
וות תשע"ד - אנחנו נמצאים בימים שבין ראש השנה צ
ליום הכיפורים.

העולם  על  הקב"ה  את  להמליך  הוא  עיסוקנו  כל  בר"ה 
כולו. "מלוך על כל העולם כולו, בכבודך. והנשא על כל 
הארץ, ביקרך. והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל 
ארצך. וידע כל פעול - כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור - כי 
אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל 

מלך, ומלכותו בכל משלה"
רק אחרי שאנו ממליכים את ה' בעולם אנו מתפנים ביום 

כיפור לחשבון הנפש האישי והציבורי מול רבש"ע.
ויחיד  יחיד  כל  יעמוד  הדין  שביום  מצפים  היינו  לכאורה 
רק  ולא  הפרטים.  מעשיו  על  וחשבון  דין  ויתן  ה'  לפני 

לעסוק בנושאים כללים.
וזה היסוד הגדול שאנו יכולים ללמוד מכאן.

הוא  שרק  אלוקי  תפקיד  יש  מאיתנו  ואחד  אחד  לכל 
הבנה  מתוך  רק  זה  אבל  בשלמות.  אותו  לעשות  יכול 
בעל  מציבור  גדול.  מכלל  חלק  הוא  הפרטי  שהתפקיד 
מתוך  רק  בעולם!  ה'  את  להמליך   - משותפת  מטרה 
ומיוחד אבל חלק( מכלל  )יחיד  ההבנה הזו שאתה אחד 

גדול יש לך ערך. 
יש  בורג  לכל   - בחללית  לבורג  זה  את  להמשיל  ניתן 
ובלעדיו החללית לא שווא כלום  לו,  תפקיד שמיוחד רק 
אבל  זה...(  על  להעיד  שיכולים  אסטרונאוטים  כמה  )יש 
מנגד לבורג אין שום ערך אם הוא לא חלק מהכלל הגדול.
- נפנים קודם כל  השנה נעסוק הרבה בנושא השליחות 
בעצמנו ואחר כך עם החניכים שלנו שלכל אחד מאיתנו 

יש שליחות שמיוחדת רק לו.
אבל השליחות הזו היא חלק משליחות כללית של כל עם 

ישראל לתקן עולם במלכות ה'. 
שליח  יהיה  מאיתנו  אחד  כל  הקרובה  שבשנה  בתפילה 

נאמן של הקב"ה.
בכל דבר שנעשה - בפעולות, בחיבור לחניכים, בהיותנו 

חלק מסניף ותנועה ובכלל בכל דבר שאנו עושים.
הכוחות  כל  עם  שלנו  לשליחות  עצמנו  את  שנביא 
 המיוחדים לנו בכל עוצמתם, ויחד נזכה לגאולה השלמה. 
לבניין  בציפיה  ולשלום,   טובים  לחים  ונחתם  שנכתב 

אריאל. 

צוות תחום בנים

פתיחה
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בהדרכה בתנועה
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התנועה
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נטע אוסיף

פינת
האם להדריך בשישית או בשביעית?

מה
יל

הד

ובנגד ואת  זו -עלה שאלה לדיון. כל אחד מוזמן לכתוב את דעתו בעד  בפינה 
התגובות הטובות ביותר. יעלו בגליון הבא. נא לציין שם, סניף, ותמונה :( 

נדון בנושא בהרחבה בגילון הבא

devir13@gmail.com :לשליחת חומר

פינת
יפ

הט
יש לכם טיפ לחודש ארגון 

למדריכים האחרים? כתבו לנו! 
שלחו לנו ונשלח לכולם בגיליון 

הבא.

גליון 1 << תשרי תשע"ד

המדריךהמדריך
למדריך שמדריך

המדריך למדריך שמדריך
 יוצא באהבה למדריכי תנועת אריאל.

עורך: דביר עמיאור
עיצוב גרפי: יצחק למפרט

הערות, הארות ובקשות יתקבלו 
devir13@gmail.com .בברכה
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בשבוע,  חמישי  יום  היום,  אוקיי, 
אלול התשע"ג כסדר שאנו נוהגים 
הגעתי  העולם,  לבריאת  למנות 
כישלון.  אני  חשובה.  לתובנה 

כישלון חרוץ. 
אני  חרוץ  שכישלון  היא  האמת 
אני  הבעיה.  כל  זאת  לא.  דווקא 

כישלון עצלן מאד.
כאלה  יש  לעשות,  מה  אני.  ככה 
מה  להם  ואין  עצלנים,  שנבראו 

לעשות נגד זה.
איך הגעתי לזה? ככה הגעתי לזה:

אמא  של  החמין  בצהריים,  שבת 
דרכו  את  עושה 
הדרך  במורד 

המתפתלת 
למערכת 

שלי  העיכול 
עושה  ואני 
דרכי  את 

בדרך 
העולה 
מעלה 

אל  מעלה 
הקומה 
השניה 
במיטת 

הקומותיים, 
ו..לישון.

זה  בשביל 

בשביל  לא?  שבת  את  המציאו 
וגם  אה..  שינה!  שעות  להשלים 
לי  אין  נו...עוד  לסנ..אוי  ללכת  כדי 

פעולה.
הגדולה,  אחותי  א'.  תכנית  אוקיי. 
היא  קומונרית..  היתה  אפילו  היא 

בטוח תמצא לי איזה משהו.

הגאונה הלכה לבקר חברה.
המדריך  בטוח  ב'.  תכנית  אוקיי. 
איזה  לנו  עשה  במעפילים  שלנו 

משהו טוב.
בחופש  זוכר  לא  אני  באמת,  נו, 
יום היום, שאני אזכור  הגדול איזה 

משהו מכיתה ז'..?
טוב, בטח המד"ש כבר יכין משהו, 

ואם לא, יהיה בסדר.. הולך לישון.
16:50. מתעורר. יא אללה, המפקד 
א'  על  עולה  דקות,  עשר  עוד 
בשבת  גם  היה  ככה  לסניף.  ורץ 
מה  קודם.  אחת  וגם  שעברה, 
חניכים  שלושה  לי  שהגיעו  הפלא 

לפעולה.
זה אני. עצלן  זהו,  עכשיו הבנתם? 
עם הסכמות מכל מרנן ורבנן גדולי 

ישראל שליט"א.
להשתנ... סיכוי  לי  ואין  אני  ככה 

רגע, מי אמר?
טוב. עוד נסיון אחד, א-ח-ר-ו-ן.
והפעם מתחילים מההתחלה. 

עלון הדרכה - אנחנו מחדשים מסורת של   .1
העלון   - המדריכים  לכם  שמיועד  תנועתי  עלון 
שלנו,  לעשיה  שקשורים  לדיונים  במה  יהיה 
הוא  העלון  ועוד.  לפעולות  רעיונות  לעדכונים, 
משתתפים  אתכם  לראות  אשמח  ואני  שלנו 

כותבים ומגיבים למה שנכתב.

2. ישיבות עם צוות ההנהלה - על מנת לחזק 
את החיבור שלנו ההנהלה עם הסניפים הוחלט 
בהם  בשנה  תאריכים  מספר  יהיה  סניף  שלכל 
הוא ייפגש איתי עם צוקרמן ועם משה. המטרה 
העשיה  את  לחזק  אפשר  איך  על  לחשוב 
לטפל  חדשים,  רעיונות  לשמוע  הסניפית, 
להיות  פשוט  חשוב,  והכי  שיש,  במידה  בבעיות 
בסניפכם  הקרוב  המפגש  על  פרטים  בקשר. 

אצל הקומונר.

- ביא' תשרי, למסלול מקסים  מסע סוכות   .3
יתחיל  המסלול  עציון,  בגוש  האבות'  ב'דרך 
ההרשמה  עין.  בת  ועד  דניאל  נווה  מהיישוב 
נסגרת בו' בתשרי. מסע אחרון עם חברות של 

שנת תשע"ג. וזו הזדמנות לצאת בגדול 

בנושא...  ארגון  חודש   - ארגון  חודש   .4
של  אחרונים  בשלבים  אנו  בפתח.  השליחות. 
הוצאת חוברת חודש ארגון. ובזה הרגע צוות של 
קומונרים לשעבר מסיים את עבודות להתאמת 
הפעולות לבנים. אנחנו מאחלים להם בהצלחה 

יתקיימו  השנה   - ארגון  לחודש  עיון  ימי   .5
מספר ימי עיון לפי אזורים שונים בתוך הישיבות 

שלכם. רשימה מפורטת תשלח בהמשך. אשמח 
לרעיונות מה ואיך יועבר ביום עיון הזה...

את  לעדכן  רוצים  אנו   - מדריכים  רשימת   .6
צוותי  לפי  בלעז(  )אסמסים  המסרונים  מערכת 
לכמה  אחת  לשלוח  כוונה  יש  בנוסף  הדרכה. 
זמן מייל עם רעיונות לפעולות שאפשר לעשות, 
ולהמשיך  עדכונים,  וסתם  חינוכיים  סרטונים 
אז  הביתה.  אליכים  הזה  העלון  את  לשלוח 
בבקשה תוודאו שכל הפרטים שלכם מעודכנים 

ומי שלא שילח אלי מייל מסודר. 

- השנה החלטנו על פתיחת  פורום מוביל   .7
פורום מוביל לכל מדריכי התנועה. בפורום נדון 
החינוך  בתחומי  התנועה  את  לקדם  יתן  באיך 
יהיה  מה  במחנות,  יהיו  פעילויות  אילו  והעשיה, 
נושא חוד"א של שנה הבאה ושל המחנה, קידום 
גדולה  להשתתפות  נשמח  ועוד.  תנועתי  חב"ב 
הקרוב,  המפגש  על  הודעה  האפשר.  ככול 

בקרוב...

לפינה  מעבר  כאן  ממש   - חב"ב  מליאת   .8
פרטים במודעה המצורפת של יונתן רוזנברג. 

 - לפינה  מעבר  ממש   - הדרכה  חמשו"ש   .9
אנחנו  בטבת(.  )ב'  לחנוכה  שצמוד  בחמשו"ש 
יש  אם  שלו,  והלו"ז  הרציונאל  כתיבת  בשלב 
עליהם  שידברו  שתרצו  שונים  נושאים  לכם 
לי.  תשלחו  אם  מאשמח  יותר  אני   בחמשו"ש 

10. מי אמר שחיבים מספר עגול? :( 

סיפור נטע אסיףמה חדש?

הן
ת כ

מ
ש

ב
איור: 



אמיתי יערי קומונר סניף רחובות

יורק י בניו  התשנ"ב,  באייר  בכ"ג  נולד  וני 

בארה"ב. 

גדל רוב חייו וברחובות ולמד בישיבה התיכונית 

ההסדר  בישיבת  מכן  ולאחר  הדרום"  "ישיבת 

"מצפה רמון".

התנדב  שישי,  בימי  מאד.  פעיל  בחור  היה  יוני   

דרך עמותת מעייני הישועה, בחלוקת נרות שבת 

בקניון רחובות ובהנחת תפילין למי שחפץ.

בנוסף, התנדב בעמותת "אחים" - טיפל בילדים 

התנדב  וכן  בקיץ,  בקיטנה  קשות  בעיות  עם 

במד"א רחובות.

דרכים  בתאונת  התשע"ג,  באב  בכ"ח  נהרג 

קטלנית בין אוטובוס למשאית בכביש 6, כשהוא 

בן 21 במותו. והוא היה בדרכו לתחילת זמן אלול 

בישיבת מצפה רמון בה למד.

בשנת  רחובות  בסניף  להדרכה  נכנס  יוני   

תשס"ח לפני 6 שנים. הוא הדריך במשך שנתיים 

את שבט זרעים - נבטים. ובשנה השלישית הוא 

נכנס לקומונה. 

לסניף  המסירות  את  בסניף  יוני  את  זוכר  אני 

חגי  בסניף,  חניך  היה  לא  יוני  וחניך.  חניך  ולכל 

ומהרגע  י'  בכיתה  לסניף  אותו  הביא  הקומונר 

הנפש  מסירות  מותו  יום  עד  לסניף  בא  שהוא 

למען הסניף לא פסקה לרגע

ידידיה פופר מדריך בצוות של יוני מספר עליו - 

תמונה טבעית שאני זוכר את יוני שהוא בא עם 

חיוך גדול עם ארטיק ביד. הוא קנה בקיוסק של 

מחנה בשביל לנסות לדובב חניך שהיה מבואס 

מאחר שלא הגיעו חברים מהשבט שלו.. .

אני זוכר ישבצי"ם אל תוך הלילה שהיו מלאים 

בבדיחות ויציאות ותוך כדי היינו מעלים רעיונות 

איך אנחנו מוסיפים עוד פעילות בסניף פעילות 

חינוכית בכיף מתוך חיבור אל קדושה.

בשיחה עם החניכים שלו הם אמרו שמה שהכי 

שום  על  מוותר  היה  לא  שהוא  היה  אותו  ייחד 

חניך,  כל  עם  הדוק  אישי  קשר  יצר  הוא  חניך. 

בשיחות אישיות בסניף וטלפוניות ואם חניך לא 

היה מגיע הוא היה מברר מה שלומו.

חודשים  כמה  שלפני  סיפר  החניכים  אחד 

במצפה  לישיבה  איליו  לשבת  אותו  הזמין  יוני 

יוני  שבוע  כל  שכמעט  אמר  אחד  חניך  רמון. 

והשיחה  אליו לשמוע מה שלומו.  היה מתקשר 

האחרונה הייתה שבועיים לפני התאונה.

הוא  כאשר  נמדדת  גדול  אדם  של  השפעה 

חסר - ואת ההשפעה הגדולה של יוני על חניכיו 

ובסניף בכלל אפשר היה לראות במעקב אחרי 

עזב  שיוני  אחרי  שנים   4 שלו  השבט  השבט. 

פעם.  אי  בסניף  גדול  הכי  השבט  נשאר  אותם 

להם  היה  לא  ארוכה  תקופה  שבמשך  ולמרות 

מדריך קבוע.

לחניכים  אישים  במכתבים  הרבה  השקיע  יוני 

באתר  יזכור  בפינת  מופיעות  )דוגמאות  שלו 

לכל  חילק  הוא  שלו  פרידה  ובפעולת  התנועה( 

כך  כל  היה  הוא  אליו  ישרים  חניך ספר מסילת 

קשור ומחובר. 

בישיבה היה לומד בהתמדה ושקד על לימודיו. 

כתב רבות על מסילת ישרים, איוב ושיר השירים.

רפואה  ללמוד  תכנן  שירים.  מספר  כתב  יוני 

ולבנות משפחה עפ"י ערכה התורה.

וכולם  בחברה  ורבים  שונים  במעגלים  נגע  יוני 

כואבים את לכתו וזוכרים אותו לטובה.

רבותיו שספדו לו אמרו שיוני היה "קורבן ציבור". 

היה זך וטהור שנלקח בטרם עת, נשמתו ממקום 

גבוה בעולמות העליונים ומשפחתו קיבלה אותו 

כפיקדון לכ"א שנים. 

דניאל אחיו של יוני ספד לו בהלוויה:

לך  היו  שלך.  בהמשכיות  להתנחם  "אפשר   
כל כך הרבה חניכים שימשיכו בדרכך", אמר 
ופנה לחניכים: "תמשיכו בבקשה את דרכו של 
"אני  ותיאר את הקשר שלו למשפחה  יונתן". 
כל כך שמח שהאחיינים שלך זכו לזמן איכות 
שאפשר  ידעתי  תמיד  היית,  אח  איזה  איתך. 
לסמוך עליך, תמיד עזרת בשקט בלי לעשות 
גדול  שהיה  ורבי  בדם,  אחי  אחי,  אחי,  עניין. 
ממני בתורה. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת עלי 

מאוד. אני אוהב אותך מאוד"
יוני  את  ניקח  והקומונרים  המדריכים  אנו 

עם  בסניף  שלנו  בעשיה  חינוכית  כדמות  ז"ל 

אבא  כמו  וחניך.  חניך  לכל  הגדולה  המסירות 

שהאבהות שלו לא פוסקת גם אחרי שהוא עוזב 

את ההדרכה. 

יוני תורג'מן 
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פתיחה
המדריך עומד בפתח הסניף עם נר דולק- המדריך 
וצריך להגיע כמה  גפרור, מדליק אותו  לוקח  השני 

שיותר רחוק מהסניף בלי שהגפרור יכבה.
יותר  שרד  בסניף  הנר  למה  החניכים-  את  נשאל 

מהגפרור בחוץ?
החוכמה  מוגן,  מקום  בתוך  יבער  שהנר  חכמה  לא 

לשמור על אש דולקת בחוץ כשיש רוח...
נילון  שקית  להעמיד  מחניך  לבקש  ניתן   - בשבת 
בצורה כמה שיותר גבוהה על היד וללכת מקצה של 

החדר לשני. ואח"כ לעשות את זה בחוץ...

 משחק "חבוש"
נשחק חבוש עם החניכים כשהמדריך הוא התופס -  
אבל במקום שהחניכים יעשו מאמצים לשחרר את 
החברים שלהם המדריך מידי פעם  'יוותר' לחניכים 

וישחרר אותם בלי שחניך אחר יעשה את זה. 
מן הסתם - תוך זמן מועט החניכים יתבעסו ויסיימו 

את המשחק. 
אח"כ  - נשחק לפי הכללים. )שיש מי שמשחרר את 

כולם(
יותר  ומתי  קשה?  יותר  היה  המשחק  מתי  נשאל 

נהננו? 
נפתח בדיון-

המוטו שלנו זה תורת חיים בעז- לחיות חיים מלאים 
רק התפללנו  כיפור?  ביום  עפ"י התורה. מה עשינו 
לחיי  לגוף,  התייחסות  שום  היה  לא  ה',  את  ועבדנו 

המעשה. איפה המקום של החיים ביום כיפור?
סוכות  או  רוחני  כולו  שהוא  כיפור  יום  עדיף?  מה 
לאכול-בסוכה,  הן  )המצוות  יותר  גשמי  חג  שהוא 
ולישון-בסוכה. הוא גם חג האסיף, מתייחס לעבודה 
ולפרנסה שלנו, וחג בו אנו עסוקים בתפילה על גשם 

שבו תלוי הקיום הפיזי והכלכלי של האדם(
ביו"כ הקב"ה מקפיץ אותנו למדרגה גבוהה כדי 

שנכיר, שנדע לאן אנחנו יכולים להגיע,
)לישון  המעשה  בחיי  להשתמש  עלינו  בסוכות 
בסוכה לאכול בסוכה( כדי להגיע למדרגה הזו.

בלי  משהו  משיגים  שכשאנחנו  ראינו  במשחק 
להתאמץ, אז לא מעניין. 

 כך להבדיל ביו"כ, 
בדרגת  אנחנו  שבו 
למה  קשר  בלי  מלאכים 

שעשינו במשך השנה. 
מזכיר  סוכות  אבל   
את  לקחת  שצריך  לנו 

המדרגה הגבוהה 
לחיי  אותה  ולהכניס 
המעשה )-כמו לשחק בלי 

הרחבה  לי.  שמוותרים 

לשבטים בוגרים:
דברי  על  שמבוסס  קטע   

הראי"ה בעולת ראיה-
"סוכות, זוהי עלית מדרגה 
ואני  הכיפורים  מיום 

אסביר למה.
גודל  כל  עם  התשובה, 
את  לזכך  שלה  התועלת 
הנפש, לטהר ולרומם, היא 
איזה  איתה  מביאה  עדיין 

שהוא תופעת לוואי,
ביחס  חולשה  שהיא  איזה 
החיים  לשמחת  לחיים, 
כיוון  הטבעית.  הזורמת 
רבות  עסוקים  שאנו 

במלחמה כנגד החטא,
מחלישה  היא  המלחמה 
שבכדי  חולה  כמו  זה 
צריך  הוא  להתרפאות 

לקחת אנטיביוטיקה שפוגעת גם בחיידקים הטובים 
לוקים  התשובה  ימי  אחרי  נמצאנו  שבגוף.ולכן 

בחולשה מסויימת.
זו הסיבה שבאים ימי החג- ימי הסוכות- שרק בהם 
נאמר "ושמחת בחגך"-שמטרתם להקים את הרצון 
הטוב, את חוזק החיים הטבעי והבריא. ואז התשובה 

היא יותר שלמה.
אז האיחוד עם ה'."

 הכוורת
עוברים מיום כיפור 

לסוכות

למי? מותאמת לכל הגילאים 
מתי?  ימי חול )ללא הנר אפשר גם בשבת(

עזרים: נר וגפרורים / שקית נילון
מטרה: נבין איך מיום כיפור שהוא שיא 

הרוחניות עוברים לסוכות שהוא חג לכאורה 
כזה גשמי.

כל פעולה דבש

שלא יספרו לך סיפורי סבתא אתה יכול בעזרת ה' לתקן את 
העולם להביא לגאולה שלמה לעשות דברים גדולים ולהביא 

טוב לעולם,  

למעשה אתה צריך ! זה התפקיד שלך עליך מוטלת האחריות 
!! בידינו הכח לשנות ואנחנו נשתמש בו! 

בקרוב תצא לדרך מליאת החב"ב הראשונה,  במליאה נקבע בקרוב תצא לדרך מליאת החב"ב הראשונה,  במליאה נקבע 
את המטרות נברר באיזו דרך צריך לפעול ונצא, לדרך כל מי 

שאכפת לו יהיה שם במקצואיות ובשיתוף פעולה של כולם 
ובסיעתא דישמיא נרים את הדבר הגדול הבא בעם ישראל על 

תתנו לעצמכם להחמיץ את זה 

תעקבו אחרי הפרסומים 

(המליאה מיועדת לכל הנוער ללא הבדלי תנועה או גיל) 

יונתן רוזנרג   יונתן רוזנרג   

בס“ד 
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טוב לעולם,  

למעשה אתה צריך ! זה התפקיד שלך עליך מוטלת האחריות 
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יונתן רוזנרג   יונתן רוזנרג   

קביעת יעדים > ברור הדרך לפעולה >  
בחירת הדרך > יציאה לעשיה 

בידך לתקן את העולם 

אתה יכול לעשות דברים גדולים 

עליך מוטלת האחריות! 

כ“ה תשרי, 
בההנהלה הארצית של תנועת אריאל 

לפרטים והצעות: 
 יונתן רוזנברג 
053-8281919

   yonatan6767@gmail.com

אם בוער לך לפעול ולעשות - זה המקום והזמן. קבוצת 

בנים מתיכון ומעלה, לוקחת על עצמנו לתקן את העולם 

תבוא, תשמיע, תשמע ונעלה לפסים מעשיים. מחכים לך!   

בס“ד 
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תורת חיים בעז! אריאל 


