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נתנאל גבאי

תתאפס ,בנאדם.
אם מה שתוקע אותך בכביש זה קרנף ,או
חזיר בר שנועץ בך עיניים במבט תוהה,
כולם יסכימו איתך שאתה תקוע ,לא נעים,
אבל תקוע.
אם מה שחוסם אותך אלו פירורי שלג גוסס
אחרון ,ואתה מתנחם בהם כדי להצדיק את
העצירה שלך ,אתה בבעיה.
נכון ,שלג וקרח הם דברים מחליקים ,אין
ספק ,על כך יעידו כל אותם האנשים שחוו
את החורף בצורה החזקה שלו בסופה
האחרונה ,אבל שלג וקרח נמסים עם הזמן,
וכשהם נמסים אתה מבין שהם חלפו הרבה
יותר מהר ממה שספרת ,שהם עמדו בגובה
מטורף ושקעו תוך כמה יממות עם שמש.
ככה זה.
אז מה תוקע אותך? אותנו?
בוא נפרק את זה.
מה שאנחנו רוצים לדוג כאן ,היא השאלה
מה יוצר את הרגש שלנו ביחס לאירועים
שסביבנו .ויש כמה אופציות.
או שאנחנו באמת מסכימים עם הגישה,
ועכשיו אנחנו מהנהנים במרץ ומסכימים
לתת למהלך לזרום איתנו.
או שאנחנו זורמים איתו ,רוצים לזרום
איתו...
כשירקו על הילדה בית שמש ,היה נחמד
להיות בציונות הדתית ,כי מה ששטף
אותנו הייתה סערת תקשורת מושלמת,
שידעה להסביר בדיוק מדוע החרדי
ההוא חצוף והילדה חייבת לשטוף
פנים .ולנו ,לנו היה טוב להיות מהצד
המגובה .נכון ,היורק באמת חצוף וחסר
מוסר בסיס ,אבל אנחנו רוצים לדבר על
ההרגשות ,ההרגשות של המהלך.

אם יש לך דעה בעניין ,בוא ודבר .אני מכבד
כל אדם בעל דעה ,גם אם היא נוגדת את
שלי ,אבל קשה לי לתת ספייס למי שיושב
על הגדר ,למי שתקוע מאחורי פתיתי שלג
של בושה ומפחד לעשות את הצעד.
זה חמוד לצעוק שאתה לא רוצה לפלג
את עם ישראל ,זה מתוק להגיד שתנועת
אריאל מתרכזת רק בלהכניס את החולצה
למכנסיים ולא בדברים משמעותיים יותר,
אבל במקום לצעוק מהיציע ,בוא רד לדשא!
אין לך מה לדאוג ,לאף אחד אין מטרה
לפלג ,המהלך נועד אך ורק כדי להכניס
משמעות גדולה .קצת יותר גדולה .חבל

ההרגשה הזאת ,כשאתה שמיניסט מורעל
חיים על השייטת ,ורק עליה ,אתה נראה
כמו סוס ולא מפסיק לעכל נתונים שמצאת
באינטרנט ,אתה שומע שיעורים של הר"מ
שלך שמסביר על החשיבות של הגיוס ועל
הזכות לשרת את המדינה ,ואיך שפתאום
אתה מעריך ...מעריך את הרב הזה ,כיף
שהרבנים זורמים עם הרצון שלי להיות מה
שאני רוצה בלי קשר לדת ,לתנ"ך או לרב
קוק .כיף להיות מהצד המגובה ,גם אם אני
מתאמן בלי קשר לתורה.
שלא תבינו לא נכון ,אני בעד גיוס כמובן ,גיוס
קרבי משמעותי ,אבל אנחנו רוצים לדבר על
הרגשות.
כיף להיות החזק,
דם רוצה להיות חלק מדבר גדול ,חלק
מרחיב
הפופוליסט,
מעוצמה ,קשה לו לקבל מהלכים שנוגדים
נעים
לא
האופקים,
את העוצמה שהוא מרגיש בה מוגן.
להיות המסתגר ,לא
נעים להיות הפרימטיב ,היוצא דופן .ממש שמה שעוצרת אותך מלצעוד עם ההחלטה
היא העובדה שאתה מסתכל יותר מידי
ממש לא.
אדם רוצה להיות חלק מדבר גדול ,חלק לצדדים.
מעוצמה ,קשה לו לקבל מהלכים שנוגדים בדיון אמיתי ייתכן כי תגלה שאתה מסכים
את העוצמה שהוא מרגיש בה מוגן ,גם אם עם המהלך או עם חלק ממנו ,תנסה להציע
המהלך צודק או נכון לשעתו ,גם אם עד פתרונות אחרים או אפילו תשלול ,אבל יהיה
עכשיו לא הייתה לו דעה ברורה בעניין ,עכשיו כאן דיון ,תהיה מחשבה .אם תגלה שאתה לא
מתחבר עם המהלך ,שקרנף עמד לך בפוזה
הוא רוצה להיות בצד הנכון.
לבני עקיבא היו שמות יפים עד עכשיו ,שמות באמצע הנתיב ,אף אחד לא יאשים אותך,
של ניצנים ,נבטים או מעלות ,הכל יפה והכל אבל אם מה שסוגר לך את שדה הראייה זו....
בכיוון ,אבל ...חשבתם פעם מחוץ לקופסה? הבושה ..הבושה מלהיות האריאלניק של
חשבתם פעם שאנחנו יכולים לצעוד עם הישוב ,של הישיבה .אז באמת כדאי שתעשו
חושבים לגבי מי שמנהל לכם את החיים ואת
שמות בעלי משמעות קצת יותר גדולה?
נכון ,זה כיף להישאר בצד שנלחם נגד "מגמת הראש.
החנוניות הזו" ,של אלו שחושבים שמדובר כדאי שאתם תהיו על ההגה ,אנשים.
במגמת חנוניות ,רק כי לא מסתכלים מעבר
בציפיה לבניין אריאל!
לסינר של אמא.
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לע"נ יונתן (יוני) מנדל תורג'מן בוגר ,מדריך וקומונר סניף רחובות

מהחדש?
מחדש
מדש
מד
אריאל בתקשורת הכללית...
מדריכים יקרים .לאחר כניסתי לתפקיד
דובר התנועה( ,שרובכם פגשו אותי
בחמשו"ש ההדרכה) התנועה נכנסה
למיזם חדש של הפצת אירועים ומיזמים,
בתקשורת הכללית .קרי ,ערוץ  ,7בשבע,
עולם קטן ,ישראל היום ,מורשת ,סרוגים,
מעריב ,כיפה ,מקור ראשון ועוד .עשרות
כתבות כבר התפרסמו .כל דבר שקורה
בסניפכם יכול מיידית להתפרסם (כמו
שפרסמו עד עתה סניפי שדרות וראשל"צ).
עשיתם פעילות מיוחדת ,התנדבות ,מיזם
חינוכי – שלחו אלי תיאור קצר באיזור
ה 100-150-מילים ,כמה תמונות ,ציטוטים
מצוות הסניף ואנשים מבחוץ על הפרוייקט
– וזה בתקשורת ...השקעה קטנה – רווח
עצום לעם ישראל לתנועה ולסניף שלכם.
עלו והצליחו! מאיר סטרמן
dovertariel@gmail.com

 .1אנחנו אחרי חמשו"ש הדרכה מטורף ומוצלח
בהנהגת נתנאל גבאי וצוותו .אני ממש אשמח
לקבל ממכם משובים ,הצעות שימור שיפור וייעול.
 .2גם שבוע המקדש הסתיים לו תוך כדי הסופה
והשלגים .מטרת השבוע להעלות לתודעה שלנו ושל
החניכים שלנו את זה שעוד יש הרבה מה לעשות
בשביל להשלים את תהליך הגאולה .סניפים שלא
יכלו לקיים את השבוע מומלץ להעביר את הפעולות
שבחוברת בשבת שלפני הנטיעות.
 .3בצוות התקשורת של התנועה מחפשים חב'רה
(מדריכים או חבבניקי"ם) בעלי יכולת הפקה ,משחק
ושירה  -להפקת קליפ שיופץ בכלי התקשורת ,על
שמות חב"א .המעונינים צרו קשר עם מאיר סטרמן.
 .4חברות  -שנת חברות חדשה התחילה .חשוב
וכדאי להשקיע בתקופה הקרובה מאמצים בתשלום
חברות .חניכים שמשלמים בתקופה זו מחויבים יותר
לסניף ,ויוצאים ביתר קלות לאירועים תנועתיים.
 .5נטיעות  -הנטיעות השנה יהיו בסימן עליה
לבית המקדש ,ובסיומה מפקד החלפת שמות
השבטים לשמות בית המקדש .נצא מיער עמינדב
שבירושלים לכיוון עין קובי והישוב מבוא ביתר.
ומשם נסע למפקד תנועתי לפי שבטים בטיילת
ארמון הנציב בתצפית על מקום המקדש.
את המסלול הזה עשו לוחמי בר כוכבא שנסוגו
בלחץ הרומאים מירושלים אל ביתר ,ונשבעו עוד
לשוב אליה.
חשוב שתכינו את עצמכם למסע ,תלמדו על
המקום ותעבירו פעולות הכנה לחניכים על נושא
בית המקדש בכלל ועל משמעות השם של השבט
שלהם בפרט.
 .6טיפים ליצירת הרשמה תמצאו בפינת הטיפ ):
 .7חוברת נטיעות  -לקראת הנטיעות תקבלו
חוברת למסע עצמו עם מידע על המקום ,רעיונות
לפעילות ,למשחקים ,חידונים ,ועוד במסלול עצמו.
והסבר על התצפית.
היכולת להפוך את המסע מסתם טיול לפעילות
משמעותית חינוכית לחניכים שלנו בידיים שלכם.

צוות תחום בנים
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קידוש השם
מדריכים יקרים!
הנה את שבוע המקדש כבר עברנו.
שבוע המקדש נקבע לשבוע של י'
בטבת בו החל המצור על ירושלים
שהוביל לחורבן הבית.
במהלך השנה יש לנו ארבעה צומות
על חורבן הבית ,בט' באב אנו קוראים
קינות .וכל יום אנחנו מתפללים עשרות
פעמים לבניין בית המקדש .אבל למה?
מה חסר לנו בדיוק? מה רע במציאות
שלנו כיום? ומה יהיה שונה כשבית
המקדש יבנה?
בית המקדש הוא מקום שכולו השראת
שכינה בעם ישראל .חיבור ישיר עם
רבש"ע .מחורבן בית המקדש (שהתחיל
בחורבן הרוחני ,בניתוק של עם ישראל
מדרך ה') פסקה נבואה מעם ישראל,
ואנו מצויים בבלבול ובחוסר הבנה של
מה רצון ה' בעולם.
לכן כתנועה החלטנו ש הציפייה לבניין
אריאל" ,בית המקדש .יהיה ערך יסוד
בתנועה שלנו .ונפעל בכל כוחותינו על
מנת לקרב את הגאולה השלמה.
השנה לשבוע המקדש יש משמעות
מיוחדת – שמות שבטי חב"א יהיו
כשמות בית המקדש .לכל שם יש
משמעות מיוחדת.
יסוד – מסמל את בית המקדש כבסיס
של העולם כולו .אבן השתיה שמשם
הושתת העולם ,משם נלקח העפר
שממנו נוצר אדם הראשון.
גלעד  -מקום השראת שכינה" .גל
ועד לאומות העולם שהשכינה שורה
בישראל" (שיר השירים רבה)

דביר עמיאור
דביר – דיבור וקשר ישיר עם ה'" .וישמע
את הקול מדבר אליו מעל הכפורת
אשר על ארון העדת מבין שני הכרבים"
(במדבר ז' פט')
הראל – מקום העקדה ,מסמל את
מסירות הנפש של עם ישראל על דבר
ה'" .אשר יאמר היום בהר ה' – "...הר ה'
= הראל.
נווה – המקדש הוא מקום בו היופי
והפאר (הנוי) שבו משלים את הרוחניות
שבו.
מעוז – החוסן של עם ישראל" .ה' מעוז
חיי" .כל עם נסמך על צבא חזק או
עושר כלכלי .הביטחון של עם ישראל
הוא הקשר עם הקב"ה .ובזמן שאנו
עושים רצונו של מקום ,ושכינתו שרויה
בתוכנו אז אנו בטוחים ויכולים להוציא
את כל כוחותינו מהכוח אל הפעול בכל
עוזם" .תורת חיים בעוז".
נחלה – שלוש דברים קרויים נחלה :עם
ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל .אבל
המקום היחיד שקרוי בפירוש בתורה
נחלה זה בית המקדש " .כי לא באתם
עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה"
(דברים יב' ט') וזו הקומה הנוספת
הרוחנית אותה מסמל בית המקדש.
כדאי לשים לב שגם שם התנועה ,גם
המנון וגם הדגל שלנו נושאים בגאון
את נושא בית המקדש ,וזה רק מתבקש
שכך יהיה גם עם שמות חב"א.

בציפיה לבניין אריאל!
דביר וצוות תחום בנים.

נתנאל גבאי
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הטיפ

אחת

איך לשכנע חניכים להרשם לפעילות?
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גדולה

•מודעות -כדי שחניכים ירשמו הם רוצים לראות
שמשהו זז ,קורה ,שאנשים נרשמים ,שהולך
להיות טוב .אף אחד לא רוצה להירשם ולגלות
שהוא היחיד שנרשם .לכן חשוב ליצור אווירה
שכולם נרשמים ומגיעים .בהצגות ,שלטים בכל
הסניף ובבית ספר ,מוראלים ,פעילות סניפית,
קליפ של צוות ההדרכה שיוקרן לכל החניכים
וכו'.
•ב .ראבק וציפייה -אם אני אספר לחניכים על
הנטיעות שלי בתור חניך וכמה שנהניתי ,יש
הרבה יותר סיכוי שהם ירצו לצאת ויחכו לזה.
דבר נוסף שכדאי לעשות הוא לתת לחניכים
להכין דברים למסע .שלטים ,מוראלים ,צ'ופרים
וכו' .חניך שהכין משהו מרגיש חלק ,ואז כמעט
בטוח יירשם.
•ג .ניתן לשבת עם החניכים ולחבר מוראל חדש
לנטיעות (כמובן עם השם החדש  ,) ):להכין שלט
ביחד ,לחלק תפקידים מי מביא מה וכו'.
נריה אובז'נק ודביר עמיאור

פינת

הדילמה

פתאום ,פתאום זאת חוויה אחרת..
פתאום אני לובש את דמות האיש הרע אם
צריך ,פתאום אני מטפל בדברים בכפפות עם
קוצים ,כי ככה צריך להיות ,כדי להעמיד
סמינריון על הרגליים ,פתאום אתה זה
שמסתכל למודרך בעיניים ברגע שהוא
מבין שגבאי הולך לבעוט אותו.
ושלא תבינו לא נכון ,אין לי שום בעייה
עם התפקיד הזה ,היה לי כיף איתו
תמיד כששימשתי בו ,והדוגמה הכי
טובה היא המחנה ,כשאתה ס .מפקד
אתה חייב להיות בדמות הזאת,
חייב לנקוט בענישה כשצריך ,חייב
לא לסטות מכללים ,חייב למלא את
סיכום חמשו"ש הדרכה תשע"ד
התפקיד על הצד הטוב ביותר.
אבל פה זה מעניין אפילו יותר ,כאן
אלו האנשים שלך..פתאום אלו אותם
האנשים איתם השתגעת אגב מוראל
קרוע רק לפני כמה חודשים ,אותם
האנשים שאתה מכיר את היציאות שלהם
והם את שלך ,הבדיחות הפנימיות וצוות גבאי
בא-לגן המיתולוגי ,פתאום אתה עומד עליהם
מלמעלה.
מתיישב על הזנב.
זה קצת מורכב להתיישב על הזנב של אנשים
ני אוהב את זה ,ולכן נהניתי מכל שנייה ,למן שאתה מסתחבק איתם.
הרגע שבו דיברתי עם דביר על החמשו"ש אבל זהו בדיוק חברים,אני רוצה שנצא לרגע
הקרב (שלהי חודש אלול )...ועד ועד בכלל ..היה מהבועה הזאת.
אני יכול להבטיח ,אף אחד לא מגיע לסמינריון
לי טוב ונהניתי ממש.
אין ספק ,העבודה הזאת שונה משאר כדי שיירדו לו לוורידים ,כדי שידפוק את הריצה
הסמינריונים שעברתי או העברתי ,האחריות של החיים כשתופסים אותו ישן ,יש כללים וחובה
כולה עליך ,אתה חותם ואתה מנווט ,ובעיקר אתה לעמוד בהם ,אבל אף אחד לא רוצה להרגיש ילד
בן שבע ,ואני ,גם לא רוצה לתת ההרגשה הזאת.
האחראי ,אתה הכתובת לפידבקים.
בסמינריונים הקודמים ,כך הרגשתי כמדריך באמת ,אחת הטענות המרכזיות ששמעתי מקרב
קבוצה ,הייתי כאילו...כאילו כולי טוב ,האור הגנוז ,חבר'ה שלא נהנו בסמינריונים הייתה שפשוט...
לא מתעסק ולא מלכלך את הידיים עם סוגיות פשוט התנהגו אליהם כמו ילדים ,הכניסו בהם
מורכבות ,מגיע להינות ,ובאמת נהנה ,אחרי שני קטעים של פרנציפ שרק גרמו להם לשנוא הכל,
סמינריונים אתה כבר שורק את החומר והדרך דיברו אליהם מגובה ,רק בצעקות ,כדי שיבינו מי
פה שולט ,ועל כל מעידה פלטו מולם את המשפט
להעברה ומה שנשאר לך הוא לנצל כל רגע..

המוכר :ארגן ת'דברים ש'ך וטוס לי מהעיניים..
אני אוהב לצעוק ,משוגע על מלחמות ראש-
בראש ותמיד מנצח ,אבל אני חושב שבאנו לכאן
להיות קצת יותר גבוהים מזה.
היו ,כמו תמיד יש מעידות ,ובעיקר בהתחלה ,היו
סניפים או מודרכים שחשבו שאת החבל אפשר
למתוח עוד קצת ,לנסות את גבול קצה היכולת,
אבל אז הם חטפו לראש את שתי הברירות  ,או
להתאפס ,לחשוב שנייה בראש בוגר וגדול ,או
להמשיך לדשדש בביצה של קטנוניות ובהמשך
לברר על אוטובוסים החוצה ממצפה יריחו ,כי פה
הם לא יהיו.
אני אוהב לעבוד עם אנשים גדולים ,בוגרים,אנשים
עם מילה ועם כבוד ,לא אוהב להימשך לרמה
נמוכה של מרדפים אחרי סוררים שברחו לטייל,
פשוט כי זה לא המקום ,אנחנו בסמינריון ,לא
בכלא.
אנחנו בסמינריון ויש לנו כאן הזדמנות לעלות
קומה אחת למעלה ולהעלות איתנו את כל צוות
ההדרכה בסניפים ,את כל הצוות של תשע"ד,
הזדמנות להפוך את הכל לחזק יותר ,לעוצמתי.
צוות שלם שמבין את תפקידו ולא נמרח כל הזמן
על שטויות.
חברים ,היה סמינריון משוגע ,ונשארנו עם כולם,
אף לא אחד הלך הבייתה אלא אם כן חלה
ונאלץ להחלים בבית ,כולם נשארו ,ועשו את
זה מבחירה ,כולם עלו על חולצות תנועה גם
בלי שאני אצטרך לכתוש אותם .היה סמינריון
שבו עלינו כמה קומות למעלה ,התקדמנו קצת
בחשיבה והפכנו מילדים למדריכים ,למנהיגים,
מנהיגים קודם כל על עצמינו.
יכולתם לראות חבר'ה שנכנסו לחדרים כי
אישרתי להם ,אבל מייד חזרו ליחידה כי נתנו את
המילה ,כי יש אמון בינינו .אנשים שנתתי להם
לצאת ולא שכחו להודיע לי כשהם בבית ,כמו
שביקשתי.
אין שם גדול ומתאים יותר לסמינריון הזה יותר
מסמינריון הנהגה ,סמינריון של אנשים בוגרים.
אוהב אתכם ,מאוד.

פינת

דילמה :כאשר יש בשבט חניך בעייתי דומיננטי
בעל רמה תורנית ירודה אשר גורם לחניכים
האחרים להתדרדר ,מה מקומו בשבט?
האמת שקצת קשה לענות על השאלה הזו ,כי
היא מאוד כללית וצריך לבדוק כל מקרה ומקרה.
באופן כללי כגישה צריך לנסות לקבל כל חניך,
אלא אם הפגיעה בחניכים האחרים היא גדולה
מידי ואינה שווה את ערך ההשפעה שלי על
החניך הזה.
במקרים בהם יש פתרון אחר שישאיר את
החניך מחובר לסניף ,אבל ימנע פגיעה בחניכים
האחרים (כמו חונך אישי וכו') אין ספק כי זה
הפתרון המועדף( ...נריה אובז'ניק ודביר עמיאור)
לתת לחניך להוביל פרוייקטים התנדבותיים או
לשתף אותו בהכנת הפעולות .ככה הוא ירגיש
שזה עניין שלו שזה יצליח( ...נועם ניסן ,ראשל"צ)
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חיבת הארץ
של הרב קוק

• תודה? מתודה! •

כ
איור :בשמת כהן

שהשתתף הרב בחגיגת ייסודה של המושבה מגדיאל .נטעו שם נטיעות וכיבדו את הרב
לנטוע את השתיל הראשון .השליך הרב את המעדר שהושיטו לו והתחיל לחפור את
הגומה במו ידיו ....פניו בוערים כלפיד וכולו רוגש ורועד והוא נוטע את השתיל באדמה מתוך
אימה ופחד והסביר הרב שנזכר במדרש על הכתוב ”אחרי ה‘ תלכו ...ובו תדבקון“ וכי
אפשר לבשר ודם להידבק בשכינה? ...אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק
הקב“ה אלא במטע תחילה שנאמר ”ויטע ה‘ אלקים גן בעדן" אף אתם כשנכנסים לא“י,
לא תתעסקו אלא במטע תחילה " -כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עת מאכל“ .והנה
בשעה שאחזתי בידי את השתיל להכניסו באדמת הקודש ,נזכרתי בדברי רבותינו ז“ל
והרגשתי שאני מתדבק בשכינה ,וחרדה גדולה אחזתני...
וכשהלך פעם ר‘ אריה לוין עם הרב קוק ,קטף ר‘ אריה בהישח הדעת עלה .הזדעזע
הרב ואמר בנחת :כי הוא נזהר מאד לבלתי קטף בלי תועלת עשב או פרח שיכול לגדול
או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה ,שאין לו מזל מלמעלה ואומר לו גדל .כל ציץ אומר דבר,
כל אבן לוחשת איזה סוד ,כל הבריאה אומרת שירה.
כמו"כ ,נוהג היה הרב ליטול ידיו לפני אוכלו פירות ארץ ישראל וזאת ,משום חיבת הקדושה
של הארץ.

”חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המובלט
בתקפו בעץ החרוב"
(מגד ירחים לחודש שבט)

פק"ל אוטובוס

משחקים ברוח לחימה
חבוש • מאפיה • להתייצב מחדש • תפסוני
• ים  -יבשה • שני כלבים ועצם • מעגל
הכוח
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משחקים לעצירה
• סיכה • הכדרים באים • דג מלוח • חתול
ועכבר • שלוש מקלות • תופסת עכברים •
גזר [עם כל דבר] • פינוקיו • מלך התנועות
• לרחוץ את הפיל • הראי • אף פעם לא •
חתולתי המיסכנה • חיקוי קולות הטבע •
פיקולו



משחקים לדרך
• פרה עיוורת • נ.מ.ל.ה • .טלפון שבור •
טלפון מתוקן • קונטקט •  7בום • • 21
עד  • 10כן ,לא ,שחור ,לבן

כוח הדיבור
שלומי ,מדריך לשעבר בסניף שעו"ן
פינת המתודה:
בכל עלון בע"ה תהיה כאן מתודה
חזקה עם קאנצ' לפעולה קצרה
וקולעת (בעיקר לשבתות) .בהצלחה!
מחלקים את השבט לשני קבוצות וכל
קבוצה מקבלת הצגה שהיא צריכה
להציג .חשוב מאוד להדגיש שהצגה
אחת פנטומימה והשנייה מלאה
בדיבורים (אפילו צעקות!!)
ההצגות:
א[ .הצגה בפנטומימה] ילד מחכה
לאוטובוס ,מגיע האוטובוס .הילד עולה
ומסביר לנהג שאבא שלו יעלה בתחנה
הבאה ואז הוא ישלם (אפשר לעשות
את ההצגה יותר ארוכה ע"י הוספת
פרטים כמו אישה זקנה שעולה
לאוטובוס ומבקשת מאחד הנוסעים
מקום לשבת( .זרמו עם הרעיון)...
ב[ .הצגה מלאה דיבורים ואפילו
צעקות!!] זוג הורים דופקים בדלת
של המטפלת כדי לקחת את הילד
שלהם ומיד כשהמטפלת פותחת
את הדלת היא מתחילה לבכות
ולהסביר שהוא נשרף ,ההורים לא
מבינים ושואלים איך זה יכול להיות
והמטפלת מסבירה שהיא שכחה אותו
על הכיריים והוא פשוט נשרף ,ההורים
מתעצבנים וצועקים" :איך זה יכול
להיות?"" ,ממתי עושים דבר כזה?",
"את משוגעת?"" ,מה הוא עשה על
הכיריים?" וכו' .והמטפלת מתגוננת:
"זה היה בטעות!"" ,ממש מצטערת!",

"לא הייתי מרוכזת!" ועוד ...תזכורת
– המטפלת בוכה וההורים צועקים...
בסוף יש סוף שמח – כשהרוחות
נרגעות מתברר שההורים דיברו על
הילד שלהם והמטפלת דיברה על
הקוסקוס שהכינה( ...גם כאן אפשר
להוסיף דמויות אם צריך איך שאתם
רוצים ,תאלתרו ...תזכרו' :מדריך פנתר
– מדריך מאלתר')
טיפ :כשיש שני מדריכים  -עדיף שכל
אחד יסביר לקבוצה את ההצגה,
כשיש רק מדריך אחד – עדיף להכין
מראש ולהביא להם את זה כתוב,
אח"כ לעבור בין הקבוצות לראות איך
הם מתקדמים.
הקנאצ':
אחרי הצגה א' ,החניכים יבינו שללא
הדיבור לא נוכל להבין אחד את השני.
אחרי הצגה ב' החניכים יבינו שאמנם
דיבור זה חשוב אבל יותר חשוב
לעשות את זה נכון ובצורה שנוכל גם
להקשיב אחרת גם כן לא נבין אחד את
השני...
וכך נחדד את הנקודה ש:
כוחו של הדיבור הוא עצום ולכן אנחנו
צריכים להשתמש בו ,לא לשתוק
כשצריך לדבר ,עם זאת – כוחו של
הדיבור הוא עצום ולכן כשמשתמשים
בו צריך לעשות זאת בחכמה.
צ'ופר – "למד להקשיב כדי שחבריך
ידברו ולדבר כדי שחבריך יקשיבו".

