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לצוותי ההדרכה שלום רב,
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הנמבוא
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רצית
א

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 של קבוצה שפועלת יחד ,בתיאום ,ברצינות ובהתמדה – כוחה גדול מסך הכוחות של
היחידים 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 לא פחות לטפל גם בילדים שקשה להם להשתלב בחברה .בכוחנו לעזור
להם ,לחנכם ובד בבד 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

בס"ד

מדריכה יקרה,

רכה

שמחות להגיש לך את החוברת הזו,
חוברת חודש ארגון תשע"ז,
בנושא :ממלכת כהנים וגוי קדוש -לוקחים אחריות בעם ישראל!

הד
חלקת
א-מ
מב ו
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בחוברת זו שישה תתי -נושאים:
 .1תנועת אריאל -לשבט יסוד
 .2לוקחים אחריות בחברה -לשבטים גלעד ודביר
 .3לוקחים אחריות בהקהילה -לשבטים הראל ונווה
 .4לוקחים אחריות על התורה -לשבט מעוז
 .5לוקחים אחריות בעם ישראל -לשבט נחלה
 .6לוקחים אחריות על העולם -לחבריא ב'
מה תמצאי בחוברת?
בכל נושא יופיעו מבוא למדריכה ,מערך פעולות ,רעיונות ליישום נושא ,רעיונות לתערוכה וכן
הפניות למקורות שונים להעשרה עבורך ועבור חניכותייך.
אנו ממליצות לך בחום לעיין בחוברת כולה ,ולא רק בחלק שנכתב עבור השבט שלך .הנושא
הכללי של חודש הארגון הוא משותף לכולן ,ולכן אנו בטוחות שתמצאי חומרים נפלאים
שישמשו אותך ,גם בחלקים שנכתבו עבור השבטים האחרים .ואם לא תעשי בהם שימוש
במהלך חודש הארגון עצמו ,וודאי תוכלי להיעזר בהם גם בהמשך השנה...
שימי לב! הפעולות בחוברת הינן בגדר המלצה .בראש ובראשונה עומדים שיקול דעתך
כמדריכה ,וההיכרות שלך עם חניכותייך .אל תיקחי את הפעולה כ"בלוק" .תקראי אותה
מראש ,תעייני בה ,תחשבי מה מתאים לך לקחת ומה פחות ,חפשי חומרים נוספים וחשבי על
רעיונות חדשים ,עד שתגיעי אל הפעולה הטובה ביותר עבורך...
מקוות שתפיקי תועלת מן החוברת ,ושיהיה חודש ארגון משמעותי וטוב לך ,לחניכותייך ולכל
התנועה!

בציפייה לבניין אריאל,
מחלקת הדרכה תנועת אריאל
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שבט יסוד

תנועת אריאל
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שבט יסוד | תנועת אריאל

אהבה ממבט ראשון
כשאנחנו פוגשים מישהו בפעם הראשונה ,כבר ברגע הראשון נוצר בנו יחס כלשהו כלפיו,
יחס שיקבע את אופיו של המשך הקשר במידה רבה .בשתי מילים – רושם ראשוני...
שאת יודעת ומכירה על אודות התנועה ,החניכות שלך עוד לא הספיקו להכיר .בחודש הקרוב
ֶאת מה ַ
את עומדת ליצור את היחס הראשוני שלהן אל התנועה.

אני ואתה נשנה את העולם!
זאת ההזדמנות לברר גם בשבילך – מה אומר להיות חלק מתנועת "אריאל"?
אנחנו זוכים להיות חלק מתנועה שמטרתה לחולל מהפכה בעם ישראל ,על-
ידי הוספת קדושה בכל תחומי החיים .מה שמוביל את פעילות התנועה זו
הסיסמה "תורת חיים בעוז" :התורה היא תורת חיים ,כלומר ,התורה מוציאה
את כוחות החיים לפועל בצורה שלמה .ולכן אנחנו עושים זאת "בעוז" ,בלי
להתפשר ובלי לוותר.
יש לנו שליחות גדולה! אחריות גדולה ,לבנות חברה שחיה על פי תורה.
השליחות הזו מתפשטת לאלפי חניכי התנועה ,וכך נוצרת קבוצה הולכת
וגדלה ,שחיה חיי תורה ומתמלאת בכוחות עשייה.

יוצאים לדרך...
והתנועה הזאת היא אני
אחת מחברי התנועה היא ...את .רק חיבור של
קבוצה יכול ליצור משהו משמעותי בעולם,
ולשם כך צריך כל אחד ואחת .לכן אכפת לי
להגיע לתנועה – כדי להשפיע ,כדי להוסיף
טוב .בשבט שלי ,בסניף שלי ,ומשם המעגלים
מתפשטים.

החניכות שלך ,עכשיו רק מתחילות את דרכן
בתנועה ,אבל בעוד כמה שנים הן יהיו המובילות
של התנועה .אם עכשיו הן יראו את הסניף
כמקום בעל ערך ,ולא רק כמפגש חברות ,זה
ישפיע על כל העשייה שלהן בעתיד! יש לך
אחריות גדולה ,אבל גם זכות גדולה – לגדל את
דור העתיד של תנועת אריאל ,כך שיגדל לפעול
בתנועה מתוך רצון וחיבור לחזון שלה!

שיהיה בהצלחה רבה!

יס
וד |

שבט יסוד | תנועת אריאל

11

פעול

פעולה מס'  - 1אריאל ,נעים להכיר!

ה1

מטרות הפעולה:

החניכות יכירו באופן כללי את הערכים שמובילים את תנועת אריאל ,ואת השליחות שלה :להוסיף
קדושה וטוב בעולם .זו גם שליחותנו כעם ישראל.
החניכות יכירו את הסמלים של התנועה (שם ,סמל והמנון).
החניכות יבינו איך הסמלים האלו מבטאים את ערכי התנועה.
החניכות ירצו להיות חלק מתנועת אריאל ,להיות חלק מהשליחות הגדולה הזו!

עזרים:

תחפושות להצגה
ההמנון בגדול
ציור הסמל בגדול ,מחולק לחלקים (מבריסטול  ,מקרטון או ממפל )
חומרים לסמלים הקטנים:
שקפים עם חלקי הסמל
"תור
ת
ח
י
י
דבקים
ם
בעז":
על מ
"תור שמעות המו מאמר
ארטליין
טושי
ת חיים ב שג
ה
ע
ר
חובה)
(לא
פלסטלינה
ז
ב
",
אלי
מא

מהלך הפעולה:

שע
באתר התנו אבינר,
עה

ת

שלב א :איך תנועה נולדת?
נציג את סיפור הקמת התנועה (בשתי דמויות :אלה ואריאלה) .ההצגה מעבירה לחניכות את הערכים
הכלליים שעליהם מבוססת תנועת אריאל ,ואת משמעות השם של התנועה.
ההצגה בנספח מספר  1לפעולה.

הסיפור כפי שהוא מוצג בהצגה מותאם כמובן לילדות בכיתה ג ולכן אינו נכנס לעניינים מורכבים ועמוקים יותר
שבהקמת התנועה.

שלב ב :עניין סִ מלי
נכיר לחניכות את המנון וסמל התנועה.
לכל תנועה וארגון יש כמה דברים שמסמלים אותם ,ומייצגים את המשמעות שלהם .גם לתנועה שלנו

12
יש סמל והמנון ,וייתכן שכבר פגשתן אותם...
נחלק את החניכות לארבע קבוצות .כל קבוצה תקבל בית אחד מההמנון וחלק אחד מהסמל מצוייר
בגדול על בריסטול (לוחות הברית ,מפת הארץ ,דגל המדינה ,שם התנועה).
נבקש מהחניכות לעבור בין הקבוצות ולהתאים בין הבתים לחלקי הסמל .כשיסיימו ,נסדר את
ההמנון לפי הסדר ונעבור עליו בקצרה.
בסוף כל בית נחלק לכל חניכה שקף עם חלק הסמל המתאים.

בית א:
לָ ַעד ַחּיָה ִּבלְ ָב ֵבנּו
ָה ֱאמּונָ ה ַהּנֶ ֱא ָמנָ ה
לָ ׁשּוב לְ ֶא ֶרץ ָק ְד ֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדוִד ָחנָ ה
הבית הראשון מדבר על האמונה של עם ישראל לאורך כל הדורות ,שהוא יחזור לארץ ישראל ולעיר הקודש
ירושלים .מה שאכן מתרחש בדור שלנו ,כשהיהודים מכל הגלויות עולים לארץ ישראל ובונים אותה.
(מפת הארץ)
נחלק לחניכות את השקף עם המפה.

בית ב:
גֹורלֵ נּו
ָׁש ָּמה נַ ֲעמֹד לְ ָ
ַאב ָהמֹון ָקנָ ה
ָׁש ָּמה נִ ְחיֶ ה ֶאת ַחּיֵ ינּו
ַחּיֵ י ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה
הבית השני מדבר על כך שעם ישראל שב לארצו וחי בה את חייו ,כעם אחד – כ"עדה" ,מנהל את עצמו
ודואג לעצמו ,במדינה משלו( .דגל המדינה)
נחלק לחניכות את השקף עם הדגל.

בית ג:
ֹלקינּו
ָׁש ָּמה נַ ֲעבֹד ֱא ֵ
ּבְ ֶח ְדוָ ה ּבְ גִ ילָ ה ּובִ ְרנָ נָ ה
ָׁש ָּמה נַ ֲעלֶ ה לִ ְרגָ לֵ ינּו
ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים ּבַ ָּׁשנָ ה

"על תנועת הנוער הלאומית":
קטע של הרב אברהם רמר
על חשיבות הקמת תנועה
שדרכה היא דרך התורה,
באתר התנועה

יס
וד |
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הבית השלישי מדבר על עבודת השם המלאה ,המתקיימת בבית המקדש ,בעבודת הכהנים
ובעלייה לרגל"( .אריאל" -הוא שם של בית המקדש).
נחלק לחניכות את השקף עם שם התנועה.

בית ד:
ּתֹורת ַחּיִ ים ֶח ְמ ָּד ֵתנּו
ַ
ִמ ִּפי ֶעלְ יֹון נִ ָּתנָ ה
נֶ צַ ח ִהיא נַ ֲחלָ ֵתנּו
ִמ ִּמ ְדּבָ ר ַמ ָּתנָ ה
הבית הרביעי מדבר על התורה שקיבלנו במתנה מאת השם בהר סיני ,התורה שאותה אנו לומדים
ועל-פיה אנו חיים( .לוחות הברית)
נחלק לחניכות את השקף עם לוחות הברית.
נניח את החלקים זה על זה ,כך שיבנו יחד את סמל התנועה.

שלב ג :יוצרים סמל אישי
כמו שהרכבנו את הסמל בגדול ,כל אחת תכין עכשיו את סמל התנועה בקטן.
נחלק לחניכות פלסטלינה ,סלוטייפ או דבק ,וטושי ארטליין לקישוט ,הן יחברו את החלקים שקיבלו
לסמל התנועה ויעטרו אותו.

סיכום

אתן עכשיו מצטרפות לסניף ובזה אתן הופכות להיות חלק מדבר גדול מאוד – תנועת אריאל .תנועה
שרוצה להוסיף טוב בעולם .לחזק את ארץ ישראל ואת אחדות עם ישראל ,ולקרב את הגאולה ,וכל אלו
על-פי התורה הקדושה .בחודש הקרוב נעסוק בנושא הזה ,נכיר את התנועה שלנו ואיך היא פועלת.
נצא למסע ארוך ומשמח ,להיות שליחות בעם ישראל!

צ'ופר:
הסמל שהחניכות הכינו בעצמן.

חוברת
המופי חודש ארגון תשע"ג,
עה
בא
תר
בנושא "קדוש התנועה ,מעמיקה
ים
ת
הי
ו",
וב
שא
יפ
תה
של התנועה לחיי
ק
דו
ש
ה.
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נספחים

נספח מס' :1
אריאלה יושבת מהורהרת ,עם ראש מורכן.
אלה (נכנסת) :אריאלה! מה שלומך? את נראית קצת עצובה...
אריאלה :לא יודעת אלה ,אני קצת מוטרדת.
אלה :מוטרדת? מה קרה? היה לך קשה במבחן היום?
אריאלה :לא ...זה בכלל לא זה .פשוט בזמן האחרון אני מרגישה שמשהו חסר לי .לא רק לי ,לנו ...לכל
החבורה שלנו.
אלה :מה חסר לנו? אנחנו נפגשות המון ,וכיף לנו ביחד! אין חברות טובות כמונו בכל העולם!
אריאלה :נכון ,את צודקת .אנחנו באמת חברות טובות .אבל לפעמים אני מרגישה שהיינו יכולות
לעשות הרבה יותר...
אלה :מה עוד את רוצה שנעשה?
אריאלה :בעצם ,אני לא מוטרדת רק מעצמנו .זה...כל עם ישראל מטריד אותי .
אלה :מה זאת אומרת?
אריאלה :את יודעת ,אנחנו עם ישראל .לא סתם עוד מדינה בעולם .יש לנו את התורה ,אבל לא תמיד
אנחנו לומדים ומקיימים אותה בשלמות ...יש הרבה מה להוסיף בעניין הזה ...וחוץ מזה ,ארץ ישראל
למשל .צריך שיהיו בה הרבה יותר יישובים! ועם ישראל ,מחולק לכל כך הרבה קבוצות ,עד שלפעמים
אנחנו שוכחים שאנחנו עם אחד ...ומה עם בית המקדש?! אנחנו כל כך רוצים שהוא ייבנה! וזה עדיין
לא קורה...
אלה :באמת ,מעניין מה שאת אומרת ...באמת כל העניינים האלה חשובים מאוד ...תורה ,ארץ ישראל,
עם ישראל ,בית מקדש...
אריאלה :זהו ,אז אני די מבואסת מכל העניין הזה.
אלה :אבל ...למה להיות מבואסת?! בואי נעשה משהו!
אריאלה :מה נעשה? מה כבר אפשר לעשות?
אלה :יש לנו כוח עצום! חשבי על זה .כל החבורה שלנו ...זה כבר עשר בנות ...אנחנו יכולות לנסות
לעזור קצת .אולי נצרף את כל הכיתה? ואולי את כל בית הספר? ובטח מכל השכונה ישמחו להצטרף
אלינו!
אריאלה :וואו! זה באמת הרבה אנשים .כולנו ביחד יכולים להרים משהו ענק! נרים יחד תנועה!
אלה :כן! והתנועה שלנו תהיה פתוחה לכל אחד מעם ישראל! כל מה שנעשה בה יהיה על-פי התורה.
ביחד נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לקרב את הגאולה!
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ה1
אלה :ואיך נקרא לתנועה שלנו? אולי להן יש רעיונות( ...פונה לחניכות) מה אתן אומרות?
אריאלה :אריאל! איזה רעיון מצוין .אלה ,את יודעת מה זה אומר "אריאל"?
אלה( :פונה נבוכה לחניכות) אממ ...תעזרו לי ...אולי אתן יודעות?
אריאלה" :אריאל" זה אחד השמות של בית המקדש ,שאנחנו כל כך מתפללים ופועלים כדי שהוא
ייבנה .ולא רק זה ,את שומעת איזו מילה מסתתרת בתוך המילה "אריאל"?
אלה :אריאל ...אריאל ...אריאל...
אריאלה :אולי הבנות האלה יגלו? אני אתן לכן רמז – זה שם של חיה.
(החניכות מגלות)
אריאלה :נכון מאוד! אריה .על עם ישראל נאמר "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" ,זאת התכונה שלנו,
שאנחנו חזקים כמו אריה! אנחנו יכולים לעמוד בכל הצרות ובכל הקשיים.
אלה :וגם התנועה שלנו תהיה כזאת ...תנועה חזקה שהולכת עם התורה ,לא מתייאשת ולא מוותרת...
אריאלה :כן!! התנועה שלנו הולכת ממש לעשות שינוי! (פונה לחניכות) קדימה ,אתן מצטרפות אלינו?
(יוצאות נלהבות מהחדר)
(מתחפשות לזקנות)
אריאלה :אלה ...מה שלומך?
אלה :בסדר ,את יודעת ...הגב קצת כואב אבל חוץ מזה מצוין .רוצה לראות תמונות של הנכדים
המקסימים שלי? הנה ,זאת חנה'לה ...וזאת תהילה ...איזו מתוקה! וזה יהושע הקטן ...וזה אריאל...
אריאלה :אריאל? השם הזה מזכיר לי משהו ...אה ,נזכרתי! זה מזכיר לי את התנועה שהקמנו כשהיינו
צעירות .את זוכרת?
אלה :בטח שאני זוכרת! זה היה לפני ארבעים שנה ...
אריאלה :אני זוכרת איך התחלנו ...שתי בנות ,ואחר-כך עשר ,ואחר-כך שישים בני נוער .ולאט לאט היא
גדלה ...מעניין מה קרה עם התנועה הזו מאז.
אלה :אני יודעת! הנכדות שלי הולכות לסניף אריאל בפתח תקווה .היום התנועה מונה  95סניפים,
עשרות אלפי חניכים ,מהצפון ועד הדרום! והיא כל הזמן רק הולכת וגדלה!
אריאלה :מדהים! וכל החניכים האלה עוסקים בלהוסיף טוב וקדושה בעם ישראל .כמה טוב שחשבנו
על הרעיון הזה לפני ארבעים שנה...
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נספחים

נספח מס' :2
ציורים לסמל (כל חלק בנפרד) מצולמים על שקפים
הוראות:
א' :צבעו את כל החלקים
ב' :הדביקו את החלקים זה על זה ,בסדר הבא :לוחות הברית ,מפת הארץ ,דגל המדינה ,שם התנועה

יס
וד |

שבט יסוד | תנועת אריאל

פעול
ה2

פעולה מס'  - 2יוצאים להאיר!
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מטרות הפעולה:

החניכות יכירו את ההשפעה והאחריות שיש לכל אחד על סביבתו – ומתוך כך על כל העולם.
החניכות יראו איך כל סניף בתנועת אריאל יכול להשפיע על כל הסביבה ,גם אם לא כולם חברים
בפועל ב"אריאל".
החניכות יבינו ויחוו שחבר התנועה צריך להתרגל לחשוב מעבר לעצמו ,ולחפש איך הסניף יכול
להשפיע טוב על סביבתו.

עזרים:

נרות
גפרורים
מפות ארץ ישראל
פתקים עם שמות הסניפים וסמל התנועה (נספח )2
פלקט גדול
טוש

קל
יפ "תורת חיים בעז":
קל
יפ
על
תנו
לכבוד שנ עת אריאל שהופק
תה
ה
0,3
נמ
צא באתר התנועה

מהלך הפעולה:

שלב א :המדליק נר מנר
לפני הפעולה יש להכין את החדר :להחשיך חלונות ,לכבות את האור ,ולפזר נרות.

שימי לב לכל כללי הבטיחות לפני שאת מדליקה אש עם חניכות בגיל הזה :הציבי את הנרות במקום בטוח ולא דליק,
מרוחק מהחניכות .אל תחששי לבקש מהקומונרית או ממדריכה נוספת שתהיה נוכחת בשלב הזה של הפעולה כדי לעזור
לך לוודא שהחניכות שומרות מרחק מהנרות ואינן מתעסקות באש.
נכניס את החניכות לחדר יחד .נראה להן קופסה קטנה שבתוכה קופסת גפרורים ,ונשאל :יש לנו פה
משהו שיכול להפוך את כל החדר הזה למואר .מה זה יכול להיות?
אחרי שהחניכות ניחשו ,נדליק גפרור ִועמו נדליק את אחד הנרות ,מהנר הזה עוד נר וכך הלאה ,עד
שכל הנרות בחדר ידלקו.
נסכם :מגפרור אחד קטן שהדלקנו ,הצלחנו להאיר את כל החדר! הגפרור העביר את האור שלו
הלאה ,והלאה ,והלאה...
כמו הגפרור הקטן הזה ,לכל אחד מאתנו יש יכולת השפעה גדולה על הסביבה שלו .כל אחד יכול
לשנות את המצב ואת האווירה במקום שהוא נמצא בו ,לרע ולטוב ,על פי בחירתו .כל מעשה קטן שלי
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משפיע על הסביבה שלי ,הסביבה שלי משפיעה הלאה ,וכך אפשר להשפיע על העולם כולו! לכן יש
לנו אחריות גדולה ,לשים לב לאן אנחנו מובילים את העולם במעשים שלנו.

שלב ב :כל הארץ -אריאל ,אריאל!
זוכרות שבפעולה הקודמת ראינו איך הקימו את תנועת אריאל? זוכרות את שתי הנערות שחשבו
על הקמת התנועה? באמת ,כך הכול התחיל ,בסניף אחד בירושלים .הסניף הזה לאט לאט התרחב
והצליח להקים עוד ועוד סניפים ברחבי הארץ ,ולהשפיע על כל עם ישראל! בואו נראה כמה סניפים
יש עכשיו באריאל...
נשחק "מרוץ שליחים" .נחלק את החניכות לשתי קבוצות ,כל קבוצה תקבל כמות זהה של פתקים.
על כל פתק מצויר סמל התנועה וכתוב שם של סניף בתנועה( .נספח מס' )1
נפרוס מול כל כל קבוצה מפה גדולה של ארץ ישראל .כל שליחה בתורה לוקחת פתק אחד ,רצה
אל המפה ,מוצאת את המיקום של הסניף שרשום בפתק על המפה ,ומצמידה אליו את הפתק (אפשר
לחבר את הפתקים עם סקוצ'  ,סיכת ביטחון או סלוטייפ).
המטרה של כל קבוצה היא לסיים לחבר את הפתקים שקיבלה ראשונה.

אם את חושבת שהמשימה קשה מדי בעבור חניכותייך ,את יכולה לסמן במפה מראש את כל היישובים שבהם יש סניפים
והחניכות יצטרכו לחפש רק מתוך המקומות המסומנים.

שלב ג :יוצאים להשפיע!
אחרי שראינו כמה גדול הכוח שלנו ,נעלה רעיונות ,איך אנחנו יכולים לצאת מהסניף להשפיע טוב.
נשב במעגל עם כדור ,ונמסור את הכדור כל פעם לחניכה אחרת.
כל חניכה שתקבל את הכדור תציע רעיון כיצד שבט יסוד בסניף יכול לעשות טוב בעולם!
נכתוב את כל הרעיונות על פלקט גדול – ונבחר מתוכם רעיון אחד שאנחנו רוצים לבצע.

שבט גדול יכול להתפצל לכמה משימות במקביל (רעיונות לדוגמה מחכים לכן בחלק "יישום נושא").
סיכום

ראינו כמה גדול הכוח שלנו ,של כל אדם ,להאיר את סביבתו ולעשות טוב .כל מעשה קטן יכול להפיץ
אור עוד ועוד .הסניף ,שהפכתם עכשיו להיות חלק ממנו ,לא משפיע רק בתוכו ,אלא גם מחוץ לו .הוא
מוסיף טוב גם למי שלא חבר בסניף! גם למבוגרים ,לילדים אחרים ולכל השכונה /העיר  /היישוב
שלנו!

צ'ופר( :בנספחים)
פתק "העבר את זה הלאה" :כל אחת בוחרת אדם אחד
לתת לו את הפתק ,הוא קורא אותו ,שמח ,ומעביר אותו הלאה.

קליפ "0
תנועת  6שניות על
א
רי
באופן קצ אל" ,מסכם
ר
ערכי הת וקולע את
ע
ה
ו
פעילו נו את
תה כיום.
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ה2

נספח מס' :1

נספחים

20

חיפה

נצרת עילית

מצפה יריחו

נריה

בית שמש

בת ים

רחובות

שומריה

בני נצרים

כפר גנים

יד בנימין
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ה2

נספח מס' :2

העבר את זה הלאה!
שימחתי אותך?
בתמורה איני מבקש/ת כלום ,רק שתעביר/י את זה הלאה –
שמח/י מישהו אחר ,ותנ/י לו את הפתק הזה....
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פעולה מס'  - 3לבנות את הלבנה שלי
מטרות הפעולה:

החניכות יבינו את האחריות שיש לכל אחד – קודם כל כלפי עצמו.
החניכות יכירו בערכה של הפעילות הפנים-סניפית.
החניכות יכירו את הפעילויות שהן עתידות לחוות בסניף.
החניכות יראו את הפעילויות בסניף כהזדמנות להוסיף טוב בעצמן ובסביבה ,לא פחות מיציאה
לעשייה בחוץ.

עזרים:

כיסאות
בקבוק מים
כוס
קערה
קומיקסים כמספר החניכות

קל
יפ חדש על התנועה
ש
ממ
לא
בר
צון
להיות חלק
מה
של
יח
ות
ה
גד
ול
ה!

מהלך הפעולה:

שלב א :אם אין אני לי מי לי
נשחק "היפ-הופ":
עומדים במעגל מאחורי כיסאות .כל חניכה מרימה כיסא אחד כך שהחלק האחורי שלו באוויר (כלומר
הידיים דוחפות את הכיסא על שתי רגליו הקדמיות).
עם קריאת המדריכה את המילה "היפ" – כולן זזות ימינה כיסא אחד ובמהירות תופסות את הכיסא
השכן .כשהמדריכה אומרת "הופ" עושים את אותו דבר שמאלה.
מי שהכיסא שלה נפל או שלא הספיקה לתפוס את הכיסא השכן ,יוצאת מהמשחק.
אחרי שהמשחק נגמר ,ניתן לחניכות הזדמנות שנייה ,והפעם נציע להן "אסטרטגיה" שתעזור להן
להצליח יותר :כל אחת צריכה להמשיך להחזיק את הכיסא שלה ,עד שחברתה תחזיק אותו.
בסיום המשחק נסכם :בכל דבר שאנחנו רוצים לעשות יחד ,הכלל הראשון הוא שכל אחד יהיה
אחראי על עצמו ,ויעזור למי שנמצא ִאתו ולידו .רק כשיש את האחריות הזאת ,אפשר להמשיך ולקחת
אחריות על דברים נוספים...
חז"ל אומרים במסכת אבות" :אם אין אני לי מי לי" .כלומר ,אם אני לא אדאג לעצמי ,לא יהיה מי שידאג
לי ...כדי לבנות יחד בניין ,צריך שכל אחת תבנה קודם את הלבנה שלה .צריך לבנות את האחדות
השבטית ואת העזרה ושיתוף הפעולה בתוך השבט ,וזה מה שיתן לנו כוח אחר כך לפעול ולעשות
דברים גדולים יחד...
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נניח כוס ריקה ,קערה גדולה וקנקן מים .נשאל את החניכות :איך אפשר למלא את הקערה
באמצעות הכוס ,כך שהכוס תישאר מלאה כל הזמן?
ניתן לחניכות לנסות עד שהן ימצאו את הפתרון – למזוג מים לכוס עד שהם יעלו על גדותיהם,
ויתחילו להישפך אל הקערה.
נסביר לחניכות :כמו הכוס כך גם אנחנו .אנחנו רוצים לעשות טוב לסביבה שלנו ,אבל מצד שני לא
לוותר על כך שלנו גם יהיה טוב ...הפתרון הוא למלא את עצמנו ,וכשכל אחד מתמלא בעצמו בטוב,
ממילא הוא עושה טוב גם לסביבה שלו.
בסניף אנחנו לא תמיד יוצאים להתנדבויות ופעילויות בחוץ ...אנחנו עוסקים הרבה בגיבוש ובטוב שלנו.
אבל באופן טבעי ,מתוך זה אנחנו גם עושים את כל הסביבה שלנו לטובה יותר .ככל שלנו יהיה טוב עם
ה"ביחד" שלנו ,ממילא נוכל לתת יותר לכל מי שסביבנו.

שלב  :3זה רק אני והסניף שלי
נחלק לחניכות קומיקס המתאר פעילויות שונות שנעשות במסגרת הסניף ,ונעבור עליו יחד.

הקומיקס הזה הוא אמצעי מעולה ל"הסברה" מהו סניף ומה עושים בסניף ,הן בעבור החניכות הצעירות והן בעבור
משפחותיהן .כדאי להיעזר בו ולדאוג שיגיע לכל החניכות הנוכחות בפעולה ,וכן לכל החניכות שיכולות להגיע
לסניף וטרם הגיעו...
מפקד :הפעילות של הסניף בשבת תמיד מתחילה במפקד .המפקד מחבר את כל הסניף שלנו יחד
ומזכיר לנו שאנחנו חלק מתנועה גדולה ,בעלת מטרות משותפות.
אז מה עושים במפקד? כל הסניף מתכנס יחד ,מחולק לשבטים ,כולן באות בבגדי כחול-לבן,
הקומונרית מונה כמה אנחנו ,שרים את ההמנון ואומרים דבר תורה קצר.
פעולה :בפעולות ניפגש כל השבט (ובימים מיוחדים כל הסניף) ונעסוק בערכים של התנועה .כמובן,
הכול במשחקים ,בסיפורים ובהנאה ,כדי לחבר אותנו לשבט אחד!
מסעות :שלוש פעמים בשנה (סוכות ,טו בשבט ופסח) כל סניפי התנועה יוצאים לטיול משותף .שם
נפגוש את ארץ ישראל ברגליים ,נחגוג את החג ,וגם נפגוש המון של חניכות ומדריכות מכל הארץ...
מחנה קיץ :בכל שנה בחופש הגדול מתקיים המחנה התנועתי .למשך כמה ימים אנחנו יוצאות ליער,
מטיילות ,בונות ,ישנות בתוך שקי שינה ואוהלים ,מגלות דברים חדשים ומתגבשות עם חניכות בגיל
שלנו מסניפים אחרים.
חודש ארגון :במשך חודש (ממש עכשיו!) הסניף מקיים פעילות מרוכזת ,בנושא מסוים .השנה הנושא
הוא "ממלכת כהנים וגוי קדוש" .צובעים יחד את קירות הסניף ,כל שבט מכין הצגה או ריקוד ,חווה
פעולות על הנושא ומיישם אותו ביציאה לעשייה.
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חבריא ב :עכשיו אנחנו עדיין חניכות בחבריא א ,אבל בעוד כמה שנים ,כשנהיה כבר שבט גדול ומגובש,
גם אנחנו נהיה חלק מחבריא ב .חבריא ב ,הוא השם של כל השבטים מכיתה ט עד יב.
חבריא ב נפגשות יחד כמה פעמים בשבוע ,לומדות יחד דברים חשובים ומתוך כך יוצאות ועושות כל
מיני פעילויות והתנדבויות כדי לתרום לקהילה ,לעיר ולכל עם ישראל!
ריבוע ריק :לפעילות מיוחדת שיש בסניף שלכם באופן קבוע (התנדבות ,לימוד ,יום הולדת לסניף ועוד)
ריבוע מסכם :כל ה"יחד" הזה הוא כמובן כיף מאד ,אבל הוא לא רק בשביל הכיף .הכול בונה אותנו

ומוביל אותנו להיות שותפים בתהליך הגאולה ,והכול מתוך ציפייה גדולה לבניין אריאל!סיכום:
ראינו שבחברה ,קודם לכול ,כל אחד צריך להיות אחראי על עצמו .הדאגה לעצמנו אינה צריכה לבוא
במקום הדאגה לזולת ,שתי הדאגות הן המשך אחת של האחרת .כשטוב לנו ,אנחנו גם עושים טוב.
בסניף יש הרבה דברים שבאים לעשות לנו טוב ,כדי שנוכל לעשות טוב לאחרים ,וכך לתרום לעם
ישראל כולו ,להיות שותפים בתהליך הגאולה ולהתקדם לבניין בית המקדש במהרה!

צ'ופר:
הקומיקס

ארגון תשע"ד,
דש
חוברת חו אתר התנועה,
פיעה ב
המו ה בדרכה של
מיק
מע ה" ,תורת חיים
ע
התנו נותנת רעיונות
בעז" ,ו
ליישום.

קליפ
חב על העשייה של
רי
א
ב
ב
נות
מרגש מאוד התנועתי .קליפ
ש
ממחיש את
ההשפעה הגדול
ל
לסניף על מה ה שיכולה היות
שמחוץ לו!
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אחרי שדיברנו על ערכה הגדול של התנועה ,שהיא בעצם התנועה שלנו ,הגיע הזמן...
לעשות! לפעול כדי לחזק את התנועה ואת הקשר שלנו אליה!
לפניכן כמה רעיונות לפעילויות שבאמצעותן תוכלו ליישם עם חניכותיכן את הרעיונות בהם
עסקתן ,מוזמנות כמובן לחשוב בעצמכן ועם החניכות שלכן על רעיונות נוספים...
להכין לסניף מתנה כלשהי שתחזק את הקשר שלו לתנועה,
למפקדים  ,ציור הסמל בגדול בפתח הסניף.
למשל :המנון גדול ִ
כשצוות ההנהלה בא לביקור ,לבקש מהם מפגש קצר עם שבט יסוד,
לרגל הצטרפותו לתנועה.
לצאת לפעילות של הוספת טוב באזור בסניף:
ניקיון בסביבה
חלוקת סוכריות לאנשים ברחוב
חלוקת כרטיסים משמחים
שלט תודה לעובד ציבור כלשהו
איסוף מצרכי מזון

מפת הארץ עם ציון המקומות שבהם יש סניף אריאל
המנון התנועה ,כשעל-יד כל בית מצוירת חניכה שעושה פעולה הקשורה לבית הזה (למשל:
בית א -נוטע עץ ,בית ב -בונה בית ,בית ג -עולה לבית המקדש ,בית ד -לומד תורה)
לכתוב את חזון התנועה .ציור של סניף אריאל וסביבו בתים ,כך שהסניף מאיר את כל האזור.
דגם של בית המקדש מחומרים שונים – כמו תנועת אריאל שמורכבת מאנשים שונים.

שבט גלעד-דביר

לוקחים אחריות
על החברה

גלעד
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מבוא

מדריכה אהובה!
מושגים רבים בחיים אנו שומעים ויודעים אך ...
איננו חיים אותם דיים!
מדוע? לרוב ,בגלל שאיננו מבינים' :איך הם
קשורים אלינו?'' ,אני כה קטנה והמושג גדול כל
כך ,מה אני יכולה כבר להוסיף?'
מאמתות
ִ
לרוב ,הדבר מוביל לניתוק שלנו
גדולות .המטרה שלנו היא להפגיש את החניכות
במושג גדול ומהותי בחיי העולם כולו ובחיי עם
ישראל בפרט .לא פחות מהבנת המושג ,חשוב
לנו לא להשאיר אותו מנותק מהחיים.

חוץ מההבנה של מה אומר להיות ''אור לגויים'',
אנו רוצות להבין איך אני כבת לעם ישראל
יכולה להיות ''אור לגויים''.
מאתנו יש יכולת
אנו רוצות לברר כי לכל אחת ִ
ייחודית רק לה להוסיף אור בעולם .מכלול
הכוחות של כל חניכות השבט יכול להוסיף אור
גדול בסביבה הקרובה.
מתוך כך יווצרו גלי אור שיאירו לכל עם
ישראל ואפילו לעולם כולו .אנו רוצות לפעול
כשבט שמקיים את השליחות של להיות ''אור
לגויים'' ולהבין שבכל מעשה ,ולו הקטן ביותר
אנו מקרבות אותנו ,את הקהילה ,את החברה,
את עם ישראל ואפילו את העולם כולו לקראת
הגאולה ,לקראת הופעת שם ה' בעולם.

את מוזמנת לצאת למסע אישי של איך אני באישיותי מגשימה את הערך ''אור
לגויים'' ,וכמובן בתור מדריכה – לצרף אליך למסע את החניכות שלך ,להכיר
ולחוות ( -חשוב מאוד כדי לא להיות מנותקות!) את התפקיד הגדול הזה של
כל אחת כחלק מעם ישראל!

שיהיה בהצלחה!

גלעד
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החניכות יבינו את התפקיד ''אור לגויים''.
החניכות ירצו להיות חלק מהתפקיד של "אור לגויים".
החניכות יבינו כי גם הן יכולות להפיץ את האור.

עזרים:

מטפחות או חתיכות אלבד כמספר חצי מבנות השבט
כרטיסי מקצוע ותפקיד
פאזל
סיפור – תיקון העולם

מהלך הפעולה:

שלב א :להיות אור
נחלק לכל חניכה כרטיס .מחצית מהחניכות יקבלו כרטיסים עם שמות מקצועות ,המחצית האחרת
תקבל כרטיסים עם שמות תפקידים( .נספח מס' )1
נאמר לחניכות שכל אחת צריכה למצוא את בת הזוג שלה .חניכה עם כרטיס של מקצוע מסויים
היא בת זוג של החניכה עם הכרטיס שעליו מופיע התפקיד המתאים לאותו מקצוע .למשל ,הזוג של
הכרטיס :תלמיד ,הוא :למידה בכיתה .כך נחלק את השבט לזוגות.

(רשימת המקצועות בנספח מס' ).1
נבקש מכל שתי בנות זוג לספר מה המקצוע ומה התפקיד שלהן.
נסכם כי לאנשים ולקבוצות שונות יש תפקידים שונים.
נשאל :אם כן ,האם יש לעם ישראל תפקיד בתור עם? מהו התפקיד של עם ישראל?
נאפשר לחניכות לחשוב ולהוציא מעצמן את התשובות.
מבלי לסכם נמשיך לשלב הבא.

שלב ב:
כל זוג יבחר חניכה (משתי בנות הזוג) שתכסה את עיניה.
כל זוג יקבל מטרה – ציון מקום (למשל :החדר של שבט מעוז) ,שאליו צריכה להגיע החניכה שעיניה
קשורות .החניכה ה"רואה" תדריך את החניכה ה"עיוורת" כיצד ולאן ללכת .מותר לחניכות ה"רואות"
לכוון את בנות זוגן רק באמצעות דיבורים .אסור להן לגעת בהן ובוודאי שלא להובילן בידיהן.
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נשאל :מה היה תפקיד הבת ה''רואה''? להוביל ולכוון.
נשוב לשאלה ששאלנו קודם :מהו התפקיד של עם ישראל?
כמו הבת ה''רואה'' שהובילה וכיוונה את חברתה ,כי ראתה את המטרה ,כך תפקידו של עם ישראל,
להוביל ולכוון את שאר העמים .זו המשמעות של להיות ''אור לגויים'' ,עם ישראל מוביל את כל העמים
ומורה להם את הדרך על פי התורה ,כך שכל העולם יתקדם להבנה של מציאות ה' בעולם .עם ישראל
קיבל את התורה ,עם ישראל הם הבנים של ה' ,הוא קרוב לה' בקרבה מיוחדת ,ולכן יש לו את היכולת,
יותר מכולם ,לדעת מהי האמת ולכוון את העולם לדרך הנכונה ביותר.

שלב ג :מה התפקיד שלנו?
נחלק את השבט לקבוצות קטנות .לכל קבוצה ניתן חלק פאזל.
על כל חלק פאזל יהיה רשום בצדו האחורי שם מקום שבו אפשר להפיץ אור.
חלקי הפאזל ייצרו יחד פסוק מנבואת ישעיהו:
''והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים'' (ישעיה
ב,ב)

(הפאזל בנספח מס' )2
השבט ירכיב את הפאזל.
נשאל:
מה אומר הפסוק?
כמה פעמים ביום אנו נפגשות עם המקומות שבצד האחורי?
האם יש קשר בין שני צדדי הפאזל? מהו?
כיצד אנו יכולים למלא את התפקיד הענק של "אור לגויים" בחיים הפרטיים שלנו (במשפחה ,בשבט,
בכיתה)?
נסכם:
ישעיהו מנבא כי בגאולה העתידה ,יעמוד בית המקדש על מכונו וכל הגויים יעלו אליו לדרוש את ה'.
אז יתקיים במלואו התפקיד של עם ישראל :להיות 'אור לגויים' .עדיין לא כל הגויים באים אלינו לשמוע
מאתנו אור גדול
את דבר ה' בעולם ,אך אין זה אומר שאיננו יכולות למלא התפקיד שלנו .יש לכל אחת ִ
להפיץ בכל מקום שבו היא נמצאת .הסיפור שנחלק כעת ממחיש את העניין הזה.
אז מאיפה מתחילים לתקן את העולם?
נחלק ונקרא יחד את הסיפור' :הילד שתיקן את העולם'( .נספח מס' )3

גלעד
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סיכום:
האם הילד הצליח לחבר את העולם? איך?
הילד הצליח לחבר את חלקי העולם כי ראה שמצדו השני של הפאזל יש גוף אדם שאותו
ידע לחבר ולבנות.
כך גם אנו ,בשביל להגיע למצב של להיות ''אור לגויים'' כמו שלמדנו בתחילת הפעולה ,צריכות
להתחיל מהדברים שסביבנו ,מהחברה הקרובה.
כדי להגיע למצב של נבואת ישעיה – כל הגויים מגיעים לבית המקדש מתוך הכרה בקדוש-ברוך-הוא,
אנו מתחילים בצד האחורי של הפאזל -בחברה שסביבנו.

ה1

סיכום הפעולה:

למדנו שלקבוצות שונות תפקידים שונים .גם לעם ישראל יש תפקיד להיות ''אור לגויים''.
''אור לגויים'' – מה זה? התפקיד של עם ישראל הוא להביא את העולם למצב שדבר ה' הוא השולט בו.
מתוך נבואת ישעיה אנו רואים שבאחרית הימים המצב יהיה כזה שכל הגויים יכירו בכוחו של הקדוש-
ברוך-הוא ויעלו אל בית המקדש.
כדי להגיע למצב הזה אנו צריכות להתחיל מהחברה שסביבנו ,כמו הילד שהתחיל מלבנות את האדם
האחד ,גם אנו צריכות להתחיל מתוך החברה שסביבנו ומכך נגיע למצב של ''אור לגויים'' .בכך נעסוק
בחודש הקרוב!

ת בכל מקום
על שליחו ר! שליחי חב''ד
האו
והפצת ו-בלוג של חני
מנד
בקט באתר ויינט או
ץ
ליפשי נימה( .ובכלל
במגזין פ
שליחי חב''ד)
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נספח מס' :1

גלעד

יר |
-ד ב
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ה1

34

נספח מס' :2

משפחה

כיתה
שבט ,סניף

מכולת

בני דודים

שכנים
עיר  /יישוב

בית ספר

גלעד

יר |
-ד ב
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ה1

''והיה באחרית
הימים נכון יהיה
הר בית ה' בראש
ההרים ונשא
מגבעות ונהרו
אליו כל הגויים''
(ישעיה ב,ב)
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נספח מס' :3

הילד שהציל את העולם
מעשה במדען שכל הזמן היה מודאג מבעיות העולם ,הוא היה נחוש בדעתו
למצוא להן פיתרון .הוא העביר ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקותיו.
יום אחד ,בנו בן השש 'פלש' למעבדה ,נחוש בדעתו לעזור לאביו.
המדען ,שדעתו הוסחה בשל ההפרעה ,ניסה בכל דרך לגרום לבנו ללכת למקום אחר .כשראה
שהילד אינו מוכן לעזוב ,חיפש במה יוכל להעסיק אותו ולהסיח את דעתו.
מה עשה? הוא תלש מאטלס דף עם מפת העולם וגזר אותה לחתיכות קטנות.
את החתיכות נתן לבנו עם סליל נייר דבק ,ואמר לו כך" :בני ,אתה אוהב פאזלים ,נכון?
אני אתן לך פאזל של העולם .אתה יכול להרכיב אותו .הנה ,העולם מפורק,
נראה אם אתה יכול לתקן ,עשה זאת בעצמך!".
המדען חשב שבנו ירכיב את הפאזל במשך שעה ארוכה .מה רבה היתה הפתעתו,
כאשר בנו שב אליו לאחר דקות ספורות ואמר" :אבא ,סיימתי .הצלחתי להרכיב את הכול".
תחילה לא האמין האב וחשב בליבו :לא ייתכן ,שילד בן שש יצליח להרכיב מפה שמימיו לא
ראה.
הוא הניח את רשימותיו וניגש אל בנו ,בטוח שהוא עומד לראות עולם הפוך....
לתדהמתו ,המפה היתה מושלמת ,כל החתיכות היו במקומן .כיצד ייתכן? איך הוא עשה זאת?
חשב בליבו האב" .אתה לא ידעת איך נראה העולם ,איך הצלחת לעשות זאת?"  -שאל המדען
את בנו.
"אבא" ,השיב הילד" ,אני אומנם לא ידעתי איך נראה העולם ,אבל כאשר תלשת את הדף מן
שבצדו השני יש תמונה של אדם .כשנתת לי לתקן את העולם ,ניסיתי אך לא
ִ
הספר ,הבחנתי
הצלחתי.
זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני ,לכן הפכתי את כל החתיכות
והתחלתי להרכיב את האדם ,הרי אני יודע איך הוא נראה .כשהצלחתי להרכיב את האדם,
הפכתי את החלקים וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם"...

(לקוח מאתר האינטרנט של ברסלב)

גלעד

פעול

פעולה מס'  - 2יש לי כוחות!

יר |
-ד ב

שבט גלעד-דביר |

לוקחים אחריות על החברה
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ה2

הפעולה דורשת חשיבה מקדימה מהמדריכה אבל יכולה להביא לתוצאות נפלאות.
מטרות:

החניכה תדע להגיד תכונה טובה שיש בה.
החניכה תוציא לפועל תכונה שיש בה כדי לקדם את השבט.
החניכה תרצה להמשיך גם בעתיד לקדם את השבט בעזרת תכונותיה הטובות.

עזרים:

פתקי משימות על פי תכונות החניכות.
קופסא אטומה עם מראה.
בשבת :מעטפות עם שמות.
בשבת :פתקי תכונות
יום חול :דפים וכלי כתיבה.
צו'פר.

סיפור
הכוכ – 'התפוח ומגלה
בי
ם' .האור שבי!
כולל ני
לחפ סוי חמוד ומתוק.
ש
ב
גו
גל
וז
ה קופץ...
מומלץ!

מהלך הפעולה:

שלב א :הטוב שבי
נשחק עם החניכות "חפש את המטמון" .נטמין מראש פתקים ובהם משימות שונות .רק לאחר ביצוע
משימה כלשהי יוכלו החניכות לעבור אל הפתק הבא.
מה יהיו המשימות במשחק? חשבי לפני הפעולה על תכונה ייחודית המאפיינת כל אחת מחניכותייך.
לאחר מכן מצאי משימות שונות אשר ביצוע כל אחת מהן ידרוש גיוס של אחת מהתכונות שמצאת
בכל חניכה.
אם קשה לך להגדיר תכונה כזו לכל אחת ואחת העדיפי את ההצעה הזו :שלחי לכל חניכה הזמנה
לפעולה עם בקשה להביא חפץ מסויים .מכל חניכה בקשי חפץ אחר .כל החפצים שהחניכות יביאו
יסייעו לשבט למלא את המשימות שתטילי עליו בפעולה.
כדי להימנע מהשוואות מיותרות בקשי מכל חניכה וחניכה להביא דבר מה ,שאכן יהיה נצרך לביצוע
המשימות.
בשבטים גדולים תוכלי לחלק את השבט למספר קבוצות ולחזור על תכונות או על חפצים.

גלעד

יר |
-ד ב
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רעיונות למשימות:

ה2

ילדה כשרונית בחשבון תעזור בפתירת חידה חשבונית .לחילופין היא תתבקש להביא
לפעולה מחשבון.
ילדה שיודעת שפה מסויימת תתרגם הוראה כתובה .לחילופין היא תתבקש להביא לפעולה מילון.
ילדה שרצה מהר ,תרוץ במהירות.
(רעיונות נוספים למשימות מחכים לכן בנספח).

נשאל את החניכות :איך הצלחתן במשימות?
נגיע למסקנה שבשביל להצליח כל אחת הייתה צריכה לתרום משהו מחלקה .במשימה שלנו באופן
גלוי ,אך גם באופן סמוי :ילדה שיודעת לנהל ולחלק משימות קידמה את הקבוצה .ילדה שיודעת
להשרות אווירה נעימה פתרה מחלוקות.

שלב ב :להסתכל על עצמי!
נשב עם החניכות במעגל .נסביר כי עכשיו נעביר ביניהן קופסה שיש דבר מה בתוכה.
כל אחת בתורה תביט לתוך הקופסה ותאמר משהו טוב על מה שראתה בתוכה .אסור לספר מה יש
בקופסה ואסור שחברה אחרת תראה מה יש בה.
נעביר בין החניכות את הקופסה עם המראה.

שלב ג :פה מפרגנים!
ביום חול :נחלק לכל חניכה דף .כל חניכה תרשום את שמה בראש הדף .נערוך סבב של העברת
הדפים בין החניכות :בכל פעם שנמחא כף כל חניכה תעביר את הדף שבידה לחניכה היושבת מימינה.
כל חניכה תרשום על כל דף שמגיע לידיה ,תכונה טובה שיש בחניכה ששמה מופיע בראש הדף.
בסופו של הסיבוב כל חניכה תקבל דף עם תכונות ייחודיות שחברותיה רואות בה.
בשבת :נחלק לכל חניכה מעטפה עם שמה .נפזר פתקים עם תכונות טובות על הרצפה .כל חניכה
תכניס למעטפה של חברתה מימין תכונה טובה .אפשר לעשות זאת במספר סבבים ,אך צריך להכין
פתקי תכונות רבים.
רעיונות לתכונות :חברותית ,מעשית ,נדיבה ,דואגת לפרטים הקטנים ,משרה אווירה טובה ,עדינה,

סרט 'כוורת
בסרט' :סרט חמוד
ומתוק על
כך
ש
אנו חייבים את
הפרטים הק
שמובילים טנים בחיינו והם אלו
להתקדמות!!

גלעד

יר |
-ד ב

ה2

סיכום הפעולה:

פעול

שמחה ,עוזרת בשמחה ,צדיקה ,דואגת למשפחתה ,חרוצה.
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נחלק את הצו'פר ונוסיף כמה מילים משלנו:
לכל אחת מאתנו יש כוחות גדולים וייחודיים לה .כדי לתרום לשבט שלנו כל אחת תוציא החוצה
את כוחותיה וכך יחד נתרום לשבט שלנו ונקדם אותו .כל אחת עם הצליל שלה מוסיפה תו לתזמורת
השבט שלנו.

לכל אחד יש שיר שאין דומה לו.
שיר עדין ויפה במיוחד רק לו.
אך אם נצרף את הצלילים כולם
יהיה זה שיר אחד מושלם.
צלילו של כל שיר יהיה יפה כפליים,
והשיר האחד מכל השירים ינעם שבעתיים.
שירו של האדם גם הוא יפה ומיוחד
ולכל אחד יש שיר שהוא שלו בלבד.
אם לא ישמור האדם את שירו רק לו,
אם ייתן משירו לשירת החברים שלו,
אז שירו יהיה יפה ומיוחד הרבה יותר
ושירת החבורה כולה תשמור על שירו שלא ייגמר.

וסימי"

"מימי
הספר ה גנז.
את יפ
מ

אחר
הר יות מאל
ף
ו
א
ת
ח
תו.
בה בנוש
לכל אחת! י א האחר
יו
ת
שי
ש
ש רעיו
במ
רשתת באתר נות לרוב
ש
מיכ
ל
ל
דו
ח
ק
טור
יפה מו לוט
ם,
ל
מ
מ על כך שאחריו של קטע
א'
ת היא
ועד ת'!

גלעד

יר |
-ד ב
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מאפיין

משימה

חפץ שהחניכה צריכה להביא

ילדה עם משקפיים

עליכן להתחפש לסבתא עם
משקפיים

משקפיים

ילדה עם סוכריה

עליכן לחלק סוכריה לילדה
ברחוב.

סוכריית טופי

ילדה שהייתה במסע סוכות

לספר איפה היינו במסע
ולהראות צ'ופר

צ'ופר ממסע סוכות

ילדה שמגיעה עם שקית
לסניף

אספו בתוך שקית את
השעונים של כל בנות הקבוצה

שקית

ילדה עם כדור

התקדמו במסירות עד למקום
ההגעה.

כדור

ילדה עם סידור

לפתוח בעמוד  56ולהגיד
למדריכה את המילה
הראשונה

סידור

ילדה גמישה

לעשות גלגלון

להתאמן על גלגלון

ילדה ספרותית

לחבר שיר מורל על השבט

שיר מורל מומצא

ילדה עם דף גמטריה

פתירת כתב סתרים של
גמטריה

להכין דף גמטריה או לפתור
את הגמטריה לפני הפעולה

ילדה שיודעת חשבון או עם
מחשבון

פתירת תרגיל שרק אחרי
שאומרים את התשובה אפשר
להתקדם

מחשבון או לפתור לפני
הפעולה את התרגיל

ילדה שיודעת אנגלית או עם
מילון

פירוש של המשימה מאנגלית
לעברית

מילון אנגלי-עברי

ילדה שרצה מהר

תרוץ במהירות

להתאמן על ריצה

גלעד

פעול

פעולה מס'  - 3מקרבים את הגאולה

יר |
-ד ב

שבט גלעד-דביר |

לוקחים אחריות על החברה
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ה3

מטרות:

החניכות יבינו את החשיבות של כל מעשה יומיומי.
החניכות יכירו כי יש בכוחן לקרב את הגאולה.
החניכות ירצו לפעול כדי לקרב את הגאולה.

עזרים:

קופסא מקושטת
צ'ופר
סוכריות
פאזל
קטע" :כולם ,מישהו ,אף אחד וכל אחד"
כתרים שרשום עליהם :כולם ,מישהו ,אף אחד וכל אחד.

'הדברים
הקטנים' .הגדולים והדברים
סי
פור נוגע ללב.
באתר חברי
הכוח של ם מקשיבים על
ה
דברים הקטנים.

מהלך הפעולה:

שלב א :קופסה של גאולה.
נקשט מראש קופסה ונרשום עליה:
''בתוך הקופסה מחכה לכן הפתעה!
אתן רשאיות לפתוח אותה בעוד  24שעות .אם ברצונכן לקצר את זמן ההמתנה ,באפשרותכן לבצע
את  24המשימות הבאות .כל משימה שתבצעו בהצלחה ,תקצר לכן את ההמתנה בשעה''...
נשאל את החניכות :מה אתן מעדיפות?
ואם יבחרו בכך ,נתחיל במשימות...
רעיונות למשימות אפשריות :בנספח מס' .1
כמובן ,רצוי להתאים את המשימות לשבט ,ולחשוב על רעיונות נוספים המתאימים לצרכים הקיימים
בשבט ,בסניף ובקהילה שאליה משתייכים .יש לשים לב שכל משימה עושה טוב למישהו .שימי לב
שאת כל המשימות ניתן לסיים תוך זמן סביר ,שכן יש עוד המשך לפעולה...

שלב ב :מקרבים את הגאולה
לאחר שיסיימו החניכות לבצע את  24המשימות הן יפתחו את הקופסה .בתוכה יהיה דף"' :בעזרת
מעשינו תבוא גאולתנו'' .אפשר להוסיף תמונה או דגם קטן של בית המקדש .וכמובן ,צ'ופר מתוק
ומפרגן...
נאמר לחניכות :הקופסה היא משל לחיים.
נשאל :מהו הנמשל ל 24-השעות ,למשימות ,ולהפתעה בפנים?

42
נסכם 24 :השעות ,נמשלות לתקופת הציפייה לגאולה .המשימות אלו המעשים הטובים
שלנו ,הם יכולים לקרב אותנו אל הגאולה ,ואילו ההפתעה בפנים היא הגאלה המתגלה.
אנו יכולים לפעול לקירוב הגאולה על ידי מעשים קטנים שמוסיפים טוב בחברה ובעולם .גם אם
לא נעשה את כל מה שעלינו לעשות -יבוא היום שהגאולה תבוא ותושלם ,אך אם ברצוננו לקרבה ,יש
בידינו האפשרות להרבות במצוות ובמעשים טובים וכך לקרב את השלמתה!

שלב ג :אני פועל!
נחלק לחניכות את הקטע הבא.
לשם המחשה אפשר להכין ארבעה שלטים או ארבעה כתרים לראש :כולם ,מישהו ,אף אחד וכל
אחד ולהניח על ארבע חניכות.
נעמיד אותן בשורה מול השבט .כל פעם שאחת מהן תוקרא בסיפור היא תצעד צעד קדימה ותמחיש
בתנועות את חלקה בעלילת הסיפור.

סיפור על כולם ,מישהו ,כל אחד ,ואף אחד,
ומשימה שלא בוצעה כי כל אחד סמך על האחר שיעשה את המשימה

זהו סיפור על ארבעה אנשים ,כולם ,מישהו ,כל אחד ,ואף אחד.
פעם אחת היה תפקיד מאד חשוב וביקשו מ לעשותו.
ל היה ברור ש יעשה זאת אבל לא עשה זאת.
כעס על כך ,כי זה היה תפקיד של .
ול  ,היה רושם ש יכול לעשות זאת אבל..
לא ידע שזה לא ייעשה על ידי .
בסופו של דבר הואשם על ידי  ,ש לא עשה
את מה ש היה יכול לעשות''.

גלעד
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אנו יכולים לחכות לזמן שעם ישראל יהיה אור לגויים כמו שדיברנו בפעולה הראשונה ,בסוף
הוא יגיע .אך מתוך הכרה בתכונות הטובות שלנו ומתוך הכרה בחשיבות שבכל מעשה קטן ,אנו
מבינות כי יש בכוחנו לקרב את הגאולה ואת המציאות האידיאלית של להיות אור לגויים.
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המעשים שלנו דומים למדרגות קטנות המגיעות עד לגאולה השלמה ,למקדש .יש לנו כוח בכל מעשה
טוב שלנו להעלות עוד מדרגה את כל עם ישראל.
נשמיע לחניכות את שירה של נעמי שמר" ,שירו של אבא" ,ונחלק להן את מילות השיר (נספח מס' .)2
השיר בעצם מלמד אותנו כיצד כל מעשה טוב שאנו עושים ,גם אם כרגע הוא נראה לנו רק כ"חציבת
אבן בהר" ,בעצם הוא הוא זה שבונה את בית המקדש ומקדם אותנו עוד צעד בדרך אל הגאולה
השלמה .כל עזרה שלנו בבית ,עידוד של אדם עצוב או חולה ,לקיחת אחריות על נושא חברתי מסוים,
תפילה משותפת וכדומה ,כל דבר כזה הוא חלק מהבניין הרוחני של עם ישראל.
נחלק לחניכות דף מעשים טובים .החניכות ימלאו את הדף במעשים טובים שונים שיעשו ,במשך
השבוע .חניכה שתצליח למלא את כל הדף תביא אותו למדריכה בפעולה הבאה ותקבל הפתעה.
(נספח מס' )3

גלעד

יר |
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נספח מס' :2
שירו של אבא
מילים ולחן :נעמי שמר
אם בהר חצבת אבן להקים בנין חדש
(בהר חצבת אבן להקים בנין חדש)
לא לשווא אחי חצבת לבנין חדש
כי מן האבנים האלה יבנה מקדש
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה המקדש
אם בהר נטעת ארז ,ארז במקום דרדר
(בהר נטעת ארז ,ארז במקום דרדר)
לא לשווא אחי נטעת במקום דרדר
כי מן הארזים האלה ייבנה ההר
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה ההר
אם לא שרת לי שיר עדיין ,שירה לי מזמור חדש
שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש
שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש
שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה המקדש

גלעד
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נספח מס' :3
"מן האבנים האלה יבנה המקדש"...

שבט דביר עושות טוב ומקרבות את הגאולה!

עד -
גל
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רעיונות למתודות ולמשחקים נוספים...
פעולה – 'אתה יכול!' מתוך האתר של תנועת אריאל על אמון החניכה בכוחותיה!!
פעולה "אחריות מא' ועד ת'" באתר תנועת אריאל -פעולה מצויינת על לקיחת אחריות ואיכפתיות.
לחפש ביוטויב'' :פרסומת תילאנדית שתגרום לך לבכות מהתרגשות'' .אפשר לעצור בשאלה מה
הוא מרוויח מזה?
'אסי וטוביה''' :ערכו של מעשה קטן" ,באתר ערוץ מאיר לילדים.
ערב "מימי וסימי" שבטי .לפני הפעולה נותנים לכל אחת להתחפש למישהי אחרת מהשבט וכך
מנהלים את הפעולה :כל אחת צריכה להתנהג כמו החברה שהיא התחפשה אליה :לדבר כמותה,
להיות טובה בדברים שהיא טובה בהם ,ולהיכנס לאפיון שלה .המדריכה תדאג לכך שמהשימות
בפעולה יהיו כאלו שיוכלו להוציא את האפיון של כל אחת .למשל :תחרות ריצה ,מי שרצה הכי טוב
צריכה לנצח למרות שעכשיו זאת לא היא באמת .כמובן זה מאוד קשה ,פתאום מישהי שלא יודעת
לעשות גלגלון צריכה להצליח .כך מגיעים למסקנה כי ''אני – אני ואתה – אתה''.
(מבוסס על ספרה של יפה גנז "מימי וסימי" .מומלץ!)

גלעד
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להיפגש עם דמות שמפיצה את האור .אפשר לחשוב על מישהו שעובד בתנועה של חזרה בתשובה,
רב ,דמות חינוכית ,או אפילו המוכר במכולת שיספר איך הוא מפיץ את האור.
ארוחת ערב שבטית .כל אחת מכינה דבר אחר .יש ארוחה מהנה ומזינה בזכות המאמץ של כולן.
ערב כשרונות צעירים .כל אחת מהשבט מופיעה במשהו שהיא טובה בו במיוחד!
מחלקים הזמנות ,מארגנים במה יפה וכל אחת מקבלת מדליה על הופעתה!
להשתלב בפעילות בית חב"ד המקומי( .ליצור עמם קשר ולשאול במה השבט יכול לסייע).

גלובוס של העולם מעיסת נייר .על כל יבשת רושמים מעגל קרוב אלינו (משפחה ,כיתה ,שבט ,יישוב,
עיר ,עם).
''אור לגויים'' .תערוכה על נתן שרנסקי ושחרור יהודים מברית המועצות .מאורע שעורר גלים רבים
בעולם.
''אור לגויים'' על פיתוחיה של מדינת ישראל ותרומתם לעולם :מקבלי פרס נובל ,פיתוח דיסק און קיי..
להכין את הפאזל מהפעולה הראשונה על נבואת ישעיהו בתלת ממדי(על קרטון ביצוע או קאפה)
סטיקר'' :גם אני מפיץ את האור''.
דגם של בית המקדש עם מדרגות קטנות אליו .על כל מדרגה רושמים מעשה טוב.
לוחות המעשים הטובים שחילקנו בפעולה השלישית ,עם כותרת '':שבט דביר מביא גאולה!''

שבט הראל-נווה

לוקחים אחריות
בקהילה

ל-נו
הרא
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שבט הראל-נווה | לוקחים אחריות בקהילה
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מדריכה יקרה!
בחודש הקרוב את והשבט שלך עומדים לעסוק בנושא חשוב ומהותי מאוד לכולנו.
לפעמים יוצא לנו לעצור ולחשוב :מי אני בעצם? במה אני מיוחדת מכל האנשים שאני מכירה?
השאלה הזו נכונה לא רק לכל אדם פרטי ,אלא גם לכל עם ,ובאופן מיוחד לעם
ישראל ,שנוצר בשביל שליחות מיוחדת במינה בעולם .עם ישראל הוא "ממלכת
כהנים וגוי קדוש" ,או כלשונו של רבי יהודה הלוי בכוזרי" :לב באומות" ,מזרים
חיים ,טוב וקודש לכל העולם.

בתוך עם ישראל ממשיך הבירור הזה – לכל
קבוצה ,לכל סניף ,לכל שבט .על כל אחד
מאתנו מוטלת האחריות לברר מי אנחנו ,מה
ִ
המייחד אותנו ומה תפקידנו ,כדי שנוכל למלא
אותו על הצד הטוב ביותר.
בחודש הקרוב תגעי יחד עם חניכותייך בבירור
המרתק הזה .מה מיוחד בשבט שלנו? מה
מיוחד בכל חניכה וחניכה שמרכיבות אותו?
מתוך זה אפשר לברר – איך אנחנו יכולות
לתרום לעם ישראל ולעולם?

התרומה היא בכל המעגלים .הן מחוץ לסניף –
בבניית עולם חסד ,הן בתוך הסניף – באחריות
להכניס כמה שיותר חניכות לסניף ,להשרות בו
אווירה של אכפתיות וערבות הדדית ,והן בתוך
השבט – לתת לכל חניכה וחניכה מקום לבטא
את הצדדים המיוחדים שבה.
יש כל כך הרבה מה לעשות ולתרום ,כל כך
הרבה טוב להוסיף ...אז קדימה ,צאי לדרך!

שיהיה בהצלחה!
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לוקחים אחריות בקהילה

פעולה מס'  - 1יש לי תפקיד!

פעו
שבט מ לה דומה-
עו
ז פעולה 1

מטרות:

החניכות יבינו את הקשר שבין כישרון לתפקיד.
החניכות יכירו את הציווי " -ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,ואת משמעותו – תפקידו של עם
ישראל הוא להיות אור לגויים.
החניכות יכירו את הנושא של השבט שלהן – "אחריות בקהילה" ,ויזדהו ִאתו .כלומר ,הן ירצו לקחת
אחריות ולהתחיל לפעול למען הסביבה והקהילה.

עזרים:

כתרים עם שמות מקצועות (רשימת המקצועות והחפצים בנספח )1
חפצים מתאימים למקצועות
הפסוק "ואתם תהיו לי "...מחולק לדפים – על כל דף מילה בכתב סתרים.
מקרא לכתב הסתרים.

מהלך הפעולה:

שלב א :חלוקת תפקידים
נחלק את החניכות לשתי קבוצות .בקבוצה הראשונה ,נחלק לכל חניכה "כתר" עם שם של מקצוע
כלשהו .חשוב שהחניכות לא יראו מה כתוב להן על הכתר .בקבוצה השנייה ,נחלק לכל אחת חפץ
מסוים (או ציור של חפץ) .כל אחת בקבוצה השנייה צריכה למצוא את "בעלת החפץ" שלה ,מהקבוצה
הראשונה ,ולהצטרף אליה.
נערוך סבב בין "בעלות המקצוע" ונבקש מכל אחת לנחש מהו המקצוע שלה ,על-פי החפץ שקיבלה.
נסכם :כל אדם קיבל כישרונות וכוחות מסוימים ,על פי התפקיד שהוא צריך למלא בעולם .כלומר,
הכישרון שיש לנו לא אמור להביא אותנו לגאווה חלילה ,אלא אמור לגלות מהו התפקיד המיוחד שלנו.
מוטלת על כתפינו אחריות ועלינו למלא אותה.

שלב ב :קוף אחרי בן אדם?!
נשאל את החניכות :אם כן ,האם יש לעם ישראל תפקיד בתור עם? מה הכישרון המיוחד שעם ישראל
קיבל ,ומה התפקיד שלו? ניתן לחניכות לחשוב ולמצוא בעצמן תשובות ונמשיך בפעולה:
נשחק את משחק התנועות:
חניכה אחת יוצאת החוצה .בוחרים חניכה אחרת שתעשה תנועות .כל השאר מחקות אותה .מכניסים

ל-נו
הרא

51

וה |

את החניכה היוצאת בחזרה .עליה לגלות מי היא החניכה שקובעת לכולן את התנועות.
על החניכה שמכתיבה לכולן את התנועות לשנות מדי זמן את התנועות שהיא עושה.
אחרי המשחק נשאל :האם זאת המטרה שלנו כעם? שהכול יחקו אותנו ויהיו בדיוק כמונו?
מובן שהתשובה היא לא ,כי כמו שראינו במשחק הקודם – לכל אדם ולכל עם יש אופי מיוחד ששייך
לו ,וממילא המעשים והתפקיד המיוחדים לו .אם כך ,מה אנחנו כן יכולים וצריכים לעשות בעולם?!
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שלב ג :ממלכת כהנים
נוציא את אחת החניכות מחוץ לחדר .לשאר החניכות נחלק (בזוגות או בקבוצות) דפי כתב סתרים –
בכל דף מילה אחת מתוך הפסוק "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,כתובה בכתב סתרים .כל
זוג או קבוצה יפענחו את כתב הסתרים .לאחר שיסיימו ,נקרא לחניכה שיצאה ,להיכנס.
נבקש ממנה לסדר את החניכות עם הדפים כך שיתקבל רצף הגיוני של משפט.
נשאל :מה היה התפקיד של החניכה שיצאה?
ניתן לחניכות להגיע לתשובה :תפקידה היה להוביל ,לכוון ולהציב כל אחת במקומה.
נחזור לשאלה ששאלנו קודם :מהו התפקיד של עם ישראל?
הפסוק שיצא לנו מהחיבור של כולן ,הוא חלק מהציווי שהקדוש-ברוך-הוא מצווה אותנו לפני מעמד
הר סיני:
ּוש ַׁמ ְר ֶתם ֶאת בְ ִר ִיתי וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ לָ ה ִמכָ ל ָה ַע ִמים כִ י לִ י כָ ל ָה ָא ֶרץ.
ׁמֹוע ִת ְש ְׁמעּו בְ קֹלִ י ְ
וְ ַע ָתּה ִאם ָש ַ
וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת כ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש ֵאלֶ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ְת ַדבֵ ר ֶאל בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל .וַ יָ בֹא מ ֶֹשׁה וַ יִ ְק ָרא לְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם
ּאמרּו כֹל ֲא ֶשׁר ִדבֶ ר ה' נַ ֲע ֶשׂה וַ יָ ֶּשׁב
וַ יָ ֶשׂם לִ ְפנֵ ֶיהם ֵאת כָ ל ַה ְדבָ ִרים ָה ֵאלֶ ה ֲא ֶשׁר צִ וָ הּו ה' .וַ יַ ֲּענּו כָ ל ָה ָעם יַ ְח ָדו וַ יֹ ְ
מ ֶֹשׁה ֶאת ִדבְ ֵרי ָה ָעם ֶאל ה'" (שמות י"ט)
נשאל  :מה היא "ממלכת כהנים"?
כמו התפקיד של הכהנים בעם ישראל ,הם אחראים על עבודת המקדש ועל לימוד התורה – כך עם
ישראל בתוך שאר העמים ,אחראי על החיבור אל הקודש .אין אלו רק אנשים יחידים ומיוחדים ,אלא
אומה שלמה" .גוי" – כלומר עם – "קדוש" ,שכל חייו הם קודש.
זה הוא הכלי המיוחד שיש לנו כעם ישראל ,וזה התפקיד המיוחד שלנו .איננו סוברים שכולם צריכים
האמתית שלו – קדושה וקרבה לה'.
להיות כמונו ,אנו סוברים שעלינו להוביל ולכוון את העולם למטרה ִ
כמו שה"מנהיגה" הובילה וכיוונה ,כך תפקידו של עם ישראל בעולם .להיות ''אור לגויים'' פירושו שעם
ישראל מוביל את כל העמים ומורה להם את הדרך על פי התורה ,בשביל שכל העולם
תקדם להבנה של מציאות שם ה' בעולם!
זה הוא הכישרון שלנו כעם ,וזו אחריות גדולה מאוד! רק אנחנו יכולים למלא את השליחות הזו,
ולכן אנחנו צריכים למלא אותה באופן הטוב ביותר שאנחנו יכולים.
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סיכום

הנושא שלנו בחודש ארגון הוא "לוקחים אחריות בקהילה" .כבנות עם ישראל ,זהו הכישרון שלנו ,וזהו
מאתנו ,לקחת אחריות על הסביבה שלו.
גם התפקיד שלנו :לקחת אחריות .על כל אחת ואחת ִ
גם בתוך הסניף וגם מחוצה לו.

צ'ופר
צמיד מבריסטול עם כיתוב" :לוקחים אחריות בקהילה!"

שקופים :ספר סיפורים קצרים מאת
הרב ליאור אנגלמן ,שעוסק באנשים
ה"שקופים" בחיינו .הספר מזכיר לנו
להסתכל קודם כול על מי שנמצא
בסביבה הקרובה שלנו ולקחת
אחריות ...מומלץ מאד!

חב
ריא ב בעשיי
העשייה של ה :קליפ על
חב
התנועתי .קלי ריא ב בנות
פ
מ
שממחיש את רגש מאוד
ה
ה
ש
פ
עה
הגדו
על לה שיכולה
ל
ה
יו
ת
מ
לסניף
ה
רעיו שמחוץ לו,
ונותן הרבה
נות!

ל-נו
הרא
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נספח מס' :1
מכחול ,מספריים ,טוש לוח ,סליל חוט ,מזרק ,מצקת ,עט ,פלאפון

נספח מס' :2

ציירת

ספרית

מורה

תופרת

רופאה

טבחית

סופרת

מזכירה

נספח מס' :3

פתרו את כתב החידה:
פתאי
אצמפ
מכ
ייכלא
לצטמי
פרפמ

א=ת
ב=ש
ג=ר
ד=ק
ה=צ
ו=פ
ז=ע
ח=ס
ט=נ
י=מ
כ=ל
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לוקחים אחריות בקהילה

פעולה מס'  - 2זה רק אני והסניף שלי
מטרות:

החניכות ירגישו שהן חלק מקהילה ,ומתוך כך ישימו לב לאנשים שסביבן.
החניכות יבררו את הכוחות שיש לסניף שלהן ,כוחות לשנות את המציאות ולקדם את החברה
והקהילה שמסביב הסניף" .סניף כמגדלור" – לא באנו להנות סתם ,אלא לבנות משהו שמפיץ אור!
החניכות יבינו שהמטרה של ה"ביחד" כשבט וכסניף היא להתניע מנוע פנימי ,הנותן לנו כוח
להשפיע החוצה.

עזרים:

כלי כתיבה
ציורי דמויות
שני דליים
כוסות חד-פעמיות
השיר "שירו של אבא"

מהלך הפעולה:

גברת עם סלים:
התנדבות יציר סרטון מרגש על פרויקט
תי ו
ובמוטיבציה לצ מיוחד ,ממלא בהשראה
את
ל
פע
ול!
לא
צ
ריך
ללכת
רחוק כדי לעשות טוב...
לחפש ביוטיוב" :
התנדבותי מ גברת עם סלים-פרוייקט
יוחד"

שלב א :אנשים שקופים
נפזר או נתלה בחדר איורים של אנשים הקשורים לסניף (נספח מס' .)1
נחלק לחניכות כלי כתיבה ,ונאמר להן להסתובב בחדר ולמלא את בועות הדיבור של הדמויות
במשפטים קצרים ,המביעים את מה שכל אחת מהן חושבת על הסניף שלנו.
נאסוף את החניכות ונפתח דיון:
האם חשבתן פעם על השאלה הזו :מה חושבים עלינו האנשים שמסביב? בדרך כלל איננו רואים
אותם ,הם שקופים ...אבל באמת הם שם כל הזמן.
מהי המטרה שלנו כסניף? מה נותן שאנחנו חבורה שנפגשת כל שבוע?
מה הדבר נותן לשכונה שלנו ,לעיר שלנו ,ליישוב שלנו?
האם הם מכירים אותנו דיים? אולי היינו רוצים שיכירו אותנו עוד?
המטרה בדיון היא בעיקר לפקוח את העיניים של החניכות ,שיבינו שהסניף הוא חלק מדבר גדול יותר,
שהן חלק מחברה ,ושיש להן אחריות כלפיה.

שלב ב :להיות מגדלור
נקרא את המכתב (נספח מס'  .)2נסכם – יש לנו יכולת להאיר ,לשמח את מי שסביבנו ,לעשות טוב
בלי גבול! כמו מגדלור שנמצא בלב ים ,והוא מאיר את כל הסביבה שלו .אנחנו בתור סניף ,שבט ,רוצים
להיות מגדלור ,שמאיר לכולם! לא רק לחיות בשקט ,לא רק ליהנות את עצמנו ...אלא לבנות פה יחד
משהו שמפיץ אור.

ל-נו
הרא
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שלב ג :ממלאים כוחות
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נשאל:
אם המטרה שלנו היא להפיץ אור לסביבה ,למה צריך את הפעילויות שלנו בתוך הסניף? אפשר רק
להתנדב כל היום...
אחרי שהן ינסו לענות ,נשחק את המשחק הזה:
נחלק את החניכות לשתי קבוצות .לפני כל קבוצה נניח במרחק מסוים שני דליים ,האחד מלא במים
באופן חלקי והאחר ריק .ליד הדלי המלא נניח ערמת כוסות חד פעמיות .המטרה :למזוג אל הדלי הריק
כמה שיותר כוסות מים מלאות מהדלי המלא ,בפרק זמן מסוים.
ההעברה תתבצע כך :כל קבוצה תשלח נציגה אחת בלבד למלא כוס מהדלי המלא ולשפוך אותה
בדלי הריק .מותר לשלוח נציגה נוספת רק לאחר שהנציגה הקודמת סיימה לשפוך את המים .נדגיש
שהעניין הוא מספר הפעמים שהכוסות המלאות עוברות מדלי לדלי במשך מספר דקות מוקצב.
נבהיר שכל פתרון יצירתי יתקבל בברכה.
קבוצה יצירתית – תלך לברז הקרוב ,תמלא מים נוספים בדלי המלא ותמשיך להעביר מים .קבוצה
יצירתית יותר– ברגע שמסתיימים המים בדלי ,תשפוך אותם בחזרה ותמשיך לרוץ ולמלא את
הדלי הריק.
אחרי המשחק נדבר על מה שקרה בו .אם הן מצאו את הפתרון היצירתי – כל הכבוד! אם לא ,ננסה
לגרות את המחשבה שלהן ,איך היו יכולות לנצח בפועל?
מה הדבר אומר? אם המטרה שלנו היא להיות בעשייה תמידית ,לתת ולתת כל הזמן ,אנחנו חייבות
מקור ,חייבות מקום להתמלא ממנו.
כדי שהמגדלור יאיר ,צריך איזשהו מנוע פנימי ,שיפיק את האור – זה ה"ביחד" שלנו .לכן אנחנו
משקיעים בו הרבה ...אבל גם כשאנחנו בתוך עצמנו ,צריך לזכור תמיד שיש לנו אחריות להאיר
לסביבה .ועל אחת כמה וכמה ,לא להזיק לה...

סיכום

ראינו את הכוח הגדול שיש לנו כקבוצה ,להשפיע ולשנות לא רק בתוכנו אלא גם מחוץ לנו.
אם נרצה באמת להיות מגדלור ,נוכל להפיץ אור לעולם כולו!
נשמיע לחניכות את שירה של נעמי שמר "שירו של אבא" ,ונחלק להן את מילות השיר (נספח מס' .)3
השיר מלמד אותנו כיצד כל מעשה טוב שאנו עושים ,גם אם כרגע הוא נראה לנו רק כ"חציבת אבן
בהר" ,בעצם בונה את בית המקדש ומקדם אותנו עוד צעד בדרך אל הגאולה השלמה.
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אנחנו יכולות לחשוב שאנחנו בסך הכול כמה ילדות ,ומה אנו יכולות לעשות ולשנות...
אבל האמת היא שכל מעשה קטן שנעשה ,כל עזרה שלנו בבית ,כל שימוח של אדם עצוב
או חולה ,לקיחת אחריות על נושא חברתי מסוים ,תפילה משותפת וכדומה ,כל דבר כזה בונה
את הקהילה ותורם לה.

צ'ופר
נחלק לחניכות "יומן מעשים טובים" (נספח מס'  – )4כל יום בחודש הקרוב ,כל חניכה תכתוב מעשה
טוב אחד שתעשה למען הסביבה שלה.
(אפשר בסוף החודש להפוך את הרעיון למוצג בתערוכה :לפסל או לצייר חומת אבנים ,ועל כל אבן
לכתוב מעשה טוב שחניכה מהשבט עשתה – יחד אנו בונות משהו גדול ושלם).

א
נשי אמונה בעולם המעשה :סדרה
בהנ
חיית
הרב
חגי
לונדין בערוץ מאיר .בכל
תכנית נפג
שים עם דמות שפועלת בעולם
המעשה .או
סף
מד
הים
של
אנ
שים שלקחו
אחר
א
יות ,כל חד בתחום העשייה שלו.
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נספח מס' :1
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נספח מס' :2
"המכתב הזה נכתב מכל הלב ,ממני ,האדם שאתה רואה באוטובוס ,או במדרכה ליד,
אני רוצה לספר לך משהו:
הלכתי ברחוב וראיתי קבצן אחד .הוא היה לבד מאוד ,הכול סביבו מיהרו .הייתה לו מנדולינה
ישנה והוא ניגן מנגינה עצובה .נעצרתי עם עוד מספר אנשים להקשיב ,עמדנו ושתקנו .הייתה
שם גם ילדה אחת ,היא נתנה לו כסף וחייכה אליו ,החיוך שלה היה כמו שמש והיא אמרה
בפשטות" :שיהיה לך יום נעים ,אני אוהבת אותך".
הלכתי משם ,מנסה לקחת קצת מהאור הגדול שהיה בחיוך שלה ולהעביר בין כולם .חייכתי
לנהג אוטובוס והרגשתי כמה שאני אוהב אותו .הוא חייך לאישה הזקנה שעלתה אחרי ,והיא
התיישבה ליד מישהו שהיה על פניו דיכאון גדול .היא חייכה אליו ,וגם הוא חייך.
הרגשתי כמה אהבה וטוב יש באוטובוס הזה .פתאום נדלקו בו מנורות לרוב .מין השפעה שיש
לנו זה על זה ,השפעה חזקה ומחזקת! נר לא רגיל שקיים בכל אחד ִמאתנו ,דולק לפעמים
לבד ,לבד ִמדי .אבל הנר הזה הוא חלק ממערכת שלימה .מערכת ענקית של אורות .וכשהמערכת
הזאת דולקת יחד ,מתוך כך שכל נר אינו לבד ,כל נר הוא חלק ממנה ,והיא חזקה ומבעירה
את העולם כולו באור הנצח .איזה עם שאנחנו!!!
אתה קולט?! פתאום כל האוטובוס פשוט חייך .כמו שדה קוצים ,אם אש תתפוס בקוץ אחד,
ואוהב ,ואגע בך עם התחושה שלי ,מיד גם
הוא מיד ידליק את הקוץ שלידו .אם אני אשמח ַ
אתה תשמח ותאהב! איזה חיבור מופלא זה! פאזל לא רגיל! פאזל עם כוחות.
נסה זאת.
אתה מתבייש? אינך חייב לומר שאתה אוהב ,די בכך שאתה מרגיש זאת ורואים זאת אצלך!
האור שבלבך כבר יעבור הלאה"...

ל-נו
הרא
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נספח מס' :3
שירו של אבא
מילים ולחן :נעמי שמר
אם בהר חצבת אבן להקים בנין חדש
(בהר חצבת אבן להקים בנין חדש)
לא לשווא אחי חצבת לבנין חדש
כי מן האבנים האלה יבנה מקדש
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה המקדש
אם בהר נטעת ארז ,ארז במקום דרדר
(בהר נטעת ארז ,ארז במקום דרדר)
לא לשווא אחי נטעת במקום דרדר
כי מן הארזים האלה ייבנה ההר
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה ההר
אם לא שרת לי שיר עדיין ,שירה לי מזמור חדש
שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש
שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש
שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש
ייבנה ,ייבנה ,ייבנה המקדש

60

נספח מס' :4
"כי מן האבנים האלה ייבנה המקדש!"
שבט הראל לוקחות אחריות בקהילה

ל-נו
הרא
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פעולה מס'  - 3בונים אחריות
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לוקחים אחריות בקהילה
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ה3

מטרות:

החניכות יקבלו מוטיבציה לקחת אחריות כלפי הכלל .לצאת ,להתחבר ולתרום לקהילה לפי
הצורך.
החניכות יצאו לפעילות התנדבותית בסביבת הסניף ,כדי לחוות לקיחת אחריות בקהילה בפועל.

עזרים:

חלקי פאזל של "אחריות" (נספח )1
פתקים
עטים
חומרי יצירה שונים (חרוזים ,בריסטולים ,מספריים ,שאריות בדים)
חומרים למגנטים :פתקי תודה (נספח  ,)2בריסטולים ,מספריים ,מגנטים ,דבק
מטפחות (חצי ממספר החניכות)

מהלך הפעולה:

נפרק את המילה "אחריות" למרכיבים :א-אח-אחר-אחרי-אחריו-אחריות.
בכל מרכיב נמצא משמעות אחרת הטמונה במושג אחריות.
בכל שלב ניתן לחניכות חלק פאזל ומשימה .אחרי שהן יבצעו את המשימה ניתן להן משימה וחלק
פאזל נוסף ,ונסביר את משמעות חלק המילה שבחלק הפאזל.

א – אני.
אמרו חז"ל" :אם אין אני לי מי לי" (פרקי אבות א יד)  -הדבר הראשון שאני צריכה לדאוג לו ,זה אני
עצמי .כל אחת אחראית על עצמה ,על הגוף שלה ,על החיים שלה ,על כך שהיא תגדל ,תתקדם ותהיה
שמחה ובריאה( .אין להטיל את האחריות הזו על אחרים!)
משימה :1
כל חניכה מקבלת פתק .עליה לכתוב עליו שלושה דברים שמשמחים אותה ומיטיבים ִעמה .היא צריכה
לבחור דברים שהיא יכולה לעשות בעצמה ,ללא תלות באחרים .ניתן גם להכין במסגרת המשימה הזו
צ'ופר קטן לתלייה בחדר או כצמיד ליד עם המשפט "אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני".
אנשי ה
ערן ט קצה  :1מ
א
מ
ר
מ
א
מי
ת הרב
ר ,חובה ל
ומדריכה! מבהיר כל חניכה
את
של
– לקיחת אחריות החשיבות
ש
ל
ל
צו
כ
ר
ך קיום החברה ל אחד
חפ
שי
ב
כולה.
א
תר
מכון מאיר
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אח – הקרוב אלי.
אחרי שאני דואגת לעצמי ,אני צריכה לדאוג למי שנמצא בסביבתי הקרובה .למי שהכי קרוב
אליי מבחינת קשר נפשי ,פנימי .וזוהי בראש ובראשונה המשפחה .ברמה הכי פשוטה...
לעזור בבית :לפנות מהשולחן ,לשטוף כלים .ליצור אווירה טובה בבית ,אווירה של פרגון ונתינה ,כמה
שאנחנו יכולות.
משימה :2
המשפחה שלנו נותנת לנו כל כך הרבה! ניתן להם בחזרה משהו קטן – נאמר תודה!
נכין מגנט "תודה" למשפחה( .נספח מס' )2

אחר – האחר ממני.
עכשיו אפשר להתרחב למעגלים נוספים .שיותר רחוקים ממני .כמו שכתוב בהמשך המשנה באבות:
"וכשאני לעצמי מה אני" (אבות א יד) כל ה'אחרים' שאני פוגשת – חברות ,כיתה ,שבט ,אנשים בשכונה
או ביישוב ,אנשים שצריכים עזרה בכל מיני תחומים :קשישים ,ילדים ,נזקקים ועוד.
משימה :3
נערוך הגרלה עם שמות כל החניכות בשבט .כל חניכה תקבל שם של חניכה אחרת ותתבקש להכין
בזמן קצוב משהו שישמח :לעשות לה תסרוקת ,להכין לה זר פרחים ,להכין לה צמיד מחרוזים או כל
דבר אחר כיד הדמיון הטובה .אחרי שיסתיים הזמן נערוך סבב וכל אחת תעניק לחברתה את המתנה.

אחרי -
זה הזמן להנהיג! לא לחכות שיובילו אותי ,אלא להוביל אחריי את כולם ,לעשייה טובה!
משימה :4
נחלק את החניכות לזוגות .בכל זוג ,חניכה אחת תכסה את העיניים במטפחת .נציב נקודת יעד שאליה
כולן צריכות להגיע (למשל :הספסל בחוץ) ,כשכל "רואה" צריכה לכוון את בת זוגה .אחרי שנגיע,
נישאר שם.

אחריו –
לא מספיק להנהיג .צריך לדעת גם לקבל את ההנהגה של האחר ,לנהוג בענווה ולהקשיב למה שיש
שאתי לומר.
למי ִ
משימה :5
בדרך חזור נחליף את התפקידים – ה"רואות" יכסו את עיניהן וחברותיהן יובילו אותן בחזרה אל מקום
הפעולה.

ל-נו
הרא
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אחריות –

ה3

עכשיו האחריות שלנו היא אחריות מלאה באמת .בכל המעגלים ובכל התחומים ,אנחנו
לוקחים אחריות! איננו מחכים שיטילו אותה עלינו ,ש"יסנג'רו" אותנו ...אלא עושים מיוזמתנו ,כי זאת
דרך חיים!
משימה :6
הגיע הזמן לצאת ולקחת אחריות! נצא יחד לפעילות כלשהי של עשיית טוב בקהילה .צריך לתכנן
מראש לאן ולהכין את כל מה שצריך .אם זה מוסד כלשהו ,כמובן לתאם מראש (בית אבות ,בית חולים
וכדומה).
רעיונות לפעילות מחכים לכן תחת הכותרת "יישום נושא".

אם לא מתאים לכן להכניס את הפעילות ההתנדבותית עצמה בתוך הפעולה הזו ,אפשר בשלב זה
להביא פלקט גדול ,לבקש מהחניכות להציע כמה שיותר רעיונות לפעילות למען הקהילה .נכתוב את כל
הרעיונות על הפלקט( .אחר כך ,בהתאם לשיקול דעתך ,אפשר למנות ועדה מארגנת או לערוך הצבעה
בתוך השבט מה כדאי לעשות) .בפעולה הבאה צאו לפעילות עצמה.
סיכום:

לפני שנצא להתנדבות ,נסכם :המשמעות של המילה "אחריות" היא בכמה מעגלים מתרחבים :אני
דואגת לעצמי ,אחר כך לקרובים אליי ,אחר כך גם לרחוקים יותר ,מנהיגה ומובילה ,מקבלת את
אמתית .עכשיו אפשר לומר שלקחנו אחריות!
ההנהגה של האחרים ,ומתוך כל זה אני מגיעה לאחריות ִ

צ'ופר

א -אח -אחר -אחרי -אחריו -אחריות!
אנשי הקצה :2
של הרב ערן חלק משיעור
טמי
המרחיב ומפרט ר ( 13דקות),
א
ת
ר
הקצ
עיון "אנשי
כדי ה" .מומלץ מ
או
ד
ל
צ
פות
ל
ה
ב
ין
לעומק
חפשי באתר מכ את הדברים.
ון מאיר

64

נספח מס' :1
המילה "אחריות" בגדול ,כשכל אות על חלק פאזל נפרד

א

ח ר

י

נספח מס' :2

למשפחה היקרה שלי,
מילה קטנה
שאומרת המון...

תודה!

ו

ת

ל-נו
הרא
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לצאת לפעילות של הוספת טוב באזור בקהילה:
התנדבות בגמ"ח – איסוף או אריזת מצרכים או בגדים
ניקיון בסביבה
חלוקת סוכריות
חלוקת כרטיסים משמחים
שלט תודה לעובד ציבור כלשהו
חלוקת נרות שבת
התנדבות בבית אבות
התנדבות בבית חולים
צביעת קיר או גדר בשיתוף עם הרשות המקומית

מגן דוד שעשוי מידיים ,כל יד בצבע אחר
ציור או פיסול של סניף אריאל כמגדלור בים או כפנס ברחוב
ציור או פיסול של חניכים מרימים בידיהם ספר תורה ,כנסת ישראל ,ארץ ישראל ,בית המקדש
וכדומה – האחריות היא עלינו.
"לב באומות" – ציור או פסל של כדור הארץ – בארץ ישראל מצויר לב

קטע מאת
א
סתר קל -
ה
ק
ט
" נים
הגדולים"
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מדריכה יקרה,
...כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל
בלבד הוא נגלה ,אלא על כל האומות.
תחילה הלך אצל בני עשו ,אמר להם :מקבלים אתם את התורה?
אמרו לו :מה כתוב בה? אמר להם' :לא תרצח'.
אמרו :כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא שנאמר:
'והידים ידי עשו'' ,ועל חרבך תחיה'.
...הלך אצל בני עמון ומואב  ...הלך אצל בני ישמעאל ....
וכן לכל אומה ואומה שאל להם אם מקבלים את התורה...
לא דיים שלא שמעו אלא אפילו שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח
לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום.
כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל
(ספרי דברים פסקה שמג)
כולנו מכירות את המדרש הזה (המובא פה
עם השמטות רבות) ,וגם שמענו את אברהם
פריד שר על מסעותיו של המלאך ,שמענו
כיצד כל אומה מוצאת כי אחת מתוך עשרת
הדברות בעצם לא כל-כך מתאימה לה .לו
רק אפשר היה למחוק קצת פה וקצת שם,
כדי שיהיה מתאים ,רק אז יכלו הגויים לשמור
את התורה .אבל כל זה משתנה כאשר
המלאך מגיע לעם ישראל;

שם הסיפור הוא לגמרי אחר .היהודים
מאמצים את התורה ואומרים' :נעשה
ונשמע' .מבלי לדעת מה כתוב בה ,הם
מקבלים על עצמם לקיימה.
במדרש הזה נחבא עומק גדול .הקדוש-
ברוך-הוא יצר את העולם ואת האומות
וטבע בכל אומה את הייחוד והאופי שלה.
אבל בעם ישראל ,הייחוד ,הייעוד והתפקיד
– הוא לקיים את התורה .לקחת את התורה
שקדמה לעולם ,ולהכניס אותה לתוך החיים
שלנו – להגשים את דברי התורה.
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מתוך התפקיד הזה –
כמגשימי התורה וכנושאי דבר ה' בעולם -
יש לנו גם את התפקיד כלפי העולם כולוֳ :חלאים ורב בריאות' .הלב הוא זה שתפקידו
"ישראל באומות כלב באברים ,הוא רב ֳחלאים להרגיש את כל הגוף .הרגישות הגדולה
מכולם ורב בריאות מכולם" (הכוזרי מאמר ב) .מובילה גם למחלות רבות אך הפוטנציאל
למעשה ,התפקיד של עם ישראל להכניס את הטמון בו גדול.
התורה ואת החיבור לאלוקות לעולם ,הוא זה
שמזרים חיות .שנותן מהות ותכלית לכל אשר כדי להצליח ולקיים את תפקידו של עם
נעשה כאן בעולם .אם ישראל אינם שומרים ישראל ואת אחריותו ,ראשית יש לחזור ולדבוק
על הייעוד הזה ,כל העולם כולו בסכנה – שהרי בתורה .להזכיר לעם ישראל שהתורה וההלכה
הלב ,עם ישראל ,חולה.
הן המוליכות אותנו בדרך הישר .הן המובילות
הכוזרי מוסיף ואומר על לב האומות' :הוא רב אותנו לעולם צודק יותר ,מוסרי יותר וקרוב
יותר לה' יתברך.
בפעולות הבאות ננסה להביא את החניכות

להזדהות עם המקום המיוחד והאחריות שיש לנו כבנות לעם ישראל.
נבין כי התורה היא זו המגדירה והמכוונת אותנו בתפקיד של עם ישראל –
לעשות טוב ולקדם את העולם כולו.
בפעולה הראשונה נכיר את המיוחדות המופלאה של עם ישראל.
בפעולה השנייה נתעמק יותר בייחודה של התורה ובתפקידה החשוב לא רק
בלימוד תורה אלא בחיי תורה – שאליהם אנחנו מחנכים בתנועה.
בפעולה השלישית נברר מה היכולת שלנו ,כשבט מעוז ,להגשים וליישם עוד
ִקרבה ועוד חיבור לתורה בתוך עם ישראל.
ולבסוף נחשוב יחד עם החניכות על יישומי נושא ונצא לפעול בשטח...

בהצלחה וחודש אירגון משמעותי ומהנה!

מע

פעול

פעולה מס'  - 1עם ישראל אור לגויים
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מטרות:

החניכות יכירו כי לעם ישראל יש אופי שונה משאר העמים ,וממילא ,תפקיד אחר.
החניכות ילמדו שעם ישראל כנושא ומקיים התורה מהווה אור לגויים .לכן יש לו אחריות להביא
את כל העמים ללכת באור ה'.
החניכות יסיקו לחייהן ולמעשיהן ,כיצד הן באופן אישי שייכות לעם ישראל ,וכיצד הן יכולות וצריכות
לחיות על פי אופיו המיוחד של עם ישראל.

עזרים:

קלפי טאבו
מטפחות לקשירת העיניים
כסאות ,שולחנות ,מקלות מטאטא וכדומה ,ליצירת מבוך
סידורי תפילה כמספר החניכות

מהלך הפעולה:

מדריכה יקרה שימי לב!

פעו
לות נוספות על נושא זה מופיעות
ב
מער
כים
ה
אח
רים
שבחוברת זו.
את
מוז
מנת
לד
פדף
ב
חוב
רת ,לעיין
בפעו
לות של השבטים השונים ולבחור
את ה
רעיו
נות
וה
מתודות המתאימים
לך
ול
שב
טך.
מו
מלץ בחום!

שלב א  :של מי התפקיד?
נשחק במשחק "טאבו":
ובצדו האחר מופיעים
שבצדו האחד רשום שם מדינה או אומהִ ,
ִ
כל חניכה בתורה מקבלת כרטיס
שם מוצר ורשימת מילים שאסור לחניכה לתאר באמצעותן את המוצר .החניכה צריכה לתאר את
המוצר שמופיע בראש הרשימה מבלי להשתמש בשמו ,וברשימת המלים שמופיעה על הכרטיס .שאר
החניכות צריכות לגלות את המוצר בעזרת התיאור ולנחש לאיזו אומה הוא מתאים (נספח מס' .)1
נסכם :ראינו שכל אומה ומדינה תורמות לכל העולם .יש גם אומות המצטיינות בתחומים שונים .כעת
נברר במה עם ישראל תורם לעולם?
באמצעות כרטיס הטאבו האחרון שעליו רשום ישראל ,נעלה את השאלה :מהו תפקידו של עם ישראל
בעולם ,במה עם ישראל תורם לעולם?

שלב ב :עם ישראל -אור לגויים
נחלק את השבט לשתי קבוצות -א וב ,ונבקש מהן להמתין מחוץ לחדר.
בתוך החדר נסדר מבוך באמצעות שולחנות ,כיסאות ,מקלות מטאטא וכדומה.
נקשור לחניכות קבוצה א מטפחות על העיניים ונכניס אותן אל החדר (קבוצה ב תישאר להמתין
בחוץ).
נבקש מהן לעבור את המבוך מהצד האחד לצד האחר ,מבלי לגעת במבוך עצמו .נעקוב אחריהן
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ונמנה בקול רם כל נגיעה שהן נוגעות במבוך.
לאחר שיסיימו -יתחלפו הקבוצות .קבוצה א תמתין בחוץ ,וקבוצה ב תיכנס אל החדר .הפעם נקשור
את העיניים לכל בנות הקבוצה ,מלבד לחניכה אחת ,שתפקידה יהיה לעבור את המבוך ראשונה
ולאחר מכן לעמוד בסוף המבוך ולהדריך את שאר חברותיה כיצד לעבור אותו.
לאחר ששתי הקבוצות יעברו את המבוך ,נחזיר את כל החניכות לחדר ,נספר להן מה היה בכל קבוצה
ונדון ִעמן במשימות שקיבלו:
איזו קבוצה הצליחה יותר במשימתה?
מה עשה את ההבדל?
מה היה תפקידה של החניכה עם העיניים הפקוחות?
נסכם ונחדד את הרעיון של המשחק :החניכה עם העיניים הפקוחות ,לא רק שבעצמה עברה את
המבוך יותר בקלות .אלא שבזכות עיניה הפקוחות הייתה יכולה לעזור גם לשאר הקבוצה.
לעם ישראל יש תפקיד בעולם – להיות אור לגויים! עם ישראל קשור לקודש .יש לו תורה ,יש לו נבואה.
יש לו את היכולת להביט על העולם הזה ,לראות את כל הסיבוכים שבו ,להצליח לחיות באופן הטוב
ביותר ,ואף להראות לעמים האחרים כיצד לחיות בו!

שלב ג :לתקן עולם במלכות שדי
נערוך עם החניכות עיון קצר בתפילת "עלינו לשבח" ,מתוכו נעמוד על תפקידו של עם ישראל בעולם.
ראשית ,נחבר את החניכות לתפילה הזו ,שמן הסתם הן מכירות אותה בעל פה :אפשר לערוך תחרות
מי מצליחה לומר את כל התפילה בלי להתבלבל ,או לשיר אותה יחד וכדומה.
לאחר מכן ,נפנה את תשומת לִ בן של החניכות לתוכן התפילה (אפשר לפתוח סידורים או לצלם
לחניכות מראש בדף):
ָעלֵ ינּו לְ שּבֵ ַח לַ ֲאדון ַהּכל ,לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יוצֵ ר ּבְ ֵראשית.
גורלֵ נּו ּכְ כָ ל ֲהמונָ ם.....
שּפחות ָה ֲא ָד ָמה .שּלא שם ֶחלְ ֵקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
שמנּו ּכְ ִמ ְ
שּלא ָעשנּו ּכְ גויֵ י ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
להינּו לִ ְראות ְמ ֵה ָרה ּבְ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעּזֶ ָך.
ַעל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה ּלְ ָך ה' ֱא ֵ
לְ ַה ֲעבִ יר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּכָ רות יִ ּכָ ֵרתּון.
שּדי.
לְ ַת ֵּקן עולָ ם ּבְ ַמלְ כּות ַ
שעי ָא ֶרץ.
שמָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ יָך ּכָ ל ִר ֵ
וְ כָ ל ּבְ נֵ י בָ שר יִ ְק ְראּו בִ ֶ
יַ ּכִ ירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל יושבֵ י ֵתבֵ לּ .כִ י לְ ָך ִּתכְ ַרע ּכָ ל ּבֶ ֶרְךִּ .תּשבַ ע ּכָ ל לָ שון.
כּותָך .וְ ִת ְמלְך ֲעלֵ ֶיהם
שמָך יְ ָקר יִ ֵּתנּו .וִ ַיקּבְ לּו כולם ֶאת על ַמלְ ֶ
להינּו יִ כְ ְרעּו וְ יִ ּפלּו .וְ לִ כְ בוד ְ
לְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ְמ ֵה ָרה לְ עולָ ם וָ ֶעד.
תור ֶתָך .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ּכִ י ַה ַּמלְ כּות שּלְ ָך ִהיא ּולְ עולְ ֵמי ַעד ִּת ְמלְך ּבְ כָ בודּ .כַ ּכָ תּוב ּבְ ָ
וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץּ .בַ ּיום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּושמו ֶא ָחד.
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(ניתן לחלק מראש לכל חניכה או זוג חניכות שאלה אחת על תוכן התפילה ,ולאחר מכן לבקש
מהן לקרוא בקול את השאלה ולשתף את כולן בתשובה)

פעול

נשאל את החניכות:
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לפי תפילת עלינו לשבח – על מה אנחנו מהללים ומשבחים את ה'?
מהי התקווה הגדולה שלנו כעם? לאן אנו שואפים?
מהי המשימה שלנו בעולם?
כמה פעמים מופיע הביטוי "כל" או "כולם" בתפילה זו? מה אנו לומדים מכך?
נסכם את העיון בתפילה בכך שלעם ישראל יש תפקיד ואחריות לתקן את העולם כולו .כיצד ייעשה
התיקון? על ידי כך שכולם יכירו שהקדוש-ברוך-הוא הוא מלך העולם ,ויקבלו את מלכותו ,כלומר :יחיו
מאתנו.
על פי רצונו ,בהתאם למוסר ולמצוות שהוא דורש ִ
לעם ישראל יש אחריות ,להביא את כל אומות העולם :האמריקאים ,הצרפתים ,האנגלים ,הערבים,
הסינים ,הכושים והאוסטרלים ,לזה שיכירו בהיות ה' מלך העולם ,ויחיו את חייהם בהתאם לכך( .יש
להעיר כי קיים הבדל בין אומות העולם אשר מצוות בשבע מצוות בני נח בלבד ,ובין עם ישראל המצווה
בתריג מצוות).

סיכום:

בפעולה זו ראינו שכל עם תורם לעולם באופן מסוים .לעם ישראל יש תפקיד מיוחד ,תפקידו של עם
ישראל הוא להיות "אור לגויים" .לעם ישראל יש תפקיד משלו ,עם ישראל מחובר לקדוש-ברוך-הוא,
לעם ישראל יש תורה ,והוא מכיר בזה שה' הוא המלך של העולם כולו .תפקידו ואחריותו של עם
ישראל הם להביא לזה שכל הגויים ידעו זאת אף הם ,ובזה יהיה תיקון לכל העולם.

צ'ופר:
"מדינת ישראל תיבחן לא בעושר,
לא בצבא ולא בטכניקה,
אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים...
לא די להיות סתם כלל הגויים.
מותר לנו לשאוף לקיים דברי הנביא
"ואתנך לברית עם לאור גויים".
(דוד בן גוריון)
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הנשר קוקוריקו

סיפור
להעשרה:

משל מקסים שמזכיר לנו מי אנחנו באמת ,עם ישראל...
מעשה בקן נשרים ששכן על עץ גבוה ובו מספר ביצים .לפתע נפלה ביצה אחת ונכנסה לתוך
ִקנה של אמא תרנגולת .התרנגולת שדגרה על ביציה שלה ,דגרה גם על ביצת הנשרים.
דגרה התרנגולת זמן רב ,עד אשר נבקעו הקליפות והחיים שבתוכם יצאו והתגלו על פני
העולם.
בתוכם היה נשר קטן ,שהיה בטוח שהוא כמו כולם ,שייך למשפחת התרנגולים וכל אחיו
הם אפרוחים .וכך הלך ִאתם יום יום ,קרקר "קוקו ריקו" כמו כולם ,אכל גרעינים וזרעונים
והתדמה להם בכל מעשיו ,שכן הכיר בעצמו כתרנגול לכל דבר.
אומנם הוא שם לב שהוא שונה במקצת מכל שאר אחיו האפרוחים ,יש לו צבע אחר וכנפיים
גדולות ,אך הוא לא ייחס לכך כל חשיבות ,וניסה בכל דרך להסתיר את שונותו ולהיות
תרנגול לכל דבר ככל שאר אחיו.
יום אחד עופף לו בשמים אבא נשר ,הוא דאה וריחף באויר ,והנה הבחין בנשר צעיר מהדס
בין התרנגולים .הוא התקרב אל משפחת התרנגולים וקרא לבנו הקטן " -הי נשר ,אינך שייך
לשם! אתה אחד משלנו ,ממשפחת הנשרים מלכי העופות".
הנשר הקטן מיאן להאמין ולקבל את דבריו .הוא השיב ואמר "כל ימי גדלתי כאן ,טוב לי ונעים
לי כאן ,זו אימי ואלו אחי ,אני תרנגול קוקו-ריקו ,אינני נשר .לכאן אני שייך וכאן אחיה את חיי!"
אז אמר לו אבא נשר" :האם שמת לב שכנפיך הרבה יותר גדולות מאשר כל שאר האפרוחים?
הן מאפשרות לך להתרומם ,לעוף ולפרוח אל על .הרם אותן מעט מעט ותיווכח בעצמך".
ניסה הנשר הקטן להרים את כנפיו ,פעם אחר פעם ,פעם ועוד פעם ולפתע החל להתרומם
מהקרקע .המשיך לנפנף בכנפיו והנה ,הוא מתרומם עוד ועוד ,עד שהחל לעופף באוויר
ולדאות מעל פני כל האזור ,שעד כה הכיר רק ברגליו וידע אותו בגובה עיניו.
רק אז הבין בוודאות שאין הוא תרנגול קוקוריקו ,כי אם נשר למשפחת הנשרים ,מלכי
העופות ,אין הוא שייך לקרקע אלא לגבהי מרומים שבשמים.
האמת היא שמה שרואים משם לא רואים מכאן .הבה נרים את הכנפיים ונתחיל להתרומם
ולהגביה עוף אל גבהי מרומים ,שאליהם אנו שייכים " -ואשא אתכם על כנפי נשרים ,ואביא
אתכם אלי" (שמות יט ,ד)
(מתוך חברים מקשיבים)
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דלק
אנרגיה
מצב צבירה

מכונת כביסה
מקרר
שקע /תקע

ללבוש
חולצה
חצאית
מכנסיים

גרמניה

נפט ,גז

מוצרי חשמל

בגדים

ספרד

נסיעה
הגה
גלגלים
דלק

ישראל

סיטרואן (מכונית)

במה עמ"י
תורם לעולם?
מה תפקידו של
עמ"י בעולם?

סין

ערב הסעודית

מלחמה
צה"ל
יריה
חייל/ים

ילדים
זול
משחק
מתנה

מחשב
פלאפון
זמין
קרינה

סין

נשק

צעצועים

אביזרי טכנולוגיה

יפן

ארצות הברית

נספח מס' :1
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לוקחים אחריות על התורה

פעולה מס'  - 2ישראל בלי תורה -כדג בלי מים!
מטרות:

החניכות יבינו כי חוקי התורה מתאימים לטבע הישראלי שלנו.
החניכות יזהו את המקום החשוב של התורה כמורת דרך וכשייכת לכל תחומי החיים.
החניכות יצאו מהפעולה בהרגשה שזו זכות להיות יהודי ולמלא את רצון ה' בעולם.

עזרים:

קלפי דומינו (נספח )1
שטרות כסף – אפשר שטרות של מונפול ואפשר מצולמים מנספח .2
דפים וכלי כתיבה
כרטיסים למשחק בשלב ב
כרטיסיות עם ציטטות לשלב ד

מהלך הפעולה:

שלב א :אין לי זוג יותר מושלם
נשחק במשחק "דומינו תנאי גידול" (נספח  .) 1כל חניכה תקבל כרטיס ובו שני ריבועים :ריבוע אחד ובו
תמונה של צמח ,בעל-חיים או אדם ,וריבוע נוסף ובו רשימת תנאי גידול המתאימים לצמח ,בעל-חיים
או אדם אחר.
על החניכות לעמוד במעגל ולתת ידיים ברצף אחד ארוך בהתאם לכרטיסים כך שכל צמח ,בעל-חיים
או אדם "יתן יד" לתנאי הגידול המתאימים לו.
רק בריבוע אחד יהיה מצויר סימן שאלה .החניכה שתקבל את הריבוע הזה תתן יד לחניכה שתקבל
את הריבוע בו תהיה תמונה של יהודי.
נדון עם החניכות :מה היה קורה לו היינו שותלים ארנב בתוך האדמה ומשקים אותו כמו פטרוזיליה?
מה היה קורה לו היינו מאכילים דג במזון כלבים ,או שהיינו מכניסים חתול לכלוב של תוכי?
נשאל את החניכות :מה הם "תנאי הגידול" שמתאימים ליהודי כדי שיתפתח ויגדל כראוי? נזכיר כי
בפעולה הקודמת הבנו שעם ישראל אינו עם ככל העמים ,יש לו תפקיד אחר ,יש לו אופי אחר .ועכשיו
אנו דנים :אז במה בא לידי ביטוי השוני הזה? במה החיים שלי ,כיהודיה ,שונים מחיי בת גילי בארץ
רחוקה ,שאיננה יהודיה?
שאלות מנחות לדיון:
האם יהודי הוא כמו כל אדם בעולם?
במה הוא שונה?
כיצד נדע מהם "תנאי הגידול" שמתאימים ליהודי?
מדוע רק ציווי אלוקי יכול להורות לנו איך לחיות?
נוביל את החניכות להבנה שהתורה והמצוות הן "תנאי הגידול" המתאימים ביותר בעבור עם ישראל.
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התורה מקיפה כל תחום בחייו של היהודי ואיננו יכולים לוותר על שום פרט ופרט בה,
מכיוון שרק קיום חיי תורה בשלמותם יהווה את מכלול תנאי הגידול המתאימים לנו .יהודי
שינסה לחיות את חייו ככל גוי ,או חלילה חמור מכך ,כבעל חיים ,אשר נשמע רק לנטיותיו החומריות,
דומה לדג אשר ינסה לחיות מחוץ למים כמו ארנב בשדה ,הוא יאבד כל טעם לחייו...
העשרה :אפשר להוסיף וללמוד את הסיפור על רבי עקיבא ופפוס בן יהודה :

סיפור
להעשרה:

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה.
בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה.
אמר ליה :עקיבא ,אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו :אמשול לך משל,
למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים
ממקום למקום .אמר להם :מפני מה אתם בורחים? אמרו לו :מפני רשתות
שמביאין עלינו בני אדם .אמר להם :רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם
כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו :אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?
לא פקח אתה ,אלא טפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין ,במקום מיתתנו
על אחת כמה וכמה! אף אנחנו ,עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה
כי הוא חייך ואורך ימיך כך ,אם אנו הולכים ומבטלים ממנה ,על אחת כמה וכמה!
אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים
ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו .אמר לו :פפוס ,מי הביאך לכאן? אמר ליה:
אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה ,אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.
(תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא עמוד ב)

שלב ב :מיליונים של מצוות
נחלק את השבט לקבוצות .כל קבוצה תקבל דפים וכלי כתיבה.
נציג כרטיס של תחום מחיי היום יום (נספח  2א) .כל קבוצה תרשום בפרק זמן קצוב ,כמה שיותר
מצוות או הלכות הקשורות לנושא שבכרטיס.
לאחר מכן ,נמנה את המצוות שהקבוצות כתבו.
כל קבוצה תקבל "שטרות כסף" (נספח  2ב) כסכום המצוות שכתבה .אחר-כך נציג כרטיס של
תחום נוסף.
הקבוצה שתצבור את סכום השטרות הגדול ביותר תנצח במשחק.
נשוחח עם החניכות על כך שהתורה שייכת ונוגעת לכל תחומי החיים.
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שלב ג :דרך חיים
בשלבים הקודמים ראינו איך המצוות מקיפות את חיינו והבנו שהן מהוות את "תנאי הגידול"
המתאימים ביותר בעבורנו כיהודים .בשלב זה נעמיק עוד קצת ,וננסה לדון עם החניכות על מקומה
ותפקידה של התורה ולימודה לעם ישראל ולאומות כולן.
נספר את סיפורו של הרב קרליבך על ה"כתב סופר" והקיסר (נספח )4
נפסיק בשלב בו הניאולוגי (סוג של רפורמי) שוטח את טענותיו ונשאל:
מה לדעתכן ,צריך להסביר לקייזר לענות לרפורמי?
לאחר מכן נשלים את הסיפור .נדגיש כי התורה שייכת לכל תחומי החיים ,היא מורת הדרך שלנו.
התורה אינה נשארת בבית המדרש בלבד אלא שייכת לכל תחומי החיים.

סיכום :מתיקות התורה

נפזר על הרצפה אוסף של ציטוטים ואמרות על אודות התורה (נספח .)3
נבקש מכל חניכה לבחור משפט שהיא מתחברת אליו ,ואשר היא רואה בו מענה לשאלה :איזה מן
קשר יש בינינו ובין התורה? מהו מקומה של התורה בחיינו?
נאפשר לחניכות להתבטא ולהשמיע את דעתן ,סביב המשפטים ובכלל.
אחר כך נסכם:
מאז ומעולם הקשר בין התורה ובין עם ישראל הוא קשר של אהבה ,של חיבור פנימי .התורה מחייה
אותנו ,ונותנת משמעות עמוקה לחיינו .התורה היא דבר ה' בעולם .היא כולה קודש .כל פסוק ,כל מילה,
כל אות בתורה חשובה ויקרה בעינינו .בין שהיא מתארת מצווה שעלינו לקיים ,ובין שהיא מספרת לנו
על אבותינו הקדושים ,או על יציאת בני ישראל ממצרים .אפילו אם איננו מבינים כל מילה ,התורה
יקרה בעינינו.
עצם לימוד התורה ,עצם העיסוק בה ,מקרב אותנו אל ריבונו של עולם ,מקרב אותנו אל עצמינו ,אל
הנשמה שבנו .התורה היא עמוקה ורחבה מיני ים ולעולם לא יוכל אדם לומר' :סיימתי ללמוד תורה' .כל
לימוד נוסף מעמיק עוד וחושף יותר את הנשמה שבתוכנו.

צ'ופר:
נחלק לחניכות צ'ופר ובו קטע על אהבת התורה .נקרא אותו יחד:
(ביום חול -מומלץ להשמיע את הלחן של ישראל ורדיגר למילים אלו)

"אם היו בני האדם יודעים ומרגישים במתיקות ובעריבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה,
ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם ,כסף וזהב למאומה,
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם"
(האור החיים הקדוש)
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רוזמרין

לואיזה

בזיליקום-ריחן

נספח מס'  :1קלפי דומינו

77

תנאים לגידול לואיזה:
יש לשתול את הצמח בקרקע אוורירית ומנוקזת היטב ,במרווחים של כ50-
סנטימטר בין שיח לשיח ,במקום חשוף לשמש .להרבות בהשקיית הצמח ,ולשמור
על קרקע לחה באופן קבוע .מומלץ לשתול בעונת האביב.

תנאי גידול לקקטוס :
חשיפה לאור שמש ,טמפרטורה גבוהה ואוויר נקי.
מומלץ להשקות בערך פעם בשבועיים באופן הזה :יש להניח את הקקטוס בקערה
עם מים שיגיעו לחצי מגובהו של העציץ .המים ייספגו באדמה דרך החורים
שבתחתית העציץ ויגיעו ישירות לשורשים .יש להשרות כך כשעתיים ולהמתין עד
ייבוש האדמה טרם השקיה נוספת .אין להשקות יותר מדי ,השקיה יתרה תזיק לצמח
יותר ממחסור במים.
האדמה צריכה להיות רכה.

תנאים לגידול אורגנו:
קרקע דלה ומנוקזת היטב ,חשיפה מלאה לשמש (באזור הדרום מומלץ לגדל אותו
בחצי צל) .יש לשמור על אדמתו לחה ,וחמה .מומלץ לשתול אותו באביב.
בשביל להחליש את הטעם שלו יש לחתוך את הגבעולים עם העלים וראשי
הפרחים ולתלותם במקום קריר ומאוורר .אפשר גם לייבש עלים בשקית נייר נקייה
במקום יבש ולאחסן בכלי אטום.

תנאים לגידול נענע:
מגע קרני שמש  ,הרבה מים ,אדמה אוורירית דלה במלחים .כמו כן ,מומלץ לשתול
אותה בנפרד מצמחים אחרים ,ובעונת הקיץ.

אורגנו

תנאי גידול לריחן/בזיליקום:
חשיפה רבה לשמש ,השקיה מרובה.
לזרוע את הזרעים במרווחים של כ 5-סנטימטר זה מזה ,ובעומק של כ 2-סנטימטר

נענע

קקטוס

תרנגולות
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תנאים לגידול רוזמרין:
חשיפה לשמש (אפשר שהשטח יהיה מוצל בחלק משעות היום) .יש לשתול אותו
במרווחים של כ 50-סנטימטר זה מזה .השקייה לא מרובה.
עדיף לגדל את הרוזמרין באדנית ולא באדמת הגינה ,מומלץ לשתול בתחילת
הסתיו או בתחילת האביב.

?
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תנאים לגידול חתול:
אוכל  -אוכל טרי כל יום .חתולים מעדיפים קערת אוכל מלאה ואכילה עצמאית.
מים  -מילוי יומיומי של מים מהברז.
ניקוי  ,ארגז חול.
פעילות פיזית  -זריקת גומיות וכדורים.

ארנב

תנאים לגידול דגים :
אין למקם את האקווריום באור שמש .יש צורך לאזן את מי האקווריום בתכשירים
כגון מנטרל כלור ותוסף בקטריה ,כמו כן יש צורך במשאבת חמצן .אין להכניס
לאקווריום ידיים מלוכלכות או מבושמות.
יש להקפיד על מינון נכון של אוכל ,האכלה אמורה לארוך בין דקה לשתי דקות.
יש לשים לב לדגים עצמם – כיצד הם שוחים במים ,לסנפירים שלהם ,אם יש להם
פציעה או פטריות.

תוכי

חתול

דגים באקווריום

תנאים לגידול תרנגולות:
חצר פתוחה או לול גדול  ,בחלק מהלול יש ליצור מחסה מוגן ומוגבה ,שישמש
להטלה ,למנוחה ולשינה ,מצע הלול צריך להיות נקי ויבש ,מזון מתאים :שאריות
מזון ,גרעינים ,תערובות מזון לתרנגולות מטילות ,סידן ,עשבים .כמו כן יש לשמור על
בריאות התרנגולות מפני מחלות ולהביאן לווטרינר במקרה של מחלה.

תנאים לגידול תוכי:
ניקיון הכלוב באופן תדיר ,מים טריים ונקיים ומזון משובח ומעט תשומת לב .מאכלים
מסוכנים :אבוקדו ושוקולד.

למה זקוק אדם בוגר כדי להתפתח?
צרכים גופניים :מזון ,שינה ,קורת גג (בית) ,פרנסה ,רפואה
צרכים נפשיים :אהבה ,נתינה ,השכלה ,אסטטיקה.

יהודי

תנאים לגידול ארנבים:
שתייה טרייה כל יום ,מזון מגוון .מרחב ,תשומת לב וליטופים .תנאי טיפול כמו כל
המכרסמים .

תינוק

אדם
בוגר

80
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למה נצרך תינוק כדי לגדול ולהתפתח?
צרכים גופניים :חלב אם או תחליף לחלב אם ,שינה ,טיפול צמוד בצרכי נקיון הגוף,
רפואה.
צרכים נפשיים :חום ואהבה ,יחס אישי.
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נספח מס'  :2מיליונים של מצוות:

א.

אוכל

שבת

דיבור

טיולים

מחשבות
ורגשות

פעולה
בסניף

שיעור
בבית הספר

תפילה

שעות
הפנאי

התארגנות
בבוקר

82
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ב.

 2ש"ח

 1ש"ח

 5ש"ח  10ש"ח
 20ש"ח  50ש"ח
 100ש"ח  200ש"ח
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"הרחמן הוא יטע תורתו ואהבתו בלבנו" (ברכת המזון נוסח עדות-המזרח)
"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" (ברכות התורה)
"אדם בלי תורה כדג בלי מים" (מובא בשם החפץ חיים)
"תורת ה' תמימה משיבת נפש" (תהילים יט)
"פקודי ה' ישרים משמחי לב ...הנחמדים מזהב ומפז רב( "...תהילים יט)
"ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע
בתוכנו .הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו( "...מתוך תפילת 'ובא לציון')
"תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (דברים לג)
"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג)
"עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאושר"( .משלי ג)
"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" (תהילים קיט)
"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיהו ב)
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" (תהילים קיט)
"אשורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה( "...רבי רפאל ברוך טולדנו)
"נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה"
"אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר" (מנחות יח)
"אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה ,ועושה נחת רוח ליוצרו" (ברכות יז)

ה2

נספח מס'  :3ציטוטים על התורה
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נספח מס'  :4מתוך הרב קרליבך-סיפורי נשמה ,חלק ב' ,בעריכת הרב שמואל זיוון
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מטרות:

ה3

פעולה מס'  - 3נקדש את שמך
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לוקחים אחריות על התורה
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החניכות יגלו רצון לכך שכל עם ישראל יהיה מחובר לתורה ויחיה על פיה.
החניכות יבינו שעיני כל ישראל מביטות בהן ,ורואות בהן "שיקוף" –כיצד נראה אדם שחי חיי תורה.
החניכות ישאפו לקדש שם ה' בתוך עם ישראל ועל ידי כך לקרב את עם ישראל כולו אל התורה.
החניכות יחשבו על דרכים כיצד ביכולתן לעשות זאת.

עזרים:

כרטיסי שאלות לסקר רחוב
כלי כתיבה
אביזרים להצגה

מהלך הפעולה:

שלב א :סקר רחוב
נחלק את החניכות לזוגות או לקבוצות .לכל קבוצה ניתן מספר כרטיסיות "סקר רחוב" (נספח מס' )1
ונשלח אותה לערוך "סקר" מהיר בסביבת הסניף .נבקש מהחניכות לחזור תוך רבע שעה עם תשובות
מכמה שיותר אנשים.

הפעילי שיקול דעת לגבי השבט ,הסניף והיישוב שבו אתן פועלות .חשבי האם כדאי שהחניכות
יצאו לגמרי אל הרחוב הפתוח ,שם הן יפגשו מגוון של דעות ורעיונות ,או לכוון אותן לשאול רק
בנות מהסניף ומהקהילה .חשבי האם לשלוח אותן בזוגות ,או ללכת בקבוצה אחת כל השבט בליווי
המדריכה.
אם ח
מכירות ניכותייך
די
בו
ג
מעט
רות ואו
לערוך דיון ס את עולם הישי הבות דיו
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ב
שהן
ת ולומ
מה ערכו של לי השאלה:
די התור
מו
ד
ה ,אפשר
ה
חשיבות
תור
ויעסוק בכך שאדם יש ה כערך
מ
צ
ד
ע
ב במ
צמו?
בתור
ה ,גם אם אינו יו שך שנים בבית האם יש
אחרים?
ה
צ
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א
ד
ל
ע
רש
בו
ד
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או ללמד
להיעזר מרגישה
ש
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ף ולנהל את ה ה של חניכה .ב " ,אפשר
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ק
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מנו לבוא
ניכות)...
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סבב מסכם:
כאשר ישובו החניכות מן הסקר ,נשמע מהן בצורה מסודרת חוויות ורשמים ,ונאפשר לכל
קבוצה לקרוא בקול את הנתונים שמצאה.

שימי לב :בשלב זה חשוב מאוד לתת לכל חניכה וחניכה להתבטא ולשתף כיצד היא מרגישה בפני
עצמה ולא רק כחוויה שבטית.
אם השבט גדול אפשר בשלב זה לחלק אותו לשניים או לתת לחניכות לכתוב רשמים על כרזות.
לדוגמה :מהו הדבר שהכי משפיע על עם ישראל? איזה חלק מעם ישראל באמת רוצה שיעניינו אותו
בתורה? לאחר הכתיבה ,נוכל לדון בדברים או להקריא אותם תוך זיקה לכותבות.

שלב ב :האם כל היהודים צריכים לחיות על פי התורה?
נזכיר לחניכות כי בפעולה הקודמת הבנו כי חיי תורה ומצוות הם החיים המתאימים ביותר לנשמה
של עם ישראל .נקריא לחניכות את המכתב של גדעון מכפר סבא ,ונדון ִאתן כיצד נכון להתייחס אליו
(נספח מס' .)2
לחלופין-
ניתן לחניכות להציג את המציאות המתוארת במכתב בהצגה ( 2חניכות הן "הגרעין התורני" שתולה
שלטים ומארגן פעילויות ,ועוד חניכה היא השכן)...
נדון עם החניכות:
האם טענתו של גדעון היא טענה לגיטימית? נסו לחשוב -האם הייתן מרגישות באופן דומה לו הייתן
במקומו?
האם מישהי נתקלה פעם בשכן או בקרוב משפחה שטען טענה דומה?
מה הייתן עונות למכתב כזה ,לו נשלח אליכן?
האם יש לנו ,כ"אנשי הגרעין" ,מטרה שגדעון ואנשים דומים לו יגיעו לפעילויות שלנו? מדוע?
האם לא עדיף לארגן רק לעצמינו פעילויות הקשורות לדת ולמצוות? אולי אם יש אנשים שבחרו
לחיות בלי תורה ומצוות ,צריך לכבד את רצונם ולעזוב אותם בשקט...
ננסה להוביל את החניכות למסקנה שהתורה והמצוות שייכות לכל עם ישראל ,ולא רק "לדתיים" .אם
בפעולה הקודמת למדנו והבנו שחיי התורה זו הדרך הבריאה והמתאימה ביותר לנשמה היהודית ,אז
אנחנו מחדדים עכשיו את המסקנה שאם ישנם יהודים שחיים כיום בניתוק מהתורה ,כנראה משהו
חסר אצלם .וממילא ,כל עם ישראל חסר .אם באמת אכפת לי מעם ישראל – אני צריכה לשאוף שכל
עם ישראל יחיה חיי תורה ,ולפעול למען זאת .כמובן ,צריך לכבד כל אדם באשר הוא ,לכבד את הדרך
שבה הוא חי ,ולעשות הכול בנועם ובעדינות ,אך השאיפה קיימת – שכל עם ישראל יחיה על פי התורה.
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שלב ג :אשרי מי שגדל בתורה
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נשאל את החניכות:
כיצד באפשרותנו לגרום לאנשים להתקרב אל התורה והמצוות?
מה אנו ,כחניכות בשבט מעוז ,יכולות לעשות או לא לעשות ,כדי "לקחת אחריות על התורה בעם
ישראל"?
נבקש מחניכות מתנדבות להציג את ההצגה הזו ,לאחר מכן נדון עליה:

מספר חברות נוסעות באוטובוס ציבורי בחזרה מבית הספר הביתה .האוטובוס מלא
באנשים והן מתיישבות בספסל האחורי .אחת החברות מוציאה את הפלאפון ומראה לכולן
סרטון מצחיק ורועש שצילמה .כל החברות יושבות זו על זו באוטובוס וצוחקות בקולי קולות...
אנשים באוטובוס מסיטים את המבט בפנים נוזפות לאחור ,אבל החברות ממשיכות בשלהן...
לפתע קם אחד הנוסעים ,ומתחיל לצעוק" :אתן לא מתביישות?! כמה רעש אתן עושות?! זה
אוטובוס ציבורי כאן! הדתיים האלה ,זה מה שכתוב להם בתורה...
לא יודעים איך להתנהג "...והנוסעים האחרים מהנהנים בראשם ומצטרפים לקיטורים:
"תאמינו לי ,צריך לסגור להם את בית הספר ,זה מה שמלמדים אותם ,אין ערכים של כבוד
ונימוס ,רק להפריע לכולם" ,"...אני הייתי מתבייש ללכת עם כיפה לידם .אם ככה דתיים
מתנהגים ,כנראה התורה הזאת לא שווה הרבה"...
שאלות לדיון:
מה היית עושה בסיטואציה הזו?
האם את חושבת שהקשר שאנשים קושרים בין ההתנהגות של הבנות ובין היותן בנות דתיות הוא
מוצדק? האם באמת יש קשר בין הדברים?
האם נוסעי האוטובוס היו מגיבים כך גם לו הייתה זו חבורת בני נוער שאינם שומרי תורה ומצוות?
האם מוצדק לצפות מבני נוער דתיים להתנהגות מעודנת יותר?
האם לדעתך ,ילדים דתיים אמורים להתנהג באופן שונה מילדים אחרים מפני שהם מתחנכים על פי
תורה ,או שהתורה בכלל אינה קשורה לכך?
האם את חושבת שבמקומות ציבוריים עלינו להתנהג באופן שונה מהאופן שבו אנחנו מתנהגים
כאשר לא רואים אותנו?
כיצד אפשר "לתקן" סיטואציה כזו ,אם בכלל?
מה אפשר לעשות כדי ליצור מצב הפוך ,שבו אנשים יאמרו" :וואו ,אם כך הם מתנהגים ,גם אני רוצה
להיות שייך לתורה?"...
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המלצה :נכתוב את השאלות על דפים ,נחלק את השבט לקבוצות ונבקש מכל קבוצה
לדון בשאלה מסוימת.
נבקש מהחניכות לחשוב ולספר על דוגמאות נוספות שבהן אנשים בוחנים את התנהגותם ,יושרם
ומידותיהם של אנשי תורה ,לחיוב ולשלילה.
נסכם את הדיון:
כיצד באפשרותנו לגרום לאנשים להתקרב אל התורה והמצוות? מה אנו ,כחניכות בשבט מעוז ,יכולות
לעשות או לא לעשות ,כדי "לקחת אחריות על התורה בעם ישראל"?
ישנן הרבה דרכים כדי להוסיף תורה ומצוות בעם ישראל -לפני הכל ובבסיס הכל -האחריות שבידיים
שלנו היא על האופן שבו אנו נחיה את חיינו .כאשר אנשים רואים אדם דתי ,הם בוחנים את התנהגותו,
ולפיה מסיקים מסקנות על כל עולם התורה והמצוות .עיני כל ישראל מביטות בנו ,ועלינו להיות מודעים
לכך ולשקול את צעדינו בהתאם.
בכוחנו וביכולתנו להשפיע על היחס של עם ישראל לתורה ולמצוות באופן הניכר ביותר של קידוש
ה' ,על ידי התנהגותנו ומעשינו ,לחיוב ולשלילה .למשל על ידי הקפדה ותשומת לב להתנהגות בדרך
ארץ במקומות ציבוריים ,לשים לב לא להרעיש לסובבים ,לא ללכלך את הרחוב או את מסלול הטיול
וכדומה.
אבל – האם אנו יוצאות ידי חובת קידוש ה' בהתנהגות נאותה ובדרך ארץ?
או שיש עלינו חובה למעבר לכך?
נדון עם החניכות ונוביל למסקנה הבאה:
מפני שאכפת לנו – אנחנו מבקשים גם מעבר לזה :להביע את דעת התורה ,ללמוד לשדר אותה בכל
חיינו ,בדעות שלנו כלפי נושאים שונים כגון :ארץ ישראל ,צדק חברתי ועוד .אם אנו לוקחים אחריות
ומבינים שאנחנו שגרירים של הקדוש-ברוך-הוא בעולם ,ואם אנחנו מאמינים שיש לתורה מה לומר
על כל עניין ,אזי חובתנו היא ללמוד לשדר ולהביע את הדברים הן ברמת ה"דוגמה האישית" לסביבה
והן מבחינת הרצון לקרב ולהביא את התורה להכרה של עוד אנשים.
איך אפשר לעשות את זה?
א .ללמוד – להבין מה אומרת התורה ומה הן הדעות השונות שבתוך התורה בנוגע לעניינים שונים.
ב .לחשוב על דרכים להפיץ את האמונה שלנו –לדוגמא :כתבים צעירים ,התנדבויות ,הפצות ,חלוקת
נרות שבת ,עריכת ערבי הפרשות חלה גם לנשים שאינן שומרות תורה ומצוות בדרך כלל.
ולא פחות מאלו :על-ידי מעשים טובים :חסד ,הקדמת "שלום" ,אמירת "תודה" ,הרמת לכלוך מהרצפה
וכדומה.
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נבקש מכל חניכה לומר במשפט משהו שהתחדש לה בפעולה ,משהו שהיא רוצה
לקחת על עצמה בעקבות הפעולה.

פעול

סיכום

נבקש מהחניכות לחשוב ולהציע רעיונות לפעילות מתאימה ליישום הנושא.

נספח מס'  :1השאלות לסקר רחוב
שלום,
אנחנו חניכות בשבט מעוז מסניף אריאל _______________.
אנחנו עוסקות בחודש הזה בנושא השייכות של עם ישראל לתורה ,ונשמח ,אם אפשר ,לשאול אותך כמה
שאלות בנושא:
 .1האם אתה חושב שיום יבוא וכל עם ישראל ישמור תורה ומצוות ,או שתמיד יהיו כאלה שישמרו וכאלה
שלא?
_____________________________________________________________
 .2מה ,לדעתך ,משפיע על אדם כשהוא בוחר האם לחיות חיי תורה או לא?
א .המשפחה שבה הוא גדל
ב .הידע שיש לו על היהדות
ג .האופי שלו והרצון הפרטי שלו
ד .האופן שבו מתנהגים אנשים דתיים שהוא רואה
ה .אחר __________________________________
 .3מה אתה חושב על פעילויות כמו חלוקת נרות שבת בדוכנים ,קריאת תהילים עם ילדים בגינה הציבורית
וכדומה? בעד ,נגד? מדוע? _________________________________________________
__________________________________________________________________

תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך וענית על שאלותינו! יום נעים...
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נספח מס'  :2המכתב של גדעון מכפר סבא
שלום הרב קובי,
קוראים לי גדעון .אני גר ממש בבניין מולך ,בקומה הרביעית .כל חיי גדלתי בכפר סבא ,ההורים
שלי עלו לארץ ,והתמקמו כאן בעיר הזאת .כאן נולדתי ,כאן הקמתי את ביתי בעצמי וכאן נולדו
לי ילדי .לאמא שלי היה מנהג קבוע להדליק שני נרות בכל יום שישי בערב .חוץ מזה ,היא היתה
הולכת לבית הכנסת ביום כיפור ,וגם פעם בשנה ,לקראת פסח ,היתה מנקה היטב את המטבח
ובמשך שבוע מכינה אוכל ללא חמץ .זה כל מה שהיינו עושים בבית שקשור ליהדות ,או כמו
שאתם קוראים לזה – לתורה ולמצוות .והחיים שלי היו נהדרים!
בשנה האחרונה ראיתי שהתחלתם לתלות מודעות ברחובות על שיעורי תורה ,הדלקת נרות
חנוכה משותפת במתנ"ס ועוד כל מיני אירועים בסגנון .בתחילה התעלמתי מהמודעות הללו.
מה אכפת לי מכמה משוגעים שתולים מודעות? אבל כשראיתי שזה לא משהו חד פעמי ,אלא
רק הולך ומתגבר חשבתי על זה קצת ,והאמת שהגעתי למסקנה שזה מפריע לי מאד.
לדעתי ,חיי דת הם עניין פרטי ואישי .אם אתם רוצים לקיים מצוות וללמוד תורה -בבקשה,
אתם מוזמנים לעשות זאת ,אבל בתוך הבית שלכם! למה כל הרחוב צריך לדעת שחנוכה
מתקרב? למה אתם מנסים למשוך אליכם אנשים שבכלל לא מחוברים לתכנים האלו? אתם
יוצרים תחושה כאילו אצלכם נמצאת האמת ,ומי שלא חי כמוכם הוא אדם פחות טוב ,ומשהו
בחיים שלו חסר...
אני חושב שזה מסר שגוי ובעייתי מאד .אנחנו חיים במדינה דמוקרטית ,ובכלל ,העיר הזאת
ברובה חילונית .אני מבקש מכם להפסיק עם הפעילויות האלו כאן בשכונה .חיו את חייכם
בשקט ואל תפריעו לנו לחיות כמו שאנחנו רגילים ואוהבים!
בברכה,
גדעון מרציאנו ,כפר סבא.
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קביעת לימוד משותף בחברותות בין חניכות הסניף לבין עצמן או עם חניכות מסניף אחר.
ארגון "ערב לימוד" של אמהות ובנות (או אבות ובנות) בסניף ,בנושא "תורת חיים.
הקמת דוכן הפצות של ספרי תהילים /חוברות לימוד /נרות שבת וכדומה.
הכנת "לוח אקטואליה" בסניף ,בו יבררו החניכות סביב נושאים אקטואליים שונים מהי דעת התורה
בכל עניין.
מפגש עם תלמיד חכם או עם אשת תלמיד חכם ,בו יחשפו החניכות לחיים של מסירות נפש על
התורה ,ויוכלו לשאול שאלות בנושא.
סיור ופעילות במדרשה בה נשים ובנות לומדות תורה.
הכנסת לימוד "הלכה יומית" לסניף או למשפחות הסניף באופן מעניין ומקורי (למשך חודש האירגון
או למשך השנה כולה).

נצייר או נפסל דמויות של אנשים רוקדים עם ספרי תורה ,וברקע אחד מהציטוטים המופיעים
בנספחים של פעולה .2
הכנת "עיתון" המתאר מציאות חיים על פי התורה.
עיצוב תוצאות "סקר הרחוב" שעשו החניכות ככתבה בעיתון.

שבט נחלה

לוקחים אחריות
בעם ישראל
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תארי לעצמך את המקרה הזה:
את עומדת צפופה באוטובוס מיוזע במרכז הארץ ,פתאום מישהו מתחיל לדבר על מזג האוויר ,או על
המזגן שאינו עובד ,והנה מפה לשם מתגלגל רב שיח עשיר בדעות ובגוונים...

כך אנחנו ,ישראלים ,מתערבבים ...מדוע כך
הדבר? מאיפה באה לנו התכונה הישראלית
הזאת? תחושת השייכות המיוחדת שבשלה,
כשמתרחש פיגוע או כשנהרג חייל במלחמה,
כולפ מרגישים שמדובר בילד שלהם?
התשובה היא שפשוט נוצרנו כך ,עם ישראל
קודם נוצר כעם ורק אחר כך מתפרט ליחידים,
שלא כמו שאר העמים ,שבהם הרבה יחידים
התקבצו לכלל ,עם ישראל הוא נשמה אחת
גדולה ומיוחדת הנקראת "כנסת ישראל".

נשמה אינה דבר מוחשי ,נראה לעין ,ולכן
לפעמים קצת קשה לראות ולהבין זאת .אבל
אנחנו יודעים שכך הוא .אנו מרגישים זאת הכי
חזק כשעם ישראל נדרש למסירות נפש.
המטרה שלנו היא לקחת את התחושה הזו
שלב אחד קדימה ולשלב את הידיעה הזו בכל
מעשה בחיים שלנו ,לחיות חיים כאלה ,חיים
שמלאים במחשבה אינסופית על עם ישראל
ועל התפקידים שלנו כעם בעולם.

במהלך החודש הקרוב ננסה לעמוד על התכונות האלה ,על הנשמה המיוחדת
הזו ,וללמוד איך להוציא אותה לפועל ביום-יום בלי קיטורים מיותרים על המצב,
אלא על ידי מעשים ויוזמות גדולות שישנו את העם.

מוכנה? ממריאים!
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פעולה מס'  - 1עם אחד!
מטרות:

החניכות יבינו כי עם ישראל הוא עם אחד ,כמו גוף אחד ,ולא חלקים נפרדים.
אמתי שקיים בנו.
החניכות ימצאו את ההבנה הזו מתגלית בשעת מלחמה ומעידה על כוח ִ
היום-יומיים.
ִ
החניכות ירצו לגלות את תכונת הכלל שיש בכל אחת מהן ,גם במעשים

עזרים:

פתקים אדומים כמספר החניכות
פתקים כחולים כמספר החניכות
חבילת סוכריות טופי
שני דגלים למשחק "הדגל"

מהלך הפעולה:

שלב א :דואגת לכלל או רק לעצמי?
נחלק לכל חניכה שני פתקים ,אחד כחול ואחד אדום .במרכז המעגל נציב ערמה של סוכריות .נסביר
לחניכות את כללי המשחק:
בכל סבב כל חניכה מרימה פתק אחד מבין שני הפתקים.
אם כל החניכות מרימות פתק בצבע כחול ,כל אחת מהחניכות תקבל סוכריה אחת.
אם כל החניכות מרימות פתק בצבע כחול וחניכה אחת מרימה פתק בצבע אדום ,החניכה בעלת
הפתק האדום תקבל עשר סוכריות ,והשאר לא תקבלנה כלום.
אם יותר מחניכה אחת הרימה פתק אדום ,אף אחת מהחניכות לא תקבל סוכריה.
לאחר המשחק נשאל :מהי הדרך להשיג את מירב הסוכריות במשחק?
נכוון לכך שלו כל אחת הייתה מרימה רק את הפתק הכחול ,כולן היו מקבלות את כמות הסוכריות
הרבה ביותר  ,סוכריה לחניכה בכל סבב.
נסביר את הנמשל של המשחק:
הדרך להשיג כמה שיותר טובות היא מתרומה פשוטה של כל אחת לטובת החבורה ,הכלל .אבל הרבה
פעמים בחיים מניעים אינטרסנטיים גורמים לנו לדאוג לעצמנו על חשבון הדאגה לכלל.

שלב ב :שתישאר פחדן לנצח
נברר :האם אנחנו אכן רוצים להשתייך לכלל? באיזה מחיר?

נקריא את המאמר ,שתישאר פחדן לנצח ( -נספח מס' ( )1המאמר נכתב בעקבות המעשה הזה:
בפיגוע שאירע במחסום צה"ל נכחו שתי חיילות מג"ב  -אחת מהן חתרה למגע עם המחבל והצליחה
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לנטרל אותו ,ואחת מהן ברחה .לאחר מכן הובעו תגובות גינוי לחיילת הבורחת .רוני קציר,
עיתונאית ב"הארץ" ,כתבה טור דעה שבו הביעה תמיכה בדרך הבריחה דווקא).
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נדון:
באמת ,מדוע שחייל יסתער ואף יחתור למגע כאשר הוא יודע שיש סיכוי שלא יצא מכך בחיים?
לכאורה ,מה הוא מרוויח מכך? האם באמת ערך מסירות נפש אינו אלא שטיפת מוח שעושים לנו
מקטנות? הרי במשחק ששיחקנו קודם ראינו כיצד התרומה לכלל תורמת גם לי באופן אישי ,אבל כאן,
החייל אינו מרוויח מכך דבר!

למדריכה :שימי לב ,ההכוונה שלך בדיון הזה חשובה ביותר .זהו קטע חזק ,שמצריך גם תגובה
חזקה ...בררי עם עצמך לפני הפעולה אם את מוכנה להתמודד עם האתגר המוצב לפנייך כאן...
משחק הדגל:
הכנות למשחק :נחלק את השבט לשתי קבוצות ,וניתן לכל קבוצה דגל .נחלק את האזור שבו נשחק
לשניים .חלק אחד לכל קבוצה .כל קבוצה תיצור לעצמה "בסיס" קטן בחלקה תניח במרכזו את הדגל
שלה.
מטרת המשחק :כל קבוצה תתאמץ להעביר את הדגל של הקבוצה היריבה לשטח שלה .הקבוצה
שתצליח לעשות זאת ראשונה ,תנצח.
חוקי המשחק:
חברי קבוצה א יכולים לתפוס את חברי קבוצה ב שחדרו לחלק שלהם ,וכן להפך.
חבר קבוצה שנתפס הופך לשבוי ונעמד במקומו.
כדי לשחרר שבוי צריך אחד מחברי קבוצתו לגעת בכף ידו ("לתת לו כִ יף").
אסור לתפוס חבר קבוצה יריבה שנמצא בבסיס של הדגל.
מותר לתפוס חבר קבוצה יריבה שהדגל בידיו ,כל עוד לא חצה את ה"גבול" שבין שתי הקבוצות.
במקרה כזה ,הדגל מוחזר בחזרה לבסיסו.
אפשר לערוך הסכם חילופי שבויים בין שתי הקבוצות.
בתום ההכנות למשחק נציע לכל קבוצה לגבש אסטרטגיה ,נקצה לכך שלוש דקות.
לאחר המשחק נשאל את הקבוצה המנצחת מה הייתה האסטרטגיה שלה.
אסטרטגיה טובה במשחק ,היא האסטרטגיה הזו :מספר שחקנים נכנסים לשטח הקבוצה היריבה
על דעת להיתפס .בכך הם מסיחים את דעת הקבוצה היריבה ומאפשרים לחבריהם לקבוצה לחדור
ולקחת את הדגל.
נשאל את החניכות ש"נתפסו" כשהיו בתפקיד הסחת הדעת :מדוע היו מוכנות לעשות זאת? הרי הן
נפסלו?
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שלב ג :אני חלק מכלל!
נקריא את הקטע מתוך הספר "מלחמה ,אדם ועם"( .נספח מס' ) 2
נסביר לחניכות כי כמו שבמשחק החניכה הפרטית מוכנה להיפסל על-מנת שהקבוצה כולה תנצח,
כך גם בעמנו ,אנשים פרטיים מוכנים למסור את נפשם על מנת שהעם כולו יינצל.
ההבנה הזו נובעת מהידיעה שעם ישראל הוא עם אחד ממש ,כמו משפחה אחת גדולה ,כמו גוף אחד
גדול .אם אנחנו רואים את עצמנו כיחידים פרטיים ,אכן אין שום סיבה הגיונית למסור את הנפש – הרי
מה יוצא לנו בכך? אבל אם אנו מבינים כי בעצם אנו שייכים לעם אחד שהוא כגוף אחד ממש ,ממילא
ברור לנו כי מסירות הנפש שלנו בעצם אינה הפסד חיים – כי אם תוספת חיים!
נלמד עם החניכות את ההקדמה של רבי שמעון שקופ לספרו שערי יושר (נספח מס' )3

רבי שמעון שקופ מסביר לנו כי מידת הכלליות של האדם תלויה בשאלה כיצד הוא מגדיר את ה"אני"
שלו .אדם גס הוא זה שכולל באני שלו רק את עצמו ,וחוץ מצרכיו הגופניים דבר אינו מעניין אותו,
מדרגה יותר גבוהה מאיש זה הוא אדם שכולל ב"אני" שלו גם את משפחתו ,אדם כזה מבין שאם
הוא מקריב מעצמו למען משפחתו ,הוא בכלל לא יוצא מעצמו ,כי משפחתו היא ממש חלק ממנו ,שמחתם
היא שמחתו ,ואושרם הוא אושרו.
בדרך זו מסביר רבי שמעון שקופ אפשר להבין גם את היכולת למסור את הנפש למען כלל ישראל,
אדם שהולך על פי דרכי התורה ,מבין שהאני שלו אינו כולל רק אותו ואת משפחתו ,אלא את כל עם
ישראל ,עם ישראל הוא בעצם גוף אחד שלם ,וכל אחד מאִ תנו הוא חלק ממנו.
הכתבת מעיתון הארץ מסתכלת על החייל שיוצא למלחמה כעל אדם פרטי ,שכל מטרתו היא לשוב הביתה
בשלום" ,לסמן וי" ולחזור לחיות את החיים הנהנתנים שלו כמה שיותר מהר .בתפיסה כזו ברור כי
אין עניין להילחם היטב ומובן שאין להקריב את החיים.
אבל לנוכח מה שלמדנו ומה שטבוע בנשמתנו ,אנחנו יודעים ומכירים כי אין זה כך .חייל שיוצא
למלחמה אינו יוצא כאדם פרטי אלא כאדם כללי הרבה יותר .הוא אינו מסתפק באני המצומצם שלו
אלא מגלה את האני הרחב שלו – עם ישראל.
החייל מבין שהוא כאיבר בגוף ולפעמים יש צורך למסור איבר מסויים על-מנת להציל את הגוף
השלם.
הידיעה הזו היא המביאה את החייל לפעול ,לחתור למגע עם האויב ולעיתים אף לסכן את נפשו.
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את הידיעה הזאת ,לא רק חייל בקרב מרגיש ,כולנו מרגישות אותה בזמנים שבהם עם
ישראל נמצא בקושי ,במלחמות ,בפיגועים וכדומה ,בזמנים כאלה כולנו מרגישות כי אין זה
עניין פרטי של משפחה זו או אחרת ,אלא עניין של כולנו ,וכולנו מרגישות כאילו מדובר באחינו בשרנו.
אבל האמת היא שאנחנו צריכות לשאוף ליותר מכך ,אנחנו צריכות לשאוף לכך שההבנה הזאת
לא תופיע רק בזמנים של כאב ,אלא תתפוס ביטוי מרכזי ומעשי בחיי היום יום שלנו ,שההבנה הזו
תצליח להרים אותנו ,לרומם את הבחירות שלנו מבחירות קטנות לבחירות משמעותיות :מיציאה לגלידה
עם חברות ,להתנדבות משמעותית בסניף .משיטוט חסר תועלת בקניון ,לחשיבה על מה עם ישראל באמת
צריך .הרי הכי קל זה לשקוע לתוך האני הפרטי הקטן והאגואיסטי ,לקטר על המדינה הלא מוצלחת,
להפיל את האחריות על ההנהגה ולצנוח למיטה משעמום ומייאוש ,אבל באמת עם ישראל צריך שנגלה
את הכוחות שלנו עכשיו! ביום-יום ,בפרטים הקטנים ,בהנהגה הפשוטה שלנו.
שלב ד :מורידים את הרעיון ליום יום

נוציא שתי חניכות מהחדר ונטיל עליהן משימה (למשל :לסדר את ישיבת הבנות בחדר לפי שמות
משפחה מאלף עד תו) ,נשאיר אותן בחוץ זמן מה .בזמן זה נבקש מהחניכות הנמצאות בחדר להתנהג
לכל אחת מהשתיים שבחוץ באופן שונה :כלפי אחת מהן להשמיע תלונות ו"קיטורים" (כדוגמת' :כמה
זמן לוקח לך לחשוב?!'' ,מתי את מגיעה אליי?'' ,אני הייתי עושה זאת טוב יותר!' ) וכלפי האחרת לנהוג
בצורה מפרגנת ומשתפת פעולה (משפטים כדוגמת' :אין עליך בעולם!'' ,איך אפשר לעזור?' )
מן הסתם ,החניכה שפרגנו לה וששיתפו עמה פעולה תסיים את המשימה לפני החניכה שהתלוננו
עליה.

שימי לב כי החניכה שספגה תלונות וקיטורים עלולה להיפגע מן המשחק .בחרי בחניכה שידוע לך
כי תבין שאינה אמורה להיפגע מן המשחק באופן אישי
נשאל את מבצעות המשימה כיצד הרגישו? מדוע לדעתן אחת מהן סיימה את המשימה לפני
הראשונה?
נגיע להבנה – אם הקבוצה משתפת פעולה ,המשימה תתבצע בצורה מהירה וטובה יותר ,ואילו אם
הבנות אינן משתפות פעולה ואף מקטרות ,המשימה תבצע בצורה גרועה.
כך גם בעם שלנו ,עם ישראל הוא עם אחד ,הוא עם שבו כל אחד הוא חלק מן הכלל .באמת אפשר
לראות זאת בדמות הישראלי המקטר (כמו בבדיחה הידועה שבישראל כל נהג מונית הוא ראש
ממשלה) ,אבל המטרה שלנו היא לקחת את התכונה הכללית הזו ולבטא אותה בצורה חיובית ,בצורה
שחושבת כל הזמן איך לרומם ולקדם את העם שלנו ,את המדינה שלנו.
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סיכום

מאתנו היא רק חלק מהכלל הזה ,צריכה להעסיק
ההבנה שעם ישראל הוא יחידה אחת וכל אחת ִ
אותנו ולהניע אותנו בכל חיינו .באופן טבעי התכונה הזו מתגלה אצלנו בזמנים שבהם עם ישראל חווה
דברים קשים ,אבל המטרה שלנו היא לגלות את התכונה הזו ביום יום שלנו בצורה של עשייה חיובית
כלפי העם שלנו.
בפעולה זו עסקנו בעמדה הנפשית שממנה אנו יוצאים .בפעולות הבאות נעסוק בביטוי המעשי של
העמדה הזו.
נקודות למחשבה שאפשר להציע לחניכות לחשוב עליהן כהכנה לפעולות הבאות:
(מומלץ להציף את השאלות הבאות בפני החניכות .כך נוצרים רצף בין הפעולות ,חומר למחשבה
ועיסוק רציני בנושא שלא רק בזמני הסניף ...מומלץ!)
איפה באה לידי ביטוי הנכונות שלי "להקריב" למען הכלל? מתי גם אני "לובשת מדים" ונדרשת
להסתער?
כיצד אני יכולה לעבור מעמדה פסיבית-מתלוננת ,לעמדה של פעילות למען העם שלי? להרחבת
ה"אני"?

לה |
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נספח מס' :1
שתישאר פחדן לנצח
רוני קציר 27.09.12
היי את .כן ,את ,זו שהתחבאה .זו שלכאורה ברחה ,זו שסרחה ,זו ש"המיטה
בושה על צה"ל" ,זו שננזפה בידי מפקדיה כי חששו שנחטפה .זו שנשארה
בחיים .יש לי ארבע מילים בשבילך -אין לך במה להתבייש.
המילה הזו "להסתער" טומנת בחובה כל-כך הרבה פרדוכסים .את צריכה
לרוץ ולירות כשכל החושים שלך ,שעובדים די יפה ,מאז שהצלחת
להתחמק מהמארב של הבנים בכיתה ג ,מאותתים לך-לברוח .אז נכון,
אימנו אותך להיות לוחמת ,וצמד המילים "בכל מחיר" רק חלחל אלייך לתת
מודע .חברה שלך הייתה כנראה במקום הנכון ,בזמן הנכון והפכה לגיבורת
היום .את יודעת מה? מזל שאת כאן כדי לראות את זה ,מזל שאת כאן כדי
להיות חרדה ,להתבאס ,אולי קצת לקנא ,אולי לפקפק באיך שאת מתפקדת,
אולי לדעת בשקט שלא יכולת לעשות שום דבר אחר ממה שעשית ,אולי
לסבול מפוסט טראומה ,אולי לא לישון טוב שנים .נחשי מה? את עדיין כאן.
וכשתיסעי מכאן הרחק ,לטיול הגדול אחרי הצבא ותראי את הים ואולי
תגיעי לאוקיינוס-תדעי שבחרת נכון.
היום אחי הקטן ,זה שאני והבינוני היינו מקווצ'צ'ים בכל הזדמנות ,הבייבי של
המשפחה ,שם ִאתך ,בגבול ההוא .גם לוחם ,גם קרבי ,בסוף למדנו לישון
(קצת) בלילות .אם אמא שלי ,שמטפלת במשפחות שכולות של הצבא הכי
חזק במזרח התיכון ,מצליחה לישון ,תאמיני לי שכולן יכולות .לך ,אח קטן,
אני רוצה להגיד ,שאם אתה מוצא עצמך אי פעם בשטח אש ,ואיקס מחבלים
יורים עליך ,ואין גיבוי ,יש רק דבר אחד שהיינו רוצים שתעשה .יו נואו וואט.
מבחינתי ,מבחינת אמא ואבא והבינוני  -אתה תהיה גיבור .כבר נמצא דרך
להסתלבט עליך ,כשזה יהיה פחות טראומתי .אפילו סבתא ,שנולדה כאן,
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שנלחמה על הקמת המדינה הזו ,שנלקחה בשבי הירדני ,אפילו היא תהיה
גאה .שאלתי את התארים על מזבח המוות תשאיר לאחרים.
אומרים שיותר מדי מקדשים כאן את המוות .פחות מדי את החיים ,אבל
הפחדנים נשארים בחיים .אז שתישאר פחדן לנצח .אם זה רק אתה מולם
ואין שום סיכוי ,אין שום סיבה שתוותר על ערבי הסרט והכרסום שלנו
בשישי ,רק כדי שיקראו לך "גיבור" וימצאו כל מיני מילים מפוארות לתאר
אותך ,מילים שיכסו אותך באבק כוכבים (נופלים)  -ויפקיעו אותך מידינו
הממאנות להאמין  -עד שלא נכיר אותך ולא תהיה שלנו עוד .ייאמרו מילים
של הצדקה עקרה מתוכן למעשה הדבילי שלך .ויחפרו בהיסטוריה שלך
מהגן ,ויגידו שהיית משכמך ומעלה ,ומלא ערכים וזה.
לא יכתבו שהיית מפונק ושהיית חולה על הניוקי בזוקה של טאטי ,ושהיית
טוב לב ושנון ממש ושהיה לך חיוך ביישני .בעצם ,את זה אולי כן ,כשיצטטו
איזו גננת .ובפולו-אפ שיעשו עליך באתרי החדשות ,יעתיקו משפטים שלמים
של הבריף הקצר של חייך מידיעות קודמות וזה ירגיש לעוס ועייף וחסר
טעם ...וכולנו נרצה למות בשקט ,כל החיים נרצה רק למות .אגואיסטית ,נכון,
תמיד הייתי .מודה.
אז אח שלי גיבור ,שומע? אם זה קורה ,יש רק דבר אחד שאתה יכול לעשות.
תברח .ראן פורסט .ראן .הכי רחוק שאתה יכול .תתחבא ותישאר בחיים.
התארים האלה על מזבח המוות הם לא בשבילך .תשאיר אותם לאחרים.
אלה יהפכו לאידיאות ,בזמן שאתה תעשה ילדים .אז לא יקראו לך גיבור
ואולי תצטרך להסביר כמה דברים ,בעיקר לעצמך ,אבל אתה ת ה י ה.
אח קטן ,שלא תבין לא נכון .לא ביקשתי שאחרים ילחמו את המלחמות שלך.
ביקשתי שהמחשבה הזו "הסתער!" ,וצמד המילים "בכל מחיר" לא ימנעו
ממך להגן על עצמך ,ושהתואר "גיבור" לא ישבש לך את החושים .אנחנו
רוצים אותך ִאתנו עוד הרבה הרבה זמן ,מספיק כדי שתוכל לספר לילדים
שלך שאחותך הגדולה ,עשתה לך פעם פדיחות ,שאין דברים כאלה.

רוני קציר ,29 ,עיתונאית ,שירתה כמש"קית חינוך בחברון.
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נספח מס' :2
"כשאתה רואה דברים כאלה,
כשאתה תופס שזהו בעצם המסר של העם שלך,
אתה תופס שהמלחמה על קיום העם הזה זה בעצם מלחמה על
התוכן המוסרי והמעמד המוסרי והנורמליות והאמת שלך עצמך.
של כל אחד.
האמת של העם שלך זו האמת שלך,
זה בעצם אתה בעצמך,
ואם אתה מוכן למסור את הנפש למען המולדת,
זאת איננה מסירות למען דבר זר שהוא חוץ לך.
העם שלך זה לא דבר אחר ממך.
אתה מוסר את הנפש ,אתה מקריב את עצמך,
למען האמת של העם שלך -וזאת מסירות למען האמת שלך.
כמו שאדם מוכן להלחם עבור החופש שלו ועבור הצדק ,השוויון,
והוא לא מרגיש שהוא מוסר את נפשו
למען דבר אחר אלא למען עצמו,
למען עצמו היותר ִאמתי,
ככה היא המלחמה שלנו למען העם שלנו
עם כל האמת הגדולה שלו.
אני חושב שהדברים האלה שייכים לכל אחד ִמאתנו
וכל אחד יודע את הדברים האלה באינסטינקט,
זה מה שדוחף אותו מבפנים.
גם בלי שהוא יודע לבטא את זה במילים"...
קטע מתוך ראיון עם חייל אחרי מלחמת יום כיפור
(" מלחמה ,אדם ועם" ,עמוד  ,74יוסף חייקין ,ארז הוצאה לאור)
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נספח מס' :3
וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת
אצל האדם איכותו של ה״אני״ שלו,
כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו:
האיש הגס והשפל כל ״אני׳׳ שלו
מצומצם רק בחמרו וגופו,
למעלה ממנו מי שמרגיש ש״אני״ שלו
הוא מורכב מגוף ונפש,
ולמעלה מזה מי שמכנים לה״אני״ שלו
בני ביתו ומשפחתו,
והאיש ההולך עפ״י דרכי התורה ,ה״אני״ שלו
כולל את כל עם ישראל,
שבאמת כל איש ישראל
הוא רק כאבר מגוף האומה הישראלית.
הרב שמעון שקופ ,בהקדמה לספרו "שערי יושר"

פעול

מטרות:

ה2

פעולה מס'  - 2איך מנהיג נולד?
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החניכות ילמדו על מנהיגים בעם-ישראל ,ויתחקו אחר תכונותיהם.
החניכות יבינו כי התכונה המרכזית שממנה מנהיג נוצר היא לקיחת אחריות.
החניכות ינסו לזהות את הקריאות והמשימות האלוקיות בדור שלנו ,בשביל לקחת עליהן אחריות.
כל אחת מן החניכות תנסה למצוא משימה המתאימה לתכונתה וליכולותיה האישיות.

עזרים:

דפים ועטים כמספר הבנות
שטרות כסף של משחק

מהלך הפעולה:

שלב א :איך מנהיג נולד?
לפני הפעולה נתלה בחדר כרזות שונות המלמדות על תכונות של מנהיגים מן התנ"ך( .נספח )1
בכניסה לחדר נתלה כרזה גדולה" :איך מנהיג נולד?"
נחלק לחניכות דפים וכלי כתיבה .נבקש מהן להסתובב בחדר ולכתוב תכונות הנהגה שהן מוצאות
במקורות המפוזרים בחדר.
נדון עם החניכות על תכונות ההנהגה שאספו.
נדגיש שכל המעשים שעל הקירות הם מעשים שעשו מנהיגים לפני שהפכו למנהיגים בפועל ,אלה
תכונות המנהיגים לפני שהנהיגו.
מה נסיק מכך? (אלה התכונות שמתוכן מנהיג נולד).
מהן התכונות העולות מן המקורות? (אכפתיות ,רגישות לצרכי האחר).
מהי התכונה המשותפת לכולם? (לקיחת אחריות).
נסכם :מנהיג הוא אדם שרגיש לצרכי האחר ,שאכפת לו ממה שקורה סביבו .מנהיג אינו אדם היושב
בפסיביות ...מנהיג אינו אדם היושב בפסיביות ומקטר על המציאות .מנהיג הוא אדם שקם ועושה
(ולעתים גם מסכן את עצמו!).

שלב ב :הקריאה האלוקית אלינו
איך נדע מה לעשות ומתי? הרי יש כל כך הרבה נושאים שדורשים מאיתנו עשייה במציאות שלנו.
נלמד ביחד עם החניכות את הלימוד של הרב בלומנצוויג לפרשת לך לך (נספח מס' )2
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נסכם:
הלימוד הזה מחדש לנו הסתכלות על אברהם אבינו .תמיד אנו רגילות לחשוב כי הקדוש-ברוך-הוא
נגלה אך ורק לאברהם אבינו ,אולם ה'שפת אמת' מלמד אותנו שתמיד יש קריאות שהקדוש-ברוך-
הוא שולח לעולם דרך המציאות ,ריבונו של עולם קורא לנו ומכוון אותנו דרך המציאות" ,לך לך" .דרך
מאורעות הזמן והשעה הקדוש-ברוך-הוא קורא לעולם להתקדם ,לצאת מהמסגרות המצומצמות
שהוא חי בהם ,לקראת משהו גדול יותר ,אבל ...כל העולם אינו שומע את הקריאה .איך זה הגיוני?!
זה מה שמלמד אותנו ה'שפת אמת' ,מי יכול לשמוע ולקבל את הקריאה האלוקית? רק מי שמקשיב
לקריאה האלוקית במציאות .כלומר ,מעל כולנו ,כל הזמן ,יש קריאות אלוקיות שמכוונות את העולם,
אמתית ,למציאות ,ולריבונו של
אבל כדי שנצליח לשמוע את הקריאה ,אנחנו צריכות לפתח הקשבה ִ
עולם שמדבר דרכה.

שלב ג :מכירה פומבית
כדי להמחיש את הנקודה של הלימוד:
נפזר על הרצפה כרטיסיות עם תחומים שזקוקים היום לעשייה בעם ישראל( .נספח )2
נחלק לכל חניכה (אם השבט גדול ,אפשר להתחלק לזוגות או לשלשות) קלפים דמויי-כסף בסכום
זהה ונכריז על מכירה פומבית!
כל חניכה צריכה לקנות את המשימה או המשימות החשובות ביותר בעם ישראל כיום ,לדעתה.
על החניכות להתווכח ולהעלות את המחיר -העיקר -שישיגו וירכשו את המשימה או המשימות
החשובות ביותר.

(שימי לב :זו מתודה מעולה שגורמת לחניכות "להילחם" על האידיאלים והמשימות שלדעתן קריטיות ,לכן
חשוב לייצר אווירה תחרותית בשלב זה .הדבר יגרום להן לנמק את הבחירה שלהן).
איך עורכים מכירה פומבית?
המדריכה מרימה כרטיסייה אחת ,ושואלת כמה היו מוכנים לשלם בעבור הערך המופיע .חניכה
מציעה סכום ,חניכות אחרות רשאיות להציע סכומים גדולים יותר ,החניכה שהציעה את המחיר הגבוה
ביותר -זוכה בערך.כל חניכה תשקול בתבונה את צעדיה ,באלו מן האידיאלים שווה לה להשקיע הרבה
כסף ולהסתכן בכך שלא יישאר לה תקציב לאידיאל נוסף? האם כדאי "לתת עליו את כל הקופה"? או
האם עדיף לוותר על אידיאל שחניכה אחרת החליטה לשים עליו סכום גדול ,ולקחת אידיאלים אחרים
במחיר צנוע יותר.
נבקש מהחניכות לקנות אך ורק אידיאלים חשובים להם .אין לבזבז כסף על אידיאל זניח בעיניהן...
רצוי להגיע למצב שבו לכל חניכה יש לפחות משימה אחת שהיא קנתה .במידה שהשבט גדול במיוחד,
אפשר להוסיף משימות ,או להכפיל משימות (לדוגמא :פעמיים "הפצת תורה").
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בסוף המכירה נבקש מכל חניכה להציג את הערכים שקנתה ולנמק מדוע השקיעה בהם
את כספה.
נראה לחניכות שכל אחת התאמצה להשיג ערכים שונים .נשאל :מדוע כך הדבר?

כך בדיוק למדנו בלימוד על אברהם אבינו .בדור שלנו יש משימות לרוב ,אבל כל אחת שומעת קריאה
אלוקית אחרת מהי המשימה שלה בדור ,ועל פיה היא תפעל.

כדאי לזכור מהן המשימות שהחניכות התעקשו עליהן ,אולי הן יוכלו להיות התחומים שבהם השבט שלך
יפעל ביישום נושא.
סיכום

בפעולה ראינו כי התכונה המרכזית בהנהגה היא לקיחת אחריות.
שאלנו איך נדע באיזה תחום ניקח אחריות? ענינו כי זה תלוי קודם כל ביכולת שלנו להקשיב למציאות
(כמו המנהיגים עליהם למדנו מן התנ"ך ,שהיו קשובים למציאות עוד לפני שהיו מנהיגים)
מי שמפתח הקשבה למציאות – שומע קריאות אלוקיות שקוראות לו לפעול בה.
כל אחד שומע קריאות אלוקיות ,כלומר ,משימות בדור שצריך לעשות ,לפי עניינו וכישרונותיו .יש בדבר
ברכה מרובה :כך יש גיוון ,כל אחד פועל בתחום אחר וביחד כולנו מקדמים את העם אל הגאולה.
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נספח מס'  :1איך מנהיג נולד?
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם ,וירא איש מצרי מכה
איש עברי מאחיו ,ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול"
שמות ב יא

"ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ,ויאמר לרשע למה תכה רעך"
שמות ב יג שמות ב יג
"ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהיטים להשקות צאן
אביהן .ויבואו הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיען וישק את צאנם"...
שמות ב טז
מרים הנביאה" :ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו"
שמות ב ד
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"אלקנה היה עולה לשילה ארבע פעמים בשנה .שלוש מן התורה ואחת שקיבל
עליו בנדבה .והיה מעלה עימו אישתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו כל קרוביו.
וכשעולים בדרך ,היו באים ולנים ברחובה של עיר ...והייתה המדינה מרגשת והיו
שואלים אותם :להיכן תלכו? ואומרים :לבית האלוקים שבשילה  ...ואתם ,למה לא
תבואו עמנו? נלך ביחד! מיד עיניהם משירות דמעות ואומרים להם :נעלה עמכם!
תנא דבי אליהו רבה פרק ח
"ואת ערובתם תיקח"
שמואל א יז יח
אמר ר' יהודה בר סימון :למוד אותו שבט להיות ערב אלו לאלו ,שנאמר' :אנכי
אערבנו'.
אמר ישי אל דוד :בני ,הרי השעה שתלך ותקיים אותה הערבות של יהודה זקנך,
שערב את בנימין מיד אביו ,שאמר 'אנכי אערבנו' ,לך והוצא אותו מן ערבותו.
מה עשה דוד? הלך והרג את גלית .אמר לו הקדוש-ברוך-הוא :חייך כשם שנתת
נפשך תחת שאול ,והוא משבטו של בנימין ,כשם שעשה יהודה זקנך ,שנאמר:
'כי עבדך ערב את הנער מעם אבי ,ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער
יעל עם אחיו' ,כך אני נותן את בית המקדש בחלק יהודה ובנימין ....
ילקוט שמעוני קכו
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"ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא
אברהם אבינו .כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן ,והתחיל
לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה ,היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא
יהיה לו מנהיג ,ומי יסבב אותו ,כי אי אפשר שיסבב את עצמו ,ולא היה לו מלמד
ולא מודיע דבר ,אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ,ואביו
ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ,ולבו משוטט ומבין ,עד שהשיג
דרך האמת"...
משנה תורה לרמב"ם,
הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק ראשון הלכות ב-ג

" ְּובכָ ל יֹום וָיֹום ָמ ְר ֳדּכַ י ִמ ְת ַהלֵ ְּך לִ ְפנֵ י ֲח ַצר ֵבּית ַהנָ ִּשׁים לָ ַד ַעת ֶאת ְשׁלֹום ֶא ְס ֵתּר
ַּומה ֵי ָּע ֶשׂה ָבּּה".
אסתר ב יא
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נספח מס' :2

הפצת תורה ומצוות

רווחה-

הקמת יישובים

עזרה לאוכלוסיות נחשלות

תקשורת יהודית

קשר עם יהודי הגולה

אומנות יהודית

פיתוח טכנולוגיה

חיזוק התא המשפחתי מתקדמת למדינה
חינוך

צבא

כלכלה יציבה

עזרה לנכים

פסיכולוגיה יהודית

שימוח חולים

לימוד תורה

מועדוניות רווחה
עזרה בבית אבות
עזרה ליולדות
ולמשפחות ברוכות ילדים
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לוקחים אחריות בעם ישראל

פעולה מס'  - 3מה אני עושה פה?
מטרות:

החניכות יבררו עם עצמן מהן המשימות ה"בוערות" בעם ישראל היום.
החניכות יבינו כי השלב שבו אנו נמצאים בתהליך הגאולה ,הוא השלב של בניית הקומה הרוחנית
והכנסת המשמעות לקומה החומרית.
החניכות ימצאו סדרי עדיפויות שיכוונו אותם בבחירות הפרטיות שלהן בחיים.

עזרים:

שני דליי מים
כוסות
קונוסים (או כל דבר אחר ליצירת מסלול מכשולים)
מטפחות לקשירת העיניים
חומשי שמות

מהלך הפעולה:

שלב א :אומרים שהיה פה שמח
בפעולות הקודמות הבנו את החשיבות של המבט והאחריות הכללית שלנו על כל עם ישראל ,הבנו
גם מהן התכונות החשובות להנהגה ,אולם כעת נעסוק בשאלה מהן המשימות החשובות ביותר לעם
ישראל היום.
נחלק לחניכות שני קטעים ,של יהונתן גפן ושל אלישיב רייכנר (נספח מס' .)1
נקריא אותם ונדון בהם:
האם המשימות החלוציות אכן נגמרו? פעם ,בעת שבה נוסדו תנועות הנוער ,היו באמת משימות
גדולות שהיו קריטיות למען העתיד של עם ישראל ,עלייה ,התיישבות ,הגנה ,ואילו כעת נראה כי בעצם
נגמרו המשימות הרציניות ונשארו רק משימות קטנות...
אלו משימות עוד נותרו לנו?
האם נותרו לנו רק המשימות הפחות חשובות?
מהן המשימות שנותר לעשות למען עם ישראל היום?

אפשר לעורר את הדיון הזה כשהשבט יושב על פינג'אן ,בשביל האווירה ובשביל הכיף.
שלב ב :קומה של רוח
נקשור את עיני כל החניכות במטפחות כך שלא יוכלו לראות ונבקש מהן לבצע משימה:
נעמיד שני דליי מים בשתי פינות החדר .הדלי האחד מלא והדלי האחר ריק .בין שני הדליים ניצור
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מסלול מכשולים מקונוסים .נאמר לחניכות להעביר מים עם כוסות מהדלי המלא לדלי
הריק ,בלי לשפוך טיפת מים בדרך.

אחרי שהחניכות ינסו לעשות זאת ,ככל הנראה ללא הצלחה ,נשאל אותן – מה יכול לעזור להן
לבצע את המשימה? נציע להן לנסות לבצע שוב את המשימה ,כך שחניכה אחת נותרת עם עיניים
פקוחות .נדריך אותה לתת הוראות לשאר החניכות .מותר לה לתת להן הוראות אך אסור לה להוביל
אותן בידיה.
בסיום המשחק נשאל את החניכות:
האם היה אפשר להצליח במשחק בלי החניכות עם העיניים הקשורות? (ברור שלא)...
האם היה אפשר להצליח במשחק בלי החניכה שנתנה הוראות ,עם העיניים הפקוחות?
(יכול להיות שכן ,אבל הדבר היה מסורבל וקשה .ואם הייתה משימה קשה יותר ,ברור שלא היה אפשר).
נסכם :כך גם בעם שלנו :לפני כמאה שנה היה שלב שבו עם ישראל בנה את הכוחות החומריים שלו,
צבא ,מדינה ,ארץ ,ובאמת אי אפשר לחתור לעבר המטרה של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" בלי הגוף.
במשל – בלי החניכות שבפועל ביצעו את המשימה .אבל כולנו מבינים שלולא החניכה עם העיניים
הפקוחות כל היכולות והכוחות של שאר החניכות נהיות חסרות משמעות .כך גם בעם שלנו ,הכוחות
החומריים בעם הם חשובים מאד ,אבל התורה והרוח הם אלו שנותנים את הכיוון והמשמעות של
הכול ,וללא התורה ,ללא הרוח ,הכול חסר משמעות.
העם שלנו הגיע לשלב שבו כל הכוחות החומריים כבר בנויים ,הצבא שלנו הוא בין הצבאות החזקים
בעולם ומדינת ישראל היא מדינה יציבה כלכלית ומשגשגת ,אבל הבעיה היא שאיננו יודעים מה לעשות
עם כל הכוחות האלה ,אנו לא יודעים מהי המשמעות של עם ישראל ,של ארץ ישראל ,של תורה.
ובאמת ,לאן כל זה מכוון? מהי המטרה של עם ישראל?
נפתח את החומשים בספר שמות פרק יט ונלמד עם החניכות על המטרה של עם ישראל:
ּוש ַׁמ ְר ֶתם ֶאת בְ ִר ִיתי וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ לָ ה ִמכָ ל ָה ַע ִמים כִ י לִ י כָ ל ָה ָא ֶרץ.
ׁמֹוע ִת ְש ְׁמעּו בְ קֹלִ י ְ
ה וְ ַע ָתה ִאם ָש ַ
ש ֵאלֶ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ְת ַדבֵ ר ֶאל בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
ו וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת כ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹו ׁ
ז וַ יבֹא מ ֶֹשׁה וַ ְיק ָרא לְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם ויָ ֶשׂם לִ ְפנֵ ֶיהם ֵאת כָ ל ַה ְדבָ ִרים ָה ֵאלֶ ה ֲא ֶשׁר צִ וָ הו ה'.
ֹאמרּו כֹל ֲא ֶשׁר ִדבֶ ר ה' נַ ֲע ֶשׂה ויָ ֶשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת ִדבְ ֵרי ָה ָעם ֶאל ה'".
ח וַ ֲיענּו כָ ל ָה ָעם יַ ְח ָדו וַ י ְ
(שמות יט)
נשאל את החניכות:
מהו הביטוי בפסוקים שמגדיר את המטרה המיוחדת של עם ישראל?
"ממלכת כהנים וגוי קדוש" – מה זה?
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נפרק עם החניכות את המשפט ונסביר:
מצד אחד כתוב שעם ישראל הוא עם של כהנים ,עם קדוש .המשמעות הפשוטה היא שעם ישראל
צריך להיות עם רוחני ועליון המתעסק רק בדברים גדולים וקדושים .אולם מצד אחר נדייק ונראה
שהפסוק אומר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,כלומר המטרה היא לחיות חיים מעשיים פה בעולם הזה,
חיים שמחוברים בקשר הדוק עם התורה והקדושה .להקים מדינה שכל המגמה שלה היא לגלות את
הערכים האלוקיים המתגלים בתורה ובמצוות ,חיים של קדושה ,של חסד ,של אהבה ,של פנימיות.
נשאל:
האם אפשר לקיים עם כזה בלי צבא ,כלכלה או משפט?
האם במדינה כזו לא יהיו נהגי אוטובוס ואנשי מחשבים?
נכוון לכך שברור שיהיו אנשי מעשה! זו בדיוק המטרה שלנו ,שכל המציאות תפעל מתוך חיבור לקודש,
מתוך מגמה להפוך את העולם לקדוש יותר ,טוב יותר ,אלוקי יותר ,מחובר יותר לריבונו של עולם.

שלב ג :כאשר הלב חולה לא מטפלים בציפורניים
כל העניין של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" הוא מטרת היעד של עם ישראל -אבל מה הדבר אומר היום?
נציג בפני החניכות ארבע דילמות של סדרי עדיפויות .שלוש הדילמות הראשונות מציגות דמות
המתלבטת בין שני כיוונים .בדילמה הרביעית נבקש מהחניכות לדרג מספר עמותות לפי סדר עדיפות.
(נספח מס' .)2

במקרה של שבט גדול אפשר לחלק את השבט לארבע קבוצות וכל קבוצה תדון בדילמה אחת.
במקרה של חוסר זמן -בחרי את הדילמה שהכי התחברת אליה!
נפזר על הרצפה מספר כרטיסיות עם שמות עמותות שפועלות בארץ ,ונבקש מהחניכות לדרג את
העמותות לפי סדר עדיפות (הכי חשוב -למעלה ,הכי פחות חשוב -למטה).

אם ברצונך לדעת להרחיב לחניכות על כל אחת מהעמותות ,היכנסי לאתרים של העמותות ,תמצאי בהם
מידע על ערכן ועל פועלן.
מתוך הדילמות נעורר את השאלות:
בעקבות מה שלמדנו על המטרה המרכזית שלנו בשלב זה של תהליך הגאולה ,האם ישנם סדרי
עדיפויות במשימות הרוח היום?

לה |
נח

115

פעול
ה3

האם מכיוון שאנחנו בדור של גאולה ,כל מה שנעשה מתוך קדושה ומתוך מטרה לרומם
את העם שלנו הוא טוב ,או שיש תפקידים קריטיים יותר לכוון אליהם היום?
האם בבחירת השליחות שלנו בחיים עלינו להתחשב בנטיית הנפש שלנו או בדברים
הנצרכים בעם ישראל?

האמת היא שהשאלות הללו הן שאלות מורכבות והתשובה עליהן אינה פשוטה ,אולם ננסה להתוות
לחניכות קווים מנחים:
הנחת היסוד הראשונית היא ש"כאשר הלב חולה לא מטפלים בציפורניים" ,כלומר ,כאשר יש בעיה
שורשית בעם שלנו ,ברור שהיא קודמת לבעיות קטנות יותר ,וכמו שאמרנו מקודם המשימה הראשית
בדור שלנו היום היא הקמת קומת הרוח ,ליצוק במדינה שלנו משמעות ותוכן של תורה ,ואם כן ברור
שזהו הדבר הראשון בסדרי העדיפויות.
מצד נוסף ברור שבמשימות שאליהן יש לנו נטיית נפש ,אנו נהיה טובות יותר ונוכל להשפיע בצורה
אמתית יותר ,ולכן חשוב שבסדרי העדיפויות שלנו אחרי השיקול הכללי של הבעיות השורשיות בעם,
ִ
יבוא גם השיקול המשני של נטיית הנפש .אם יש משימה כלשהי שהיא מאד חשובה אבל לגמרי אינה
מתאימה לי – נראה שאין זו המשימה שלי...

סיכום

בפעולה זו ראינו כי הקומה החומרית של עם ישראל נבנתה ,וכעת הגיע השלב שבו הקומה הרוחנית
צריכה להיבנות .המשמעות של בניית הקומה הרוחנית בעם שלנו ,היא לחיות חיים מעשיים שיוצאים
מתוך הקודש ,שהתורה והקדושה הן אלו שיובילו אותנו בכל הצדדים הלאומיים שלנו.
גם בבחירות האישיות שלנו בחיים אנחנו צריכות לשים לב מהי המגמה שממנה אנחנו יוצאים ודרכה
אנחנו מסתכלים על הבחירות שלנו .איננו צריכות לבחור רק לפי נטיית הנפש שלנו ,על ההבנה
הכללית של צרכי הדור לתפוס מקום ושיקול מרכזי בבחירה.
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נספח מס' :1
יכול להיות שזה נגמר  /יהונתן גפן
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
שומר עברי על סוס לבן ,בלילה שחור
על שפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור
תל אביב הקטנה ,חולות אדומים,
ביאליק אחד שני עצים שיקמים,
אנשים יפים מלאים חלומות
ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות,
כי לנו ,לנו ,לנו ארץ זאת.
כאן ,איפה שאתה רואה את הדשא
היו פעם רק יתושים וביצות
אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר
אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר
יכול להיות שזה נגמר.
יכול להיות שזה נגמר.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי
פלמ"ח ,פינג'אן ,קפה שחור וכוכבים
אנגלים ,מחתרת וילקוט הכזבים
שפם ובלורית ,כאפיה על צוואר,
ירון זהבי ,אלתרמן ,תמר,
בחורות יפות ,מכנסיים קצרים
והיה להם בשביל מה לקום בבוקר
כי לנו ,לנו ,לנו ארץ זאת
כאן ,איפה שאתה רואה את הדשא...
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

זה לא נגמר!  /אלישיב רייכנר
"אומרים שהיה פה שמח" ,אמר לא מזמן המשורר
"שמח לפני שנולדתי" ,כך בדיוק הוא קיטר
ואחר כך תיאר חלוצים ,עם מכנסיים קצרים בביצה
ונזכר – היו אידיאלים ,והייתה התיישבות אמיצה
ובסוף הוא זרק שאלה" ,יכול להיות שזה נגמר?"
הוא לא חיכה לתשובה ,וקבע שנולדנו מאוחר
להם היה למה לקום ,היה על מה לחלום
לנו לא נשאר כלום ,פשוט משעמם היום.
אז תרשו לי שנייה להעיז ,לענות לבחור המבואס
וזה לא כדי להרגיז ,אז הוא בטח לא יכעס
זה עוד לא נגמר ,ידידי ,ואפילו לא התחיל !
צריך רק להיות ערני ,ואת החושים שלך להפעיל
כי אם תפקח עיניים ,תוכל בקלות לראות
חלוצים עם מכנסיים (ואפילו עם חולצות)...
והם עוד מייבשים ביצות ,ומגרשים יתושים
ויש להם מה לבנות ,הם אפילו עוד חולמים...
אז אולי השתנו הביצות ,והיתושים לא כמו פעם
אבל יש מה לעשות ,ולאידיאלים נשאר הטעם
עוד יש יישובים להקים ,ונגב עוד יש להפריח
בפתח עומדים עולים ,וצריך להביא גם משיח
עוד יש על מה להילחם ,ולצערנו גם עם מי
וצריך בעזרת ה' ,עוד המון יהודים להביא
וצריך לאחד ,וצריך לקרב
צריך להסכים ,אבל גם לסרב
צריך לעזור ,אך לדעת למחות
ויש המון לכלוכים לנקות
ולכן משורר יקר ,כדאי שתפסיק לקטר
לא נולדת מאוחר ,אבל אתה עלול לאחר!
תתעורר ,כי יש עבודה ו'שמח' ימשיך להיות
לקום בבוקר תמצא סיבה,
אם תישן עם עיניים פקוחות!!!
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נספח מס' :2

דנה היא מוסיקאית כשרונית בטירוף .השנה היא כבר בשבט החדש ובסניף מאד רוצים שהיא
תיכנס להדרכה .אולם דנה בכלל חשבה להשקיע את השנים האלה בפיתוח היכולת המוזיקלית
שלה ובהוצאה לאור של אלבום עם שירי נשמה יהודיים ,שכתבה והלחינה.
מה תייעצו לדנה? הסניף ממש זקוק לבחורה כשרונית כמוה ,ומצד אחר ,החלום שלה...
רונית מסיימת השנה שירות לאומי ,והיא ניצבת בפני דילמה קשה :מצד אחד היא ממש טובה
בתחום הדיבור והשכנוע ,היא מתלבטת אם ללמוד משפטים ולהיות עורכת דין מצויינת ובכך
להשפיע על מערכת המשפט בישראל .מצד אחר ,יש לה נטייה לאומנות ,וחברה שלה הציעה
לה 'ללכת על זה' ,וללמוד אדריכלות ועיצוב פנים .רונית יודעת שמה שהיא תבחר ,יהיה מתוך
רצון באמת לקדם ולעזור לעם ישראל.
במקרה כזה ,האם יש משמעות להכרעה שלה?
נועה היא שביעיסטית באולפנה .בעוד חודשיים ייערך האולפיזמון שעליו אחראית השכבה שלה.
נועה מתלבטת לאיזו וועדה להירשם .יש לה חלומות להרים את האולפיזמון בכמה רמות .מצד
אחר היא ממש טובה בקישוט והשתתפות בוועדת קישוט לא תדרוש ממנה רבות .כך היא תפנה
לעצמה זמן להשקיע בלימודים ,בכל זאת ,בסוף השנה יש בגרויות ,ומאוד חשוב לה לקבל
תעודת בגרות טובה .מה תייעצו לנועה?
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נספח מס' :3
מכון מאיר -בית מדרש המיועד בעיקרו לחוזרים בתשובה,
עוסק בהחזרה בתשובה ובהחזקת ערוץ טלוויזיה המשדר תכנים יהודיים.

בניין שלם -מכון לחיזוק התא המשפחתי ברוח יהודית.

עמותת פעמונים -עמותה התומכת במשפחות הנמצאות במשבר כלכלי
על ידי חינוך לחיים כלכליים מאוזנים ואחראיים.

עמותת "חוננו" – עמותה המלווה אנשים שנקלעו לבעיות משפטיות,
בעקבות מקרים שבהם נקלעו לעימותים על רקע לאומי ימני.

תנועת נחלה – תנועה הדוחפת להקמת ישובים חדשים ביהודה ושמרון.

תאטרון אספקלריא – תאטרון ששם לו למטרה ליצור תרבות חזותית ברוח יהודית.

המרכז לזכויות האישה – עוסק בסיוע משפטי לנשים ,ובפעילות ציבורית,
במחקר ובהעצמת נשים.
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ישיבת מרכז הרב – ישיבה בזרם הציונות הדתית לאור משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל
הכוללת מספר רב של בחורים ואברכים לומדי תורה.
אור ירוק – מטרת העמותה היא לצמצם ככל האפשר את מספר הנפגעים
בתאונות דרכים ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה בישראל.
עמותת אפרת -אגודה המתנגדת להפלות ,מעודדת נשים להימנע מהפלות ותומכת בנשים
שלאחר התלבטות החליטו לקיים את העובר וללדת אותו .פועלת לעידוד ילודה.
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מתוך הבנה שיש אינסוף תחומים שבהם
אפשר לעסוק בעם ישראל ,החלטנו לארגן לך
בנק רעיונות להתנדבות.
 בדקי אילו התנדבויות מתאימות לשבטשלך ,אלו באופן חד פעמי ואלו באופן קבוע
ושוטף.
 הציעי את הרעיונות לחניכותייך ובדקי מהמתאים להן.
 זכרי :מטרת הפעולות היא להוציא אתהחניכות לפעולה ולשליחות בעם.
בהצלחה!
לחלק שוקולדים לנהגי אוטובוס ולהגיד תודה
אגודת אפרת -ירושלים – לעזור לארוז
משלוחים לנשים יולדות
אריזת מצרכי מזון
(עזר מציון ,יד אליעזר ועוד)...
מועדונית רווחה (להקים או לסייע במועדונית
שקיימת ביישוב או בעיר)
מועדונית לשיעורי בית
עזרה לנשים של חיילי קבע
עזרה לקשישים בקניות לבית ,או בנקיון
לשמח בבתי חולים
לשמח בבית אבות
לערוך פעילות לילדי חינוך מיוחד בבית ספר
חלוקת נרות שבת
לצבוע גן ילדים (מבחוץ)
לצבוע מיגוניות
(בערים וביישובים שיש בהם)...
עזרה למשפחות רווחה
(פנייה לרווחה וקבלת רשימות)
איסוף צעצועים מיותרים ממשפחות,
והעברתן למשפחות מצוקה

ארגון בת מצווה לילדות ממשפחות
מעוטות יכולת
העברת מערך "בת מצווה" בבתי ספר
חילוניים לכיתות ו
נפש בנפש – קבלה של עולים חדשים בשדה
התעופה עם שלטים ושמחה
שליחת צ'ופר עם עוגה לשבת ,למשפחה
שעשתה עלייה לארץ
עבודות משרדיות בעמותות כמו יד שרה
חונכות אישית לילדי חינוך מיוחד
ללכת לבית חולים ולהחליף את משפחות
החולים ,שילכו להתאוורר ולנוח
עזרה ליולדות בבישולים ושמירה על הילדים
שבתות קו לחיים
לאסוף מוצרים לנזקקים בכניסה לסופר
לבקר חיילים עם משלוח של דברים סגורים
קבלת שבת מרכזית בערים שהדבר לא מצוי
בהם.
מבצע התרמה לעמותה שחשוב לשבט
לתרום לה
יריד חסד
שוק של פריטי יד שנייה ,בשקל ,הכסף הולך
לצדקה
פרויקט עם ניצולי שואה
(מאתרים אותם דרך גורמים בעיר)
ללוות משפחה שכולה ולייסד פרויקט
הנצחה לבן שלהם בסניף
לאמץ מרכז קליטה של עולים
לשמח בחתונות של גרים ,או של אנשים
שאין מי שישמח אותם
לערוך פעילות בגני שעשועים סביב פרשות
שבוע וחגים בשביל לחבר אנשים לתורה!
לערוך הפרשת חלה בסניף ולחלק את
החלות לזקנים ,לחיילים או לחולים בבית
חולים.

העלו רעיונות נוספים כיד הדמיון הטובה עליכן.
בהצלחה!!!

חבריא ב'

לוקחים אחריות
על העולם
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רכזת חב"ב יקרה,
חשבת פעם ...למה לכל נהג מונית במדינה שלנו יש מה להגיד על המצב?
גולדה מאיר פעם אמרה לנשיא ארצות-הברית ,ריצ'רד ניקסון" :אתה נשיא של מאה
וחמישים מיליון אמריקאים ,אני ראש ממשלה של שישה מיליון ראשי ממשלה".
האמת היא שהדבר ,טבוע בגנים שלנו ,עם ישראל הוא עם של מנהיגים ,נוצרנו כך.
עם ישראל מוגדר כממלכת כוהנים וגוי קדוש .כשנבחרנו לתפקיד הזה ,נבחרנו אליו
בעבור העולם כולו ,בשביל להיות מצפן רוחני ומוסרי לכל העולם.
רגע רגע ,מה אנחנו אומרים? שאנחנו מתנשאים? שאנחנו גזעניים?...

בחודש הארגון הזה ננסה לברר את
משמעות הבחירה והתפקיד של עם
ישראל ביחס לעצמו ולעולם .מתוך
כך נתרכז ביכולת להוציא את תכונות
ההנהגה הללו מהכוח אל הפועל,

לא בקיטורים ובהגיגים אלא בפועל
ממש .מתוך אחריות ,אכפתיות ובעיקר
מתוך בחירה להיות מהיוצרים ומהבונים
את העולם ורוחו ולא מהיושבים בטל
ו"מסתדרים" עם המציאות.

מוכנה להנהיג? קדימה! זה שלך!

חב

פעול

מטרות:

ה1

פעולה מס'  - 1עם ישראל -מה התפקיד?
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החניכות יבינו כי עם ישראל הוא מדרגה מיוחדת ועליונה במציאות.
החניכות יבינו כי המעלה המיוחדת של עם ישראל היא היכולת שלו להתוות למציאות את הכיוון
והמטרה מבלי להיסחף אחריה.
החניכות ירצו לממש את התכונות הלאומיות הללו בחייהן הפרטיים.

עזרים:

מפת העולם או גלובוס
מסלול מכשולים
סרטים לקשירה על העיניים כמספר החניכות

מהלך הפעולה:

שלב א :מדינת ישראל על הגלובוס
נניח על רצפת החדר מפה של העולם ,או לחילופין גלובוס.
נציג לחניכות מספר כתבות מהאינטרנט ומספר התבטאויות של הוגי דעות שאינם יהודים המציגות
התבטאויות שונות של אנשים וארגונים בעולם כלפי מדינת ישראל( .נספח מס' )1
הצעות לדרכי העברה של הכתבות והמאמרים:
נפזר כרטיסיות על הרצפה ,והחניכות יסתובבו ביניהן.
נחלק את השבט לקבוצות .כל קבוצה תקבל כתבה אחרת ותדון בתוכנה .לאחר הדיונים בקבוצות,
כל קבוצה תציג את מסקנותיה לכולן.
נקריא את הכתבות לפי הסדר.
מכל הכתבות עולה כי השנאה לישראל ומנגד ההערכה אליה ,או באופן כללי  -העיסוק של העולם בנו
קיימים במידה רבה מאד.
כעת ,נבקש מאחת החניכות למצוא את מדינת ישראל בגלובוס.
נראה כי ישראל היא מדינה קטנה מאד בהשוואה לעולם כולו .אפילו אי אפשר להניח את האצבע עליה
במפה.
נשאל:
כיצד ייתכן שעל-אף שישראל היא מדינה כל-כך קטנה (כמו שראינו במפה) ,העיסוק בה בעולם כה
רב (כמו שראינו בכרטיסיות)?
נכוון את הדיון לכך שהעולם כולו מרגיש שאף-על-פי שמבחינה מספרית עם ישראל הוא עם קטן,
עדיין הוא כל כך משמעותי .העולם מרגיש שיש פה מציאות מיוחדת ,לא רגילה ,ולכן הוא חש צורך
לעסוק במציאות זו ,לעתים בצורה שלילית (מה שגורם לאנטישמיות) ולעיתים בצורה חיובית.
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שלב ב :אתם קרואים אדם...
נחלק לחניכות לימוד מספר הכוזרי (נספח מספר  )2ונלמד אותו יחד .מצורף פה עותק עם הסברים
למדריכה במילים שלנו.

ספר הכוזרי הוא ספר המתאר דו שיח בין מלך הכוזרים ובין ה"חבר" (אחד מחכמי היהודים).
המלך מברר עם החבר את עיקרי האמונה של עם ישראל .בסוף הספר מחליט המלך להתגייר ,אִ תו
מתגייר כל העם הכוזרי .רבי יהודה הלוי (שחי לפני כ 900 -שנה) מחבר הספר ,נדרש למאורע
שהתרחש ארבע מאות שנה לפני ימיו .על סיפור המאורע הוא הלביש בירור של עיקרי אמונתנו .חכמי
ישראל לאורך הדורות המליצו מאד על לימוד ה'כוזרי' ,כספר יסוד בלימוד אמונה.
החבר מסביר למלך כוזר כי ישנן ארבע מדרגות בבריאה :דומם ,צומח ,חי ,מדבר (בן אדם).
מיד לאחר מכן שואל החבר את הכוזרי:
מאמר ראשון כוזרי לז – מג
חוׁשב לְ ַמ ְעלָ ה ִמזאת? (החבר שואל את הכוזרי מהי המדרגה מעל מדרגת
(לז)ָ :א ַמר ֶה ָחבֵ ר :וְ ֵאיזו ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ָּתה ֵ
ה"מדבר" ,כלומר ,מעל האדם?)
נניח על הרצפה איורים של ארבע המדרגות בבריאה ,מסומלים ב :אבן ,פרח ,כלב ובן אדם (נספח מספר  .)3נוסיף
דף ריק מעל האיור של בן האדם ,ונשאל את החניכות :איזוהי המדרגה מעל האדם? נשמע את תשובותיהן ונמשיך
בלימוד:

(לח)ָ :א ַמר ַהּכּוזָ ִריַ :מ ֲעלַ ת ַה ֲחכָ ִמים ַהּגְ דולִ ים( .אנשים בעלי חכמה רבה)
ּדומם
לומר ֶאּלָ א ַמ ֲעלָ ה ַת ְפ ִריד ֶאת ּבְ ָעלֶ ָיה ְּפ ִר ָידה ַעצְ ִמיתּ ,כְ ִה ָּפ ֵרד ַהּצֶ ַמח ִמן ַה ֵ
(לט)ָ :א ַמר ֶה ָחבֵ רֵ :אינִ י רוצֶ ה ַ
וְ ִה ָּפ ֵרד ָא ָדם ִמן ַהּבְ ֵה ָמהֲ ,אבָ ל ַה ְּפ ִר ָידה ּבְ רב ְּומ ַעט ֵאין לָ ּה ַּתכְ לִ יתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְּפ ִר ָידה ִמ ְק ִרית ,וְ ֵאינָ ה ַמ ֲעלָ ה ַעל
ֶּד ֶרְך ֱא ֶמת( .החבר מבקש מהכוזרי מדרגה שונה באופן מהותי ,כמו שהחי שונה מהותית מהצומח ,והצומח שונה
מהותית מהדומם .לא מדרגה משופרת בעלת יתרון כמותי ,אלא מדרגה שונה עצמית).
(מ)ָ :א ַמר ַהּכּוזָ ִריִ :אם ּכֵ ן ֵאין ַמ ֲעלָ ה בַ ֻּמ ְרּגָ ִׁשים יְ ֵת ָרה ַעל ַמ ֲעלַ ת ּבְ נֵ י ָא ָדם( .הכוזרי חושב שאין מדרגה כזו ,מעל
האדם ,מדרגה השונה מהותית)

(מא)ָ :א ַמר ֶה ָחבֵ ר :וְ ִאם יִ ָּמצֵ א ָא ָדם ֶׁשּיָ בא בָ ֵאׁש וְ לא יֻ ּזַ ק ּבו ,וְ יַ ֲעמד ִמּבְ לִ י ַמ ֲאכָ ל וְ לא יִ ְר ַעב ,וְ יִ ְהיֶ ה לְ ָפנָ יו ַזהר
ֶׁש ֵאין ָה ַעיִ ן יְ כולָ ה לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ּבו ,וְ לא יֶ ֱחלֶ ה וְ לא יֶ ֱחלַ ׁש ,וְ כַ ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ַיע ֶאל ַּתכְ לִ ית יָ ָמיו ,יָ מּות לִ ְרצונוּ ,כְ ִמי ֶׁשּיַ ֲעלֶ ה ַעל
דּועהִ ,עם יְ ִד ַיעת ֶה ָעבַ ר וְ ֶה ָע ִתידַ ,מה ֶּׁש ָהיָ ה ַּומה ֶּׁשּיִ ְהיֶ הֲ ,הלא ַה ַּמ ֲעלָ ה
דּוע ּובְ ָׁש ָעה יְ ָ
יׁשן ּבְ ֵעת יָ ַ
ִמ ָּטתו לִ יׁשון ,וְ יִ ַ
ַהּזאת נִ ְפ ֶר ֶדת ּבְ ַעצְ ָמּה ִמ ַּמ ֲעלַ ת ּבְ נֵ י ָא ָדם( .החבר מתאר לכוזרי אדם שחי חיים על-טבעיים .עובר באש ואינו נשרף,
אינו חייב לאכול ולשתות ,זוהר מאד ,אינו חולה לעולם ,מת מרצונו ...הוא מתאר לו מדרגה של אדם השונה ממדרגת
האדם הידועה והמוכרת)

להי לא ִמן
כּותית ִאם ִהיא נִ ְמצֵ את ,וְ זֶ ה ִמ ִּדין ָה ִענְ יָ ן ָה ֱא ִ
להית ַמלְ ֲא ִ
(מב)ָ :א ַמר ַהּכּוזָ ִריֲ :אבָ ל ַה ַּמ ֲעלָ ה ַהּזאת ֱא ִ
ַה ִּׂשכְ לִ י וְ לא ִמן ַהּנַ ְפ ִׁשי וְ לא ִמן ַה ִּטבְ ִעי( .הכוזרי אכן מסכים שזוהי מדרגה נבדלת מהותית ,וקורא לה "מעלה
אלוהית" ,אך חושב שאין בעולם אנשים מסוג זה).

חב
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רגע לפני סוף הלימוד נעצור ונספר לחניכות שתשובת החבר שנקרא עוד רגע היא שעם-
ישראל הוא המדרגה החמישית.
נשאל:
האם אתן מתחברות לאמירה שעם-ישראל הוא מדרגה אחרת ושונה מכל שאר העמים ,או שלדעתכן
אנו אמנם עם שונה ,אולי קצת יותר מיוחד אך לא שונה מהותית?
האם אתן חושבות שאפשר לומר כי ההבדל ביני ובין ג'וליה הצרפתייה הוא כמו ההבדל בין חתול
ובין בן אדם?
אם יש הבדל מדוע איננו רואים אותו? האם יש כאן משהו נוסף שאינו נגלה לעין?

ה1

(מג)ָ :א ַמר ֶה ָחבֵ רֵ :אּלֶ ה ְקצָ ת ָּת ֳא ֵרי ַהּנָ בִ יא ֲא ֶׁשר ֵאין ָעלָ יו חולֵ קֲ ,א ֶׁשר נִ ְר ָאה ַעל יָ דו לֶ ָהמון ִה ְת ַחּבְ רּות ַה ָּדבָ ר
הוד ַיע ֵאיְך ָהיָ ה
רותם ,וְ ִהּגִ יד לָ ֶהם ַהּנֶ ְעלָ ם ,וְ ִ
בוד ָתם וְ ַה ְמ ָ
לוּה ַמנְ ִהיגָ ם ּכִ רצונו ּוכְ ִפי ֲע ָ
להי בָ ֶהם וְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ֱא ַ
ָה ֱא ִ
קדם ַה ַּמּבּולֵ ,ה ַיאְך נִ ְתיַ ֲחסּו ֶאל ָא ָדם וְ ֵה ַיאְך ָהיָ ה ַה ַּמּבּול וְ יַ ַחס ַה ִּׁשבְ ִעים ֻאּמות ֶאל
ִחּדּוׁש ָהעולָ ם וְ יַ ַחס ּבְ נֵ י ָא ָדם ֶ
ּוׁשנֵ י ָהעולָ ם
ֵׁשם ָחם וְ יֶ ֶפת ּבְ נֵ י ַנח ,וְ ֵה ַיאְך נִ ְפ ְרדּו ַהּלְ ׁשונות ,וְ ֵאיפה ָׁשכְ נּו ,וְ ֵה ַיאְך צָ ְמחּו ַה ְּמלָ אכות ּובִ נְ יַ ן ַה ְּמ ִדינות ְ
ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ָע ָּתה.
(החבר מספר לכוזרי כי האדם שתיאר לו הוא הנביא בישראל במדרגה הכי עליונה שלו ,כמו משה רבינו .ומראה
לו שהמדרגה הזו שקיימת אצל משה רבינו בפועל ,היא מדרגת ישראל – הגנוזה בכל אחד מישראל .ישראל נולדו
במדרגת פוטנציאל נבואה ,כלומר ,אנשים אלוקיים וזו מדרגה נפרדת במציאות מעל מדרגת אדם).

סיכום הלימוד:
נדגיש לחניכות כי החבר מתאר אמנם את המעלה המיוחדת של משה רבנו ,אולם רצונו לומר כי
המדרגה העל טבעית הנמצאת בכל בן של עם ישראל בפוטנציאל ,היא מדרגת הנבואה .עם ישראל
הוא עם של נביאים ,עם של קשר ישיר עם ה' כאן בעולם הזה .לאורך כל הדורות עמדו לעם ישראל
כפליים מיוצאי מצרים נביאים ,כלומר -מיליון ומאתיים אלף נביאים! אין זה דבר סתמי ,הדבר מעיד על
תכונה של עם .עם ישראל הוא עם ששייך לנבואה ,זו תכונה יסודית אצלו.
משה רבנו הוא אבי הנביאים ,ולכן המדרגה של הנבואה שלו היא הגבוהה ביותר אבל הדבר מראה
לאלו שיאים המדרגה של עם ישראל יכולה להגיע .אצל עם ישראל מדרגה זו היא "בכוח" ואילו משה
רבינו ,בזכות צדקתו ,גילה מדרגה זו "בפועל" ממש.
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כיום ,אין לנו נבואה .זהו מצב לא בריא של עם ישראל .עם ישראל הוא עם שחייב קשר תמידי ישיר
עם ה' ,והמציאות של גלות (בגלל חטאינו) היא לא טבעית לנו .הרב קוק אומר שעם ישראל בלי נבואה
הוא עם חולה .אבל אין הדבר אומר שכח הנבואה אינו קיים בנו .בכל אחד מעם ישראל יש מדרגה של
נבואה שבעזרת השם תתגלה בפועל כשעם ישראל יחזור לטבעיותו ולבריאותו.

שלב ג :מסלול מכשולים בעיניים עצומות
ננסה להמחיש מה מתכוון החבר ללמד את הכוזרי:
נשחק עם החניכות "מסלול מכשולים" ,נקשור את עיני כל החניכות מלבד אחת בסרט אטום .כל
החניכות עם העינים מכוסות יצטרכו לעבור במסלול מכשולים (שהוכן מראש) והחניכה שעיניה נותרו
פקוחות תדריך ותכוון אותן.
אחרי המשחק נשאל את החניכות בזכות מה הן הצליחו לעבור את המסלול ,התשובה היא כמובן,
בזכות החניכה עם העיניים הפקוחות.
נסביר לחניכות ,שבעצם רק החניכה שהייתה מחוץ לכללי המשחק( ,כלומר ,היה מותר לה להסתכל
ולכוון) יכלה לכוון את שאר החניכות ,ואילו החניכות שהיו בתוך כללי המשחק וכפופות לו -לא יכלו
לעשות זאת.
בדיוק את הנקודה הזו בא ללמדנו החבר בדו שיח עם הכוזרי,
במבט פשוט החבר מתאר את המדרגה המיוחדת של עם ישראל כעם שעושה ניסים,
אולם בעצם טמון פה משהו עמוק יותר.
העולם שלנו דומה קצת למסלול מכשולים מבלבל ,מי שכבול לעולם יכול לטעות ולחשוב שהעיקר
בחיים הוא כסף ,כוח ,או כבוד.
רק מי שהוא מעל לחוקי הטבע ,רק מי שלא כבול לעולם והעולם אינו מכתיב לו כיצד לחיות ,יכול להבין
האמתית של העולם ,ואת הכיוון שאליו הוא צריך לצעוד.
את המשמעות ִ
ההבנה כי עם ישראל הוא עם על טבעי באה ללמדנו שעם ישראל הוא עם מיוחד .עם שונה .כמו
החניכה שמכוונת את כולם במשחק ,עם ישראל הוא בעצם מחוץ לחוקי העולם (כמו שרואים אצל
משה רבינו) ,ובזכות העל-טבעיות שלו ,החופשיות שלו מחוקי הטבע ,הוא יכול לכוון את העולם ,לתת
לחיים כיוון ומטרה .כי מי שכבול לעולם ,והעולם מכתיב לו איך לחיות ואיך להתנהג ,אף פעם לא יוכל
לכוון את העולם .רק ,מי שאינו כבול לעולם ,יכול לתת לו את הכיוון.

חב

"ב |

127

פעול
ה1

עם ישראל מגיע לעולם כשליח של הקדוש-ברוך-הוא לכוון את העולם .הקדוש-ברוך-הוא
אומר על בריאת עם ישראל" :עם זו יצרתי לי ,תהילתי יספרו" ,כלומר ,הקדוש-ברוך-הוא יצר
אותנו כעם מיוחד ועל טבעי ,דווקא כדי שנוכל לתת לטבע ולחיים כיוון ומגמה ,לספר את תהילת ה'..

סיכום

ראינו כי כל העולם מבין זאת ומכיר בכך שעם ישראל הוא עם מיוחד.
למדנו כי עם ישראל הוא מדרגה מיוחדת במציאות ,מדרגה על טבעית ובשל מדרגה זו הוא יכול לכוון
את העולם ולא להתבלבל ממנו.
בפעולה הבאה נעסוק בהקשר אל העולם כולו ,ובאחריות שייחודיות זו מטילה עלינו.
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נספח מס' :1
סקר של רשות השידור הבריטית ,BBC ,שבו השתתפו כ 25-אלף נשאלים ב 25-מדינות
שונות מצא כי ישראל היא מהמדינות השנואות ביותר בעולם.
רק איראן ,פקיסטן וצפון קוריאה שנואות יותר ממנה

שרת החוץ השבדית :ישראל מוציאה להורג מחבלים ללא משפט!
מרגוט וולסטרום שוב מעוררת את זעמה של ישראל :בדיון בפרלמנט השבדי נשאלה מדוע
היא אינה מגנה בתוקף את הפיגועים נגד ישראלים והשיבה שהתגובה של ישראל לא
צריכה להיות הוצאה להורג ללא משפט .משרד החוץ בתגובה" :אמירה שערורייתית .הזויה,
חצופה ,ומנותקת מן המציאות"

בביקור באוקספורד לפני כשנה ,עברתי ליד דוכן החתמה אנטי־ישראלי .צעיר שזיהה שאני
מגלה עניין ,זינק לעברי עם המסמך לחתימה" :אדוני רוצה לחתום על תמיכתו בחיסול
הישות הציונית בפלסטין?" במקום תשובה ישירה בחרתי לגלגל שיחה .הבחור הנמרץ לומד
פיסיקה באוקספורד וגדל בעיר קטנה ביורקשייר ,והוא אינו יודע דבר על ישראל ולא על
הפלסטינים .הוא בא לדוכן עם חבר ,בעיקר משום שהם סברו שזוהי פעילות אופיינית
לצעירים אינטלקטואלים באוקספורד.
(אייל וינטר ,הארץ)

בעשור האחרון החלו יוזמות להטלת חרם על ישראל מצד ארגונים ,כמו ( BDSארגון פרו
פלסטיני) בתחומי הכלכלה ,התרבות והחינוך .פעולות החרמה פומביות (כגון הפגנות
בחנויות ובמרכזי קניות) ,עשויות להשפיע באופן עקיף על פרטים ,ארגונים ועסקים על ידי
כך שאלה נמנעים מראש ליצור מגע עם עסקים וארגונים ישראליים מהחשש שייגרם להם
נזק תודעתי או כלכלי ,תופעה זו מכונה 'החרם השקט' .חשיפת המשק הישראלי לחרמות
כלכליים עשויה להתקיים בתחום הריאלי ,בעיקר יצוא והשקעות ישירות ,ובתחום הפיננסי,
כמו העברות פיננסיות לישראל וממנה״ ,כותב החוקר ,איל קופמן.
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בברית הישנה היהודית ,זה ספר הצדק האלהי מצויים אנשים ,דברים
ונאומים בסגנון גדול כל כך שאין כלום בספרות יון והודו שיכול להדמות
אליו .אתה ניצב באימה וביראת כבוד בפני שרידים אדירים אלה של מה
שהאדם היווה פעם ...הטעם שאתה טועם בה ,בברית הישנה ,הוא אבן
הבוחן ל'גדולות' ו'קטנות( .ניטשה).

אם כבר עמוס ציין את הנבואה כמתת חסד עילאית שניתנה על ידי האלוה
לעם ישראל ורק לו (עמוס ב,יא) באה היסטוריה של אלפיים וחמש מאות
שנה שיכולה היתה רק לאשר את דבריו.
תולדות האנושות כולה לא הולידו שום דבר שאפשר לדמותו אף דימוי
רחוק ביותר לנבואה הישראלית .על ידי הנבואה שלו נעשה עם ישראל
נביא לעולם כולו .מי ייתן ולא יעלם ולא ישכח דבר זה לעולם! (קורנייל)

חשיבותו המסחרית (של עם ישראל) ,תרומתו לרשימה העולמית של
השמות הגדולים בספרות ,מדע ,אומנות ,מוסיקה ,כספים ,רפואה,
והלימודים הקשים ,הם מעל ומעבר לכל יחס אל חולשת מספרו"
(מרק טווין)

130

מאז ומתמיד שימש עם ישראל מגדלור ,שהפיץ את אור המחאה העזה נגד
החלאה והשפלות בחיי האדם ,נגד האלימות כלפי האדם ,נגד התיפלות
המבחילה והבערות( .מאקסים גורקי)
היהודי הוא חלוץ החפש וההשכלה – הבורות היתה משוללת בארץ-
ישראל הקדמונית יותר מאשר באירופה המשכילית של היום .בזמנים
הפראיים ההם ,אשר החיים והמות של מי שהוא לא נחשבו למאומה,
רבי עקיבא לא נמנע מהתבטא במפורש נגד העונש הרשמי עונש המות,
שהוא קיים עוד היום כעונש משכילי .היהודי הוא הסמל של הסובלנות
התרבותית והדתית' ,אהבו את הגר אשר בתוככם' צוה משה .היהודי הוא
הנצחי והנצחיות בעצמה" (טולסטוי)

כל הדכאון והשפל הפוגעים בעם האוניברסל-הסתורי הזה ,לא יוכלו
להשמיד את זכותו הנשגבה ואת עז השפעתו בדברי ימי העולם" (שילר)
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חוׁשב לְ ַמ ְעלָ ה ִמּזאת?
לזָ .א ַמר ֶה ָח ֵבר :ו ְֵאיזו ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ָּתה ֵ
לחָ .א ַמר ַהּכּוזָ ִריַ :מ ֲעלַ ת ַה ֲחכָ ִמים ַהּגְ דולִ ים.
לומר ֶאּלָ א ַמ ֲעלָ ה ַת ְפ ִריד ֶאת ְּב ָעלֶ ָיה ְּפ ִר ָידה ַע ְצ ִמיתּ ,כְ ִה ָּפ ֵרד
רוצה ַ
לטָ .א ַמר ֶה ָח ֵברֵ :אינִ י ֶ
ּדומם ו ְִה ָּפ ֵרד ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמהֲ ,א ָבל ַה ְּפ ִר ָידה ְּברב ְּומ ַעט ֵאין לָ ּה ַּתכְ לִ יתִ ,מ ְּפנֵ י
ַה ֶּצ ַמח ִמן ַה ֵ
ֶׁש ִהיא ְּפ ִר ָידה ִמ ְק ִרית ,ו ְֵאינָ ה ַמ ֲעלָ ה ַעל ֶּד ֶרְך ֱא ֶמת.
מָ .א ַמר ַהּכּוזָ ִריִ :אם ּכֵ ן ֵאין ַמ ֲעלָ ה ַב ֻּמ ְרּגָ ִׁשים י ְֵת ָרה ַעל ַמ ֲעלַ ת ְּבנֵ י ָא ָדם.
מאָ .א ַמר ֶה ָח ֵבר :ו ְִאם י ִָּמ ֵצא ָא ָדם ֶׁשּיָבא ָב ֵאׁש וְלא יֻּזַ ק ּבוְ ,וי ֲַעמד ִמ ְּבלִ י ַמ ֲאכָ ל וְלא י ְִר ַעב,
זהר ֶׁש ֵאין ָה ַעיִן יְכולָ ה לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ּבו ,וְלא י ֱֶחלֶ ה וְלא י ֱֶחלַ ׁש ,וְכַ ֲא ֶׁשר יַּגִ ַיע ֶאל
ְוי ְִהיֶה לְ ָפנָ יו ַ
ִיׁשן ְּב ֵעת ָיד ַּוע ְּוב ָׁש ָעה ְיד ָּועה,
ַּתכְ לִ ית י ָָמיוָ ,ימּות לִ ְרצונוּ ,כְ ִמי ֶׁשּי ֲַעלֶ ה ַעל ִמ ָּטתו לִ יׁשוןְ ,וי ַ
ִעם י ְִד ַיעת ֶה ָע ַבר ו ְֶה ָע ִתידַ ,מה ֶּׁש ָהיָה ַּומה ֶּׁשּי ְִהיֶהֲ ,הלא ַה ַּמ ֲעלָ ה ַהּזאת נִ ְפ ֶר ֶדת ְּב ַע ְצ ָמּה
ִמ ַּמ ֲעלַ ת ְּבנֵ י ָא ָדם.
להית ַמלְ ֲאכ ִּותית ִאם ִהיא נִ ְמ ֵצאת ,וְזֶ ה ִמ ִּדין ָה ִענְ יָן
מבָ .א ַמר ַהּכּוזָ ִריֲ :א ָבל ַה ַּמ ֲעלָ ה ַהּזאת ֱא ִ
להי לא ִמן ַה ִּׂשכְ לִ י וְלא ִמן ַהּנַ ְפ ִׁשי וְלא ִמן ַה ִּט ְב ִעי.
ָה ֱא ִ
מגָ .א ַמר ֶה ָח ֵברֵ :אּלֶ ה ְק ָצת ָּת ֳא ֵרי ַהּנָ ִביא ֲא ֶׁשר ֵאין ָעלָ יו חולֵ קֲ ,א ֶׁשר נִ ְר ָאה ַעל יָדו לֶ ָהמון
רותם,
בוד ָתם ו ְַה ְמ ָ
לוּה ַמנְ ִהיגָ ם ּכִ ְרצונו ּוכְ ִפי ֲע ָ
להי ָב ֶהם ו ְֶׁשּיֵׁש לָ ֶהם ֱא ַ
ִה ְת ַח ְּברּות ַה ָּד ָבר ָה ֱא ִ
קדם ַה ַּמּבּולֵ ,ה ַיאְך
ְהוד ַיע ֵאיְך ָהיָה ִחּדּוׁש ָהעולָ ם ְוי ַַחס ְּבנֵ י ָא ָדם ֶ
ו ְִהּגִ יד לָ ֶהם ַהּנֶ ְעלָ ם ,ו ִ
נח ,ו ְֵה ַיאְך
נִ ְתי ֲַחסּו ֶאל ָא ָדם ו ְֵה ַיאְך ָהיָה ַה ַּמּבּול ְוי ַַחס ַה ִּׁש ְב ִעים ֻאּמות ֶאל ֵׁשם ָחם ְוי ֶֶפת ְּבנֵ י ַ
נִ ְפ ְרדּו ַהּלְ ׁשונות ,ו ְֵאיפה ָׁשכְ נּו ,ו ְֵה ַיאְך ָצ ְמחּו ַה ְּמלָ אכות ִּובנְ יַן ַה ְּמ ִדינות ְּוׁשנֵ י ָהעולָ ם ֵמ ָא ָדם
ו ְַעד ָע ָּתה.
(רבי יהודה הלוי ,ספר הכוזרי ,מאמר ראשון)

ה1

נספח מס' :2
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נספח מס' :3
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פעולה מס'  - 2האם אנחנו גזעניים?
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החניכות יבינו כי הבחירה של ריבונו-של-עולם בעם-ישראל והסיבה שהוא יצר אותנו כעם
מיוחד אינה לשם התנשאות על שאר העמים ,אלא דווקא ,לשם השפעה על העולם ותיקונו.
החניכות ילמדו לחפש תמיד כיצד הן יכולות לתרום מכוחותיהן לאחרים ולהשפיע ,במקום לחפש
מהן זכויותיהן.
החניכות ישאפו לכך שעם ישראל יצליח להשפיע את הבשורה הרוחנית שלו על העולם כולו.

עזרים:

פתקים בשני צבעים

מהלך הפעולה:

שלב א :לב באומות
נקרא עם החניכות את הקטע הזה ונדון בו.
"אני מודה שאני חי באחת מהחברות הגזעניות ביותר בעולם המערבי .יש גזענות במידה מסוימת בכל
מקום ,אבל בישראל היא מושרשת עמוק ברוח החוקים .היא נלמדת בבתי ספר ובקולג'ים ,מופצת
בתקשורת ,אבל גרוע מכל  -הגזענים בישראל לא מבינים מה הם עושים ולכן הם לא רואים צורך להתנצל
על מעשיהם( "...פרופסור שלמה זנד ,אוניברסיטת תל אביב)
נדון:
מה היא "חברה גזענית"?
האם באמת עם ישראל הוא עם גזעני?

(בשלב הזה ,נתפוס את העמדה הטוענת כי עם ישראל הוא עם גזעני וכך ננסה להלהיט את הדיון).
לכאורה עם ישראל הוא עם גזעני ,אנחנו מחנכים את ילדנו מקטנות לרעיון שעם ישראל הוא העם
הנבחר ,שאנחנו שווים יותר מעמים אחרים וכולי .האין זו התנשאות? האין זו גזענות?
נשמע את תשובות החניכות ,ולאחר מכן נביא את "משל הלב באיברים" של הכוזרי:
ָא ַמר ֶה ָחבֵ ר :יִ ְׂש ָר ֵאל ּבָ ֻאּמֹות ּבְ ַמ ְד ֵרגַ ת ַהּלֵ ב ּבָ ֵאיבָ ִרים.
(מאמר שני ,לו)
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משל זה מופיע בהרחבה במקור הבא (מתוך תרגום פירוש הסולם):

"שישראל עשה אותם הקב"ה ,לב ,של כל העולם.
וכך הם ישראל בין שאר האומות ,כמו לב בין האיברים,
וכמו שאברי הגוף לא יכלו להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלי הלב,
כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם בלא ישראל...
לכל דבר בעולם ישנו את מקור החיות שלו .ישראל הוא לִ בם של שאר האומות..
נשאל את החניכות מה לדעתן הנמשל של הביטוי "לב באיברים" לאור מה שלמדנו.
המשל הזה מדגים כי הלב הוא האיבר הכי חשוב בגוף (ובו תלויה הנשמה) בגלל שהוא משפיע על
כל האיברים ומזרים להם דם וחיות .כך גם עם ישראל הוא העם הכי חשוב בגלל התפקיד שיש לו
להשפיע ולתקן את העולם כולו .יש להדגיש שלב בלי גוף הוא חסר משמעות ,כי אין לו למי להזרים
חיים ,ולכן גם עם ישראל תלוי במידה מסויימת בגויים ובתפקידו להשפיע עליהם.
נסכם את הדיון בנושא הגזענות:
גזענות והתנשאות הן המחשבה שהמיוחדות שלך היא סיבה להשפלת האחר וליכולת שלך לשלוט
בו או לנצל אותו .אבל היהדות אינה חושבת ככה ,בדיוק הפוך! אנו מאמינים שריבונו-של-עולם בחר
ליצור אותנו עם נשמה מיוחדת ,בעלת תכונות מיוחדות כדי שנשפיע על העולם ,נתקן אותו ונהפוך
אותו למקום טוב יותר ,אלוקי יותר ,ולא חלילה כדי להתנשא או לנצל את המעמד שלנו בשביל לנצל
ולהשפיל אחרים .כמו שהלב אינו מתנשא על האצבע ברגל ,אלא מבין את תפקידו החשוב ומזרים לה
דם ,כך עם ישראל אינו מתנשא על שום אומה בעולם ,אלא מבין את תפקידו החשוב ומזין אותה ואת
העולם כולו מבחינה רוחנית ומוסרית.

שלב ב" :אדם השואל 'מה חובתי' ולא' :מה זכותי' -עולמו שונה לגמרי (הרב משה צבי נריה)
נחלק לכל חניכה שני פתקים אחד בצבע כחול ואחד בצבע אדום .במרכז המעגל נניח ערמה של
סוכריות ונסביר לחניכות את כללי המשחק:
בכל סבב ,כל אחת מהחניכות תרים פתק אחד מבין שני הפתקים.
אם כל החניכות ירימו פתק בצבע כחול ,תקבל כל אחת מהחניכות סוכריה אחת.
אם כל החניכות ירימו פתק בצבע כחול וחניכה אחת תרים פתק בצבע אדום ,החניכה מרימת הפתק
האדום תקבל חמש סוכריות ,והשאר לא תקבלנה דבר.
אם יותר מחניכה אחת תרים פתק אדום ,אף אחת מהחניכות לא תקבל סוכריה.
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פעול
ה2

לאחר המשחק נשאל :מה הייתה הדרך להשיג את מירב הסוכריות?
אם כל אחת הייתה מרימה פתק כחול בכל הסבבים ,כולן היו מקבלות סוכריות כמספר הסבבים.

נסביר לחניכות כי המשחק הזה משקף שתי גישות לחיים שכל אחד ואחד יכול לאמץ לעצמו .הגישה
האחת היא גישת הזכויות ,לפי הגישה הזו אדם צריך כל הזמן לחפש כיצד להשיג עוד ועוד מזכויותיו,
כיצד להרוויח יותר ,להצליח יותר ,ולחיות טוב יותר.
מנגד ,הגישה האחרת לחיים ,היא גישת החובות ,גישה זו מחנכת לכך שאדם צריך לחשוב תמיד על
טובת הכלל ,ועל ההזדמנויות והיכולות שלו לתרום לטובת האידיאל הגדול .אדם כזה מחפש תמיד
מהן חובותיו ,דרכן יוכל להוסיף טוב ,ולקדם את העולם כולו עוד ועוד.

שלב ג :מה חובתי בעולמי?
נחלק לחניכות את המשפט בו פותח הספר "מסילת ישרים":

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה
הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם
מה חובתו בעולמו
ּולְ ַמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.
(רבי משה חיים לוצאטו" ,מסילת ישרים")
הרמח"ל מלמד אותנו מהי ההסתכלות הנכונה על העולם.
אדם צריך לחפש מה חובתו בעולם ולא מהי זכותו.
איך הוא משתמש בכשרונותיו בכדי להועיל ולפתח את העולם ולתת מעצמו לאחרים ,ולא איך למלא
את צרכיו הפרטיים.
נשאל :האם הסתכלות זו של מסילת ישרים מגדילה אותנו או מקטינה אותנו?
בן אדם שתר תמיד איך הוא יכול לתרום מכשרונותיו ויכולותיו למען האחר ,הוא אדם שתמיד נמצא
בגדילה .ודווקא אדם שחושב תמיד מהן זכויותיו ומה הוא יכול לקבל ,הופך לאדם מצומצם ,קטנוני-
ואפילו אינטרסנט.
חברה החשה תחושת שליחות מצמיחה מתוכה אנשים שמחפשים משימות ולא אנשים שמחפשים
השתמטות ממשימות וקבלת זכויות .גישה המחפשת זכויות היא גישה גויית שצמחה בעולם המודרני
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ואינה גישת היהדות שמנחילה לנו להיות אנשים עובדי ה' ,כלומר ,כפופים לעול מלכות שמיים .כמו
מאתנו כמיוחדים שבאומות ,ולא מחפשים
באדם הפרטי ,כך גם בעם שלנו ,אנחנו מסתכלים מה נדרש ִ
להרוויח מהמיוחדות הזו ,להתנשא על הגויים ולזלזל בהם.

סיכום

בפעולה הקודמת למדנו על כך שעם ישראל הוא מדרגה מיוחדת במציאות ,ושיש לו כישרונות רוחניים
מיוחדים.
בפעולה הזו העמקנו את המבט והבנו כי המיוחדות הזו לא ניתנה לעם ישראל על מנת להתנשא
ולזלזל ,אלא דווקא הפוך :על מנת להשפיע ולתת לכל העולם ולכל הגויים .יש לנו תפקיד -אנחנו הלב
שמזרים את הדם באיברים!
ההסתכלות הנכונה שלנו כפרטים ,צריכה להיות ,מה השייכות שלי לעם ישראל מטילה עליי ,איזה
תפקיד וחובה אני מקבל מכך.
אדם המחפש תמיד לראות כיצד הוא נותן מעצמו ולא כיצד הוא מקבל ,הוא אדם שרק הולך וגדל,
בשונה מאדם הפוך שנשאר תמיד מצומצם בגבולות של עצמו.
בפעולה הבאה נלמד מהי הדרך למדרגה האידאלית הזו של תיקון עולם.
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מטרות:

ה3

פעולה מס'  - 3עם שהוא מגדלור!
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החניכות ישאפו להגיע למצב האידאלי שבו עם ישראל הוא מצפן מוסרי לעולם כולו.
החניכות ילמדו כי לשם כך צריך גם לפתח תורה גדולה ורחבה ,ולהתגדל כעם.
החניכות ירצו וישאפו להתרומם ולרומם קודם כל את העם שלנו ,ומתוך כך להשפיע על העולם
כולו.

עזרים:

חומשים
כרזה :ממלכת כהנים וגוי קדוש

מהלך הפעולה:

שלב א :ממלכת כהנים וגוי קדוש
נתחיל את הפעולה בלימוד מן המקורות על מהותו ומשמעותו של עם ישראל.
נפתח בשאלות שיעוררו את הסקרנות לעיון בפסוקים:
מתי נולד עם ישראל?
מה היה האירוע המכונן שבו הפכנו לעם?
היש לכן רעיון להגדרה בת ארבע מילים שמתארת את המשימה של עם ישראל בעולם?
מתי ה' אמר לנו (בארבע מילים) את המשימה שלנו?
נחלק לחניכות חומשים ונבקש מהן למצוא את הביטוי המבוקש .נכוון אותן ,בהתאם לשאלות
ששאלנו לחפש סביב הפסוקים המתארים את מעמד הר סיני.
נגיע אל הפסוקים האלו ,אשר נאמרו ברגעים שלפני מעמד הר סיני:
ּוש ַׁמ ְר ֶתם ֶאת בְ ִר ִיתי וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ לָ ה ִמכָ ל ָה ַע ִמים כִ י לִ י כָ ל ָה ָא ֶרץ.
ׁמֹוע ִת ְש ְׁמעּו בְ קֹלִ י ְ
ה וְ ַע ָתה ִאם ָש ַ
ו וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת כ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש ֵאלֶ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ְת ַדבֵ ר ֶאל בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
ז וַ יָ בֹא מ ֶֹשׁה וַ יִ ְק ָרא לְ זִ ְקנֵ י ָה ָעם וַ יָ ֶשׂם לִ ְפנֵ ֶיהם ֵאת כָ ל ַה ְדבָ ִרים ָה ֵאלֶ ה ֲא ֶשׁר צִ וָ הּו ה'.
ֹאמרּו כֹל ֲא ֶשׁר ִדבֶ ר ה' נַ ֲע ֶשׂה וַ יָ ֶשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת ִדבְ ֵרי ָה ָעם ֶאל ה'".
ח וַ יַ ֲענּו כָ ל ָה ָעם יַ ְח ָדו וַ י ְ
(שמות יט)
נתלה את הכרזה "ממלכת כהנים וגוי קדוש" מול החניכות.
נשאל :מהי משמעות הביטוי ממלכת כוהנים?
בעם ישראל האנשים שאחראים על עבודת הקודש נקראים כוהנים .הכוהנים אחראים על העבודה
בבית המקדש ,ובאמצעות מלאכת הקודש שהם עושים ,הם מחברים בין הקדוש-ברוך-הוא ועם-
ישראל ומביאים להשראת שכינה .כשריבונו של עולם מגדיר את עם ישראל כממלכת כוהנים ,הכוונה
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היא שתפקידם של עם ישראל ביחס לאומות צריך להיות כמו תפקידם של הכוהנים בתוך עם ישראל
– לחבר בין הקדוש-ברוך-הוא ובין כל העמים ,ולהביא להשראת השכינה בעולם כולו.
עם ישראל צריך להיות העם שאחראי על הקשר של העולם כולו עם ריבונו של עולם.
היו תקופות שבהן עמד בית המקדש על מכונו ,אך הכוהנים לא עשו את עבודתם כמו שצריך ,ולכן
נוצר נתק בין עם-ישראל לקדוש-ברוך-הוא .גם היום ,עם-ישראל עדיין לא ממלא את שליחותו להיות
"ממלכת כהנים וגוי קדוש" באופן השלם ,ובהתאמה ,העולם כולו עסוק בחומריות ומנותק מבוראו.
במשך אלפיים שנות גלות העם שלנו היה "חולה" ,העם שלנו היה במצב חסר ,שבו במקום להיות עם
שמשפיע על העולם כולו ,הוזקקנו להיות עם שעסוק בהישרדות ולדאוג רק לקיום העצמי שלנו.
כעת בחסדי ה' זכינו לחזור לארצנו ,ולהיות בה כעם עצמאי .אולם לא די בכך שאנחנו עצמאיים וחזקים.
אסור לנו להישאר רק במדרגה הזו .עלינו לשאוף להמשיך ולגדול עד שנחזור למדרגה המתוארת
בספר שמות " ,ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,עלינו לשוב להיות עם שמביא את דבר ה' לעולם ,ושכל
העולם בא לשאוב ממנו קשר עם ריבונו של עולם.

שלב ב :המצפן המוסרי של העולם
אחרי שלמדנו על המצב האידאלי שבו עם ישראל צריך להיות ,נשאל את החניכות:
איך מגיעים למצב הזה? המצב הזה נראה כל כך רחוק ,איך אנחנו יכולות לקדם את המציאות בדרך
אליו?
נפזר על הרצפה מספר דילמות (נספח מספר  )1שרבות ממדינות העולם מתמודדות ִאתן( .בנספח
קיים מגוון דילמות ואפשר לבחור מבינן) .אפשר להניח את הדילמות הפוכות ועל גב כל כרטיס לכתוב
רק את הנושא של הדילמה .נבקש מכל זוג חניכות לבחור נושא שמדבר אליהן ,לדון ביניהן על אותה
דילמה ,ואחר כך להקריאה לכולן ולהנחות את הדיון עליה עם כל השבט.
המשותף לכל הדילמות :אלו דילמות ציבוריות ,דילמות של "ממלכה" ,של עם .אלו דילמות קשות
שהפיתרון שלהן אינו ברור מאליו .הפיתרון המדויק והנכון ביותר בעבורן יוכל להתברר רק על ידי
חכמת הקודש ,חכמת התורה ,הנוגעת בכל רבדי החיים -הפרטיים והציבוריים ,כפי שנברר עוד
בסיכום הפעולה.

שלב ג :להיות מגדלור
אחרי שנדון עם החניכות בדילמות האלו ,נציב על הריצפה תמונה של מגדלור (נספח מספר .)2
נשאל:
מהו התפקיד של מגדלור?
בזכות מה המגדלור מצליח לעשות את תפקידו?
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מגדלור הוא מגדל שבראשו מציבים פנס גדול המאיר למרחוק .המגדלור פועל בזכות
שני דברים .האחד – הפנס שמפיץ את האור ,אך אין די בפנס ,המגדלור מפיץ את האור שלו
למרחוק בזכות הדבר האחר – הפנס מוצב בגובה.
המגדלור הוא גם משל לדרך ההשפעה שלנו כעם.

כדי להגיע למטרה האידאלית הזו של "ממלכת כוהנים" ,אנו צריכים לפעול בשתי דרכים ,דרך ראשונה
וחשובה היא להגדיל תורה.
בגלות ,בגלל שהיינו עסוקים רק בהישרדות גם התורה שלנו עסקה רק בעניינים מצומצמים של
הלכות היום יום בלבד ,אולם באמת ,בתורה יש מרחבים אינסופיים של תחומים שהתורה עוסקת
בהם ,גם במישור הפרטי ,גם במישור הלאומי ,וגם במישור העולמי .לתורה יש מה להגיד על כל תחום
ותחום בחיים ,על כלכלה ,על משפט ,על חינוך ,על אמנות ,על קידמה ,על מוסר ,והעולם רק מחכה
שנגלה תורה כזו.
העולם היום מתמודד עם בעיות ושאלות גדולות בלי דעת כיצד ליישב אותן ,כמו שראינו בדילמות
הקודמות .המטרה שלנו היא להביא לשם את דבר ה' ואת הטוב האלוקי ,ללמוד תורה ולגלות תורה
שתחדור לכל תחומי החיים.
כיום אין עדיין תשובות מספיקות לכל הדילמות האלה ,מכיוון שהתורה הארצישראלית הזו מתפתחת
רק כעת ,כששבנו לארצנו ,לטבעיות שלנו ,ולתפקיד שלנו להשפיע על העולם .לכן כיום יש צורך גדול
בבתי מדרש שיפתחו תשובות ודרכים לעם שלנו כיצד להשפיע על העולם.
אולם זו רק הדרך האחת ולא די בה לבדה.
נחלק לחניכות פסקה שכתב הרב קוק המלמדת את הרעיון הזה בעומקו:

"המגמה הכללית בהשפעתם של ישראל בעולם
אינה התפשטות לימוד של דעות בדרך הלימוד וההשפעה הפשוטה והגלויה.
אבל (=אלא) כשהאומה הזאת אוצרת יפה בקרבה את סגולתה,
כבר העולם כולו מתעלה ,מצד מה שיש בו סגולה פנימית כזו באוצר האנושיות".
[אורות הקודש א ,עמוד פו]
הרב קוק מלמד אותנו כי הדרך הנוספת בהשפעת ישראל לעולם נעוצה בהמשך הפסוק" ,ממלכת
כוהנים וגוי קדוש" ,הדרך להפיץ את דבר ה' לעולם ,היא לא על ידי לימוד והוראה ישירים ,אלא על
ידי עם שחי בקדושה .הדרך להפיץ את התורה לעולם היא על ידי עם שלם שחי בקשר עם ריבונו
של עולם ,ופועל על פי הדרכתה של תורה בכל תחומי החיים :בחינוך ,בתקשורת ,בחקלאות ,בצבא
ובכלכלה.
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הקדוש-ברוך-הוא בחר ללמד את העולם את הדרך לעבוד אותו על-ידי עם אחד שחי בצורה
האידאלית ,על-ידי דוגמה אישית חיה ,וזהו תפקידנו .לכן עלינו לחיות חיים של תורה וגדלות שבעזרת-
השם ישפיעו על כל העולם.
עצם זה שיש בעולם עם שחי חיים שלמים על פי תורה ,בקשר ישיר עם רבונו של עולם ,דבר זה עצמו
מרומם את העולם כולו.
כמו במגדלור ,כך גם בעם שלנו ,ככל שאנו נתגדל בתוך עצמנו ,ככל שאנו נתרומם ונהיה עם שפועל
אך ורק על פי דבר ה' ,כך גם יכולת ההשפעה שלנו על העולם כולו תגדל.

סיכום

בפעולה הקודמת הבנו כי המעלה הרוחנית של עם ישראל בראש ובראשונה מטילה עליו תפקיד,
להשפיע את דבר ה' לעולם כולו.
בפעולה הזו למדנו כי ישנן שתי דרכים שעל עם ישראל לנקוט בהן בשביל להגיע למצב הזה:
א .לפתח תורה גדולה שעוסקת בכל תחומי החיים.
ב .להתרומם בעצמנו להיות עם כזה שחי על פי דבר ה' בכל דבר ודבר.

בעזרת-השם נעשה ונצליח!

שעיהו פרק ב:
י
חזון אחרית
הימים

הרב אבינר:
שו"ת מצו
לם
א
יך
אני יכול
להיות אור לגויים?
 2דקות
לצפייה -חפשו בגוגל
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נספח מס' :1

פתיחה באש :בזמן מלחמה או בזמן שחייל נתקל באויב ,מאיזו רמה של סיכון
מותר לחייל לפתוח באש ,האם רק כאשר נשקף סיכון ממשי או גם כאשר
ישנו סיכוי קלוש לחייו של החייל?
חפים מפשע :האם מותר לחיילים לפגוע בחפים מפשע באמצע מלחמה?
האם על המדינה להזהיר את התושבים החפים מפשע על כך שהיא הולכת
לתקוף את אותו אזור מראש או לא? אם היא תזהיר את התושבים הדבר
עלול לפגוע ביכולותיו של הצבא כי אויבי המדינה יכולים לחזות מראש את
התקיפה ולהתגונן מפניה.
פליטים זרים :האם עם החפץ לשמור על אופיו הלאומי ועל אחוז בני העם
במדינתו רשאי למנוע מפליטים זרים להיכנס לשטחו? מה עושים כאשר
פליטים אלו נמצאים בסכנה ממשית בארצם והם חייבים להגר? חשבו ,מה
יש לעשות אם הפליטים האלו משבשים את הסדר במדינה?
תקשורת מול לשון הרע :האם כלי התקשורת יכולים לפרסם דברים בגנותו
של אדם? פעמים רבות פרסום הדברים ברבים גורם לאדם לשנות את דרכיו.
מה יש לעשות אם האדם הוא נבחר הציבור והציבור מעוניין לדעת עליו?
האם בזיונו של האדם ברבים גובר על כך? האם מטרת התקשורת בפרסום
היא להועיל או אולי לרסק בן אדם?
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חינוך חובה :בהרבה ממדינות העולם יש חוק חינוך חובה ,החוק קובע כי
אסור למוסד חינוכי לסלק תלמיד אם לא נמצאה לו מסגרת חלופית .מה יש
לעשות כאשר תלמידים אלו פוגעים בבית הספר? בנוסף קובע החוק כי על
ההורים מוטלת חובה לשלוח את ילדם ללמוד ואם לא הם צפויים לעונש.
מה יש לעשות כאשר ההורים רוצים שהילד שלהם יישאר בבית ,ואינם
מעוניינים לשלוח אותו לגן או לבית הספר? מצד אחד יתכן כי הם פוגעים
בעתיד הילד ,אולם מצד אחר הילד קודם כל מחויב בכבוד הוריו ובהכרת
טובה אליהם ,ואולי דווקא זה מה שהכי נכון בעבורו ובעבור משפחתו...
שוויון חברתי :האם מדינה יכולה לחייב בתי עסק (כגון חנויות ,קופות חולים
וכדומה) לאפשר גישה לנכים? האם מדינה יכולה לחייב אמצעי תקשורת
להציב דובר בשפת הסימנים לאנשים חרשים? האם המדינה חייבת לעשות
זאת? מה עושים כאשר מדובר בהוצאה כספית גדולה?
משפט :האם בית משפט יכול למנוע מבית המחוקקים לחוקק חוק שאינו
מוסרי לדעתו? מה עושים כאשר רוב הציבור חפץ בכך? מיהו הקובע מה
מוסרי ומה לא?
עורכי דין :במערכות המשפט היום לכל תובע ונתבע מוכרח להיות עורך
דין .האם נכון לעשות כך? ברוב הפעמים עורכי הדין מנסים כמה שיותר
להצדיק את הלקוח שלהם מפני שקיבלו ממנו כסף ,האם זה לא נקרא
שוחד? האם המדינה חייבת לממן עורכי דין גם לפושעים (דבר שנהוג ברוב
המדינות כולל ישראל)?
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טיפוח ונוי :האם עירייה יכולה או צריכה להשקיע בטיפוח ושדרוג העיר
מבחינת נוי חיצוני? אחרי הכל מדובר בכספי ציבור .כמה צריכה העיר
להשקיע בטיהור האוויר ,במרחבים הירוקים וכדומה?
מערכות החינוך :מערכות החינוך כיום מנסות כמה שיותר להתאים את דרכי
הלמידה למציאות החיים שבה הילד נמצא (על-ידי לימוד ממוחשב וכדומה).
האם זו גישה נכונה? מי צריך להכתיב את אופי הלימוד בבית הספר? הילדים?
הצוות החינוכי? ההורים? הרבנים?
צבא חובה :בחלק מן המדינות (כמו מדינת ישראל) הגיוס הצבאי הוא חובה
המוטלת על הכול ,ובחלק מן המדינות כיום הוא רשות ,ואנשים מתגייסים
לצבא כמקצוע .האם נכון לחייב את כל האזרחים להתגייס לצבא או שעדיפה
התגייסות על בסיס רצון חופשי? האם החוויה של תרומה ומסירות נפש
למען העם היא חוויה שיש להעביר אותה לכל האזרחים ,או שצבאיות היא
מקצוע שאפשר לשכור בעבורו חיילים תמורת תשלום?
סוציאליזם מול קפיטליזם :האם נכון שמדינה תטיל מס גבוה על עשירים
כדי שתוכל להשקיע יותר באוכלוסייה הענייה במדינה? המעשה נשמע
צודק ,אולם שיטה זו גורמת לאנשים בעלי הון לעזוב את המדינה ולהשקיע
את כספם במדינות אחרות שבהן המיסים נמוכים יותר .הדבר גורם הפסד
למדינה ,שהרי אנשים עשירים פותחים מפעלים וחברות במדינות אחרות
ולא במדינתם ,וכך פוחתת כמות מקומות התעסוקה במדינה.

144

נספח מס' :2
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יצירת בית מדרש של חבריא ב :חבריא ב יקחו על עצמן יצירת בית מדרש (למשך חודש ארגון
או למשך השנה) שיפעל פעם בשבוע ויברר את הנושאים ואת הדילמות שהובאו לעיל.
איך יוצרים בית מדרש?
מחלקים את הנושאים שאנחנו רוצים ללמוד (כלכלה על פי תורה ,מוסר ותורה ועוד) ,חושבים אלו
אנשים מתאימים לדבר על כל נושא; רבנים ,מחנכות מהקהילה ,או אולי אפילו אנחנו ,החב"בניקיות.
לאחר כל שיחה יתפתח דיון בחבריא ב על הנושא ועל מקומה של התורה ביחס אליו.
תחרות יצירת מגנטים ,תמונות ,סטיקרים בנושא עם ישראל כמגדלור.
(מובן שהמנצחת תזכה בשכפול ובהפצת המגנט ברחבי השכונה והעיר)...
תחרות צילום" :עם ישראל שלי" .אפשר ליצור לוח בסניף :תמונות הרגעים היפים של עם ישראל.

