם – יד קשה מונחת:

 "מה ִאתך, האם את שפיותך איבדת?!?
 עוד רגע אחד ומתת!
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 מה יש בראשך – קש, או תבן?
 ובִלבך – נחושת יש, או אבן?!?"

 אולם האיש אדיש, ובלי לחשוב פעמיים,
 מגדיל את החור ומוסיף עוד מים...

 ועונה הוא לכל הנוסעים ולרב החובל,
 שעל דעתם הוא בלי ספק פשוט קובל. 
אין הוא קודח בחדרם הם, או במסדרון,

 אלא בחדרו הוא – ואין בכך כל אסון! 
בחדרו זכותו לעשות ככל העולה על רוחו, 
יש לו הזכות להשתמש בשכלו, ִלבו וכוחו.

 "ולא יעלה על דעת איש", אמר באדישות,
 "לבדוק מה עושה אדם בחדרו ללא רשות.

" מובן, שכל השומע יצחק –  
ואין צורך להסביר את המסר, 

ולא יבין זאת האיש, 
גם אם יסבירו לו חמש פעמים או עשר,

 כי אינו מבין הוא 
דבר בסיסי ופשוט – 

 שכולנו בספינה אחת, 
ועלינו לטבוע יחדיו – או יחדיו לשוט!!!

- אפשר להקריא או להשמיע לחניכים את השיר: 'הכול בגלל מסמר קטן'. )נספח 1(

שלב ב: פלונטר
נשחק במשחק פלונטר: החניכים יעמדו במעגל. כל חניך יאחז בידי שכניו למעגל. כל אחד צריך לזכור 
מי עמד לימינו ומי לשמאלו. בהינתן האות כולם יעזבו ידיים ויחליפו מקומות. כשמדריך יקרא: "עצור" 
החניכים  )קשר(.  פלונטר  ייוצר  זה  בשלב  המשחק.  בתחילת  שהחזיק  החניכים  בידי  יאחז  חניך  כל 

יצטרכו להחזיר את המעגל לקדמותו בלי להפריד ידיים כלל!  
כדאי שהמדריך ישתתף ויסייע.

- אפשר לשחק משחקי שרשרת נוספים, כגון: קדרים באים, תופסת שרשרת. מעגל כוח. כל המשחקים 
האלו ממחישים את התלות בין היחיד ובין הכלל.

שלב ג: צ'ופר 
פירוש של רבינו בחיי- נדפיס אותו לחניכים. נקרא יחד ונסביר. מדריך משקיען יכול  לעצב בצורה יפה 

ולחלק כצ'ופר )נספח 2(.

סיכום: 
הנושא שלנו הוא אחריות חברתית. הדבר הראשון שעלינו לדעת כשאנו ניגשים לנושא הוא שכולנו  
ערבים זה לזה. לכן מי ש"מגדיל ראש" ונותן מעצמו למען מטרה כללית מקדם גם את עצמו. בדקלום 
על הספינה, הקודח אינו מבין שכל אנשי הספינה הגדולה קשורים בזה שהם על ספינה אחת. הוא אינו 
מבין שבכך שהוא מציף את חדרו במים הוא פוגע בכל אנשי הספינה. כך הוא גם בעם ישראל, אם 
יהודי אחד עובר עברה, כל ישראל נחלשים. זה מה שקרה עם עכן. הוא לבדו חטא וכל ישראל הפסידו 

במלחמה. 
הדבר נכון גם בצד החיובי – אם יהודי אחד עושה מעשה טוב הוא מחזק את כל עם ישראל.

אם כולנו נפעל יחד, נעזור זה לזה, נהיה כולנו במקום הרבה יותר טוב. במשחק 'פלונטר' ראינו שאנחנו 
קשורים זה לזה. הדבר מחייב אותנו לעבוד יחד, לתת מעצמנו ומכוחנו ליצירת המעגל.
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נספח 2

ביתר אותו ביתר. 

הכול בגלל... 

נפול נפל אז הרוכב, 
מסוס קרבות דוהר 

והאויב, והאויב 
קדימה הסתער. 

הכול בגלל... 

הובס הקרב נפלה העיר, 
כסוס קרבות דוהר 

וכל השיר, וכל השיר - 
חדל בגלל מסמר. 

הכול בגלל...

מפרסתו הימנית, 
של סוס קרבות דוהר 

בבוקר צח וזיווני, 
נפל פתאום מסמר. 

הכול בגלל מסמר קטן 
הכול בגלל מסמר. 

אז פרסתו הימנית, 
של סוס קרבות דוהר 

נפלה גם היא, 
נפלה גם היא 

כנפול אותו מסמר. 

הכול בגלל... 

צלע על רגל ימנית, 
אז סוס קרבות דוהר 

וחץ מהיר ופחזני, 

רבינו בחיי, ויקרא פרק כו פסוק לז
"וכשלו איש באחיו". דרשו רז"ל: )סנהדרין כז, ב( בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה 
לזה. וכן אמר משה: "כל איש ישראל")דברים כט, ט(, כל ישראל נתפסים בעוון איש אחד. 
וכן אתה מוצא בעכן שהוא החוטא וכל ישראל נתפשים בחטאו, שנאמר: "חטא ישראל, 
וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם")יהושע ז, יא(, חטא היחיד תלאו על כל ישראל. ומזה 
אמרו בשיר השירים רבה: "אל גינת אגוז ירדתי", למה נמשלו ישראל לאגוז, מה אגוז אתה 
נוטל אחד מן הכרי )ערימה( כולם מדרדרין ומתגלגלין זה אחר זה, כך ישראל לקה אחד 

מהם כולם מרגישין, שנאמר: "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף")במדבר טז, כב(.
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שליחי חב''ד(במגזין פנימה. )ובכלל ליפשיץ באתר ויינט או בקטמנדו-בלוג של חני והפצת האור! שליחי חב''ד על שליחות בכל מקום 

סיפור – 'התפוח ומגלה 

הכוכבים'. האור שבי!

כולל ניסוי חמוד ומתוק.

לחפש בגוגל וזה קופץ...
מומלץ!

נספח 3:

סנהדרין פרק ג משנה ג
"אלו הן הפסולין המשחק בקובייה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית... אמר רבי יהודה 

אימתי? בזמן שאין לו אומנות אלא היא, אבל יש לו אומנות שלא היא הרי זה כשר".

פירוש רבי עובדיה מברטנורא:
המשחק בקובייה – פסול לעדות. לפי שאינו מתעסק ביישובו של עולם, ואסור לאדם שיתעסק 
בעולמו אלא או בתורה וגמילות חסדים, או בסחורה ואומנות ומלאכה שיש בהן ישובו של עולם.
)העולם מורכב מבעלי תפקידים ומי שאין בעבודתו דבר התורם ליישובו של עולם כגון מסחר, 

ביטחון, וכל דבר שהוא חלק ממעגל החיים, אלא הוא משיג את כספו בהימורים וכדומה שאינם 
תורמים כהוא זה להתפתחות העולם, יש לו בעיה חמורה – ולכן הוא פסול לעדות(
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פעולה מס' 2: אם אני לא כאן, אף אחד אינו כאן

דביר-הראל

מטרות הפעולה: 
 החניכים יתעוררו לפקוח את עיניהם ולשים את ִלבם לבעיות וקשיים בסביבתם הקרובה.

 החניכים יתעוררו לחשוב כיצד הם יכולים להושיט עזרה במצבים מעין אלו.

עזרים:
 הדילמות מנספח 2 

מהלך הפעולה:

שלב א: אצלי זה לא היה קורה...
רעש הילדים הצוחקים נשמע ברחבת כיתה ה. רוב בני הכיתה צחקקו ולחששו. מקצתם ישבו בצד 
שמתחת  המסדרון  אל  מבטים  הגניבו  כולם  סביבם.  למתרחש  לב  שמים  אינם  כאילו  עצמם  ועשו 
למדרגות, מצפים להופעת דמותו של המורה החדש. היו כמה ילדים שהחליטו כי היום הראשון של 

המורה החדש צריך לעבור בצורה דרמטית יותר מאשר סתם יום רגיל.
אחרי כמה רעיונות שנפסלו הם החליטו למתוח לרוחב המעבר בקומה השנייה מחסום מסלוטייפ. 
שלושה ילדים מתחו פס דק ובלתי נראה לעיין של סלוטייפ, חזרו למקומם על המעקה העליון, וציפו 

במתח לבאות. 
החדשה  בעבודה  שלו  הראשון  היום  אודות  על  בהרהורים  שקוע  מהתפילה  בוקר  באותו  חזר  דודי 
כמחנך. כל אותו השבוע הטרידו אותו מחשבות, איך יהיה? מה יהיה אופי הכיתה? ועוד שאלות רבות. 
בהיכנסו לביתו גנז את מחשבותיו והעלה חיוך גדול על פניו, "הרי זה היום הנפלא בחייו".  אליו חיכה 
במשך חודשים ושנים. עוד זכורה לו תמונתו, עומד על-יד מיטתו של סבו, וזה מפציר בו כי יקדיש את 
ידע בליבו שיקדיש לא מעט מחייו לעיסוק בחינוך.  ילדי ישראל. כבר אז  ולחנך את  חייו ומרצו לכוון 
הוא   התעקש דווקא על עבודה ישירה עם תלמידים, בשביל שיוכל להרעיף עליהם אהבה ולתת להם 
כלים להתקדמות בחיים. הוא ניגש למיטות ילדיו הפעוטים ונשקם על ראשם תוך שהוא מזרזם לקום 

ולהתארגן ליום הראשון של הלימודים.
לאחר מכן ניגש למטבח, ארגן לעצמו ארוחת בוקר קלילה, אמר שלום חפוז לאישתו ויצא מהבית. 

המרשים.  הבניין  של  מראהו  את  שוב  בחן  הוא  הספר.  בית  בשערי  עמד  כבר  הוא  דקות  כמה  תוך 
המראה היה שונה ממה שראה כשנפגש בו לראשונה, הפעם התלוותה אליו גם התחושה של מתח, 

מעורבת בשמחה של היום הראשון. 
דודי לא שם לב לילדים ששיחקו בחצר ושם פעמיו אל חדר המורים, שם ארגן את מעט הדפים שהביא 
ויצא  לו המנהל מבעוד מועד. הוא התארגן, הניח את התיק על השולחן, הכין לעצמו כוס תה-נענע 

לכיוון הכיתה...
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בדרכו אל הכיתה עיין דודי )או מוטב לומר כבר הרב דודי( ברשימת התלמידים. הוא היה כה שקוע בדף 
שלא שם לב להמולה שהתרחשה כמה מטרים לפניו, וכשבידו האחת הדפים והחומש וביד השנייה 

כוס התה החל לעלות במדרגות.
המסדרון השתתק באחת, הילדים עקבו אחריו בעיניהם מצפים לבאות. הם לא יכלו לדעת על אודות 

התה, אבל בעוד פחות מחצי דקה הרב דודי ייתקע במחסום, ומי יודע לאן זה יוביל?

מה אתם הייתם עושים במקרה כזה? 
 נפתח את השאלה לדיון. לאחר שנמצה את הדיון נקריא את התשובות שבדף.

הנה התשובות שענו שישה ילדים על השאלה הזו:
ילד א: כנראה, אני במקרה הזה הייתי מהיוזמים

ילד ב: הייתי מסתכל בציפייה,  אך לא הייתי מעז למתוח את החוט בעצמי.
ילד ג: הייתי בורח מהכיתה כדי לא להיות נוכח במקום בזמן הבושה של הרב.

ילד ד: הייתי מנסה לשכנע חבר שיבוא ִאתי לקרוע את החוט לפני שהרב יגיע כדי לא לעמוד לבד מול 
היוזמים.

ילד ה: ברור שהייתי הולך וקורע את החוט, הלא כולם רק חיכו לילד שיעשה מעשה.
ילד ו:  אצלי בכיתה לא היה קורה דבר כזה...

 מטרת הסיפור היא להביא את החניכים להזדהות רגשית עם הרב דודי, מה שיוביל אותם לזעזוע 
מהמעשה וממעשים דומים. מה היה קורה אצל כל אחד ואחד מִאתנו? אנחנו נותנים לחניכים חומר 

למחשבה בנושא שמאוד יישומי בחייהם.
צריך להסביר לחניכים איך מגיעים למצב ש "אצלנו זה לא היה קורה" ולמה כמעט אצל כולם המצב 

עוד לא כזה. מאוד חשוב להתמקד בנקודה של "האומץ" שצריך לגלות במקרה כזה.
מצפים   היינו  של המורה.  הצד  על  ולחשוב  רגישים  יותר  להיות  ה  כיתה  מילדי  מצפים  היינו  בסיפור 

שהמצפון שלהם יתעורר לפני הרגע האחרון.

 בנספחים יש שני קטעי קריאה קצרים וסיפור הממחיש את תשומת הלב לסביבה, מה שמוליד עוד 
עזרה הדדית. )נספחים -3 5(

שלב ב: משחק חוקיות 
הוראות המשחק: 

מוציאים חניך החוצה. בזמן שהוא נמצא בחוץ, קובעים חוקיות מסויימת שעל-פיה יענו כל החניכים 
תשובות לשאלות החניך היוצא. למשל: 

 על כל השאלות המתחילות באותיות א-כ עונים כן ועל כל השאלות המתחילות באותיות ל-ת עונים 
לא )חוקיות קצת קשה( 
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 על שתי שאלות עונים "כן" ועל השלישית "לא". 
 כל חניך עונה את תשובה הנכונה לחניך שיושב מימינו.

מחזירים את החניך היוצא לחדר ואומרים לו לשאול שאלות את שאר החניכים.

בהתחלה לא נגלה לחניך היוצא מהו המשחק. אנו רוצים לגרום לו לחוות רגש מבוכה  חשוב מאד: 
ובלבול. לאחר המשחק נשאל את החניך בפני כולם איך הוא הרגיש כששאל את השאלות וכשקיבל 

את התשובות.
לאחר מכן אפשר להמשיך את המשחק כרגיל. מובן שבכל סבב תיקבע חוקיות אחרת. 

 המסר של המשחק: המשחק בא לחזק את תודעת הסיפור אצל החניכים:
החניך הראשון נכנס לחברה שכביכול אינו מכיר )חברה בעלת חוקיות(. במצב שנוצר החניכים נמדדים 
ביחס שלהם לחבר החדש )המבולבל(, הסיטואציה "מחזירה" אותם לסיפור שבו המורה החדש נכנס 
לכיתה חדשה. גם שם התלמידים נמדדים ביחס שלהם אליו ובתשומת הלב למה שהוא עלול להרגיש 

אם ייפגע. 

שלב ג: דילמות
 מחלקים לכל זוג או שלישייה דף עם דילמה מסוימת )הדילמות בנספח 1(. על החניכים לדון בינם 
יוכלו  וכל החניכים  יוצגו הדילמות לפני כל השבט  ולהגיע להחלטה. לאחר מכן  ובין עצמם בדילמה 

לומר את דעתם.
אפשר להוסיף דילמות לפי הצורך, אפשר גם לתת את אותן דילמות מספר פעמים.

כדאי לשים לב לא להגזים במספר הדילמות, לרוב החניכים קשה להחזיק מעמד בדיון ארוך.

שלב ד )אם נשאר זמן(: משחק חיות קופצות )נספח 2(

סיכום:
מסתבר שהחיים סביבנו אינם תמיד "תותים". ישנן לא מעט בעיות בחברה. עלינו לקחת אחריות ולתקן 
אותן. להסתכל סביב, להתבונן היטב אם מישהו לא נפגע מהחברה וכדומה. במקום שהבעיות קיימות, 

ניכנס, באומץ לב. לא נפחד לשבור מוסכמות חברתיות – ולשנות!
 שמענו בתחילת הפעולה את הסיפור של מחסום הסלוטייפ. פתחנו צוהר גם לחייו של המורה, צוהר 
שנותן לנו אפשרות לחשוב שיש גם צד נוסף בקשר תלמידים-מורה, צד שלפעמים איננו מתחשבים 

בו. חידדנו את העניין גם במשחק חוקיות.
לאחר מכן דנו בדילמות של הילדים, דילמות לא פשוטות שלא פעם אנחנו נפגשים בהן. מעתה עלינו 

לקחת אחריות ללא פשרות, ולהגיב לבעיות כנדרש מִאתנו! בהצלחה!!
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נספח 1:

הוזמנתם למסיבת יום הולדת של חבר. הרבה חבר'ה הוזמנו למסיבה. מעט הילדים שלא הוזמנו 
ייפגעו מאוד כשייגלו שחוץ מהם כולם הוזמנו...

מה הייתם עושים?
     

אני מת מעייפות, ישנתי שעתיים בלילה האחרון. הרגליים שלי כואבות מעמידה ממושכת. סוף 
סוף הגיע האוטובוס לתחנה. עליתי, העברתי רב-קו והתיישבתי. תחנה אחריי עלו מספר נוסעים 
וביניהם אישה זקנה עם שני נכדיה הקטנים. המקומות הפנויים נגמרו כבר בתחנה שלי. אני יכול 
להירדם עכשיו, זה לא יהיה שקר, אני באמת עייף, אבל ממש לא נעים... תמיד אני קם לזקנים. 

אולי מישהו אחר יקום?!
מה היית עושה?

השבת יש לכם שבת אירוח עם סניף משבט אחר. כבר סגרת עם ילד שהכרת מהמחנה, שהוא 
יתארח אצלך. הגיע יום שישי. פתאום הקומונר מגלה שיש ילד-אורח נוסף ואין לו היכן להתארח. 
הקומונר מבקש שתארח אותו. האמת היא שאין לך כוח לילדים שאינך מכיר. חוץ מזה, בסוף הוא 

יסתדר איכשהו, מקסימום יאכל עם המדריכים...
מה היית עושה?

ביום שלישי. בפועל כולם  ג בהפסקה הגדולה  הכיתה קיבלה משימה להעביר פעילות לכיתה 
מחכים להפסקה הזאת כדי לשחק כדורגל כמו שצריך, למי יש ראש לכיתה ג?! מיותר לציין שאין 

גם אחד  שהתנדב למשימה. כיתה ג ייאלצו להתאכזב.
מה היית עושה?

בבית הספר נערך יום ספורט. הובטח פרס לכיתה הזוכה.
כיתתך עברה בהצלחה את שמונה התחנות הראשונות בתחרות. הגעתם לתחנה שבה על כל 
פעמיים  שבחבורה  הזריז  את  לשלוח  החליטו  הכיתה  חברי  עץ,  על  לטפס  מהתלמידים  אחד 

במקום תלמיד איטי.
האחראי לתחנה לא שם לב לתרמית ואמנם הכיתה זכתה במירב הנקודות במשימה הזו. בסיכום 

הכללי, על חודה של נקודה, זכתה כיתתך בפרס הראשון.
לא הרגשת בנוח עם העובדה שהכיתה שלך זכתה ברמאות. ושקלת אם לגלות לאחראי.

מה היית עושה?
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משחק חיות קופצות - הוראות המשחק: 

החניכים עומדים במעגל. כל אחד מניח את ידיו על כתפי חבריו משני הצדדים. המדריך עובר מחניך 
וקורא  עומד באמצע המעגל  חיות. לאחר מכן המדריך  חניך שני שמות של  כל  ולוחש באוזן  לחניך 
בשמות של חיות. חניך ששומע את שמה של אחת החיות שלו צריך להישען על שני כתפי החברים 
לו  לאפשר  כדי  חזק  להחזיק  צריכים  ִצדיו  שמשני  החברים  באוויר.  רגליו  את  ולהרים  שמצדדיו 

להתרומם.

בשביל להעביר את המסר שאוי לה לחברה אם אף לא אחד בה נוטל אחריות, נשחק כך:
מבין שני שמות החיות שנאמר לכל חניך, שם חיה אחת נאמר לכולם, שם החיה האחרת ישתנה מחניך 

לחניך. באיזשהו שלב במשחק נקרא בשם  החיה המשותפת. כשכולם ינסו לקפוץ כולם ייפלו.

נספח 3:
בכיתה, בשיעור תרבות ישראל,

דיברנו על המונח "אחריות חברתית".
ואחרי ׁשעשינו על זה מבחן,

גיליתי שההערכה שקבלתי אינה אִמתית.
והכול כיוון שאז הרמתי מבט,

וגיליתי ילד בודד.
שעמד ככה סתם בים ילדים,
ולא צחק, לא שמח, לא חייך.
"מה קרה?"  שאלתי אותו.

"אני לא יודע איך להגיע למחוז חפצי",
ואז לקחתי אותו יד ביד,
"אקח אותך לאן שתרצה".
ואז הבנתי את האמת

שמה שלמדתי בכיתה אינו שווה ערך
למה שלומדים כשמסתכלים בסביבה ועוזרים

שזוהי ללא ספק – עוד דרך.
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נספח 4

נספח 5
נתינה רודפת נתינה )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 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 
שנחלץ  על  לו  להודות  הפסיקה  לא  היא  באזור.  עברה  רק  והיא  לואיס,  מסנט  שהיא  לו 

ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף, ראיתי איש צעיר עומד ליד הים ומשליך עצמים
מהחוף אל תוך האוקיינוס.

בעודי מתקרב גיליתי כי האיש מרים מהחול כוכבי-ים שאלפים כמותו נותרו שם עם בוא
ומשליך אותם חזרה אחד אחד לתוך האוקיינוס. שאלתי את האיש מדוע הוא   השפל 
לוקח על עצמו מטלה שכזו. האיש השיב כי אם לא יעשה זאת כוכבי הים ללא ספק 

ימותו.
"ישנם קילומטרים של חוף ועשרות אלפי כוכבי-ים", לעגתי לו, לא יתכן כי אתה באמת"

מאמין שמעשיך אכן ישנו משהו..."
האיש הצעיר עצר לרגע, חשב, ואז הרים כוכב-ים נוסף מהחוף בעוד הוא משליך אותו 

חזרה לים אמר: "לאחד הזה -  זה משנה...!"
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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 
זקוק.  הוא  שלה  העזרה  את  לו  ותיתן  לו,  שתסייע  לעזרה-  הזקוק  אדם  שתראה  הבאה 
ומדכא,  יום קר  זה היה  ונסעה.  "ותחשבי עלי" הוא הוסיף. הוא חיכה עד שהיא התניעה 
אבל הייתה לו הרגשה טובה כשהתקדם לעבר הבית שלו ונעלם אל תוך החשיכה. לאחר 
משהו  לאכול  ונכנסה  קטן  קפה  בית  ראתה  האישה  הכביש  בהמשך  קילומטרים  כמה 
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 
לייבש את השיער הרטוב שלה.  נקייה  לה מגבת  והביאה  אליה,  מוכר. המלצרית פנתה 
הייתה  לא  היום,  כל  במשך  הרגליים  על  עמידה  שאפילו  כזה,  חיוך  מתוק,  חיוך  לה  היה 
יכולה למחוק. האישה הבחינה בכך שהמלצרית בסוף הריונה, על-אף-זאת היא לא נתנה 
לכאבים ולמתחים לשנות את יחסה ללקוחות. האישה הזקנה חשבה לעצמה: 'איך אדם 

שיש לו כל-כך מעט, יכול לתת כל-כך הרבה 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. 
לשרשרת  לתת  לא  הוא  לעשות  שעליך  מה  כל  בחזרה,  לי  לגמול  רוצה  באמת  את  אם 
האהבה הזאת להינתק על ידך..." מתחת למפית היו מונחים ארבעה שטרות נוספים של 
ואנשים לשרת. המלצרית  ... היו שולחנות רבים לפנות, קעריות סוכר למלא,  200 דולר 
הצליחה לעבור את היום. כשהיא שבה הביתה מהעבודה, ושכבה לישון, היא חשבה על 
הכסף, ועל מה שהאישה הזקנה רשמה. איך היא יכלה לדעת כמה היא ובעלה זקוקים 
כמה  ידעה  היא  ביותר.  קשה  להיות  יכול  היה  זה  המתקרבת,  הלידה  עם  כל-כך?  לזה 
הם דואגים בזמן האחרון לפרנסה, כמה קשה העבודה שלה. רגע לפני שנרדמה לחשה 

לעצמה "נעביר את זה הלאה..."
)מתוך 'אוניברסיטה של החיים'(
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בשביל לקחת אחריות על עם ישראל צריך שני דברים;
הראשון: לזהות מה חסר בעם ישראל, היכן נדרש תיקון ושיפור המצב הקיים. 

השני: לקחת אחריות. לפעול במציאות עם כל הכוח בשביל לקדם את עם ישראל.
לכל יהודי יש ייעוד, תפקיד. וכל אחד מִאתנו עם טיפת אומץ, תעוזה ונחישות יכול להוסיף המון אור 

בעולם.

 מטרות הפעולה: 
 החניכים ילמדו להתבונן מה חסר בסביבתם הקרובה והרחוקה.

 החניכים ילמדו ליטול אחריות לתיקון החסרון שהם מזהים בסביבתם.

עזרים:
 כדור

מהלך הפעולה:

שלב א: לומדים לזהות מה חסר
פעמים רבות אנחנו רואים את התוצאות של הבעיות ולא את השורש שלהם.

נלמד זאת מסיפור אחד, על אישיות מופת שתמיד לקחה אחריות על עם ישראל. אדם שהדליק את 
"הרב  יהודים מכל העולם, אדם שעשרות סיפורים סופרו על אודותיו,   הניצוץ היהודי במאות אלפי 

שלמה קרליבך".
 נקריא את הסיפור 'יהודי אִמתי':

בשנות השישים הייתי אמן וגרתי בהייט¬-אשבורי )מקום בארה"ב(. יום אחד גרר אותי חבר להופעה 
והייתי   מתבולל  יהודי  בבית  גדלתי  לבוא.  רציתי  לא  ממש  כי  גרר?  מדוע  קרליבך.  שלמה  הרב  של 
אתאיסט גמור. התעניינתי מעט מאד במוזיקה יהודית או בסיפורי חסידים, אך חברי התעקש כל- כך 

שאתלווה אליו, עד שבסופו של דבר נשברתי והלכתי.
נותרה שורת מושבים אחת בולטת בריקנותה. רק אדם אחד, בעל  בהופעה, שהייתה צפופה מאד, 
נכות קשה, שגופו היה מעוות בצורה מחרידה עד כדי כך שאי אפשר היה להביט בו, ישב שם לבד, 

אומלל בבדידותו. כולם שמרו ממנו מרחק, ואני בתוכם.
שלמה קרליבך שר בקדמת האולם, ואז הבחין לפתע, כנראה בפעם הראשונה, באותה ברייה מעוותת 
היושבת בדד. שלמה הפסיק מיד את שירתו, הניח את הגיטרה ועשה דרכו לירכתי האולם. כאשר הגיע 
אליו, חיבק אותו בחום, וקרא בקול רם, "חבר מתוק שלי, אתה כל כך יפה!" לרגע ארוך נותר הקהל 

דומם, קפוא בהלם, ואז החלו כולם לשיר באופן ספונטני.

פעולה מס' 3: מזהים מה חסר, לוקחים אחריות ופועלים

דביר-הראל
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דמעות זלגו במורד לחייו של אותו אדם, שצדדיו המפלצתיים קיבלו לפתע, באופן ִנסי,
ממדים אנושיים יותר, סבירים יותר. היה ברור שהוא לא קיבל חיבוק מזה זמן רב.

"המעשה הבודד הזה של חסד עצום נגע בי כל כך, שהרהרתי ארוכות ועמוקות בסגנון חיי
הנהנתני הנוכחי, ובמה שחיים דתיים אִמתיים עשויים בלא ספק להעניק לנשמה. בעקבות כך ארזתי 

את חפציי, עברתי לירושלים, וכיום אני מלמד תורה בישראל.

נשאל: 
 מדוע קוראים לסיפור: 'יהודי ִאמתי'? מה היה מיוחד במעשה של הרב שלמה?

אפשר לחלק את המעשה הייחודי של ר' שלמה לשני חלקים: החלק הראשון – הוא קודם כל שם לב. 
היה אכפת לו. כל זמר שמגיע להופעה אינו מסתכל על כל אחד מהנוכחים באולם. אבל ר' שלמה כן. 

והחלק השני – הוא פועל, הוא עושה משהו כדי לעזור לאותו אדם מסכן.
בנספח 1 יש סיפור נוסף הממחיש את עניין שימת הלב לצורך הקיים בסביבה.

 משחק
מטרת המשחק: להראות לחניכים שהשלב הראשון שנדרש מאתנו בשביל לקדם ולשפר הוא להתבונן 

על המציאות ולזהות היכן נדרש בה תיקון ושיפור. 

קבוצה.  מכל  חניכים  שני  נבחר  אחר.  קבוצתי  משחק  כל  או  כדורסל  כדורגל,  לשחק  לחניכים  ניתן 
תפקיד שני זוגות החניכים הללו הוא לבקר )מלשון ביקורת( את משחק הקבוצות שלהם. 

 
בשלב הראשון – המשחק ימשך שתי דקות בדיוק! 

כל זוג חניכים מבקרים צריך לבחון את המשחק ולמצוא את הבעיות של הקבוצה שלו. המבקרים אינם 
משחקים ואינם מתערבים במשחק. 

אחרי שתי דקות – עוצרים את המשחק, עורכים סבב מהיר: כל מבקר אומר לקבוצה שלו אלו בעיות 
הוא ראה במשחק. 

בשלב השני – מתחילים משחק חדש. הפעם נקדיש למשחק חמש דקות. שוב המבקרים בוחנים את 
הקבוצות שלהם בלי להתערב. הפעם נגדיר להם כי הם צריכים לגלות מה גורם לבעיות בקבוצה.

לאחר המשחק נאסוף את הקבוצה. כל אחד מהמבקרים יציג את הבעיות שראה בקבוצה שלו. 
את  מגלים  אין  בלבד(  משחק  דקות  )שתי  שטחית  בצורה  המציאות  על  מסתכלים  אם  כי  לב  נשים 
הסיבה האִמתית לכישלונות. אבל אחרי חמש דקות אפשר לראות מהן הבעיות המרכזיות ולטפל בהן.

הדבר המרכזי שנשים לב אליו הוא  שאם לא שמים לב למה שקורה וכל אחד רק מתמקד במשחק, 
קשה מאוד להשתפר ולהתקדם. בשביל להתקדם צריך לעצור לרגע, להסתכל על המציאות ולנסות 

לזהות מה חסר בה.  
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שלב ב: לוקחים אחריות – חותרים לעשייה
"בעולם היהודי כולם מכירים את פעילותו הברוכה של ארגון "הנני" )ארגון קירוב יהודים בינלאומי(" 
הרב  שלמעשה  יודעים  מאד  מעטים  "אך  ונשיאתו.  הארגון  מייסדת  יונגרייז,  אסתר  הרבנית  אומרת 

שלמה קרליבך הוא האחראי ללידתו של הארגון."
1972 הוזמנתי להרצות בוועידה הלאומית של מועצת ארגון "ישראל הצעיר" שנערכה במלון  בשנת 
יהודי  בקרב  שזיהיתי  הרוחנית  והשואה  ההתבוללות,  היה  הרצאתי  נושא  יורק.  לניו  הסמוך  ויו'  'פיין 

אמריקה.
לי  היה  "אם  להרצאה.  שהאזינו  הצעיר'  'ישראל  צירי  מאות  על  הקשיתי  בעניין?",  עושים  אתם  "ומה 
ארגון כשלכם, עם המרץ, המקורות הכספיים וכמות החברים, אין גבול למה שהייתי עושה!" בנקודה זו 
הרימה אישה צעירה בקהל את ידה וזרקה את הכדור בחזרה למגרש שלי. "אז מה באמת היית רוצה 

שנעשה?" ביקשה לדעת.
מחשבותיי התרוצצו במהירות. לעתים קרובות ביכיתי את הדרך שבה השתמש ארגון "ידידי ישראל" 
ובזבזניים,  חגיגיים  כנסים  לעריכת  'מדיסון'(  הכיכר  גרדן')גני  סקוור  'מדיסון  המפורסם  באולם 
שבמרכזם עמד בידור נוסח הוליווד. כנסים שבסופו של דבר לא יצרו שום רווח רוחני או בעל משמעות. 
כך שכאשר נשאלתי על-ידי האישה הצעירה כיצד אני ממליצה לארגון שלה להילחם בהתבוללות, 
רוחנית  התכנסות   – גרדן'?  סקוור  ב'מדיסון  הנשמה'  למען  'עצרת  על  דעתך  "מה  לומר:  מה  ידעתי 
וכולם שקלו  יהודי!" דממה נפלה באולם  יוכלו ללמוד מה פירוש הדבר להיות  המונית שבה אנשים 
במחשבתם את הרעיון. בסוף ההרצאה שלי עזבו כולם את האולם כשהם דנים ברעיון שלי, שנראה 

להם מרגש, מפעים ולגמרי לא מציאותי!
לו כנראה על  ומישהו סיפר  ויו',  ב'פיין  ר' שלמה קרליבך ממנהטן לתת הופעה  "במוצאי שבת הגיע 
הרעיון שלי, כיוון שלאחר כמה שירים הוא החל לפתע לפרוט על הגיטרה ולהלחין ניגון חדש למילים 
"ההליגע רעבעצן )הרבנית הקדושה( עומדת להגיע למדיסון סקוור גרדן ולשנות את העולם היהודי..."

שלמה! מיהרתי לעברו, נבוכה כולי, 'בבקשה הפסק עם זה מיד!' אך ר' שלמה נראה כאילו לא שמע 
שלמה  עומדת..."  רעבעצן  "ההליגע  בעקשנות,  הגיטרה  על  לפרוט  שוב  החל  הוא  שכן  תחנוניי,  את 
בבקשה!' התחננתי אליו שוב. ' אתה עושה ממני צחוק!' 'חס ושלום', אמר ר' שלמה בכנות גמורה. אני 

לא מנסה להרגיז. את באמת תעשי זאת!'
את  קיבל  והוא  למחרת,  להיערך  שעמדה  בני,  של  מצווה  לבר  שלמה  ר'  את  הזמנתי  ערב  באותו 
ההזמנה בחום. במהלך החגיגה ביקשנו ממנו לכבד אותנו בכמה שירים, ולשמחתם של האורחים הוא 

נתן הופעה מאולתרת.
תוך כדי שאני טופחת לעצמי על השכם, על הרעיון הנפלא שלי, שמעתי אותו לדאבוני שר שוב את 
היהודי.."  העולם  את  ולשנות  גרדן  סקוור  למדיסון  להגיע  עומדת  רעבעצן  "ההליגע  מאתמול,  הניגון 
ואז סיפר לאורחים, שלא ידעו מה התרחש בימים האחרונים במלון 'פיין ויו', על הרעיון שלי, ותמך בו 
בכל פה. אנשים נעצו בי מבטים תוך כדי דבריו, חלקם בגבות מורמות וחלקם במבטים מעודדים, ואני 
הרגשתי שאני עומדת למות מבושה! כשהוא עזב לבסוף את הבמה, הוקל לי. תודה לאל שזה נגמר, 

חשבתי. לו רק ידעתי מה מצפה לי...



49
עולה

| פ
אל 

-הר
דביר

3

לקראת סוף הערב, כשהוגש הקינוח והאורחים החלו לארוז את חפציהם ולהביט
בציפייה לעבר הדלת, הבחנתי בר' שלמה עולה על הבמה, הפעם בלא הזמנה. הוא לקח את

המיקרופון והחל להאיץ בקהל, "תקשיבו לי, חברים מתוקים, אם לא נעשה את זה עכשיו, זה לא
ייקרה אף פעם! אחרי הבר מצווה כולם הולכים לבית של הרבנית ומתחילים מיד לתכנן את האירוע 

במדיסון סקוור גרדן".
הייתי מזועזעת. הבטתי בבעלי ושאלתי בעצבנות, 'אתה חושב שמישהו יתייחס לשלמה ברצינות? 'מה 

פתאום? אל תשתטי!' הוא ענה.
צלצל  לפתע  הכורסה.  לתוך  ושקעתי  בהקלה  נעליי  את  חלצתי  מותשים.  אך  שמחים  לביתנו  שבנו 
הפעמון. בעלי ואני החלפנו מבטים מבוהלים. מי זה יכול להיות? פתחתי את הדלת ונדהמתי לגלות את 
אחת מאורחות הבר מצווה עומדת על הסף. "הי!" אמרה בקול עליז, "באתי לעזור לתכנן את האירוע 
בגרדן!", בלעתי את רוקי, כיצד יכולתי לומר לה שכל ה'מדיסון סקוור גרדן' היה רק חלום באספמיה, 
פנטזיה, המצאה פרועה של דמיון משולהב? לא ידעתי מה לומר לשלמה בפעם הבאה שניפגש, אבל 

זה בוודאי לא יהיה רחוק מללפות את צווארו ולחנוק אותו! לא האמנתי שהוא עשה לי את זה.
הובלתי אותה לתוך הבית תוך שאני נאבקת בעצמי אם לומר לה את האמת או לא. אך לא היה זמן 
והבית  ושוב. למעשה, הפעמון לא חדל מלצלצל כל הערב  ושוב,  לכך, משום שהפעמון צלצל שוב, 

נמלא במהירות באנשים שבקשתו של ר' שלמה פשוט חשמלה אותם!
באותה עת לא היה לי כלל ארגון, תקציבים, חברים, שום דבר. רק רעיון שעלה במוחי. אך מה יכולתי 
לעשות? כל אלה שבאו לביתי באותו ערב היו כה נרגשים וכנים, שלא הייתה לי ברירה. ממש הוכרחתי 

על-ידם לממש את הרעיון שלי.
"באותו ערב נולד ארגון 'הנני'. ברברה ג'נוב, האישה שהייתה המנכ"לית שלי בעשרים וחמש השנים 
שלאחר מכן, הייתה בין באי ביתי באותו ערב, ובשבוע שלאחר מכן חתמנו שתינו, בחשש רב, על חוזה 

עם 'מדיסון סקוור גרדן'.
כפי שרבים זוכרים עד לעצם היום הזה, העצרת של 'הנני' ב'מדיסון סקוור גרדן' הייתה הצלחה חסרת 
תקדים. הקהל מילא את האולם עד אפס מקום, רוב הנוכחים עמדו בשל מחסור במושבים. האירוע 
יורק. אך  בניו  והרדיו החשובות  ושודר בכל תחנות הטלוויזיה  לכד את תשומת לבה של התקשורת 
חשובה מכך הייתה ההשפעה המוחשית שהייתה לו על חייהם של אנשים. החזרנו אלפים רבים של 

יהודים רחוקים ליהדותם, וייסדנו תנועה עולמית של תשובה.

כיום 'הנני' הוא ארגון קירוב בינלאומי שהשיב אלפי יהודים למורשתם. אנו משדרים תכנית טלוויזיה 
ארצית בעשרות תחנות ברחבי ארה"ב; הקמנו את 'מרכז מורשת של הנני' בניו יורק שבו מתקיימים 
'מגזין הנני' ומלאים בסיפוק עמוק מן הידיעה  שעורים ביהדות ללא הפסקה; אנו מוציאים לאור את 

שזכינו לשנות את חייהם של אנשים.

ומי אחראי לכל זה? ר' שלמה קרליבך כמובן!

בנספח 2 מובאות דוגמאות לאנשי מופת נוספים שלקחו אחריות.
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 נסכם את הפעולה ואת המערך:
כולנו חיים במציאות חיים נורמלית – משפחה, אחים, אחיות, הורים, מורים בית ספר, חברים, וכולי.

לכולנו יש דברים שאנו שמחים בהם ודברים שמעצבנים אותנו. 
השאלה מי אנחנו – האם נהיה כמו כולם זורמים עם החיים. או שנפעל בשביל שבסביבה שלנו יהיה 

טוב יותר למי שסביבנו.
נהג  בבית ספר,  )קופאית בסופר, המנקה  אותם,  אינו מעריך  לו, אנשים שאיש  לועגים  חבר שהכול 
אוטובוס וכולי( חבר שצריך עזרה בלימודים, ההורים שצריכים עזרה בבית או אפילו המורה שכולם 

משתוללים בשיעור שלו.
מה אני עושה? האם אני יושב מהצד ומסתכל כי לא אכפת לי, אולי בכלל איני שם לב?

או שאני קם ופועל! לוקח אחריות, כי אכפת לי!
ִחשבו רגע – על ר' שלמה קרליבך.  מעבר להכרת גדלותו, ר' שלוימל'ה מהווה לנו דוגמא חיה לכך 

שאם רוצים אפשר לקום ולעשות, לקום ולפעול. 
איך העולם היה נראה אם כל האנשים היו מתנהגים כמו ר' שלמה קרליבך?!

מדהים נכון? בואו לפחות נהיה אנחנו כמותו.
הדבר תלוי רק בנו, אם נרצה להשפיע, לפעול, לקדם – נצליח!  אבל... הכול תלוי בכך שנדע לצאת 
מהמסגרת הפרטית שלנו ולקחת אחריות על כל החברה שלנו, על כל עם ישראל. זה הייעוד שלנו 

בעולם.
תותחים, קחו אחריות!

נספח 1:

לידתו של ארגון יד שרה:
בשנת תשלו )1976( עברו אורי ומיכל לופוליאנסקי לגור בירושלים. החורף הקשה בשנה זו גרם 
לבעיות נשימה אצל תינוקות רבים והם נזקקו למכשירי אדים. בכדי להקל על מצוקתם קנה 

לופוליאנסקי מספר מכשירי אדים ופתח בביתו גמ"ח )גמילות חסדים( להשאלה.
באותה תקופה יצא אביו של אורי, ר' יעקב לופוליאנסקי לִגמלאות. הוא ביקש להנציח את שם 
אימו שרה, שנספתה בשואה. אורי הציע לו להגדיל את מספר המכשירים בגמ"ח - והוא הסכים. 
כך נוסדה יד שרה כשלמילה "יד" כפל משמעות: "יד" כזיכרון לשרה לופוליאנסקי הי"ד ו"יד" 
פיזית המושטת לעזרה. עם השנים נפתחו סניפים נוספים בירושלים וברחבי הארץ, לצד הסניף 
נוספו שירותים רבים, אשר  הביתי שקיים עד היום. לצד עשרות סוגי המכשירים המושאלים 
יחד מעניקים לחולים, קשישים ומוגבלים את האפשרות להמשיך ולחיות בבתיהם, במסגרת 

הקהילה שלהם. 
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סרט 'כוורת בסרט': סרט חמוד 

ומתוק על כך שאנו חייבים את 

הפרטים הקטנים בחיינו והם אלו 

שמובילים להתקדמות!!

נספח 2:
דמויות מופת בנושא: 

הברון רוטשילד
בכינויים  ידוע  הראשונה.  העלייה  בתקופת  בארץ  היהודי  ביישוב  עיקרי  תומך  ציוני,  נדבן 
יעקב, ראשון  זיכרון  פינה,  בין המושבות שתמך בהן: ראש  היישוב".  ו"אבי  הידוע"  "הנדיב 

לציון, פתח תקווה, מזכרת בתיה, כפר תבור ובנימינה.

בנימין זאב הרצל
עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי, יליד בודפשט. מפתח רעיון הציונות המדינית 
ומייסד הציונות כתנועה לאומית-מדינית ממוסדת. בתנועה הציונית, ואחר כך בציבוריות 
היהודית ביישוב בארץ ישראל וברחבי העולם – ובכלל זה גם בספרות, ביצירה ובמחקר, 

הוענק לו התואר "חוזה המדינה".

הרב אריה לוין
היה משגיח בתלמוד-תורה ירושלמי. הוא נודע כאיש חסד גדול. כונה אבי האסירים או רב 
האסירים. היה מרבה לבקר בבית החולים למצורעים בשביל לעודד את רוחם תוך סיכון 

בהדבקות.

הרב שלמה גורן
היה הרב הצבאי הראשי מקום המדינה ועד שנת תשלא. במשך תקופה קצרה היה הרב 
הראשי של תל אביב-יפו ולאחר מכן התמנה לרב הראשי לישראל. נלחם רבות על כשרות 

ושמירת-שבת בצה"ל.
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 הצגת חודש ארגון היא הדרך הטובה ביותר להטמיע את הנושא אצל החניכים שלנו. כשהם מציגים 
בעצמם את הדמויות, נכנסים אליהם, ואומרים את המסרים בקול. הנושא חודר אליהם ומשפיע בצורה 

החזקה ביותר.
 יש בנספח 2 לפעולה 3, ארבע דמויות מופת עם סיכום קצר על כל אחת.  חלק את השבט לקבוצות. 

כל קבוצה תציג לפי הפרטים על הדמות או על מעשה שעשתה. 
 אפשר  להציג את הדמות של המנקה בבית ספר שתמיד מרים את כל הכסאות של התלמידים 
מגלה  זאת,  רואה  מאוחר  בכיתה  נשאר  שבמקרה  תלמיד  הלכלוך.  כל  את  ומנקה  להרים  ששכחו 

איכפתיות וָיזמה ומחליט לשנות את המצב.
השבט  )אולי  קבוצה  מארגן  הילד  המנקה,  עם  הילד  מערכות:  למספר  הסיפור  את  לחלק  אפשר   

מהסניף(, הקבוצה משנה את המצב.

או סיפור  שנמצא בחוברת  יש משחק  מטרת המאגר הזה היא לסייע לך לשפר את הפעולות. אם 
שפחות התחברת אליו תוכל לקחת מהמאגר הזה מתודה חילופית. במידה שתרצה להרחיב, תוכל  
להכין פעולות נוספות על אותו נושא. תוכל להיעזר גם בפעולות מאתר התנועה. ובמשחקים מתוך 

החוברת משחקים. 

מרוץ שליחים- מחלקים את השבט לשתי קבוצות שוות. הקבוצות עומדות בשני טורים. המדריך עומד 
במרחק מסוים מהקבוצות. לקריאת – 'היכון צא!' החניך הראשון מכל קבוצה יוצא בריצה, נותן "כיף" 
יוצא  "כיף" מהחניך שלפניו  וכך הלאה, חניך שקיבל  "כיף" לבא בתור.  ונותן  למדריך, חוזר לקבוצה 

למירוץ. הקבוצה שמסיימת ראשונה מנצחת!

 1 ולתת למישהו להקריא. נמצא בנספח  'יד שרה'  אפשר להדפיס לחניכים את סיפור ההקמה של 
פעולה 3

הצגות

משחקים ומתודות
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יישום נושא

 יש עמותה באזור מגורכם?- אם מדובר בעמותה של עזרה לעניים, ִערכו התרמה. 
– ִקבעו  מראש עם העמותה ועם הקומונר וקבעו שם  עמותה של עזרה לילדים חולים או מוגבלים 
פעילות, אפשר לשמח בשירים וריקודים.  אפשר לקחת את ילדי העמותה לסיבוב או לפעילות כלשהי! 

בהצלחה! 
 עמותות לחולים: עלי שיח, על"ה, חברים לרפואה, קו לחיים, זכרון מנחם, יד שרה, הצלה, שמחה 

לילד, עזר מציון.
 עמותות צדקה: יד אליעזר, חסדי נעמי, פעמונים, ועד הרבנים, קופת העיר- בני ברק, תכלית.

צ'ופר סיום

אחריות חברתית= אהבה, חיבור, רגישות, יישום, ויתור, תביעה, חסד, בקרה,
רעות, תוכן, ָיזמה, תרומה.

אהבה – כדי לגשת לכל העניין, חשוב שנדע לאהוב את עם ישראל ולרצות בטובתו.
חיבור – לערכים עליהם עומדת הערבות ההדדית.

רגישות – לשים לב לבעיות בחברה.
יישום – לא להישאר בבית, לצאת ליישם בשטח.

ויתור – לפעמים צריך לדעת לוותר על אינטרסים פרטיים למען הכלל.
תביעה – אנחנו צריכים לקבוע רף גבוה בחברה שלנו- לקיחת אחריות וכדומה.

חסד – לפעול לעזרת הנזקקים.
בקרה – לעבוד כל הזמן עם מצפן פנימי שבודק אם אנחנו אכן פותרים את הבעיות.

רעות – חלק מלקיחת האחריות היא כמובן התחברות זה לזה – אחדות.
תוכן – אנחנו מצפים מהחברה שתתבסס על תוכן, שאיפות וכדומה. ולא על דברים ריקים

ולא חשובים כגון בילויים וכולי.
ָיזמה – בראש ובראשונה עלינו לפתוח ראש וליזום פעולות לשינוי ולשיפור המצב הקיים.

תרומה – ה' נתן לנו כוחות ועלינו לתרום מעצמנו את המירב למען תיקון העולם.





שבט נווה-מעוז
אחריות על

חיבור עם ישראל 
לקב"ה 
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למדריך

מדריך יקר! 
המערך הזה הוא אולי החשוב ביותר שתעביר בכל תקופת ההדרכה שלך! ולא,לא 
ישראל  במדינת  והמרכזי  החם  הנושא  הוא  הזה  הנושא  פרועה.  בהגזמה  מדובר 
ואנו קוראים לזה  'פוסט ציונות',  בעשרות השנים האחרונות. החוקרים קוראים לזה 

תחיית הקודש.
מה הכוונה? שנים על גבי שנים עם ישראל חלם על מדינה משלו, צבא משלו וממשלה 
משלו. והנה, ביום בהיר אחד – הדבר פשוט קרה! ברגע זה, הציונות החילונית פשטה 
למה  עוד  אין  הסיפור!  נגמר  התגשם,  והתפללנו  שחלמנו  מה  כל  אם  הרגל.  את 

להתאמץ, הציונות הגשימה את ייעודה!

לומר  אפשר  חומרית  מבחינה  בסך-הכול,  הרי 
שהגשמנו כמעט את כל מה שרצינו. 

אך האם זה הכול?
נכון שיש מדינה, אך איך היא נראית? האם רק עד 
לכאן אנו מסוגלים להגיע? מה עם כל הדיבורים 
היפים על מדינה יהודית שתלך על פי חוקי המוסר 
השאיפות  כל  עם  ומה  נעלמו?  הם  התורה?  של 
קדוש?  וגוי  כוהנים   ממלכת  כאן  ליצור  הגדולות 
נכון  נבואה?  שכינה?  השראת  המקדש?  עם  מה 
דגאולה'.  'אתחלתא  היא  ישראל  שמדינת  למדנו 
אבל לאן מתקדמים? מהן השאיפות שלנו הלאה 
אחרי שלב ההתחלה? נראה כאילו כולנו קפאנו. 
ובאין-סוף  מבנים  בכמה  הסתיימה  החלוציות 
משרדים? אנו רוצים להביא את החניכים להבנה 

שחסר כאן משהו, חסרה לנו רוח גדולה. 

'לוקחים  הוא  ארגון  חודש  נושא 

שלנו  הנושא  ישראל'  בעם  אחריות 

עם  חיבור  הוא  מעוז-נחלה,  שבטי 

דווקא  לקדוש-ברוך-הוא.  ישראל 

מתחיבים  שלנו  החניכים  שבו  בגיל 

רוצים  אנחנו  מצוות.  עול  בקבלת 

יעבדו  יסתפקו בזה שהם  שהם לא 

את ה' וישמרו על קיום תורה ומצוות 

לכולנו  שיש  יבינו  שהם  בשלמות. 

אחריות על כל עם ישראל.                     

בהצלחה  ענקית! ספי נודלמן
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פעולה מס' 1: נותנים כיוון!

נווה-מעוז

מטרות: 
 החניכים יבינו כי לעם ישראל יש תפקיד וייעוד. 

 החניכים יבינו כי לאחר שבדור הקודם זכינו שעם ישראל יהיה מבוסס בארצו מבחינה חומרית מוטל 
על דורנו לתקן ולרומם את קומת הרוח בעם ישראל. 

מהלך הפעולה:

שלב א: משחק-מי חושב ש...
מהמשחק הזה החניכים יבינו שמדינת ישראל נמצאת במצב חומרי מצוין.

נעמיד את כל החניכים בשורה אחת. בכל שלב של המשחק, נקריא משפט אחד מן הרשימה. חניך 
שלדעתו המשפט נכון, יתקדם צעד אחד. חניך שלדעתו המשפט שגוי, ִיסוג צעד אחד אחורה.

 ישראל זכתה לפחות במדליה אחת בכל אחד ממשחקי הקיץ האולימפיים מאולימפיאדת ברצלונה 
עד אולימפיאדת ריאו. 

 ישראל נחשבת כיום למעצמה של ייצור ופיתוח טכנולוגיה צבאית ואמצעי לחימה.
 80% מאוכלוסיית ישראל מאמינים באלוקים.

 סגן אלוף העולם בשחמט הוא ישראלי.
 מאז שנת אלפיים זכו שישה ישראלים בפרס נובל בתחום המדעים.

 מערכת הבריאות בישראל היא הרביעית בעולם ביעילותה.
 ישראל ממוקמת במקום ה-19 בעולם במדד הפיתוח האנושי.

 שיעור הילודה בישראל עומד על 19 לידות לשנה לכל אלף נפשות, השיעור הגבוה ביותר מבין כל 
המדינות המפותחות.

 יחידות העילית של צה"ל – מוערכות בין היחידות הטובות ביותר בין צבאות העולם. 
 אזרח ישראלי מייצר בממוצע 1.5 ק"ג של אשפה ביום.

)כל המשפטים נכונים(
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שלב ב: מחאת המילקי
בשלב זה החניכים יבינו שלמרות כל השפע הגשמי שאנו חיים בו, אנשים מחפשים משהו אחר.

 נקריא לחניכים את הקטע הזה:

עשרות  על  אחוזים  מאות  של  פער  רב:  זעם  מעוררת  שבהחלט  תמונה  עולה  המחירים  מהשוואת 
מוצרים אותם צורכים ישראלים רבים על בסיס יום יומי. כאמור, אחד המוצרים עם הפער הגדול ביותר 
הוא מעדן "מילקי" של חברת "שטראוס", אשר הפער בין המחיר שלו בארץ ובין מעדן דומה בברלין 
הגיע ללא פחות מ-221 אחוז)!(.אז כמה יעלה לכם "מילקי" בברלין? פחות משקל אחד בלבד. "אחד 
נכתב בעמוד הפייסבוק שהעלה את  הדברים שאנחנו הכי מתגעגעים אליהם בישראל הוא מילקי" 
הפוסט הויראלי "עולים לברלין", "שימו לב לתמונה של המחיר של המילקי גרסת ברלין )שבגרמניה 
הוא גם גדול יותר( רק 0.19 יורו. 80 אגורות ישראליות. מילקי בישראל במבצע סוף עונה עולה קצת 

מעל 3 שקלים ליחידה".
מאיים  מכתב  או  רקטות,  התקפת  מילואים,  של  בעיצומם  קרה  לא  בישראל  אותי  ששבר  "הרגע 
מתלבט  שאני  בסופר  כשקלטתי  לכאורה,  פשוט  ברגע  קרה  הוא  לקחתי.  לא  שלמזלי  מהמשכנתא 
אם לקנות רביעיית מילקי לילדים, או שאולי היום נוותר. כאן, אני לעולם לא מתלבט על אוכל בסופר. 
בחיים לא!". עוד נכתב בפוסט: "בקיצור, להישאר בארץ – זה לחסוך מעצמכם ומהילדים שלכם מזון, 
עשירים.  ולבני  לעשירים  רק  מתאפשר  פשוט  זה  בישראל,  לחיות  רוצים  שהיינו  למרות  ודיור.  חינוך 
לרוב האוכלוסייה שלא מסודרת מלידה – מגורים בישראל הם התעללות כלכלית שנמשכת כל החיים. 

נתראה בברלין!".
מתוך אתר כיכר השבת

נשאל: בעצם, למה להישאר בארץ? יקר כאן, יש שנאת חינם, פיגועים, שחיתות. לא עדיף לעבור   
לארצות-הברית?

נשמע תשובות. בינתיים לא נסכם את הדיון, אלא נעבור לשלב ג. 

שלב ג: הבנת תפקידנו
 נקריא לחניכים קטע מנבואת יחזקאל הנביא המתאר את תהליך הגאולה.
נקדים לקריאה שאלה מנחה: האם לדעתכם הנבואה הזו התגשמה ומתי? 

ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה;  ְוִהיא, ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם, ָסִביב  "ָהְיָתה ָעַלי, ַיד-ה', ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה', 
ָהֲעָצמֹות  ֲהִתְחֶייָנה  ֵאַלי--ֶּבן-ָאָדם,  ַוֹּיאֶמר  ְמֹאד:  ְיֵבׁשֹות  ְוִהֵּנה  ַהִּבְקָעה,  ַעל-ְּפֵני  ְמֹאד  ַרּבֹות  ְוִהֵּנה  ָסִביב; 
ָהֵאֶּלה; ָוֹאַמר, ה' אלו-הים ַאָּתה ָיָדְעָּת: ַוֹּיאֶמר ֵאַלי, ִהָּנֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה; ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם--ָהֲעָצמֹות 
ְוָנַתִּתי  ִוְחִייֶתם:  ַהְיֵבׁשֹות, ִׁשְמעּו ְּדַבר-ה: ּכֹה ָאַמר ה' אלו-הים, ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם, רּוַח 
ה':  ִּכי-ֲאִני  ִויַדְעֶּתם,  ִוְחִייֶתם;  רּוַח,  ָבֶכם  ְוָנַתִּתי  עֹור,  ֲעֵליֶכם  ְוָקַרְמִּתי  ָּבָׂשר,  ֲעֵליֶכם  ְוַהֲעֵלִתי  ִּגיִדים  ֲעֵליֶכם 
ְוִנֵּבאִתי, ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי; ַוְיִהי-קֹול ְּכִהָּנְבִאי, ְוִהֵּנה-ַרַעׁש, ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות, ֶעֶצם ֶאל-ַעְצמֹו: ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה-ֲעֵליֶהם 
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ִּגִדים, ּוָבָׂשר ָעָלה, ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור, ִמְלָמְעָלה; ְורּוַח, ֵאין ָּבֶהם: ַוֹּיאֶמר ֵאַלי, ִהָּנֵבא ֶאל-ָהרּוַח;
ִהָּנֵבא ֶבן-ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל-ָהרּוַח  }ס{  ֹּכה-ָאַמר ה' אלוה-ים ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח, ּוְפִחי

ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה, ְוִיְחיּו: ְוִהַּנֵּבאִתי, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני; ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו, ַוַּיַעְמדּו ַעל-ַרְגֵליֶהם--ַחִיל,
ָּגדֹול ְמֹאד-ְמֹאד: ַוֹּיאֶמר, ֵאַלי, ֶּבן-ָאָדם, ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה; ִהֵּנה ֹאְמִרים, ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו 
ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו--ִנְגַזְרנּו ָלנּו: ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ֹּכה-ָאַמר ה' אלו-הים, ִהֵּנה ֲאִני ֹפֵתַח ֶאת-ִקְברֹוֵתיֶכם 
ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם, ַעִּמי; ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל: ִויַדְעֶּתם, ִּכי-ֲאִני ה':  ְּבִפְתִחי ֶאת-

ִקְברֹוֵתיֶכם, ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם—ַעִּמי: ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם, ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל-ַאְדַמְתֶכם; 
ִויַדְעֶּתם ִּכי-ֲאִני ה', ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי--ְנֻאם-ה':

חלק מהחניכים יגידו שהנביא מתאר את תחיית המתים, ואכן זה נכון.
והפך לאבק אדם במשרפות של אושוויץ.  ישראל התייאש מהגאולה,  יש כאן גם תיאור איך עם  אך 

פתאום הוא חוזר לחיים, עולה לארץ ישראל  ומתיישב בה.
 נשאל: לפי הנבואה של יחזקאל התפקיד שלנו נגמר לא?! הנה אנחנו בארץ ישראל?

ושאלה נוספת: מהי המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים בפרק?
המילה רוח. רואים שאחרי שהגוף כבר שלם לכאורה, עדיין אין בו רוח.

עדיין  עור מלמעלה. אבל הרוח  גידים, בשר  בגאולה: הראשון: התקומה החומרית.  יש שני תהליכים 
חסרה. והשני: נפיחת הרוח בגוף.

בשביל הרוח צריך ציווי נפרד:  ַוֹּיאֶמר ֵאַלי, ִהָּנֵבא ֶאל-ָהרּוַח; ִהָּנֵבא ֶבן-ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל-ָהרּוַח  }ס{  ֹּכה-
ָאַמר ה' אלוה-ים ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח, ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה, ְוִיְחיּו: ְוִהַּנֵּבאִתי, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני; ַוָּתבֹוא ָבֶהם 

ָהרּוַח ַוִּיְחיּו, ַוַּיַעְמדּו ַעל-ַרְגֵליֶהם--ַחִיל, ָּגדֹול ְמֹאד-ְמֹאד:

סיכום
גדולים  תהליכים  רואה  האחרונות,  השנים  במאה  ישראל  עם  על  רחבה  בהסתכלות  שמסתכל  מי 
שהיא  מדינה,  הקים  הוא  הסיכויים  כל  נגד  שנה.  אלפיים  של  מגלות  יצא  ישראל  עם  ועצומים. 

מהמפותחות בעולם.
ועל-אף כל זה עם ישראל עדיין איננו מרוצה! אם כן, מה חסר לו? הרי עם ישראל נמצא במצב חומרי 

הכי טוב שהיה לנו מאז ימי דוד ושלמה. עם ישראל מחפש דבר אחר, עם ישראל מחפש משמעות!
מחפש לברר מהי הדרך שלו, ומהו התפקיד שלו בעולם.

ופה אנו נכנסים לתמונה. תפקידנו הוא להראות לעם ישראל את המטרה הגבוהה. לתת לו משמעות 
ליעד  ואיך מגיעים  וגוי קדוש  כוהנים  זו ממלכת  ישראל, מה  לו מהו הערך של עם  רוחנית, להסביר 

הגבוה הזה.
ובשפת הנבואה של יחזקאל הנביא – להרים את הרוח של עם ישראל.
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נספחים: הרחבה למדריך

"ודור בעל רוח גדול ,חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה ,לשמוע דברים 
ומבוררים. עם גדלם  ועיקר הגדולה של הדברים, הוא שיהיו מסוימים  גדולים. 
רחבם והיקפם. המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים המוסריים, 
הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בם, אחוזה בהן, תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה 

שהוא יכול לשער ועד כמה שכח ברורו יכול להגיע...."
)מאמר הדור עמוד קיא(

הרב מלמד אותנו שדור כזה בעל עוצמות, שביכולתו לקום מהגלות ולהקים 
צריך  אותו.  לא תספק  היא  רק במטרה החומרית,  יוכל להסתפק  לא  מדינה, 

לשים לפניו למטרה גם את תחיית הרוח והקדושה.

נתניהו  יוני  של  ממכתב  חלק  כאן  להביא  אפשר  רציניים  לשבטים   

לחברתו: 

רינה, 
את כבר כמעט בת שש עשרה. האם מסוגלת את להאמין, שחיית כבר כמעט רבע 

מכל תקופת חייך?
לחרק, החי רק ימים מועטים, נדמה ודאי שהוא חי תקופת-זמן עצומה. אולי 

מסיבה זו נראה לנו, שיש לנו עוד נצח שלם של חיים. האדם אינו חי לעולם ועליו 
לנצל כמידת יכולתו את תקופת חייו. עליו להשתדל למצות אותם עד תומם. 

כיצד למצות אותם, איני יכול לומר לך. אילו הייתי יודע בבירור, הרי שמחצית 
מחידת-החיים הייתה נפתרת.

אני רק יודע, שאיני רוצה להגיע לגיל מסוים, להסתכל סביבי ולגלות פתאום 
שלא יצרתי דבר, שאני ככל שאר בני-האדם שאצים ורצים כמו חרקים, אצוא 

ושוב, ולעולם אינם עושים דבר, חוזרים  על שיגרת חייהם ויורדים אלי קבר 
בהשאירם צאצאים, שרק יחזרו על ה"לא כלומיות" שלהם עצמם.

 במכתב באה לידי ביטוי חוסר המשמעות בחברה החילונית, עולם של נהנתנות שאינו שואף לכלום 
ואין לו לאן להתקדם.
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1  ניתן להשמיע או להקריא לחניכים את השיר חזון יחזקאל/ עמיר בניון.

 אפשר גם להביא את השיר "לונדון לא מחכה לי" המתאר אישה שאין לה משפחה וחברים – ורצונה  
לעבור לגור בלונדון כי שם 'החיים' טובים יותר.

לברר עם החניכים,  בעצם למה לא לעבור ללונדון? 

לונדון לא מחכה לי /שלום חנוך

שלום 
אני נוסעת 

אני לא רוצה 
שתלוו אותי הלאה 
לא שיש לי אשליות 

בקשר ללונדון 
לונדון לא מחכה לי 
גם שם אהיה לבד 

ואולי זה כבר לכל החיים 
להיות לבד 

אבל בלונדון יש יותר סרטים 
בלונדון יש מוסיקה טובה 
בלונדון טלויזיה מצוינת 

בלונדון אנשים יותר אדיבים 
כך שהייאוש נעשה יותר נוח 
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פעולה מס' 2: לוקחים אחריות

נווה-מעוז

מטרות:
לאחר שדיברנו בפעולה הקודמת על חשיבות הרוח והייעוד של עם ישראל, בפעולה זו החניכים יבינו 

כי האחריות על תוספת קומת הרוח מוטלת על כתפיהם.
 החניכים יבינו כי כל אדם ולו הקטן ביותר, מסוגל לחולל שינויים גדולים.

 החניכים יבינו כי האחריות על הפחת הרוח בגוף האומה, מוטלת על כתפיהם. 

מהלך הפעולה:

שלב א: משחק "מחתרות"
בשלב הזה החניכים יבינו כי לכל אדם יש יכולת להשפיע ולשנות.

הוראות המשחק:
"לוחמי מחתרת".        כל השאר הם  )התופס(.  ה"בריטי"  מן השחקנים משחק את תפקיד  הכנות: אחד 

מגדירים שטח שישמש "בית-הסוהר".
מהלך המשחק:  ה"בריטי" רודף אחרי  "לוחמי המחתרת".  כל "לוחם מחתרת" שהוא מצליח לתפוס 
לו  ונותן  ל"בית-הסוהר"  "פורץ"  ב"בית-הסוהר" עד שאחד מחבריו  נשאר  הוא  ל"בית הסוהר".  נכנס 

"כיף", לאחר מכן הוא יכול לברוח מ"בית-הסוהר" ולהצטרף לחבריו שבחוץ. 
הלוחמים  אם  זאת,  עם  יחד  לזה.  זה  ידיים  שמחזיקים  לוחמים  קבוצת  לתפוס  יכול  אינו  ה"בריטי" 

מחזיקים ידיים זה לזה, אסור להם לזוז.
אם לתפקיד ה"בריטי" נבחר חניך, מומלץ לצרף אליו חניך נוסף לתפקיד.

שלב ב: סיפור
 בשלב הזה יבינו החניכים עד כמה לקיחת אחריות היא חשובה ועד כמה היא יכולה להשפיע.

נקריא לחניכים את הקטע הזה:

דממה  בזיכרון.  לך  שנחרטת  העוצמתי  מהסוג  דממה  לשכוח.  אפשר  אי  הלילה  אותו  דממת  "את 
דממה  והילדים.  האישה  בחברת  שקט  ערב  בסתם  ואפילו  בעבודה,  בחלומות,  אליך  שמגיעה 
שמתיישבת לך באמצע המוח ולא נותנת מרגוע, רוצה לשנות לך את סדרי החיים. דממה שדורשת 
תשומת לב והתייחסות בכל רגע. אני מתכוון לאותו לילה ארור בקרב בבינת ג'בל.  אותו הקרב שבו 
הסמג"ד קפץ מנגד. והשליך עבור אנשים אחרים את הדבר היקר ביותר עלי אדמות, את החיים. את 
ההרגשה והבחילה שליוו אותי באותם הרגעים אקח ִאתי אל הקבר ואולי אף לאחר מכן. לראות את 
המפקד מתבוסס בדמו, ולדעת, לדעת שהוא בעצם יכול היה לברוח, שהיו לו מספר שניות. שאף אחד 
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2
לא היה כועס עליו, הרי ברור, יש לו אישה ושני ילדים, יש לו מה להפסיד. אבל הוא

בחר אחרת, בחר לקפוץ ולהפסיד הכול, או יותר מדוייק, להרוויח, הכול. באותן דקות איומות
שנראו כנצח, הוא מלמל המון משפטים לא ברורים, בוודאי נזכר בהוריו, באישתו, בילדיו,

בילדות ברעננה, במכינה בעלי ובאוניברסיטה.
אבל לפתע הוא נקב בשמי, התקרבתי אליו בחשש, נסיתי לשמוע מה הוא אומר, אבל הקצף והדם 
שיצאו מפיו הפריעו לו. הוא מלמל מספר מילים, על לפיד, אחריות ואמונה. אף אחד אחר לא הבין, אבל 

אני הבנתי, רועי השאיר לנו צוואה: להמשיך, להמשיך את הדרך שבה הלך, את הדרך והאמונה שלו.
הוא הרים בקושי רב את ידו השמאלית, הפצועה ומלאת הדם, והעביר אליי את המשדר.

לקחתי ממנו את המשדר, שידע כל כך הרבה מבצעים ופעולות, המשדר שסימל אצלנו ביחידה את 
האחריות, הנתינה ללא גבול והחיוך של רועי. לקחתי מידיו את המשדר וִאתו את האחריות על היחידה, 

והאחריות על הלפיד, לפיד האמונה שלעולם לא יכבה..."
בנספח 1 יש קטע קריאה חלופי.

סיכום ביניים:
נשאל: למה רועי קליין קפץ על הרימון? האם לא חשב על אישתו ועל ילדיו שיגדלו בלי אבא? מה עבר 

לו בראש? 
נחתור לתשובות בסגנון: יש לו אחריות על החילים שלו, על עם ישראל וכולי. אפשר להיעזר בדברי 

הרמב"ם שבנספח 2.
הראשונה:  במשחק.  לשחק  כיצד  אסטרטגיות  שלוש  יש  "מחתרות".  במשחק  פתחנו  הפעולה  את 
פשוט לברוח הכי רחוק מה"בריטי". כך כמעט וודאי שלא נתפסים. אבל בצורה זו כל הקבוצה תפסיד. 
השנייה: להסתכן לבד בפריצה ל"בית-הסוהר". אבל אז קיימת סבירות גבוהה  להיתפס. והאסטרטגיה 
השלישית והטובה ביותר: לעבוד יחד. כשלכולנו יש מטרה משותפת ואנחנו משלבים ידים ופועלים יחד 

אף אחד לא יכול לעצור אותנו. 

לכל אחד מאיתנו יש אחריות על כל מי שנמצא מסביבו.
אמנם לא כולנו רועי קליין, אך לקיחת אחריות איננה הברקה חד-פעמית. לקיחת אחריות היא תהליך 

ארוך של חינוך עצמי שבו אדם לומד להתמקד בצרכי הכלל גם על חשבונו האישי. 
בכוחו של כל אחד ואחד לחולל שינוי משמעותי.

שלב ג: דיון
לאחר שבפעולה הקודמת הבנו שמטרתנו היא לרומם את עם ישראל, לחבר אותו לקדוש ברוך הוא  

ולהיות הלפיד שלפני המחנה, עלינו לדון איך אנחנו יכולים למלא את השליחות הזו?  
תיקון  על  אחריות  לקחת  עליהם  שמוטל  להפנמה  החניכים  את  מביא  הוא  ביותר.  חשוב  הזה  הדיון 

הכלל. 
כאן רצוי להעלות רעיונות ליישום הנושא, מה אנו יכולים ומוכנים לעשות?

בנספח 3 יש צ'ופר מתאים.
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נספח 1: קטע קריאה
תחליף לקטע "הלפיד" על רועי קליין:

עופר שרון הוא 'הקונטרה' של רועי קליין. אם רועי קליין הוא הדמות שממנה אפשר ללמוד אחריות 
ונתינה, עופר שרון הוא הדמות שממנה לומדים לאן אגואיסטיות וחוסר אחריות יכולות להביא אותנו.

לפעמים דברים שלומדים על דרך השלילה הם ָעצמתיים יותר. כל מדריך יבחר את הקטע המתאים 
על-פי ראות עיניו.

סמ"ר עופר שרון מקיבוץ אשדות יעקב היה דמות מפתח בצוות שלו. לצד איכויותיו 
כמנהיג הוא נודע כנושא בשורת "ארבע אמהות". הוא לא הסתיר את עמדותיו בדבר 
הצורך לסגת מרצועת הביטחון, למרות שהיו חריגות ולא פופולריות בקרב החיילים.

כשהתגייס היה רחוק לחלוטין מהרעיונות הללו. תמיד שאף להיות לוחם ביחידה 
מובחרת. בניגוד למה שניתן לשער, גם בקיבוץ מוגדר הצבא כעונש, אלא שאפשר 
להימנע ממנו בהצטרפות ליחידת עילית אינטימית. כדי להתקבל ליחידה שכזאת, 
התאמן שרון אימוני כוח יום יום, ועוד בהיותו בתיכון רץ 250 ק"מ בשבוע. בסופו של 

דבר מצא את עצמו בסיירת צנחנים, אחרי שנפסל במבדקי סיירת מטכ"ל.
בעצמו.  מאוד  גאה  והיה  המועמדים  מאות  מבין  ראשון  דורג  הסיירת  בגיבושון 
באשדות יעקב היה פעם מקובל ללכת לסיירת צנחנים. אחר כך, למשך כעשרים 
שנה, נשברה המסורת. אביו, יואב, היה בזמנו קצין ביחידה בימים שפיקד עליה דב 

תמרי, ויחד עם אהוד ברוג )ברק( סיים בהצטיינות את בה"ד 1.
בפברואר 1999 נהרגו בלבנון מפקד סיירת צנחנים, רס"ן איתן בלחסן, ושני סגנים, 
עופר  המקלען,  כי  ב"הארץ"  נחשף  חודשים,  כמה  לאחר  טיטו.  ולירז  גרנית  דוד 
שרון, החליט לא להסתער. "לא העזתי לרדת", סיפר. "ידעתי שמי שיירד למטה לא 
ויכוח  חוזר. ידעתי שלהסתער עכשיו זה למות במלחמה דבילית". הדברים הציתו 
על גבולות ההסתערות. בדף למפקד שחילק קצין חינוך ראשי דאז, אלעזר שטרן, 
נכתב לכלל מפקדי צה"ל כי "אני חשבתי על האנשים מגבעת התחמושת. נזכרתי 
במקלען אחר, איתן נווה". בשיר מתאר המפקד כיצד שלח את "איתן, שלא היסס 
לרגע", לחם ונהרג. "למה הוא )עופר שרון( לא קם?", שואל שטרן ומשיב: שילוב של 
כוחות אחרים  יש  "כל אחד פוחד. אבל מול הפחד בדרך כלל  ואידיאולוגיה.  פחד 
שדוחפים קדימה... אמא אדמה - גם אם היא לא שלו אלא לבנונית, משכה אותו יותר 
הוסיף  יותר מהבושה". שטרן  ואפילו  מאשר הרעות, האחריות, הדבקות במשימה 
כי "היו לנו די פחדנים גם בעבר. אבל כשפחדנות מעורבת באידיאולוגיה, זו בעיה 

אִמתית וצריך להפעיל את מעצור החירום. זה מה שעשיתי". 
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2 נספח 2: הרחבה למדריך

"ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וידע שעל 
ייחוד ה' הוא עושה מלחמה וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב, לא באשתו 

ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למחמה..."

היוצא  ישראל  בעם  חייל  להרגיש  צריך  כיצד  אותנו  מלמד  מלכים  בהלכות  הרמב"ם 
למלחמה. הוא מוכן להקריב את כולו ונותן את מרב כוחותיו למימוש המשימה.

"וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה. שנאמר 'אל 
ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם'. ולא עוד אלא שכל דמי ישראל 

תלויין בצוארו..."
)רמב"ם, הלכות מלכים ז,טו( 

נספח 3: צ'ופר

זהו סיפור על ארבעה אנשים כולם, מישהו, כל אחד ואף-אחד. 
פעם אחת היה תפקיד מאוד חשוב וביקשו מכולם לעשותו. לכולם היה ברור 

שמישהו יעשה זאת אבל אף-אחד לא עשה זאת. מישהו כעס על כך, כי זה היה 
תפקיד של כולם . ולכולם היה רושם שכל אחד יכול לעשות זאת אבל...

אף-אחד לא ידע שזה לא יעשה על-ידי כולם. בסופו של דבר מישהו הואשם 
על-ידי כולם שאף אחד אינו עשה את מה שכל אחד היה יכול לעשות. 
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פעולה מס' 3: הכול מתחיל ממני!

נווה-מעוז

מטרות:
 החניכים יבינו שכל מהפכה גדולה מתחילה במהפכה שהאדם הפרטי יוצר בעצמו.

 החניכים יבינו שמשום כך, הדרך לתיקון העולם עוברת דרך תיקון האישיות הפרטית.

מהלך הפעולה:

שלב א: מירוץ שליחים
הוראות: מחלקים את השבט לשתי קבוצות. קובעים את נקודת התחלת המירוץ ואת נקודת הסיום. 
מחלקים את קטע הריצה למספר מקטעים שווים כמספר הרצים בכל קבוצה. בכל תחילת מקטע 

קובעים תחנה. בכל תחנה מעמידים שני חניכים, אחד מכל קבוצה. 

בהינתן אות, המירוץ מתחיל. על כל אחד משני החניכים הראשונים להעביר חפץ קל כלשהוא לחניך  
מהקבוצה שלו שבתחנה השנייה. כל חניך בתחנה שקיבל לידיו את החפץ רץ במהירות ומעביר אותו 

לתחנה הבאה. הקבוצה הראשונה שמביאה את החפץ ליעדו מנצחת.

שלב ב: מהפיכת הרוח לאורו של אלקנה.
נשאל: מי יודע מהו הסיפור האחרון בספר שופטים?

פילגש בגבעה – תושבי העיר גבעה שבנחלת בנימין עושים מעשה סדום ממש. הם עוברים על גילוי 
עריות, ושפיכות דמים. עם ישראל רוצה להשמיד את העיר הזו, אך שבט בנימין מגן עליהם ומתפתחת 

מלחמת אחים.
לשם השוואה נשאל: כמה אנשים מבני ישראל ומבני בנימין ביחד נפלו במלחמה הזו? 

מעל ל- 25,000  איש.
נשאל: כמה חילים נפלו בכל מלחמות ישראל ובפעולות האיבה למיניהן?

פחות מ23,500... 
על  נוספים שהם זוכרים מספר שופטים, מעידים  לברר אלו סיפורים  אם השבט זורם, אפשר 

הבעיות בעם ישראל?
חוסר סולידריות ועזרה הדדית במלחמות, עבודה זרה – פסל מיכה, גדעון )רוצים להרוג אותו כי הוא 
שחט את השור שכל השכנים שלו שמרו להקריב לבעל על-אף שלא היה להם מה לאכול(. יפתח,  

ועוד..
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לעומת זאת, בספר שמואל פתאום רואים שבעם ישראל יש נביאים, הם נלחמים יחד נגד
הפלישתים )על-אף ההפסד, הם מגובשים(. ותוך כמה עשרות שנים  קמה מלוכה, יש בית

מקדש ועם ישראל שולט על כל העולם.
מה מוביל לשינוי הזה? 

המדרש מספר לנו על אלקנה, אבא של שמואל:
בנדבה...  הוא  עליו  שקיבל  ואחת  התורה  מן  שלשה  בשנה  פעמים  ארבעה  לשילה  עולה  היה  אלקנה 
עלה אלקנה ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין עמו... וכשעולים עמו בדרך היו 
לנין ברחובה של עיר והיו מתקבצין האנשים לבד והנשים לבד שכן האיש היה מדבר עם האיש והאשה 
עם האשה וגדול עם הקטן והיתה המדינה מרגשת והיו שואלים להן להיכן תלכו ואומרים להם לבית 
האלהים שבשילה שמשם תצא תורה ומעשים טובים ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד, מיד עיניהם 
משגרות דמעות ואומרים להם נעלה עמכם וכן אמר להם עוד הפעם עד שעלו עמו לשנה הבאה חמשה 
והיו עולין עמו כמו  בתים ולשנה האחרת עלו עמו עשרה בתים ולשנה האחרת הרגישו כולם לעלות 
ששים בתים ובדרך שהיה עולה שנה זו אינו עולה לשנה האחרת עד שהיו כל ישראל עולין והיה אלקנה 
מכריע את כל ישראל לכף זכות וחינך אותם במצות וזכו רבים על ידו. הקב"ה שהוא בוחן לבות וכליות 
א"ל לאלקנה אתה הכרעת את ישראל לכף זכות וחנכת אותם במצות וזכו רבים על ידך אני אוציא ממך 
ידו הא למדת בשכר מעשה  ויזכו רבים על  ויחנך אותם במצות  בן שיכריע את כל ישראל לכף זכות 

אלקנה שמואל.
תנא דבי אליהו רבא פרק ח

אלקנה אינו מחכה שמישהו יקים ארגון חזרה בתשובה. הוא פועל בעצמו.
הוא מזהה  שיש בעיה, עם ישראל אינו מחובר לקדוש-ברוך-הוא, עם ישראל הפסיק לעלות לרגל. והוא 

לוקח אחריות ופועל בשביל שעם ישראל יעלו לרגל. 
ישראל  כל עם  על  גדולה מצליח להשפיע  ואמונה  מוכר, עם התמדה עצומה  ולא  אדם אחד פשוט 

ולחבר אותם לקדוש-ברוך-הוא.

סיכום
במשחק ראינו שלכל יחיד ויחיד יש השפעה על כל הכלל. הדרך ליצור שינויים גדולים לא מתחילה 
בארגון של מליון אנשים שיעשו משהו. היא מתחילה בזה שאני אפעל נכון בצורה כי טובה שאפשרית. 
כשמגיע תורי במירוץ אני אתן את כל כוחות המרץ והאנרגיה שלי בלי קשר למה יעשה מי שלפני או 

מי שאחרי. 
בדיוק כך, פעל אלקנה. הוא הצליח להרים ולסחוף אחריו את כל עם ישראל. כך אנחנו בתנועת אריאל 
ומצוות  תורה  של  לחיים  ישראל  עם  את  לחבר  ופועלים  מקום  בכל  סניפים  מקימים  לפעול,  רוצים 

בשלמות. 
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בגיל בר מצווה, גיל שבו אנו נחשבים כבוגרים ומחויבים בשמירת תורה ומצווה בשלמות, זה התפקיד 
שלנו: 

קודם כל לבנות את עצמנו, להעמיק בתורה, להשתדל לעבוד את ה' ולעשות את מה שה' רוצה ממני. 
ועל-גבי זה לקחת אחריות על כלל ישראל ולפעול ולהרים את כל עם ישראל להכרה בייעוד שלנו 

כיהודים. לברר מה ה' רוצה מִאתנו. 

כאן המקום להדגיש לחניכים את החשיבות שלהם ואת המסוגלות שלהם.
חשוב להדגיש כי כל מהפכה מתחילה קודם כל ברצון ובלב של כל אחד ואחד.

למי שמעוניין, יש כאן הזדמנות לדבר במרומז עם החניכים על התמודדות עם יצרים, לא ממקום מטיף 
ותוקף אלא בעדינות ומתוך רצון לעזור לכולנו להתרומם לעולם טוב יותר.

תמיד  היא  הָחכמה  אבל  חולשה.  של  רגעים  יש  יצרים,  יש  לכולנו  התמודדויות,  יש  שלכולנו  להגיד 
להתקדם קדימה. בָעצמה. 

חומרי עזר והעשרה
 בפעולות נגענו בכוח שלנו לשנות את העולם ולעשות אותו טוב יותר.

מצורפים כאן מספר קטעים שבעזרתם תוכל להעמיק את השיח בנושאים אלו.

אני ואתה נשנה את העולם, 
אני ואתה אז יבואו כבר כולם, 

אמרו את זה קודם לפני, 
לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם. 

אני ואתה / אריק איינשטיין 
לחן: מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם, 
אני ואתה אז יבואו כבר כולם, 

אמרו את זה קודם לפני, 
לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם. 

אני ואתה ננסה מהתחלה, 
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא, 

אמרו את זה קודם לפני, 
זה לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם. 
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3 העולם שייך לצעירים...

מדינה עם רמטכ"ל בן 32 ושגריר באו"ם בן 34
יכולה להיווצר רק אם בחור בן 35 מתכנן אותה

הרצל היה בן 35 כאשר כתב את "מדינת היהודים",
איינשטיין )ולא אריק( היה בן 26 כאשר ניסח את תורת היחסות.

ואריק )ולא איינשטיין( היה בן 25 כאשר הקים את 101.
והאר"י )ולא פוטר( הנחיל את לימוד תורת הקבלה בגיל 34.

כי העולם שייך לצעירים, אם הם רוצים...
ואל תגידו לי שהמבוגרים מציבים מכשולים, ושהזקנים מעמידים 

מחסומים ושהישישים בגופם משמשים מעצור להתקדמותנו.
כי אענה לכם שדוד בן גוריון היה יושב-ראש ועדת היסוד של 

פועלי אגודת ציון, וששיא נדיר שלו עוד לפני כן, היה להיות פועל 
ביקב. כמה בני עשרים היום פועלים ביקב?!...

גולדה מאיר צורפה בגיל 27 להנהלת "סולל בונה" ובגיל 30 
הייתה מזכירת הפעילות.

כן, אני רואה שאתם מחייכים, אני רואה את זה ומוכן להסתפק 
בפחות מזה.

אבל ִרשמו לפניכם, שהצעירים הטובים האלו ועוד רבים אחרים, 
עם הקוקו והסרפן ובלעדיהם, לא בזבזו חצאי ימים בצפייה 
בטלוויזיה ולא בילו את לילותיהם בפיענוח סעיפי משכורת, 

וכנראה שלא פצחו גרעינים בערב שבת...

 נקריא את הסיפור הזה:

כשהייתי קטן אהבתי מאד את הקרקס. במיוחד אהבתי את החיות, ומכל החיות אהבתי את הפיל.
במשך ההופעה הציג הייצור הענקי הזה את כישוריו.

בהפסקה שבין ההופעות היה הפיל קשור בשרשרת ליתד שהייתה נטועה באדמה. היתד לא הייתה 
אלא חתיכת עץ לא גדולה, ורק כמה סנטימטרים ממנה היו תקועים באדמה.

שלם  עץ  לעקור  שיכולה  הזאת  שהחיה  לחלוטין,  לי  ברור  היה  והחזקה,  הכבדה  השרשרת  למרות 
מהשורש ללא קושי, יכולה בקלות רבה למשוך את היתד הקטנה מהאדמה ולברוח.

התעלומה הייתה ברורה וגלויה לעין: מה מחזיק אותו שם?
כשהייתי בן חמש או שש, עדיין סמכתי על חכמתם של המבוגרים, שלשאלתי ענו, כי הפיל לא בורח 

משום שהוא פיל מאולף.
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שאלתי את השאלה המתבקשת: אם הוא מאולף, אז למה בכלל צריך לקשור אותו?
לא זכור לי שקיבלתי תשובה הגיונית. עם הזמן שכחתי את תעלומת הפיל והיתד, אך לפני כמה שנים 
פגשתי מישהו מספיק חכם, שידע את התשובה: "הפיל לא בורח כי הוא קשור ליתד דומה מאז שהיה 

צעיר מאד."
עצמתי עיניים ודמיינתי את הגור הקטן, רגע אחרי שנולד... 

אני בטוח שאז הפילון דחף, משך, הזיע ועשה הכול כדי להשתחרר, אבל לשווא! 
היתד הייתה חזקה ממנו. אני מוכן להישבע שהפילון היה נרדם מותש מהמאמצים, כדי לקום למחרת 
היום ולנסות להשתחרר, וכך גם ביום שאחרי ובזה שאחריו. עד שהגיע היום, יום איום ונורא בחייו של 

הפילון, שבו השלים עם חוסר האונים שלו ונכנע לגורלו.
מוסר השכל לא לפילים בלבד ! הפיל החזק והגדול הזה שאנחנו רואים בקרקס, לא בורח, כי הוא 
יכול. הוא זוכר את אי היכולת שלו, את תחושת חוסר האונים שהפנים מעט אחרי  מאמין שהוא לא 
שנולד. הדבר הכי נורא הוא שאף פעם לא הטיל ספק של ממש בתכונה זו. הוא אף פעם לא ניסה 

לבחון את כוחו מחדש...
יום  כל  ולעשות  לעשות,  יכולים  שאיננו  מאמינים  שאנחנו  דברים  אותם  של  רשימה  לערוך  המלצה: 

משהו אחר מתוך רשימת ה"לא יכול"..."

מאגר משחקים ומתודות
נפרוס את השטיח על הרצפה. ונאמר לחניכים לעמוד עליו.

 נספר על ספינה של סוחרים ששטה לארץ רחוקה למצוא זהב ויהלומים.

באחד הימים פרצה סערה גדולה, הסוחרים השליכו מהספינה את כל רכושם כדי להקל על משקלה, 
אך שום דבר לא עזר, והספינה טבעה. הסוחרים נפלו למים. הם כבר חשבו שבא ִקצם. פתאום, אחד 
הסוחר,  אותו  אל  שחו  הסוחרים  כל  זאת.  עשה  הוא  כיצד  הבין  לא  איש  המים.  על  נעמד  הסוחרים 
ונדהמו לגלות שהוא עומד על שטיח. הסוחרים כולם התקבצו על השטיח הקסום שצף על-פני המים. 
והנה פתאום שמו לב שהשטיח הפוך! פירוש הדבר הוא שאם בתוך דקה לא יהפכו את השטיח, הקסם 

ייאבד והם יטבעו!  
כאן על החניכים למצוא פתרון כיצד להפוך את השטיח בזמן שכולם עומדים עליו, תוך דקה .כמובן 

שאסור לרדת ממנו..
אפשר לדבר עם החניכים על הכוח שלנו לפעול ביחד, למעט עם ישראל. כמו בפעולה השניה.

 שיר לריקוד:
לשבטים שעושים ריקוד במופע חודש ארגון, השיר "אם אין אני לי מי לי" – של אודי דווידי.

מעולה להעביר את המסר של הנושא. 



שבט נחלה-חב"ב
מנהיגות



נחלה-חב"ב - מנהיגות 
למדריך / רכז חבריה ב'

מנהיגות – איזו מילה מפוצצת!
או לכל הפחות  או הרמטכ"ל.  רוצים להיות מנהיגים. להיות ראש הממשלה  כולנו 
באמת  כולנו  האמת  ומצד  אחריו.  לסחוף  שמצליח  שדרה  חוט  בעל  אדם  להיות 
יהיו  סביבה  בכל  החברים.  ומול  בישיבה  שלנו,  האחים  מול  במשפחה,  מנהיגים, 

מקרים שנמצא את עצמנו בעמדות שידרשו מִאתנו לתפוס פיקוד.

מִאתנו?  דורש  להנהיג  הרצון  מה  בפועל,  אבל 
לא לכולנו יש כריזמה מטורפת ולא כולנו יודעים 
צעירים  עוד  אנחנו  על אחרים.  להנחית פקודות 

ולא כל כך מחשיבים אותנו...

גובה,  לא  גם  עושה מנהיג,  אלא שלא הכריזמה 
בראש  הוא  אִמתי  מנהיג  חזק.  קול  או  חוסן 
ובראשונה אדם שיש לו חזון, אדם שיש לו אמונה 
לחיות.  ראוי  ואיך  לעשות  צריך  מה  של  והבנה 
הוביל את  זאת  ועל-אף  היה מגמגם  רבנו  משה 

עם ישראל.
דוד המלך היה נער, כשעמד לפני שאול ושכנע 
ייתכן  לא  כי  גוליית  מול  לקרב  לצאת  אותו 

שפלשתי ערל יקלל את ה'.

כמנהיגים, נדרש מִאתנו, לזהות מה עם 

ישראל צריך מִאתנו.

מפריע  שזה  להבין  אכפתיות,  לגלות 

וכואב לי שהמציאות איננה מתוקנת.

לא   – אחריות  לקחת  הבא  ובשלב 

ִאתי.  בא  מי  לראות  לצדדים  להסתכל 

בן  נחשון  כמו  למים  לקפוץ  פשוט 

עם  כל  את  אחרינו  ולסחוף  עמינדב 
ישראל.

ליצור  רוצים  אנחנו  אריאל   בתנועת 

דור של מנהיגים. זה החזון של תנועת 

שפועל  ה'  עובד  דור  "לגדל  אריאל: 

ולקיום  להוספת קדושה, לתיקון עולם 

פעיל  מנהיג  דור  בשלמות...  מצוות 

ואכפתי היוצר שינוי באומה הישראלית 

כדי לקדמה לבניין אריאל".

 וזו המשימה של חבריה ב והשבט החדש!
בהצלחה! שלמה אזולאי 054-5398321

הרגישו חופשי להתקשר ולהתייעץ....  
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פעולה מס' 1: לפתוח את העינים, מה עם ישראל צריך

נחלה - חב"ב

לקחת  בצורך  ב;  חבריה  של  בתפקיד  נעסוק  ארגון  בחודש  הפעולות  במערך   – מנהיגות"  "יוצרים 
אחריות על הובלת שינויים בעם ישראל בכל המקומות והתחומים. ניגע ונחקור מהן התכונות הנדרשות 

ממנהיג, וננסה להבין שעם ישראל צריך אותנו בתור מנהיגים יראי ה' הפועלים בכל תחומי החיים.

בפעולה זו נבין שבתור חבריה ב, מוטלת עלינו האחריות להוביל שינויים בעם-ישראל – אנחנו הנוער! 
על-אף, ואולי דווקא בגלל, שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, יש עדיין הרבה מה לעשות.

מטרות הפעולה: 
 החניכים יבינו כי יש עוד הרבה מה לשפר בעם שלנו.

 החניכים יבינו שהאחריות על השינויים בעם ישראל מוטלת על כתפנו.

עזרים: 
 כתבות או נתונים על המצב בעם-ישראל. נספח 2

שלב א: ַמשהו חסר כאן
לפני הפעולה: נשנה איזשהו שינוי קטן בסדר של החדר )כסא הפוך בכניסה, איזה לכלוך וכולי(. על 

השינוי להיות ניכר. 
אם הפעולה נערכת בחוץ, אפשר לפזר מעט לכלוך בשטח שבו אתם מתכוונים לשבת.

נשים לב למי השינוי מפריע.
נחלק מספר כתבות ונתונים על המצב בעם-ישראל היום. )נספח 2( 

 אפשרות חילופית ויצירתית: נחלק את השבט למספר קבוצות, ונטיל עליהן משימה: לכתוב ולקריין 
שידור חדשות. על ה"שידורים" להישמע כמה שיותר אותנטיים. 

על הרצפה נפזר או נתלה על הקירות את הכתבות כחומר רקע

נערוך דיון: 
 מה גורם לחסרונות ולבעיות העולים בכתבות?

 מה חסר לנו בעצם?
מזה,  זה  אכפתיות  בעם,  אחדות  חזקה,  מנהיגות  כמו:  ומשמעותיים  מרכזיים  לדברים  להגיע  ננסה 

הסכסוך הערבי- יהודי, סובלנות, ביטחון, חיבור לתורה וכולי.. 
נסכם ונכתוב על דף את הנקודות המרכזיות.
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שלב ב
נספר על הניסוי שערכנו בתחילת הפעולה ונסכם: 

רצינו להראות שעלינו להיות אנשים שאכפת להם ממה שקורה סביבם, אנשים שלוקחים אחריות 
על מה שקורה. מי שאכפת לו גם פועל בשביל לשנות. אפשר לעבור ליד חיסרון במציאות ולראות 
אותו כמציאות נתונה, ואפשר לעבור ולהחליט שהוא דורש תיקון והתגייסות לעשייה. הדבר נכון כלפי 

חפצים הזרוקים על הרצפה ולא פחות נכון כלפי החסרונות העמוקים יותר במציאות ובעם ישראל.

נערוך דיון:
 האם אכפת לנו בכלל מהמצב של עם-ישראל היום? מדוע?

 מדוע האחריות הזאת מוטלת דווקא עלינו?
 מה אפשר לעשות ביומיום? אולי אנחנו פשוט צריכים לחכות לזמן מתאים שיגיע תורנו לפעול בעם-

ישראל?

נקרא את הקטע של הרב יונה גודמן )נספח 1(.

סיכום
העניין הוא לחיות חיים של שליחות. עלינו להבין שמוטלת עלינו האחריות להיות המנהיגים שמובילים 
את העם והמדינה באחריות, מתוך רצון לבנות את הקומה הרוחנית של עם ישראל, אי אפשר לשבת 
בצד ולחכות שמשהו יקרה לבד. אנחנו שליחים. צריך שיהיה אכפת לנו מהמצב הקיים , לפתוח את 
העיניים למה שקורה סביבנו ולהתחיל לחשוב מה עושים? איך פועלים כדי לשפר את המצב הקיים, 

ולאן אנחנו רוצים להוביל את העם שלנו?

הרב אבינר:

שו"ת מצולם - איך אני יכול 

להיות אור לגויים?

2 דקות לצפייה -חפשו בגוגל – הרב צבי ישראל טאו בשם הרב צבי )אותו מקור ב"צמח צבי" עמוד א, קעט( ספר: לאמונת עתנו כרך א עמוד טו- 
מומלץ למי שרוצה להעמיק עוד בנושא...יהודה הכהן קוק זצ"ל.
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1 נספח 1 :

אך לזה אנו נדרשים! לקום ולפעול, לקום ולתת. לא רק באירועים חד פעמיים שבהם 
ובכוחנו.  בעצמנו  אמונה  צריך  היומיום.  בחיי  ובעיקר,  גם,  אלא  נפש,  מסירות  נדרשת 
לעם  ובוודאי  לעצמו,  שעוזר  למי  יעזור  שה'  אמונה  ולהשפיע.  לתקן  ביכולת  אמונה 
אשר יקומו לעזרתו. צריך להרים את הדגל, את דגל האמונה והעשייה. לגלות נכונות 
להתמודד עם קשיים. לעסוק בדברים שאינם נוחים רק לך. עלינו לחוש ששעון נצחי 
מתקתק מאז ימי אברהם אבינו ועד ימינו אלה, ואנו חלק מהרצף הגדול. משמעות העבר 

וסיכויי העתיד תלויים בדור הזה. האם חשים אנו את האחריות הנובעת מהשייכות? 
כשנכדינו ילמדו בהיסטוריה על דורנו, תקופת דור הבנים )לעומת דור הבונים של לפני 
פלמ"ח  קרבות  להילחם  רק  ולא  אידיאליים,  חיים  לחיות  שהיה  הצורך  על  שנה(,   60
והתחיל   – המחנה  מתוך  שקם  קומץ  על  נכדינו  כשילמדו  שלפנינו,  בדור  כמו  נועזים 
להוביל, על קומץ של "מכבים" מחודשים, שלא היססו לפעול, האם עלינו אישית ילמדו? 

האם נשכיל להיות בעצמנו אותו קומץ? 
ושאלה זו היא אישית. הרי רבים בני האמונה הקמים ופועלים, המוכנים "לחיות למען..." 

ולא רק "למות למען..." והשאלה אישית – "האם מצטרף אתה?" 
האם אתה צופה מהצד, ולכל היותר מוחא כפיים? האם אתה מתנהג כצופה במשחק 
כדורסל בטלוויזיה, המתלהב, צועק ומעודד את קבוצתו – מתוך הכורסה בבית? או האם 

בוחר אתה להיות בעצמך על המגרש – מזיע ומתאמץ, באופן אישי?! 
צריך להסתכל במראה – ולעלות על המגרש. שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, "לחיות 
למען...", "בכל מאודך". ואת כל זה ניתן ללמוד גם מימי הזיכרון ומהנופלים. לא ללמוד 
רק מעצם נפילתם – אלא בעיקר מעצם חייהם. מחיים של אמונה ועשייה שרק הגיעו 
לשיאם עת נדרשו למוסרם. צריך להוריד את תמונת הזיכרון מהקיר, ולהופכה לעמוד 

אש המנחה אותנו למסור את חיינו יום אחרי יום, שנה אחרי שנה! 
הגיעה העת להבליט את היותנו "תנועת נוער" אִמתית. לא תנועה של מבוגרים למען 
לבדו  אחד  כל  המאמין,  נוער  הנוער!  של  כתנועה   – נוער"  "תנועת  אלא  לנוער,  עזרה 
וכולנו כאחד ביכולתו לפעול ולהשפיע, היום, ובמשך הימים כולם. נוער, המוכן לחיות 

חיים של מסירות נפש.
)מתוך- להוריד את תמונת הזיכרון מהקיר, הרב יונה גודמן(
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נספח 2:
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פעולה מס' 2: תכונות המנהיג. מנהיגות שמחוברת לתורה

נחלה - חב"ב

מטרות הפעולה:
 החניכים יזהו ויכירו את התכונות הבסיסיות הנדרשות ממנהיג.

 החניכים יבינו כי מנהיגות אִמתית היא דווקא כזו המחוברת לתורה.

עזרים: 
 תמונות של מנהיגים )נספח 1(

שלב א: מיהו מנהיג
נפזר את תמונות המנהיגים מנספח 1 על הרצפה.

נערוך סבב קצר שבו כל אחד יבחר דמות מהתמונות  או דמות מנהיגותית אחרת,
ויסביר מדוע בחר בה.

נקרא את הקטע "מיהו מנהיג" )נספח 2(. 
אדם  ההופכים  מרכזיים  שלבים  שלושה  ישנם  מנהיגים.  להיות  יכולים  אנחנו  גם  שבעצם  נסביר 

מהשורה למנהיג: 
1. זיהוי חוסר )מהי הבעיה הקיימת? היכן דרוש תיקון?(.

2. אכפתיות )הבעיה מפריעה לנו, טורדת את מנוחתנו.(.
3. נטילת אחריות ופעילות למען שינוי המציאות.

שלב ב: מנהיג מתוך תורה
נציג מצב תיאורטי שבו נבחר במדינת ישראל ראש ממשלה דתי )מומלץ להשתמש בנספח 3(,

ונעורר דיון סביב השאלות:
 האם אתם בעד ראש ממשלה ששומר תורה ומצוות?

 איך לדעתכם המדינה תיראה אם זה יקרה?

המנהיג  קם  שהנה  בישראל  הימין  תקוות  על  נספר  ז"ל.  שרון  אריאל  על  בקצרה  לחניכים  נספר   
האידיאלי, על העובדה שבנה במו ידיו יישובים רבים בחבל עזה ובשומרון. נספר איך פתאום השתנה 
לחלוטין, הגה את ָתכנית ההתנתקות מגוש קטיף וגירש יהודים מביתם. נסביר שזה מה שקורה אם 
המנהיגות אינה מחוברת לתורה. אם כל הערכים והאידיאלים אינם נובעים מהתורה –  אפשר לשנות 

את הדעות ִבין רגע בגלל כל מיני אירועים שוליים. 
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2 סיכום:
ולכן אנחנו חייבים מנהיגים שכל העשייה שלהם היא מתוך התורה.   התורה היא היסוד של הכול, 
אחרת כל הערכים והעקרונות החשובים שאנחנו מאמינים בהם יכולים להשתנות בעקבות כל מיני 
מציאויות מורכבות. ללא אמונה חזקה ובסיס מוצק ואיתן, עלולים עקרונות להתגמד ולהיראות כפחות 

חשובים, וממילא לא תהיה לנו בעיה לוותר עליהם! 

ככל שמנהיגינו יהיו יותר מחוברים לבסיס – לתורה, אז העשייה שלהם וההתנהלות שלנו כעם תהיה 
הרבה יותר אִמתית, יותר מכוונת למטרה ובוודאי תהיה גם יציבה ולא משתנה לפי תנודות הרוח.

נספח 1 – תמונות מנהיגים:
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נספח 2  - מיהו מנהיג מבוסס בחלקו על דברים מתוך האתר של 'חברים מקשיבים'

אחד  מועמד  להפוך  בשביל  הדרושות  התכונות  באמת  מה  נכון  יותר  או  מנהיג?  מיהו 
למנהיג יותר אידאלי מאשר החבר שלו?

כמו:  בשמות  תזכרו  בוודאי  מההיסטוריה,  זוכרים  אתם  מנהיגים  אלו  אתכם  נשאל  אם 
דוד בן גוריון, מנחם בגין ויצחק שמיר. אלו מנהיגים! מצד שני גם סטלין, לנין ומוסוליני היו 
מנהיגים גדולים. אמנם דיקטטורים, אבל מנהיגים. ואם נביא אותה בפרובוקציה אז גם אין 
מנוס מלהגיד שגם אדולף היטלר היה מנהיג. כן כן. הבן אדם הכי שנוא, משוקץ, מתועב, 
חולני שהצמיחה האנושות, גם הוא יכול להיות מנהיג. מנהיגים יכולים להיות האנשים הכי 
בזויים בעולם, האנשים הכי קטנים בעולם, האנשים הכי חלשים בעולם ועדיין אם הם יהיו 

במקום הנכון ובזמן הנכון, הם יוכלו לשבת על כס ההנהגה.
אז מה זה אומר לנו? שאולי אנחנו צריכים לחשוב שוב פעם על כל התפיסה שלנו אודות 
מנהיגות, מיהו מנהיג ומה הופך בן אדם להיות מנהיג. שהרי לא כל בן אדם שלובש את 

חליפת המנהיגות, מרוויח כמו מנהיג ונוסע במכונית של מנהיגים הוא באמת מנהיג. 
יודע להנהיג את היצרים  יכול להיות מנהיג גדול שמחביא בתוכו אדם מאוד קטן שלא 
שלו, את העיניים והפה שלו ואת התאוות ויצרי הנקם הקטנוניים שלו, ומנגד אם רק נפקח 
את העיניים בטוח נוכל לראות סביבנו מנהיגים אִמתיים שמנהיגים את עצמם בעוצמה 

שקטה, בלי רעש וצלצולים. כמה חבל שהם לא רצים לבחירות.
מנהיגות לא חייבת להתחבר באופן אוטומטי למושגים כמו: שלטון, מעמד וכבוד, מנהיגות 
זאת תכונה והיא יכולה להיות אצל כל אחד ואחד מאיתנו! הרי מה גרם לכל אותם אנשים 
ומה  חסר  מה  ולהבין  לזהות  היכולת  ולהנהיג?  להוביל  מההיסטוריה  מכירים  שאנחנו 
נדרש מהם לעשות, לקיחת האחריות על עצמם והכי חשוב העשייה! היכולת לתרגם את 

הרצונות והמחשבות שלהם לפעולות מעשיות.
ואנחנו? האם אין ביכולתנו לפתח את התכונות האלה במעגלים שמסביבנו? אנחנו לא 
מסוגלים לזהות נקודות בעייתיות ודברים שדורשים תיקון? לקחת אחריות על משהו קטן 
זה מורכב לנו? בוודאי שלא!! אך אנחנו נדרשים לקבל החלטה שאנחנו מעוניינים בכך! 

שזה חשוב לנו!
נו.. אז למה אנחנו מחכים?  

אהה, ופעם הבאה שיצא לכם להתגבר על מכשול מסויים, לא לפגוע או לעקוץ מישהו 
ומשלתם  עצמכם  את  הנהגתם  הכול  ולמרות  בו  לפגוע  לכם  בא  ממש  אבל  שממש, 

ברוחכם, לכו למראה הקרובה, זקפו את עצמכם ותראו איך באמת נראה מנהיג.

 )לקוח מאתר "חברים מקשיבים"(
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ישראל.  מדינת  של  ה-52  לכנסת   2027 בבחירות  הסופיות  התוצאות  לפנינו!  הן  "והנה 
קולות  בשכלול   ,27  – ביותר  הגדול  המנדטים  מספר  את  גורפת  היהודי  הבית  מפלגת 
המפלגות החרדיות ומפלגת הימין – הליכוד, מסתמן כי בפעם הראשונה בתולדות מדינת 
ישראל, מי שככל הנראה ינהיג את המדינה בשנים הקרובות יהיה אדם חובש כיפה – איש 

הציונות הדתית!!!

ומה  והפרשנויות על המאורע ההיסטורי הזה, מהן ההשלכות שלו  מיד, כל העדכונים   
הולך להיות כאן בשנים הקרובות.." 

אנשי הקצה 1: מאמר מאת הרב 
ערן טמיר, חובה לכל חניך ומדריך! 

מבהיר את החשיבות של לקיחת 
אנשי הקצה 2: חלק משיעור חפש באתר מכון מאירקיום החברה כולה.אחריות של כל אחד – לצורך 

של הרב ערן טמיר )13 דקות(, 

המרחיב ומפרט את רעיון "אנשי 

הקצה". מומלץ מאוד לצפות 

כדי להבין לעומק את הדברים.

חפש באתר מכון מאיר
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פעולה מס' 3: דרושים מנהיגים בכל מרחבי החיים

נחלה - חב"ב
רקע:

נברר  לתורה,  המחוברים  מנהיגים  בתור  לנו  זקוק  שעם-ישראל  הקודמות  בפעולות  שראינו  לאחר 
והיכן הם המקומות שבהם אנחנו צריכים לפעול. נראה כי העשייה  זו מהם מרחבי החיים,  בפעולה 
צריכה להתבטא בכל תחומי החיים )בית מדרש, צבא, פוליטיקה, אמנות, מוסיקה, קולנוע מחקר ועוד(, 
כמובן, כל אחד לפי יכולותיו וכישוריו. המטרה הסופית היא יצירת קומה של מנהיגים יראי ה' הפועלים 

בכל תחומי החיים, ויוצרים לנו תרבות שלמה ואיכותית של קודש.

מטרת הפעולה:
 החניכים יבינו שמוטל עלינו לתפוס מנהיגות בכל תחומי החיים בעם-ישראל.

עזרים:
 כרטיסי משימות מנספח 1

שלב א: חסר גלגל? אני גלגל
לבצע  צריך  ההוראה  את  ותנאי.  הוראה  יש  כרטיס  בכל   .)1 )נספח  משימה  כרטיס  חניך  לכל  נחלק 
על  עומד  בחדר  כשמישהו  אחת  רגל  על  לקפוץ  עליך  לדוגמה:  בחדר.  מסוים  משהו  שקורה  לאחר 

הכיסא. כל הכרטיסים יחדיו יוצרים שרשרת של התרחשויות המתרחשות זו אחר זו.  

נשאל את החניכים אם הם מכירים את המשפט "חסר גלגל? – אני גלגל".
נקרא את הקטע מנספח 2. 

ניתן לקבוצה  בום.   7 ונשחק את המשחק  כל החניכים למצב שתים,  נוריד את   –  אפשרות אחרת 
משימה לספור עד 49 בלי להיפסל.

כללי המשחק: כל אחד בתורו אומר מספר לפי הסדר, מ1 עד 49. מי שבתורו צריך לומר מספר שיש בו 
את הספרה 7 )7,17,27 וכולי( או כפולה של 7 )7,14,21 וכולי( אומר במקום המספר – בום.

אם מישהו מתבלבל מתחילים לספור מהתחלה.  

סיכום ביניים:
נציין שכפי שהחניכים בוודאי שמו לב, הפתקים היו קשורים זה לזה, ונסביר: במשחק, כל אחד קיבל 
משימה. הוא היה צריך להתמקד אך ורק במשימה שקיבל ובזמן המתאים לבצעה. כך הוא גם בחיים 
לו  המתאימות  המשימות  את  יש  מִאתנו  אחד  לכל  ישראל!  בעם  לפעול  באים  כשאנחנו  האִמתיים, 
על-פי הכישורים והיכולות שניתנו לו על-ידי הקדוש-ברוך-הוא, וכל אחד צריך להתמקד בתחום שלו, 
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במקום ובזמן המתאים, במשימות שהוא קיבל, כי בהן הוא הכי טוב ושם הוא יכול לתרום
הכי הרבה. כשנעשה את זה בצורה טובה בסוף נגיע לדבר השלם, למילוי המשימה הגדולה

שלנו: בניית הקומה הרוחנית של עם ישראל. 

שלב ב: אנשי קצה
נשאל את השאלות האלו. נקבע שעל כל תשובה חיובית יש להרים אצבע :

 האם אני שומע לִעתים קרובות שירים של זמרים חילונים )גם אם התכנים שלהם אינם מתאימים(?
הגדרים  על-פי  צנועים  אותם  להגדיר  יכול  שאיני  סרטים  לראות  קרובות  לִעתים  לי  יוצא  האם   

ההלכתיים שאני מאמין בהם?
 למעשה, האם אני מכיר את כל סדרות הטלוויזיה העכשוויות?

 האם אני מכיר את השמות של רוב המפורסמים החילונים בחברה הישראלית )גם את אלה העוסקים 
בתחומים שאינם ממש "צנועים"(?

על-פי האצבעות המורמות, ואם נרצה לרגע להיות אִמתיים עם עצמנו, רובנו שקועים ומעורבים בתרבות 
החילונית עם כל הכיעור וגועל הנפש שיש בחלקים נרחבים ממנה!!

ואיכותית  אִמתית  תרבות  לנו  שחסרה  מכך  נובע  הדבר  לדעתכם  האם  המציאות?  זאת  מדוע   
המחוברת לקודש?

נקרא את הקטע "אנשי קצה" מנספח 3.

סיכום הפעולה:
אנחנו צורכים כמעט את אותה התרבות שצורכים גם אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, אף-על-פי 

שאנחנו יודעים ומבינים שאין זו תרבות שמחוברת לקודש ואולי אפילו הפוכה לגמרי.
מתוך  החיים  תחומי  בכל  שיפעלו  אנשים  באומה  שיהיו  בכך  עצומה  וחשיבות  גדול  צורך  ישנו  ולכן 
חיבור לקודש. ב-ה-כו-ל! כמובן שבחינוך, בפוליטיקה ובצבא, אבל לא פחות מאלו אנחנו זקוקים לכך 
, בספורט, בעצם בכל התרבות שלנו! חייבים אנשי קצה-מנהיגים שיתעסקו גם  במוסיקה, בקולנוע 
בדברים האלה ממקום אִמתי שמחובר לתורה ולקודש. אנשים שיגרמו לכך שהקודש לא יתבטא רק 

בבית מדרש, אלא בחיי היומיום שלנו. 

עלינו לתפוס ָיזמה, להתמקד במשימות שלנו ולהבין את גודל האחריות. אחריות של כל אחד בכוחות 
שהתברך בהם, במקומות שבהם הוא יכול לתרום את עצמו לתהליך הזה של בניית הקומה הרוחנית 

בעם ישראל. 
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נספח 1:

כשהמדריך קורא בשמך, התחל למחוא כפיים

כשמישהו בחדר רץ מסביב למעגל, עליך לעשות
"שכיבות-סמיכה"

כשמישהו בחדר מוחא כפיים, עליך לעמוד על הכיסא

כשמישהו בחדר עושה "שכיבות-סמיכה", עליך לשיר בקול 
"אנחנו מאמינים, בני מאמינים"

כשמישהו בחדר שר "אנחנו מאמינים" עליך לרקוד במרכז 
המעגל

כשמישהו בחדר עומד על הכיסא, עליך לצעוק "אבא"

כשמישהו בחדר צועק "אבא", עליך לקפוץ על רגל אחת
במרכז המעגל

כשמישהו בחדר קופץ על רגל אחת, עליך לרוץ מסביב למעגל
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כשמישהו רוקד במרכז המעגל, עליך להשתיק את כולם

כשמישהו בחדר קופץ קפיצות צפרדע, עליך להשמיע
קולות נביחה

כשמישהו בחדר משתיק את כולם, עליך לתת
"כיפים" לכל הקבוצה

כשמישהו בחדר משמיע קולות נביחה, עליך להשמיע
יללות חתול

כשמישהו בחדר משמיע יללות חתול, עליך לשבת ולשלב ידיים

כשמישהו בחדר נותן "כיפים" לכולם, עליך לערום
ערימה של כיסאות

כשמישהו בחדר עושה ערימה של כיסאות, עליך לפרק אותה

כשמישהו בחדר מפרק ערימה של כיסאות, עליך לקפוץ 
קפיצות צפרדע
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נספח 2:

את  נתן  לי  ניתנה.  מעמד  באיזה  אפילו  אשכח  לא  תשובתו.  את  אשכח  לא  פעם  "אף 
תשובתו בחדר מואר אור קלוש, אי שם בפינה נידחת בצ'לסי, ואולם העם היהודי קיבל 
הגשמת  לעולם.  אותה  ישכח  לא  העם  וגם  ועמקיה,  ישראל  ארץ  בהרי  תשובתו  את 
ָתכניתו הראשונה נמנעה בגלל התפוררותה של רוסיה; את התוכנית השנייה הגשים. 
את דבריו לא רשמתי, אין צורך: הם נשתמרו יפה בזכרוני גם בלא זה. באותו חדר קטן, 

בקיץ 1916, גולל בפני את הרעיון הפשוט והנשגב של ה"חלוציות". 

- חלוץ פירושו "צועד בראש", אמרתי. - באיזה מובן? פועלים? 

- לא, זהו מושג הרבה יותר רחב. כמובן, דרושים גם פועלים, ואולם לא זהו המובן של 
המילה "חלוץ". לנו יהיו אנשים המוכנים "לכל", לכל מה שתדרוש ארץ ישראל. ל"פועל" 
יש האינטרסים הפועליים שלו, לחיילים ה- esprit de corps שלהם; לרופא למהנדס 
דור,  אנו צריכים להקים  אולם  כך.  יש הרגלים משלהם, אם אפשר לומר  ולכל השאר 
שלא יהיו לו אינטרסים ולא יהיו לו הרגלים. מטיל ברזל סתם. גמיש- אבל ברזל. מתכת, 
שאפשר לחשל ממנה כל מה שיש צורך בו בשביל המכונה הלאומית. חסר גלגל? - אני 
הגלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. צריך לחפור אדמה? אני חופר. צריך 
לירות? אני חייל. משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני עושה את 
הכל. אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם: אני- האידיאה הטהורה 

של שירות, מוכן לכל, אינני קשור בשום דבר; אני יודע רק ציווי אחד: לבנות. 

- אין בני אדם כאלה, - אמרתי. 

- יהיו. 

שוב טעיתי והוא צדק. הראשון מבני אדם אלה ישב לפני. הוא בעצמו היה כזה: עורך דין, 
חייל, פועל במשק חקלאי. אפילו לתל-חי בא לחפש עבודת-אדמה, מצא שם את מותו 

מכדור של רובה, אמר "אין דבר", ומת כבן אלמוות" 

)"מגילת הגדוד" כרך אבטוביוגראפיה עמ' 205-206(
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על הפסוק )במדבר יט( "זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל 
יטמא..." המציין דין הלכתי בדיני טומאת אדם וכלים והנקרא דין אוהל, דרש ריש לקיש בגמרא 

)ברכות סג:( "מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר 'זאת התורה 
אדם כי ימות באוהל'..."

ויש לשאול למה התכוון ריש לקיש בהדרכתו שעלינו 'למות' על דברי תורה, הרי ברור שאם הדברים 
כפשוטם אז כיצד עלינו לגלות 'מיתה' זו בחיינו המעשיים?! 

תשובות שונות ניתנו לשאלה זו ואחת מהן היא תשובתו העקרונית של הרב קוק )עין אי"ה ברכות ב, 
עמוד 390(: "כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו 

בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים 
אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, 

כעבודת אנשי החיל )הצבא( שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות 
יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. והם מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם ושמחים 
בעבודתם, באשר יודעים הם, כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל 

הממוצע, יצלחו את בני אומתם בחיים הממוצעים...  אם אנשי החייל ישובו להיות מתנהגים בחייהם 
בגבול הממוצע אז תהיה המדינה אבודה ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים, כי חמס ושוד יתרבה 

בה ויד צריה תשיג להדפה ולכלותה מעל פני האדמה". הסבר: כל חברה, כל קבוצת אנשים, שואפת 
לחיות חיים ממוצעים נורמליים בכל תחומי החיים - הכלכליים, החברתיים, הביטחוניים, ההשכלתיים 

וכו'. אך על מנת להגיע למצב נורמלי זה צריכה כל מדינה אנשים המוכנים לחיות 'חיי קצה' – מעבר 
לאמצע מבחינת ההשקעה, המאמצים, הזמן וכו' כדי שהחברה כולה תחיה באמצע. בכל קהילה ישנן 

ועדות שבהן נמצאים אנשים המוכנים לעבוד קשה יותר מהאדם הרגיל בדאגתם לביטחון, לחינוך, 
לקליטה וכו'. אם ח"ו לא יהיו בחברה אנשי 'קצה' לא רק שהיא לא תצליח לעלות ולהתפתח אלא לא 
תוכל להתקיים בחיי אמצע נורמליים ולאט לאט תתפורר ותתפרק. זאת ועוד, לא רק ש'אנשי הקצה' 

אינם מקטרים ואינם מתוסכלים על היותם כאלה, אלא הם שמחים בעבודתם ובתפקידם, ורואים 
זאת כזכות גדולה שנפלה בחלקם. זו ה'מיתה' שעליה דיבר ריש לקיש. כל חברה צריכה להוציא 

מתוכה אנשים בעלי אחריות ויוזמה, אנשים אידיאליסטיים הדואגים באמת לטובת הכלל גם עד כדי 
'מיתה'. כלומר, הם מתמסרים לתפקידם על חשבון נוחות, פרטיות וצרכים אישיים.

אוי לה לחברה שאין בתוכה מי שמוכן לקחת אחריות בשביל מימוש ערכיה ואידיאליה. החברה 
הישראלית היום צריכה הרבה 'אנשי קצה' בתחומים רבים, בבתי מדרש, בהתיישבות, בחינוך, 

בצבא, בפוליטיקה, בכלכלה, בתקשורת, בגידול משפחות גדולות ועוד ועוד, וכל זה מתוך חיים של 
תורה אמתית ושלמה, וכך ורק כך נזכה לחיי אמצע תקינים ונורמליים בכל תחומי החיים המעשיים 

והרוחניים. הטובים לקצה!
)הרב ערן טמיר(
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העצמת הסניף והשבט

מה המטרה של חודש ארגון, ואלו הזדמנות הוא מביא לנו?

1.לגבש את השבט.
 גאוות יחידה.

 מוראלים.
 פעולות משותפות )צביעת קירות, הצגות קומזיצים וכו'(

2. לחזק את הקשר האישי עם החניכים.
  יש לנו הזדמנות לפגוש את החניכים בזווית שונה של עשיה.

 לתת לחניכים תפקידים ובכך להראות להם שהם חשובים לנו.
 להגיד לחניכים מילים טובות כל הזמן!!!

3. להעביר מסרים ותכנים  דרך עשיה.
 במשך השנה כשאנו מעבירים פעולות החניכים שלנו פסיבים. עכשיו יש לנו הזדמנות להעביר להם 

את תכנים "דרך הרגלים" בעשיה שלהם.
 במשך השנה אנו יכולים לדבר הרבה על וויתור לחברים על התחשבות בזולת על איסור השחתה 
וכו' יש לנו יכולת מעשית לדרוש מהחניכים לפעול לפי אותם נורמות שאנו קובעים בפעולות )לוותר 
לחבר על תפקיד בהצגה, לא לצחוק ולהעליב חברים, להימנע מלשון הרע, לא להרעיש לשכנים, לא 

להשחית רכוש, לא לריב עם שבטים אחרים וכו'(
4. לגלות ולחשוף בחניכים יכולות חדשות.

 אפשר לפתח יכולות מוזיקליות, הצגה, הובלה, אחריות, ציור, אומנות וכו'.
 יש חניכים שהם שקטים מטבעם או נדחקים לשולי החברה. אפשר לקחת חניך כזה ולהעצים אותו 
את  ולחזק  כולם.  מול  טובה  מילה  לו  להגיד  אותו  לשבח  בריקוד  או  בהצגה  חשוב  תפקיד  לו  לתת 

המעמד שלו בשבט
5. הזדמנות לחזק את הסניף ולהביא חניכים חדשים.

 עד עכשיו נגענו באיך? עכשיו אני רוצה לשם שינוי לשאול למה?
תשובה: יש לנו מטרה להשפיע על עם ישראל כמה שיותר ולכן אנו רוצים להרחיב כמה שיותר את 

מעגל ההשפעה שלנו.
בשנה שעברה הצבנו מטרה להכפיל את מס' החניכים בתנועה. ב"ה עמדנו ביעד הזה.

השנה אנחנו רוצים להגדיל את מעגל ההשפעה שלנו על עם ישראל. בסניפים ובקהלים שעדיין לא 
הגענו אליהם. 
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בניית הצגה

1. לימוד מקדים - ללמוד את הנושא של השבט לעומק ברמה האישית ועם החניכים.
לשתף אותם בתכנון ולשמוע מהם רעיונות להצגה.

2. לכתוב או למצוא – סיפור ולהמחיז אותו. להצגה קצרה עם מסר ברור של 15 דקות.
3. לוודא שגם המסרים הישירים וגם העקיפים ראויים ונכונים – הצגה שבה מראים אלימות,

והתנהגות לא אלימה גם אם בסוף הגיבור חוזר בתשובה עדיין משאירה רושם שלילי שהחזק מנצח. 
לכן במידה שבחרת בסיטואציה כזו חשוב להבליט את הצער ואת הכאב של השחקן.

4.  לכתוב את כל הטקסט כולל מה כל שחקן עושה בכל שלב.
5.  שיתוף החניכים - לספר בפעולה אחת את כל ההצגה לכל החניכים לפני שלב החזרות וחלוקת 
התפקידים ולהתייעץ איתם מי רוצה תפקידים מסוימים. לא להיות מקובעים לטקסט ואם חניך מציע 

רעיון נחמד אפשר וכדאי לאמץ אותו ולתת להם בכך את התחושה שזו הצגה שלהם.
6.  לחלק תפקידים לפי התאמה – לדוגמא לא לתת לבחור ביישן תפקיד ראשי מנגד אסור לוותר עליו 

אולי להציע לו תפקיד בלי הרבה מלל. 
7.  העדפה היא לתת את התפקיד הראשי לחניך אחראי שאתה מעריך שיגיע לכל החזרות.

8.  לחלק את ההצגה לשלוש מערכות שונות ככה ניתן לעשות חזרה מסודרת בלי הפרעות. ואין עומס 
על הבמה.

ולשלב אותם  ושימוש בכישרונות קיימים של חניכים  יש חשיבות לתת דגש על פיתוח כישרונות   .9
בהצגה  -לדוגמא: יכולת דיבור בפני קהל, נגינה, שירה, ציור, חוגים שונים כמו קרטה וכדו'

10.  לוודא שהמסר ברור – יש אמירה ברורה.
11.  להעביר את המסר לא רק במילים אלא גם במחוות – במקום להגיד אני אוהב אותך לתת לו חיבוק 

או מתנה וכדו' ושהמעשים של השחקנים יבטאו את תחושותיהם
12.  דגשים להצגה -  ללמד את החניכים את כל הדגשים. ולעבוד איתם על זה - דיבור ברור ואיטי. 

פנים לקהל, הבעות פנים וידיים, לא להפנות גב לקהל, ללמוד לאלתר ולא להיתקע.
13.  לדאוג שיש תלבושות לכל השחקנים – אפילו סתם כובע.

14.  חזרות - בחזרות לתרגל העברת מיקרופונים וכדו' ואיך מדברים למיקרופון.
15.  במשך החודש לעשות חזרות לפי מערכות, וחזרה גנרלית לפני ההצגה בהשתתפות כולם.
16.  ציוד - לוודא לפני ההצגה שכל הציוד שאתה צריך נמצא לפי רשימת ציוד שתארגן מראש.

17.  העצמה - חשוב לחזק כל הזמן את הביטחון העצמי של החניכים המון מילים טובות והמון מחמאות. 
במידה שאתה רוצה להעביר ביקורת שהיא תהיה עניינית ולא אישית שתמיד מקדימה וסוגרת מילה 

טובה.
18.  להרעיל אותם על השבט ולספר להם כמה ההצגה שלהם הכי טובה שווה וכו' )עידוד שלילי רק 

פוגע ומחליש(.
19.  שניה לפני שעולים לבמה קח את כל השבט תחזק אותם עם המון מילים טובות ומחמאות. תן 

חיבוק לכל חניך ותאחל לו בהצלחה.
20.  על הבמה - במידה ואתה רואה שמישהו שכח את התפקיד ומתחיל בלגן )בעיקר בשבטים נמוכים( 

אל תחשוש לעלות לבמה לרגע ולסדר את המצב.
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21.  אם הסתימה מערכה ואתה לא בטוח שהקהל הבין מה הלך פה – קח מיקרופון ותיתן תקציר – 
אחרי ששמוליק נעלב הוא הלך לבית בוכה שם פגש את אמא שלו ש...

- הכי חשוב! חודש ארגון הוא הזדמנות מדהימה להכיר את החניכים, להתחבר אליהם  22.  חינוך 
ולהעביר להם תכנים חינוכיים דרך עשיה. החניכים בוחנים את ההתנהגות שלנו, איך אנחנו מדברים, 

איך אנחנו מגיבים כשדברים לא מסתדרים, האם אנחנו מתנצלים על טעויות שעשינו וכדו'.
הכנת תערוכה

 תכנון מראש - כמה שפחות ל"זרום", לשבת ביחד שני המדריכים ולהשקיע זמן בתכנון מה בדיוק 
עושים על כל קיר, )יש חומרים בחוברות ובאתר של התנועה(.  

רקעים- דבר ראשון צובעים כל קיר ברקע שונה, כדי שיהיה יפה ומעניין, )כמובן שצובעים עם ספוג 
ולא עם מכחול...(.

 מלל- להשתדל שיהיה קצר ומתומצת, פחות מלל ויותר מוצגים, תמונות וציורים. 
           להשתדל לכתוב עם שבלונות כדי שיהיה מובן.

 מקוריות- לא להיות מקובע, לעשות עוד דברים חוץ מצביעה על קירות.

תערוכות

- חשוב שהנושא של התערוכה ישקף את הנושא שהשבט עסק בו בחודש ארגון!!!! חשוב  נושא   
לזכור שמה שהחניכים יראו במשך כל השנה זה את הקיר. לכן חשוב שיהיה להם מול העיניים כל 

השנה מסר חינוכי ברור. 
חשוב גם שהנושא יהיה ברור, ההורים לא צריכים לנחש מה הנושא שלכם....

1. פירוט והרחבה- מה הנושא הזה אומר, עם איזה בעיות אנחנו מתמודדים, מקורות על הנושא, סיפור 
שקשור לנושא, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את הדבר הזה וכו'

2. יישום הנושא- כיצד יישמנו את הנושא החודש? 
 אפשר וכדאי- להוסיף תמונות מהיישום נושא, תגובות של אנשים בעקבות הפעילות שעשיתם, אם 

ייצרתם משהו )עלון, פרסום וכדו'( אפשר לשים אותו שם או לחלק אותו להורים, וכו'.
זה  את  שקורא  למי  להועיל  שיכולים  בנושא  מעשיים  דברים  לתערוכה  להוסיף  לקורא-  להועיל   

)הצעות לצרכנות נבונה, איך להימנע מתקשורת שלילית, רשימת אתרים של תקשורת חיובית וכדו'(
 סדר הגיוני- הצגת הנושא, פירוט והרחבה, יישום הנושא , ואז- שבט חנטריש מצפה יעזניה כבוד עם 

כל הידיים של החניכים...
מוצגים ודברים שאפשר לעשות חוץ מתערוכה - עלון, פרסום, סטיקר, צמיד וכו'

עוד כמה דגשים חשובים:



91

דריך
ם למ

קטיי
 פר

כלים

 להשתדל לנקות ולסדר לקראת השבת- שההורים לא ייכנסו לחדר מבולגן, מלוכלך ומרוח בצבע 
טרי על הרצפה....

 ניצול זמן: כדאי לעבוד חכם ולדעת לנצל את הזמן, לדוגמא: חצי שבט עובד על התערוכה וחצי על 
ההצגה/ריקוד.

 שיהיו חניכים שיודעים להסביר, לבדוק לפני שההורים מגיעים שהם באמת
יודעים מה לומר.

 שכל החניכים יידעו מה התערוכה אומרת- בסופו של דבר העניין זה שהם יפנימו את
הנושא

 להיות בשמחה- לא משנה מה קורה! =(

וכמובן לא לשכוח:

אנחנו אנשי חינוך, בסופו של דבר המטרה שלנו היא לא רק לזכות בתחרות התערוכה היפה,
אלה בעיקר- לתת דוגמא אישית, לחזק את הקשר עם החניכים, להעביר להם את המסר בצורה טובה 

ושהם ייהנו.
וזה אומר: לא להשחית רכוש סתם–לתת לכל החניכים מקום וביטוי –לא לפגוע, להעיר בעדינות.


