
דריכים יקרים,מ

אנחנו בעיצומה של תקופה גדולה של 

התנועה.

האמירה של התנועה שלנו הולכת ומתפשטת 

בעם ישראל.

יותר אנשים שומעים על התנועה ומתעניינים 

בדרכה ובאדאולוגיה שלה.

אנחנו מוצפים כל העת בפניות של אנשים 

שרוצים לפתוח סניף במקום מגורם. 

בחודש האחרון עסקנו כתנועה בשליחות, הבנו 

שאנחנו חלק מעם שהשליחות שלו לקרוא 

בשם ה' בעולם. ולכל אחד מאיתנו יש שליחות 

אישית שמותאמת רק אליו ורק הוא יכול 

למלא אותה.

בחודש הזה ביצעתם את השליחות שלכם 

בהצלחה גדולה - הסתובבתי כמעט בכל 

הסניפים בתנועה, נפגשתי עם רובכם אישית. 

ונחשפתי ללהט, להתלהבות ולהשקעה 

העצומה. כל החניכים איתם נפגשתי ידעו 

מה הנושא שלהם, ורוב המופעים וההצגות 

שיקפו את הנושא.

זו הזדמנות להודות לכל אחד ממכם באופן 

אישי על מי שאתם ועל מה שאתם עושים. 

ולברך אותכם בשם התנועה והשם כל עם 

ישראל שתמשיכו לרתום את כל כוחותיכם 

לעשיה שלכם.    

אני רוצה לסיים בתפילה קטנה שכתבה חנה 

סנש - אחת מהשליחות האצישראליות - 

אותה היא כתבה כשהיא בת כ20 בחורה 

צעירה שעולה לארץ ישראל לבד בלי 

משפחה וחברים וכל כולה בוערת בשליחות 

הגדולה להשפיע ולתקן את העולם כולו. 

"א-ל, אם נתת אש בלבי,

תן שאוכל לשרוף את הראוי להישרף 

בביתי, בבית ישראל.

ואם נתת לי עין לראות, אם נתת לי אוזן 

לשמוע,

תן גם כוח בידי להצליף, ללטף,להרים.

ותן שמילים אלו לא תהיינה מליצות בלבד, 

אלא תעודה לחיי"

דביר עמיאור

פתיחה
בס"ד
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 זה סיפורפ
פעולה מבצעית
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עמיאור דביר  מה חדש?                

נחנו אחרי חודש מטורף של עשיה. גולת הכותרת א
של העשיה השנתית שלנו.

והמיטב  המירב  את  הפקתם  שכולכם  מקווה  אני 
מהחוברת חודש ארגון ומהיום עיון. ואני ממש אשמח 
לקבל ממכם משובים, רעיונות והצעות לשימור שיפור 

וייעול.
אחד הדגשים בחוברת היה על יישומי נושא - כמו שאי 
אפשר ללמוד שחיה בהתכתבות אי אפשר ללמוד על 

שליחות בלי לעשות. 
משהו.  לעשות  סיכוי  היה  לא  כמעט  החודש  במהלך 
סביב  נושא  ליישומי  שלמה  שנה  לנו  יש  עכשיו  אבל 

מעגל השנה.
שנוכל  עושים  שאתם  דבר  כל  על  אותנו  תעדכנו 
סניפים  עוד  ואולי  וגם בתוך התנועה.  בציבור  לפרסם 

יאמצו את רעיונכם.
חמשו"ש הדרכה - ביום חמישי נר שמיני של חנוכה - 
יהיה מטורף. נפגשים ב9:00 בבניני האומה בירושלים. 

הרשמה מראש בלבד. 
מי שרוצה להבין מה החשיבות שיקרא את מה שגבאי 

כתב פה.
שאמור  יחצ"ן  שכרה  התנועה  ב"ה    - תקשורת  צוות 
החוצה.  יתפרסם  עושה  שהתנועה  דבר  שכל  לדאוג 
לנו  התנועה, חשוב  אץ מעמד  לחזק  גם  הדבר חשוב 
ולחניכינו ליצירת גאוות יחידה. והכי חשוב שזה הדרך 

לפרסם את דרכנו ואת עשיתנו. 
מה שחשוב שלכל סניף יהיה נציג תקשורת שתפקידו 
תמונות,  לארגן  הסניפית  הפעילות  כל  את  לרכז  יהיה 
לכתוב כתבה לשלוח ליחצ"ן והוא ידאג לפרסום שלה.

לצורך העניין יתקיים יום הכשרה לכתבים צעירים. הוא 

יתקיים בשני מסלולים. האחד, לחניכים צעירים מכיתה 
ו' ומעלה. והשני, לבוגרים מכיתה ט'. חשוב מאוד להגיע 
מרשימה  איכותית  באמת  הכשרה  ולקבל  להשתתף 
הוא  התקשורת  סיירת  מרכז  עיתונאים.  של  איכותית 
מדריך/חב"בניק   ,)054-3979137( אברהמוף  שגיא 

המוכן להיות נציג הסיירת בסניפו - נא לפנות לשגיא.
מה שחשוב שלכל סניף יהיה נציג תקשורת שתפקידו 
תמונות,  לארגן  הסניפית  הפעילות  כל  את  לרכז  יהיה 
לכתוב כתבה לשלוח ליחצ"ן והוא ידאג לפרסום שלה.

לצורך העניין יתקיים יום הכשרה לכתבים צעירים. הוא 
יתקיים בשני מסלולים. 

להשתתף  להגיע  מאוד  חשוב  ט'.   מכיתה  1.לבוגרים 
ולקבל הכשרה באמת איכותית מרשימה איכותית של 

עיתונאים. 
2. לחניכים צעירים מכיתה ו' ומעלה. מדריכים היודעים 
כתיבה  כשרון  בעלי  שלהם/מהסניף  חניכים  על 
ולשתף,  לכתוב  אוהבים  יצירתיים,  לשונית,  והבעה 
מוזמן להמליץ להם להרשם ליום ההכשרה לכתבים. 
או   www.tariel.co.il/katavim ולפרטים:  להרשמה 
 .052-6070302 במס  ליבי  אפרת  האתר,  למנהלת 

)מודעה בעמ' 7( 
למה  זה  פעם  מדי  שנשמעות  הטענות  אחת   - חב"ב 
ראשון  פרויקט  הנה  אז  פעיל?  לא  הבנים  של  החב"ב 

לחב"ב ארצי. 
ביום שני כט' בכסליו נר שישי של חנוכה נעשה פעילות 

הסברה ארצית בנושא של חנוכה.
נכנסים   16:30 בשעה  לירושלים  יעלו  החבבי"ם  כל 
לרכב הקלה בירושלים עם גיטרות וכלי נגינה. שרקים 
יהדות.  ומפיצים  חומרי הסברה  חנוכה, מחלקים  שירי 

אחרי שעה וחצי )זמן שבו מותר להסתובב חופשי על 
הרכבת במחיר כרטיס אחד( 

ולמפקד  חנוכה  נרות  להדלקת  יפו  בשער  ניפגש 
המסורתי  השערים  לסיבוב  נצטרף  כך  ואחר  תנועתי. 

שיצא ב19:00 מרחבת הכותל.
הרשמה דרך הקומונרים. 

השנה   - חב"ב  ושמות  החדש  השבט  שם  החלפת 
הקרובה היא שנה היסטורית בתנועה.  התנועה בחרה 
את  שמבטא  מלאכי  השם  החדש.  לשבט  יחודי  שם 
מלאכי  התנועה.  של  דרכה  ואת  ארגון  חודש  נושא 
משמעותו שליח. "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" 
)מלאכי ,א' ,א'( ואנחנו שליחים של ה' לשאת את דברו 

לעם ישראל.
לשמות  חב"א  שמות  את  גם  להחליף  הוחלט  בנוסף 

בית המקדש.
מתוך הבנה שחשוב שהשמות יהיו משמעותיים בשביל 

החניכים ויהיה בהם מסר לחניך.
הקומה  את  מסמל  הוא  כי  נבחר  המקדש  בית  נושא 
גילוי  שחסרה כיום לעם ישראל. הקומה הרוחנית את 

דבר ה' בעולם בצורה גלויה.
וזו גם מטרת התנועה - ליצור את מהפיכת הקודש.

השמות הם: 
יסוד | גלעד | דביר | הראל | נווה | מעוז | נחלה.
השמות יוחלפו במפקד התנועתי בט"ו בשבט.

בעז"ה נפגש בסמינריון - ועד אז היו שלום.
חג חנוכה מאיר ושמח לכולכם!!

בהערכה ובאהבה גדולה.

דביר וצוות תחום בנים.

מדריך, תתמקצע!
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החולים, ת בבית  עומדים  שאתם  לכם  ארו 
מזילים דמעות ומזיעים כמוו בסאונה, אי שם 
מסביבכם  הנקיה,  הכרדיולוגית  המחלקה  בתוך 
ומנתחים,  אחיות  רופאים,  בלאגן,  והמון  סדר 
תקתוקים של אינקובטור ומעל הכל אתם יכולים 

בקושי לשמוע את קולו הסדוק של הרופא:  
"אני...אני חושב שיש לו קצת חום, אבל אל 
מבין  ממש  לא  במילה..אני  אותי  תתפסו 
במכשיר הזה, אני מאמין שאם תתנו לי את 
לעשות  אוכל  אני  שבוע  של  לטיפול  הילד 

משהו..."
אתה  מה  מבין  לא  אתה  משהו..??!..  לעשות 

עושה?! העתקת במבחני רפואה?!...
כן, אילו הייתם ההורי של אותו ילד סובל, לעולם 
לא הייתם חוזרים אל אותו רופא מתמסכן, רופא 
נזק  לגרום  ויכול  לשמאלו  ימינו  בין  יודע  שאינו 
באותה מידה שפיל יהרוס חנות חרסינה, לעולם 

לא.

אחרי  אתכם  שייצג  דין  עורך  צריכים  הייתם  אם 
הטיפול ההוא, הייתם לוקחים אחד עם ראש על 
הכתפיים, לא אחד שרק ייקח את הכסף וישאיר 

אתכם עם תהיות.
עובדים  מקצוענים,  עם  עובדים  אנחנו  בחיים 
כאלו  עם  לא  העבודה,  את  שיודעים  אנשים  עם 
שיאבדו את העשתונות ואת הצפון ברגע שתגיע 
איש.  על  לזרוק  יוכלו  לא  אותה  בעיה  אליהם 
תקלות,  יהיו  אם  וגם  להתמודד,  שיידעו  אנשים 
הילדים  עם  שיהיו  רוצים  שאנחנו  האנשים  אלו 

שלנו, יראו אותם וישגיחו עליהם.
כמו שאת המורה של הבן שלנו ואת המחנכת של 
הבת נרצה עם רמה מסוימת של הכשרה, תואר 
או תעודת הוראה מכובדת לפחות, כך זה בדיוק... 

גם בסניף..
מבין  ובעובדות  בנקודות  נגע  שקצת  מי  כל 
שמדריך  נפשות,  סכנת  של  עניין  היא  שהדרכה 
או מדריכה יכולים לקבוע על סדר יומו של חניך 
ועל ערכים שהוא יקבל או יזרוק, יכולים להשפיע 
שיבנה,  הבית  על  ואפילו  קדימה  שלו  הדרך  על 
כי הדרכה היא באמת עיניין לא פשוט, עניין של 

סכנת נפשות.
)ואני מקווה  הגיוני שמדריך שלוקח אחריות  לא 
יעבור הכשרה בסיסית  לא  אותה..(  לוקח  שהוא 
שעה  יום  יום  ממלא  הוא  אותו  לתפקיד  בנוגע 
אתה  כך,  לא  שזה  חושב  אתה  )ואם  שעה 

ייתכן שבחור  באמת חייב לעוף לסמינריון..(, לא 
שמופקדים בידיו נשמותיהם של חניכים לא יידע 

לטפל בבעיות הנקרות בדרכו.
נושאים  יש  הכל,  לומדים  לא  בסמינריון  נכון, 
ורק אחרי  ונסיון שתרכוש רק עם הרבה עבודה 
הוא  הסמינריון  אבל  החולצתנועה,  לך  שתדהה 
מקפצה אדירה קדימה. מנהל מחלקה בבלינסון 
יותר מרופא צעיר, אך שניהם  כנראה בעל נסיון 

חייבים ללמוד לפני שמגיעים לחלוק המנתח.
תשובות  תקבל  אתה  ההדרכה,  בסמינריון  שם, 
לשאלות שיהיו לך בעתיד או שיש לך כבר עכשיו. 
אתה תלמד להכיר מדריכים מכל קצוות הארץ 
ולהבין קצת על העולם המורכב מאוד של הדרכת 

ילדים, של הדרכת נוער, של משחק באש.
עניין של סכנת נפשות.

ויכול להיות שעדיין ימשיכו לחרטט אותך, להגיד 
יצאתי  וש"לא  לך שסמינריון הוא לפעמים חופר 
האנשים  מצחיק"  מקסימום  כלום,  עם  משם 
האלו, שכדאי שיעברו עוד פעם את אותו סמינריון 
בדיוק, והפעם בלי לחכות לדבר הראשון שיבאס 
אותם או להודעה בווצאפ, רק כדי לצאת מתוך 
של  משווע.  אונים  חסר  רופא  של  התדמית 
מול  מדריך  של  סתימה,  מול  המום  אינטלטור 
בעייה חינוכית. אף אחד לא היה מפקיד את חייו 
בידי אחד כזה, גם לא ההורים של החניכים שלך.

הכי פשוט. צא ולמד.

מדריך, תתמקצע!
נתנאל גבאי



4

קבוצות  ל-4  החניכים  את  נחלק 
משפט/  לחבר  קבוצה  מכל  ונבקש 
היום-יום  מחיי  סיטואציה  להציג 
ונבקש  גבורה.  מהי  המגדירים 
ולומר  הקבוצות  לעבור  מהחניכים 
גבורה  הגדירה  לדעתו  קבוצה  איזו 
מהקבוצה  )חוץ  ביותר  הטוב  באופן 

שלו...(
שזכתה  ההגדרה  מהי  נבדוק 
עם  ונדון  ביותר  הגבוהה  להזדהות 
שהעלו,  ההגדרות  על  החניכים 
שהועלו  ההגדרות  האם  נשאל: 
או  הגבורה  משמעות  את  ממצות 
נוספות?  לנקודות  להתייחס  שניתן 
למילה  יש  שונים  מובנים  איזה 

גבורה?
מובן  איזה  רוחנית(  נפשית,  )פיזית, 

הוא המרכזי ביותר בעיניכם?
שגבורה  נבין   – גבורה  סיטואציות 
אלא  במלחמה  ניצחון  רק  לא  זה 
יש,  שלכולנו  תאוות  על  התגברות 

לדוגמה:
ולא בהצגת  אם בחרתם במשפטים 
סיטואציות  כמה  להלן  סיטואציות, 

להצגה )ע"י המדריכים או החניכים(.
לקום כל בוקר לתפילה )רוחני(, 

להיות מס' 1 בשיעורי ספורט )גופני(,
כלפי  כעס  תחושת  על  להתגבר 

האחים )נפשי(.
לטובת  אוהב  שאני  דבר  על  ויתור 

החבר )רוחני(
מתקשה  לחבר  לעזור  מזמני  ויתור 

בשיעורי הבית )רוחני(
לדעת לנגן הכי יפה מחברי )נפשי(

ללכת להתנדבות על חשבון משחק 
עם חברים )רוחני(

להיות "מלך הכיתה" )נפשי(

גבורה יהודית
נציג לחניכים את ההגדרה של חכמנו 
'גבורה':  למילה  לברכה  זיכרונם 
יצרו!                                 את  הכובש  גיבור?  איזהו 
]הסבר  'קונטקט'  משחק  בעזרת 
מלא למשחק נמצא באתר התנועה[.

נשאל את החניכים:
פעולה  איזו  גיבור?  של  הפועל  מהו 
לגבור/  מלשון  גיבור  הגיבור?  מבצע 
חז"ל-  עפ"י  קיים,  דבר  על  להתגבר 

על היצר.
שלא  אדם  לא  הוא  גיבור  אדם 
מרגיש בכלל פחד/ כעס/ ייאוש/ כל 
אדם  אלא  אחרת.  שלילית  תחושה 
אך  הללו  מרגיש את התחושות  שכן 
החניכים  בפני  נציג  עליהן.  מתגבר 
המכבים,  עמדו  בפניה  הדילמה  את 

המתארת, בנוסף לגבורה,
וחוסר  הפחד  תחושות  את  גם 

הביטחון.

אמונה, גבורה ואנחנו...
בשלב זה נבחן היכן בחיינו אנו יכולים 
ליישם את האמונה והגבורה, נתמקד 
מייאשות  מחשבות  על  בהתגברות 

ומכשילות.
נדרשת  הגבורה  שמידת  ראינו 
בטוחים  איננו  דווקא במקומות בהם 
ייאוש  פחד,  עולה  בהם  בעצמנו, 
וחשש ועלינו להתגבר עליהם. בחיים 
בהם  במקרים  נתקלים  אנחנו  שלנו 
אנחנו מנסים להתגבר ולא מצליחים, 
אחרי שנכשלנו פעם אחת נראה לנו 
ולהצליח.  שוב  לנסות  אפשרי  בלתי 

 הכוורת
 פעולה לחנוכה על 

גבורה ואמונה

למי? זרעים-הרא"ה מעלות-הרא"ה 

)ו-ח(, חב"ב )ט ומעלה(

רמת פעילות? עמוקה

זמן: שבת ויום חול - לא משנה!

הכתבה באתר: 

http://bit.ly/18Qq1Uq

כל פעולה דבש
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בס"ד

בב' בטבת בונים עוד קומה בהדרכה,

עולים שלב אחד למעלה ומכירים מקרוב מאוד את המקצוע 

שלנו, את התנועה, את צוות ההדרכה תשע"ד, ובה' בטבת 

יוצאים להנהגה, אל השליחות בסניפים ובשבט. יוצאים להנהיג!

חמשו"ש הדרכה תשע"ד
 

 מהדרכה
 להנהגה

 מאירים 
את הרכבת הקלה

בנר שישי של חנוכה נצא להאיר את הרכבת הקלה בירושלים, 
ונביא את שמחת החג לאלפי יהודים. 

כל סניף יעלה על אחת הרכבות בירושלים בשעה 16:30 
)לפי חלוקה מראש(, עם גיטרות וכלי נגינה. שרים שירי חנוכה 

ומחלקים חומרי הסברה על מהות החג.
ב18:00 ניפגש בשער יפו להדלקת נרות חנוכה ולמפקד 

תנועתי. ואחר כך נצטרף לסיבוב השערים המסורתי שיצא 
ב19:00 מרחבת הכותל.

הרשמה דרך הקומונרים. 
 גם מי שלא חלק מהתנועה מוזמן להצטרף אלינו
נא להביא בשמחה: כלי נגינה, בגדים חמים, חולצותנעה,  והמון רעל ושמחה :(

- חב"ב עושה אור בלב! ו  ום שני כט' בכסלי בי

כמה זה עולה? מחיר ההשתתפות בסמינריון הינו 240 ₪, 

התשלום באשראי בלבד ועד יום ראשון, כ"ז בכסלו )נר 
רביעי של חנוכה(.

הסעות יצאו מבנייני האומה ביום חמישי בתשע בבוקר בדיוק.

הראבאק של החיים, טירוף ואש בעיניים.שק שינה\כלי מיטה, תפילין, סידור, ואת מה צריך להביא?
ההרשמה דרך אתר התנועה
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שדווקא  לומדים  אנו  מהמכבים 
במצבים שנראים בלתי אפשריים 

ניתן להתגבר בעזרת האמונה.
החניכים  את  שתשתפו  כדאי 
שלכם  החיים  מתוך  בניסיונות 
מנסים  אתם  בהם  לתחומים 
להתקדם, מתוך אמונה והתגברות, 

על אף כישלונות.
"הוי...  המשנה  במילות  נסיים 
אביך  רצון  לעשות  כארי  גיבור 

שבשמים!" )מסכת אבות, ה, יח(
הרחבה לשבטים בוגרים

השאלה  את  נציג  הראשון  בשלב 
שהפנו הלוחמים ליהודה המכבי: 

חורון,  בית  מעלה  עד  סירון  ויבוא 
ויצא יהודה המכבי לקראתו במתי 
מעט )=במספר מועט של לוחמים( 
הבא  המחנה  את  וכראותם 
"איך  ליהודה:  אמרו  לקראתם, 
עם  להלחם  המעטים  אנחנו  נוכל 
עייפים  ואנחנו  הזה,  החזק  ההמון 

ולא אכלנו היום?"
שמוכנים  חניכים   2-3 נבקש 
יהודה  במקום  ללוחמים  להשיב 
המכבי, בצורה שאכן תשכנע את 

העם להתגבר על חששותיהם.
המתנדבים  החניכים  את  נשמע 
את  לקבוצה  נקרא  מכן  ולאחר 

דברי החיזוק של יהודה המכבי:
כי  )=בקלות(  "נקל  יהודה:  ויאמר 
יסוגרו )=ינוצחו ( רבים בידי מעטים 
לפני  מניעה(  )=אין  מעצור  ואין 
שמים להושיע ברבים או במעטים. 
ניצחון המלחמה  כי לא ברוב חיל 
באים  הם  הגבורה.  השמים  ומן 
להשמיד  ופשע  גאווה  ברב  אלינו 
לבוז  בנינו  ואת  נשינו  ואת  אותנו 
נלחמים  ואנחנו  אותנו,  )=לשדוד( 
הוא  תורתנו,  ועל  נפשותינו  על 
ואתם  לפנינו  אותנו  )=יסלק(  יגוף 
כלה  וכאשר  מפניהם"  תיראו  אל 
וינגף  פתאום  עליהם  נפל  לדבר 

סירון ומחנהו לפניו.
)חשמונאים א', ג', ט"ז-כג(

יהודה  של  תשובתו  כי  נראה   
בה',  האמונה  על  כולה  התבססה 
לאמונה  מובילה  הזו  האמונה 
שניתן להתגבר על כל מניעה, גם 
אפשרי  בלתי  שנראה  דברים  על 

להתגבר עליהם!
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באוויר.  כתום-צהוב  חול  בחוץ  מאוד.  חם  חם. 
על  עובר  הוא  פינות.  סגירת  אחרונות,  התארגנויות 
קפה,  הכוס  את  שוטף  אחרונה.  פעם  שוב,  הפרטים 
מאוד.  חם  חם.  ויוצא.  למקום,  הוופלים  את  מחזיר 
לא  זה  לעצמו.  משנן  הוא  להצליח,  חייבת  המשימה 
פעם ראשונה שלו, בטח שלא אחרונה. והוא בכלל כבר 

שנה וחצי בעסק, ותיק. 


ערגליות  במעיין,  הזמן  את  להעביר  יכול  היה  הוא 
הוותיקים, שכבר  כמו החברים שלו  קרה.  קולה  וקוקה 
לא עושים כמעט כלום ומסתלבטים עליו. אבל לא. הוא 
כאן, גאה, לא נשחק מהשיגרה, ממשיך. נזכר בתקופה 
רצה  כך  כשל  וישנה,  רחוקה  פתאום  שנראית  ההיא, 
את  טוב,  העולם.  את  שישנה  בטוח  היה  התפקיד.  את 
העולם הוא לא שינה, אבל יש מספר אנשים שהוא פה, 

בשבילם. כשנזכר בהם חייך, והמשיך ללכת. 


ואפילו  זמן להבין שלא פעולה אחת,  לו  נכון, לקח 
ייקח  להם.  תיטיב  שלהם,  החיים  את  תשנה  מוצלחת, 
זמן והמצב שלהם יהיה הרבה יותר טוב. לפתע נעצר, 
זמן! סתם  נדהם. באמת כלום לא השתנה! כבר המון 
אני פה? מחשבה פולחת את הראש. זה משתק אותו 
שוחקים  שהמים  "נכון  זמן.  להרבה  לא  אבל  למקום, 
אבנים, אבל לא רק הטיפה שעשתה את החור הראשון 
באבן הקשה חשובה. קדמו לה מיליוני טיפות, שהכשירו 
הנכון  ובמצב  הנכון  בזמן  ואז,  בהתמדה,  השטח,  את 
מתי  תדע  לך  האבן.  לב  את  ומחוררת  טיפה  באה   –
הטיפה הזאת תבוא, אבל כשתבוא, זה בזכות הטיפות 

הקודמות". נזכר במשפט חכם שאדם חכם אמר לו. 
לך תדע מה קורה מתחת לפני השטח לזרע הזעיר 

שמקבל מים, לך תדע מתי הוא יצמח. מחיש צעדיו. 

M44N
מחכה  לא  כבר  הוא  מזמן  לו.  יש  קשה  תפקיד 
לשטיח אדום, לתודה ענקית. גם לא לארטיק. זה הכי 
קשה. האנשים האלה לא מבינים שאני פה בשבילם? 
שאם אני לא רוצה אני תופס את הרגליים והולך? איך 
כן  להבין.  יכול  לא  הוא  לפעמים,  אליו  מתייחסים  הם 
כפיות טובה זה דבר שובר. בחייאת, אמירת שכוייעח, 
כזה.  לא  זה  מבצעית,  פעולה  עוד  בסוף  רבה,  תודה 
שאם  יודע  שיר.  מזמזם  לרגע,  המחשבה  את  מסיט 
מה  יאללה  יתמוסס.  הוא  עצמיים,  לרחמים  ייכנס 

נכנסת לבאסה? שואל את עצמו. 


מחשבה.  מחדד  דקות.   5 עוד  לרבאק,  כנס  תתכונן. 
באותו  אתה  הממשימה?  על  שתפקד  אתה  מי  "למה 
מצב שלהם, אפילו יותר גרוע!". בום! שונא את המחשבה 
בזמנים  באה  היא  תמיד  הזאת.  המעצבנת  המחלישה, 
מעליהם,  בא  לא  אני  בתוכו.  זועק  קול  נכון!  לא  האלה. 
אני איתם. הפעולה תעזור לכולם. גם לי. במיוחד לי. הם 
יודעים את זה גם. הוא מבין כבר בפנים, עמוק, שאם הוא 
לא יאמין בכוח הפעולה ובאמיתתה, ולא יפעל לפיה 
בעצמו, הם יקלטו את זה. הם לא פראיירים. וואלה, זה 
הדו-שיח  כל  את  כבר  מכיר  לעצמו,  מחייך  אותי!  מחייב 
הקטנים האלה, אצלו. מסתכל על המדים שלו, גאה. זוכר 
שאל,  עוזר?  זה  מה  איתם.  ללכת  התפדח  שבהתחלה 
יודע בתוך תוכו שהשאלה באה מבושה קטנה, כן, בושה, 
מתבייש  כבר  הוא  היום  מסמלים.  האלה  שהמדים  במה 
נושם  עצמו,  על  החולצה  את  מיישר  שהתבייש. 

נשימה ארוכה, ונכנס לסניף. הפעולה מתחילה.
מוקדש בהצדעה לכל מדריכי התנועה!

 פעולה 
מבצעית

| ש"י | 
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ע"י ס הוקם  לציון  ראשון  ניף 
התיכונית  מהישיבה  חבר'ה 
בראשל"צ ומאז הוא קיים במשך 

9 שנים. 
בחודשים האחרונים, חלה ירידה 
שרוב  לאחר  הסניף,  בפעילות 
ללמוד  החלו  והקומונר  הצוות 

בישיבה גבוהה.
האחרונים  שבחודשים  לאחר 
ה',  ברוך  מדריכים,  לסניף  גוייסו 
הולך   הסניף  ימים  מספר  בעוד 
ופעילות  חניכים  גיוס  לקיים 
החדש-  הצוות  להכנסת  גדולה 
הקומונר החדש )נועם( וצוות של 

כחמישה מדריכים + רכז חב"ב.
הציפיה היא ל50 חניכים בפעילות 

הפתיחה בע"ה. 
השנה, כחלק מיישום נושא חודש 
מתכוון  הסניף  ארגון-"שליחות", 
ציבורית,  בעשייה  להתמקד 
בעיר  יהדות  והפצת  התנדבויות 
הרביעית  העיר  לציון-  ראשון 

ועיר בעלת אופי  בגודלה בארץ  
חילוני. 

כעשרה  המונה  מלאכי  שבט 
התחיל  כבר  תותחים,  חניכים 
פרויקטים  מספר  ליזום 
יהדות  והפצת  התנדבותיים 
כבר  שיתקיימו  העיר  ברחבי 
מבצע  כמו  חנוכה  במהלך 
ברחבי  בחנויות  נרות  הדלקת  
שבת  לפני  נרות  בחלוקת  העיר, 

ועוד. 
יגדל  יצמח  שהסניף  מקווים  אנו 
רבות  להשפיע  ויצליח  ויתפתח, 

בעיר. 
הסניף  צוות  כי  לציין  יש 
מסור  תותח,  צוות  הוא  הנוכחי 
בחלקו  המורכב  ואידיאליסטי 
הגדול ממדריכי חוץ שמשקיעים 
כח  יישר  הסניף.  לטובת  מזמנם 

גדול! 
לעשייה  ומתכנן  מקווה  הצוות 

רבה של שליחות במשך השנה.
<לסניף חסרים מדריכים לעשייה 
מכיר  אתה  אם  הצפויה.  הרבה 

שישיסט/שביעיסט/שמיניסט 
מדריך  להיות  המוכן  אידיאליסט 
חוץ בסניף, פנה לנועם הקומונר 

במספר:  0543974840.

הכר את הסניץ      סניף ראשון לציון
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מדריך מפוצל 
רפאל גינדי, קומנר באר שבע ופג"ז

מציאות: יש לי שבט של 50 חניכים בע"ה כן ה
ירבו ואנו 4 מדריכים, וואוו יש לי רעיון! בואו 

נפצל את השבט?
ואז:

יהיה יותר שקט בפעולה,
יהיה לי יותר קל להעביר פעולה,

אני יהיה אחראי על פחות חניכים,
יהיה לי יותר קל לפתח קשר אישי,

יהיה לי פחות צ'ופרים להכין,
אני יצטרך להודיע לפחות חניכים,

אני יוכל להיות איתם ביותר חדרים שנכנסים 
לתוכם פחות חניכים

יהיו לי חיים יפים!
אבל... אולי זה לא באמת יותר טוב...

אולי יהיו פחות פעולות כי לא כל פעם אחד מכל 
 זוג יבוא, 

ולי לא כל פעם יהיה פעילות לכל השבט בו 
זמנית,

אולי ניצור פילוג עצום בשבט ויריבות בין שני 

'כיתות'
אולי יהיה פחות 'רבאק' בפעולות כי יש הרבה 

פחות חניכים בפעולה
אולי יהיה לי פחות כיף כי נהיה מד"שים ולא צוות 

כמו שהיינו
אולי גם ב25 חניכים אני לא יכול לפתח קשר 

אישי כי זה הרבה
אולי זה נשמע מצחיק 'זרעים א' 'זרעים ב' ]מה? 

זה משניות קהתי...[
 יש לי רעיון מדהים! 

נהיה שבט אחד אבל נפעל יותר בחכמה:
נחלק בינינו אחריות אישית על כל החניכים ]12 

לאחד[
נהיה לפחות 2 מדריכים תמיד בכל בפעולה!

נכין ביחד צ'ופרים, 
נרים ביחד את המוראל של החניכים ונזכור תמיד 

שלא משנה מה, אנחנו מובילים מהפכה של 
קדושה בעם ישראל!

פיצול שבטים בעיר הגדולה: כדוגמת הערים 
נתניה, ירושלים, בית שמש ופתח תקווה. היום 

באמת קשה לדרוש ולשאוף שחניכים יחצו 
את רוב העיר כדי להגיע בעיקר בשבת לסניף 

או בשלושה אוטובוסים ביום חול. אם הסניף 
באמת גדול ויש רצון מהתושבים!! )כלומר הורים 

מבקשים(, יש וודאי עוד חניכים שיצטרפו ויש 
צוות שיתאים לשני סניפים אז זה מהלך שיכול 

רק למנף את התנועה, כמובן רק אם זה וודאי ולא 
לקחת סיכון מיותר...

בציפייה לבניין תלפיות.

פינת

מה
יל

הד

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

השאלה שנשאלה:
בהרבה סניפים מגיעים לפעולת פתיחה של נבטים/זרעים - מעל ל40 חניכים )עד 70(. על מנת להתמודד עם 
הכמות הבלתי נתפסת הזה עלתה יוזמה של לפצל מראש את השבטים האלו לשני שבטים כבר מהפעולת 

פתיחה.

חודש ארגון , כשמו אמור להיות חודש שמארגן את 	 
השנה, ובתנועה שלנו גם קובע את הנושא השנתי בו 

נתמקד חוץ מעבודת המידות וכו'..
איך עושים זאת: 	 
א. זה התפקיד שלך המדריך, לזכור מה נושא החודש 	 

ולשכלל אותו לכל השנה.
ב. לעשות פרוייקט של 'יישום נושא' שיימשך לפחות 	 

לכמה חודשים אחרי החודש!
ג.  פעם בחודש לבנות פעולה על הנושא של החודש	 
ד. תמיד ניתן ומומלץ להעביר פעולות מתוך החוברת 	 

על הנושאים שחולקו לשבטים נוספים ונושאים 
שהועברו בחודש ארגון גם בשנים קודמות. יתרון 

גדול יש לכך כי הפעולות לחוברת מושקעות ונכתבו 
בעמל רב, מתודות ייחודיות, סיפורים יפים ועוד לעומת 
הפעולות הרגילות הנמצאות מבמאגר הפעולות באתר 

ופעולה שאתה תמציא ותחשוב עליה. שווה מאוד, 
מניסיון.

זאת ההזדמנות להזכיר שבעלון זה ישנה פעולה ערוכה 	 
ומיוחדת עם נושא מתאים לתקופה. מומלץ מאוד 

להשתמש בה ולהעבירה לחניכים!

פינת
והפעם: מוצאי חודש ארגון יפ

הט


