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דבר המזכ"ל
וואו לא נתפס, אני עוד זוכר אותך כשהיית כזאת פיצית, 

שכל מה שחלמת עליו היה שיכירו בך, שיעריכו אותך. זוכר אותך נאבקת שייקחו אותך 
ברצינות. טוענת בלהט, בביישנות אך בעוז שאת אומנם נראית צעירה אבל את מייצגת 

אמת גדולה וזקנה. שאת לא קוריוז ושאת לא הולכת להיעלם לשום מקום.
זוכר איך התלבטת אם בכלל יש לך מקום בעולם, אם את נחוצה, ואם עצם קיומך לא מזיק 

יותר מאשר מועיל. ואיך לא עצרת לרגע ועם כל המבוכה והספקות תמיד התקדמת קדימה.
 את בטוחה שאת כבר בת 40?! 130 סניפים?!?! 15,000 חניכים ?!?!?!

אז מה עכשיו? לאיפה את ממשיכה מכאן? 
אחרי שהוכחת לכל המלעיזים, המפקפקים וקטני האמנה את עוצמות הרוח,

 וגודל החזון שלך. מה המטרה הבאה? 

זו השאלה שניצבת לפתחנו בשנת הארבעים לתנועת אריאל.
ולשם כך בחרנו את נושא חודש הארגון שיסביר בראש ובראשונה לנו ולחניכות שלנו מה 
המהות והערך של התנועה.  גם אחרי חודש ארגון, נקדיש את השנה לבירור וחשיבה על 
דרכה ומהותה של תנועתנו. לאן מועדות פנינו? מה נדרש מאיתנו? ואיפה הקב"ה  צריך 

אותנו. 

מדריכות ורכזות חב"ב יקרות - 
המפעל העצום ששמו תנועת אריאל עומדת עליכן. בלי העשיה שלכן בסניפים תנועת 

אריאל לא היתה יכולה להשפיע במציאות! 
אתן אלו שמובילות את התנועה למימוש הערכים שלהם, לגידול דור שמחובר  ומחונך 

בדרכה של תורה בשלמות. ועל עשיה בלתי פוסקת בעם ישראל.
אנחנו כולנו מהמזכ"ל ועד אחרונת החניכות שותפים לאותה מטרה - בניית קומת הרוח 

בעם ישראל. הצלחתנו תלויה במידת הרצון, המעורבות, האכפתיות, והעשיה של כל אחד 
מאיתנו. אם כולנו ניתן את עצמנו עד הסוף. נוכל בעז"ה להשפיע על עם ישראל בצורה 

עצומה.

אין הדבר תלוי אלא בנו!
בציפייה לבניין אריאל

דביר עמיאור
מזכ"ל התנועה 
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מדריכה יקרה!
החוברת שלפנייך היא פרי עבודה מאומצת שארכה חודשים רבים. 

הכנת החוברת כללה סיעור מוחות והתייעצויות רחבות, בתוך צוות ההנהלה, בצוות 
הקומונריות ובדיונים עם מדריכות.  הן לפני הכתיבה והן במהלך כתיבת הפעולות, 

עריכתן ועיצוב החוברת. 

השנה, מתוך רצון לחבר את כלל החניכות לנושא המרכזי של החודש – "40 שנה לתנועת 
אריאל", הפעולות של כל השבטים עוסקות בתנועה עצמה, בשונה משנים קודמות שבהן 

כל שבט עסק בתת נושא מתוך הנושא המרכזי.  
היתרון הגדול במתווה זה הוא היכולת להפגיש כל חניכה עם ערכי התנועה ועם מפעליה 

הרבים, וכך ליצור הזדהות, הבנת מקומה של התנועה בעם ישראל וגאוות יחידה. 

מערך הפעולות מבוסס על סיסמת התנועה: "תורת חיים בעוז".
פעולה ראשונה: 

תורה – מה מקומה של התורה בחיינו? איך היא משמעותית? ולמה חשוב כל-כך ללכת 
בדרכה של תורה? 

פעולה שנייה: 
תורת חיים – לכל אחד ואחת בעולם יש תפקיד שניתן לו משמיים. לצורך השלמת 

התפקיד ניתנו לו כישרונות וכלים, והוא צריך להשתמש בהם ולנצל אותם ובאמצעותם 
לקדם את עולם התורה. 

פעולה שלישית: 
תורת חיים בעוז – כוח הקבוצה הוא גדול יותר ומשמעותי יותר מכוחו של היחיד. כאשר 

כל הכוחות מתכנסים יחדיו יש כוח גדול ומשמעותי אף יותר – וזוהי המטרה שלנו 
בהתאגדות בתנועת אריאל. 

פעולה רביעית: 
"תורת חיים בעוז – תנועת אריאל!" – בפעולה זו נפגוש את התנועה מעבר לסניף הפרטי 

שלנו. נכיר עוד סניפים, פעילויות נוספות שנעשות וביטויים המיוחדים דווקא לתנועת 
אריאל.  ואת הדרך המיוחדת של תנועת אריאל שבאה לידי ביטוי ביעדים ובדרכי 

הפעילות בהם פועלת התנועה. 

דבר נוסף שהתחדש השנה בחוברת הוא הוספת פעולות לאמצע השבוע. לפעולות הללו 
קראנו "פעולות ביסוס" והן נועדות לחזק בדרך שונה את המסר של הפעולה שהייתה 

בשבת, ולתת מקום לדיון ושיחה על המסר אפילו בעת ההכנות לריקוד וצביעת הסניף. 
כפי שתראי בעצמך, פעולות הביסוס אורכות בין 10 דקות לרבע שעה, וחשוב לנו 

שתקדישי להן את הזמן המתאים כדי שנצא מורווחים  - בעיקר במישור החינוכי מהחודש 
הזה. 
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כפי שכבר הזכרנו, נושא המערכים משותף לכל השבטים. עם זאת, בין המערכים 
השונים יש הבדלים ברמת הפעולות וברמת הדיונים.

אם את מוצאת במערך של שבט אחר מתודה או דיון שמתאימים יותר לשבט שלך – את 
מוזמנת בהחלט לבחור בו ולבנות פעולה שתהיה מדויקת ומותאמת יותר לחניכות שלך. 

נצלי את המבחר הגדול! 

במקביל להפקת החוברת פתחנו באתר התנועה מדור מיוחד
לחודש ארגון. 

במדור זה יופיעו חלק מהעזרים והקישורים המופיעים בחוברת וכך, אם נוח לך יותר, 
תוכלי להוציאם ישירות מהאתר בלי צורך לצלם דווקא מהחוברת. 

ושנייה לפני שאת מתחילה לקרוא את הפעולות- זכרי שאם את לא מחוברת לפעולה – 
גם החניכות שלך לא יתחברו.

בנינו פה פעולות ועבדנו עליהן הרבה כדי שיתנו לך מענה ראוי, אבל חשוב מאד 
להתכונן לפעולות ולחשוב מה באמת חשוב לך להעביר לחניכות שלך.  ואיך את, 

המדריכה, מעבירה את המסר בצורה הנכונה ביותר. 

שתזכי לחודש ארגון שיהיה מנוף לצמיחה, לקשר טוב ולהשפעה טובה עלייך, 
על החניכות ועל עם ישראל כולו. 

בהצלחה רבה!
שרי לוין – רכזת ההדרכה

נאוה הרשקוביץ  – מרכזת החוברת
וצוות הכתיבה
תנועת אריאל
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מבוא
מדריכה יקרה!

רק לפני זמן קצר התחילו החניכות שלך את דרכן בסניף.
של  הבדיחות  את  המוראלים,  את  הנהלים,  את  מכירות  כבר  שבטח  חניכות  יש 
הסניף, את השבטים ואת המדריכות, ויש גם את אלה שנכנסות בצורה איטית יותר 
כל  ואת  שבט  בתור  השבט  את  אותן;  להכיר  לומדת  את  גם  לומדות.  ולאט-לאט 

אחת ואחת בנפרד... 

...ועוד לפני שהספקתן להיכנס לשגרה של סניף – הגיע חודש ארגון!
תקופה  יחוו  שלך  החניכות  הזה,  בחודש  מעולה!  מקפצה  הוא  ארגון  חודש 
זהו חודש  ואפילו קצת מאתגרת...  אינטנסיבית בסניף, תקופה שמחה, עוצמתית 
אלייך,  והקשר  ביניהן  הקשר  גם  וכך  ויתהדק,  יתחזק  לסניף  שלהן  הקשר  שבו 

המדריכה.
תרגישי  שבסופו  להניח  סביר  תחומים.  במגוון  התקדמות  מאפשר  ארגון  חודש 

שהשבט מגובש יותר, חי יותר וחמוד הרבה יותר.
יותר  מתאים  זמן  אין   – והמריבות  הבלאגנים  הקירות,  צביעת  החזרות,  כל  בין 
להרחיב את המבט של החניכות שלך ולהכיר להן את התנועה שאליה הן נכנסו, 

תנועת אריאל.

זה הזמן ללמד אותן את חזון התנועה:
מנהיגות, עשייה, חיי תורה שלמים, להכיר להן את סמליה, את סיסמאותיה, את 

השילוב בין תורה, ארץ ועם ולהראות להן את פועלה הרחב בכל הארץ.
את  בהן  להחדיר  התנועה,  על  המבט  את  להן  לעצב  יכולה  מדריכה,  בתור  את, 
האידיאל הגדול שלה, להכניס גאוות יחידה ולגרום לכל חניכה לקחת חלק בדבר 

האדיר והעוצמתי הזה שנקרא תנועת אריאל!

זהו תפקיד חשוב מאוד, ואת מסוגלת אליו – ובגדול! ההיכרות שלהן עם התנועה, 
דרך הפעולות, יישום הנושא, המסרים, ובעצם – דרכך, תשפיע על הדרך הארוכה 

שעוד מחכה להן!

אשרייך!
שתהיה הצלחה גדולה!
בציפייה לבניין אריאל!
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תנועת אריאל – נעים להכיר
פעולה מספר 1

המסר: 
תנועת אריאל היא תנועה מיוחדת וחשובה שיש לה רעיון ויש לה תפקיד בעם 

ישראל. 

עזרים:
- כדור צמר

- 4 שקפים עם המרכיבים השונים של סמל התנועה נספח 1

- 4 בריסטולים שעליהם כתובים הבתים של המנון התנועה נספח 2

- 4 כרטיסים עם העקרונות: ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל,    

   בית המקדש נספח 3

- צ'ופר – צמיד נייר מנוילן נספח 4

- תעודה נספח 5

 מהלך הפעולה: 

שלב א: סניף – מה זה אומר לי?
נשחק ב"משחק הצמר": 

נעמוד במעגל, חניכה אחת תקבל את כדור הצמר ותתפוס בקצה החוט שלו. 

נבקש מהחניכה לומר את המילה הראשונה שהיא חושבת עליה כשהיא שומעת 

את המילה 'סניף', וכשהיא ממשיכה לאחוז בקצה החוט – נבקש ממנה למסור את 

כדור הצמר לאחת החניכות האחרות במעגל. החניכה שתקבל את כדור הצמר 

תחזיק בו, וגם היא תגיד מילה שקשורה לסניף )מילה שעדיין לא נאמרה(. אחר 

כך, כשהיא עוד מחזיקה בחוט, היא תזרוק את הכדור לבת הבאה. ככה, לאט-

לאט, חוט הצמר יעבור בין כולן, ותיווצר רשת מסובכת שקושרת את כולן. 

החוט יכול כמובן להגיע לכל חניכה יותר מפעם אחת. בנוסף, אם הרמה מתאימה, 
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אפשר לזרז את החניכות ולאפשר לכל חניכה רק שלוש שניות לחשוב על מילה, 

וכך יצאו יותר מילים שקשורות לסניף... 

אם החניכות נתקעות, אפשר לכוון אותן לנקודות שונות: שבטים שיש בסניף, 

פעילויות של הסניף, חוקים של הסניף, דברים שנמצאים בסניף וכד'.

שלב ב: תורת חיים בעוז – אריאל!

נסביר לחניכות:
הסניף שלנו הוא אחד מתוך הרבה סניפים שיש לתנועת אריאל. כמו הסניף 

שלנו, יש גם סניפים בעוד הרבה מקומות בארץ, והם פועלים בצורה דומה. כולנו 

שייכים לתנועת אריאל. 

אז מה זה אומר תנועת אריאל?
לכל תנועה יש סמל והמנון שמבטאים את העקרונות של התנועה – ודרכם ננסה 

להבין את הרעיון של התנועה. חלק מהחניכות ודאי מכירות את ההמנון והסמל, 

וחלקן עדיין לא.

נחלק את 12 הדברים הבאים בין החניכות:
- 4 שקפים עם מרכיבי הסמל נספח 1.

- 4 בריסטולים כאשר על כל בריסטול כתוב בית אחר של המנון התנועה נספח 2.

- 4 כרטיסים שכתובים עליהם ארבעת העקרונות: ארץ ישראל, עם ישראל, תורת 

ישראל, בית המקדש נספח 3.

אם יש יותר מ-12 חניכות אפשר לתת פריט אחד לכל זוג, אם יש פחות מ-12 

אפשר לוותר על הכרטיסיות מהסוג השלישי.

נבקש מהחניכות למצוא התאמה בין שקף - בית מההמנון - ועקרון ולעמוד יחד 

כקבוצה.

]בית א'- ארץ ישראל- מפת הארץ[ ]בית ב'- עם ישראל- דגל ישראל[ ]בית ג'- 
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בית המקדש- כתובית "אריאל"[ ]בית ד'- תורת ישראל- לוחות הברית[

ניתן לחניכות לחשוב לבד ולדון ביניהן מה מתאים למה. כשהן יסיימו, נבקש 

מכל קבוצה )לפי סדר הבתים של ההמנון( לקרוא בקול את הבית ולהסביר למה 

החלקים מתאימים זה לזה. לאחר מכן, נבקש מהן להניח על הרצפה את הבית 

שקיבלו מתוך ההמנון ואת הכרטיס עם העיקרון להניח לידו. את השקף נבקש 

מהן להניח במרכז המעגל – לצדם. 

את בתי ההמנון ואת הכרטיסיות נסדר בטור, ואת השקפים נניח אחד מעל השני 

בסדר הבא: לוחות הברית, מפת א"י, דגל המדינה, שם התנועה. כך, ייווצר לנו 

המנון שלם, 4 עקרונות, ואת הסמל של תנועת אריאל! 

שלב ג: לעד חיה בלבבנו
נסכם בכמה מילים את רעיון התנועה.

נעמוד מסביב להמנון ולסמל שמונחים על הרצפה ונשיר את ההמנון.

זו גם הזדמנות לחלק לחניכות בריסטול קטן עם מילות ההמנון, כדי שיוכלו 

ללמוד אותו בעל-פה. אפשר גם להכריז על פרס סמלי לכל חניכה שתדע לצייר 

את הסמל ולשיר את ההמנון בעל-פה עד לסוף החודש...

שלב ד: גם אני אריאלניקית!
נחלק לכל חניכה צ'ופר: צמיד נייר מנוילן שעליו כתוב את שמה ואת המשפט 'גם 

אני אריאלניקית בנשמה!' )נספח 4(, או בריסטול שבצדו האחד הסמל או ההמנון, 

ובצדו השני תעודת חברות בתנועה )נספח 5( או מחזיק מפתחות עם ארבעה 

שקפים קטנים )נספח 3( שיוצרים יחד את הסמל וכיו"ב, כיד הדמיון הטובה. 

אפשר ומומלץ לעשות את זה באופן קצת טקסי: לקרוא לכל חניכה בקול ולהביא 

לה )כמו חלוקת סידורים במסיבת סידור...(. 
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נספחים
נספח 1 - ארבעת המרכיבים של סמל התנועה
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נספח 2 - המנון התנועה

בית א:
ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

בית ב:
ָׁשָּמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו

ַאב ָהמֹון ָקָנה
ָׁשָּמה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵּיינּו

ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

בית ד:
ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו

ִמִּפי ֶעְליֹון ִנָּתָנה
ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו

בית ג:
ָׁשָּמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו

ְּבֶחְדָוה ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה
ָׁשָּמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.
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נספח 3 - ארבעת העקרונות בסמל תנועה

נספח 4 - צ'ופר

ארץ 
ישראל

עם 
ישראל

תורת 
ישראל

בית
המקדש

גם             אריאלניקית בנשמה!
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נספח 5 - תעודות

המנון התנועה

ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

ָׁשָּמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו
ַאב ָהמֹון ָקָנה

ָׁשָּמה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵּיינּו
ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ָׁשָּמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו
ְּבֶחְדָוה ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה
ָׁשָּמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.

ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו
ִמִּפי ֶעְליֹון ִנָּתָנה
ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו
ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה.

בס"ד

וזאת לתעודה

הרינו להודיע
כי ____________ תחי'

חניכה למופת בתנועת אריאל!
תנועת אריאל מברכת אותך 

ומאחלת הצלחה בדרכך 
בתנועה!

בציפייה לבניין אריאל
על החתום

____________

בס"ד

וזאת לתעודה

הרינו להודיע
כי ____________ תחי'

חניכה למופת בתנועת אריאל!
תנועת אריאל מברכת אותך 

ומאחלת הצלחה בדרכך 
בתנועה!

בציפייה לבניין אריאל
על החתום

____________

ך.
של

ת 
כו

ני
ח

 ל
תר

יו
ה 

מ
אי

ת
מ

ש
ה 

וד
ע

ת
ה

ת 
א

רי 
ח

 ב
ת.

דו
עו

ת
תי 

ש
ך 

יי
פנ

 ל
ה-

יכ
דר

מ
ל
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פעולת ביסוס
לפעולה מספר 1

עזרים:
- פימו, קרטון ביצוע, סול או חומרים אחרים 

- מחזיקי מפתחות כמספר החניכות בשבט

מהלך הפעולה:
יש בידייך שתי אפשרויות: 

א. נחזור על המשמעות של סמל התנועה והקשר שלו להמנון. ניצור את סמל 

התנועה עם ביחד עם החניכות: אפשר להכין מחזיק מפתחות מקרטון ביצוע / 

סול / פימו או חומרים אחרים. 

ב. נראה לחניכות כמה ממפעלי התנועה: 

בהמשך תמצאי קישורים לכמה קליפים המשקפים את העשייה והצמיחה של 

תנועת אריאל. בחרי מבין הסרטונים את הסרטון שנראה לך המתאים והקולע 

ביותר לחניכות שלך והראי להן אותו. 

שימי לב! 
הסרטונים הופקו לפני כמה שנים, ולכן חשוב להדגיש לחניכות שהתנועה גדלה 

והתפתחה מאוד מאז. 
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1. קליפ "תורת חיים בעוז": 
קליפ על תנועת אריאל 

שהופק לכבוד שנתה ה-30. 
נמצא באתר התנועה:

2. קליפ "60 שניות על 
תנועת אריאל": מסכם 

באופן קצר וקולע את ערכי 
התנועה ואת פעילותה כיום.

3. קליפ חדש על התנועה שממלא 
אותנו ברצון להיות חלק מהשליחות 

הגדולה!

4. קליפ על העשייה של חב"ב 
בנות התנועתי: קליפ מרגש מאוד 
שממחיש את ההשפעה הגדולה 

שיכולה להיות לסניף על מה 
שמחוצה לו!

סרקי את הברקודים כדי לצפות בקליפים:
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מה התורה בשבילי?
פעולה מספר 2

המסר: 
לכל אחת מאיתנו יש תפקיד ויש מהות בעולם. אנחנו רוצות שכל אחת בשבט 

שלנו תבטא את עצמה ותתרום מהיכולות ומהכישרונות שבהם הקב"ה חנן אותה. 

עזרים: 
-משחק "טנגרם" משני סוגים. אם אין לך תוכלי להדפיס את חלקי המשחק ולגזור 

אותם במדויק נספח 1

- 2 תמונות זהות:

האחת בשחור-לבן והאחרת צבעונית. תוכלו לצייר ציור ולצבוע אותו בעצמכן או 

להדפיס תמונה מהמחשב, כאשר אחת בשחור-לבן והאחרת צבעונית.

- תמונות וציורים המתארים תכונות שונות נספח 2

- סיפור "הילד והתעודה" נספח 3

- בריסטול גדול עם המשנה: "כשם שפרצופיהם שונים..." נספח 4

מהלך הפעולה

שלב א: העולם טוב כשהוא מגוון. 
נחלק את השבט לשתי קבוצות. לכל קבוצה ניתן משחק "טנגרם" ונבקש מהן 

לסדר את החלקים לקבלת ריבוע שלם. קבוצה אחת תקבל משחק "טנגרם" 

מקורי שבו החלקים הם בצורות שונות ואילו הקבוצה האחרת תקבל משחק 

שבו כל החלקים בצורת ריבוע בגודל זהה. מן הסתם, הקבוצה עם חלקי המשחק 

הזהים תנצח, אולם המשחק שלהן לא יהיה מעניין – לא יהיה אתגר בהרכבת 

המשחק. 

נסביר: אומנם לפעמים נראה שקל יותר כשכולן אותו הדבר, אבל בעצם כשכולן 

אותו הדבר אין חידוש וזה אפילו קצת משעמם... 

אפשר להמחיש את זה גם בעזרת שתי תמונות זהות: האחת בשחור-לבן 

והאחרת צבעונית. מה עדיף? 
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שלב ב: מהו התפקיד שלי? לכל אחת יש כוח מיוחד. 
נפזר על הרצפה תמונות וכרטיסים שונים המתארים תכונות שונות נספח 2. 

נבקש מכל אחת מהחניכות )לפי הסדר או לקום כולן יחד( לבחור כרטיס שנראה 

בעיניה מתאים ומתאר את זו שיושבת לימינה ולהעניק לה אותו. 

נשאל את החניכות מי רוצה לשתף את כולן בכרטיס שהיא קיבלה ולמה היא 

חושבת שקיבלה אותו. 

שלב ג: מה עושים עם כל הכוחות האלו? 
נספר לחניכות את הסיפור על הילד והתעודה נספח 3. אפשר לספר בעל-פה או 

רק לתאר את הסיפור. 

שלב ד: סיכום 

נציג לחניכות בריסטול גדול עם המשנה: "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם 

שונות" נספח 4. 

נסביר:
לכל אחת יש מאפיינים המיוחדים רק לה. הכישרונות והאופי שלה ייחודיים לה 

והם מה שאנחנו רוצים שהיא תתרום לשבט כולו. כאשר כל אחת בשבט תתרום 

את התכונות, המחשבות והרעיונות שלה ייווצר לנו שבט מעניין, יוצר ופעיל. 
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נספחים

נספח 1 - טנגרם

אם אין לך את המשחק "טנגרם" )מוכרים לפעמים בחנויות של "הכול בשקל"( 

תוכלי להדפיס את הצורה הבאה ולגזור במדויק על הקווים. לקבלת משחק מושך 

יותר – צבעי כל חלק בצבע אחר.
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טנגרם" עם חלקים זהים:

הדפיסי את הצורה הבאה וגזרי במדויק על הקווים. לקבלת משחק מושך יותר – 

צבעי כל חלק בצבע אחר.
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נספח 3 -  סיפור

הכלים שאלוקים נתן לי 
כמה רציתי לעשות אותו מאושר! כמה רציתי להביא לו – ולו רק פעם אחת 
– איזה "כמעט טוב" אחד במקום כל ה"המספיקים בקושי", אבל לא יכולתי.

הייתי אז אולי בכיתה ה' או ו'. ביום שבת אחד, כשרק אני ואבא שלי היינו 
בבית- החלטתי לדבר איתו על זה. להגיד לו שאני נורא מצטער שאני לא 

מביא לו אושר כמו שאחותי מביאה לו.
הוא שמע את מה שאמרתי, הסתכל עלי במבט האוהב שלו ובניגוד לאופי 
שלו שהוא אופי של בנאדם שבקושי מוציא מילה מהפה שלו – הוא נתן לי 

את ההרצאה הכי יפה ששמעתי בחיים שלי.
 "גדי", הוא אמר לי: "אבא לא אוהב את הילדים שלו בגלל שהם מביאים 

הביתה ציונים טובים. אבא אוהב את הילדים שלו בגלל שאי אפשר אחרת. 
הם בדם שלו. הם הנשמה שלו. הוא מוכרח לאהוב אותם. אפילו אם הם 
עושים דברים רעים, הוא בכל זאת אוהב אותם. אבל אתה, גדי, אתה אף 

פעם לא עשית דבר רע".

ניסיתי להגיד לו "אבל, אבא..." אך הוא הפסיק אותי ואמר: "ששש... גדי 
תקשיב, כשאלוקים ברא את העולם הזה – לצערנו או לשמחתנו, הוא 

החליט לברוא עולם מעניין, לא עולם מושלם. בגלל זה הוא ברא אנשים עם 
כל מיני צורות, כל מיני צבעים וכל מיני כישרונות ולכל אחד הוא נתן כלים 

אחרים: לזאת הוא נתן יופי, ולהוא הוא נתן ידיים טובות, לזה הוא נתן כישרון 
במוזיקה, ולהיא הוא נתן כישרון במתמטיקה. אנחנו לא יודעים למה אלוקים 
עושה מה שהוא עושה. אנחנו לא יכולים להאשים מישהו בכך שאלוקים לא 
נתן לו את הכלים האלה או האלה. אנחנו יכולים להאשים רק אנשים שלא 
מנצלים את הכלים שאלוקים כן נתן להם. בגלל זה, גדי, אני אומר לך דבר 
אחד ומסביר לך דבר שני. הדבר שאני אומר לך הוא: אל תתלונן על הכלים 
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שאלוקים נתן לך. והדבר השני שאני מסביר לך הוא שלפעמים לוקח לנו 
קצת זמן לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו, כי הכלים שהוא נתן הם ככה 

מתחבאים. אז תהיה סבלן, גדי. תהיה סבלן כמו אבא. יום אחד גם אתה 
תגלה שיש לך כלים טובים".

איך אהבתי אותו, את אבא שלי, באותו יום שבת! רציתי לחבק, או אפילו 
לנשק אותו, אבל התביישתי.

שנה או שנתיים אחרי השיחה הזאת מצאתי את הכלים שאלוקים נתן לי. 
ישבתי בשיעור אני-לא-זוכר-איזה. המורה שלנו היה חולה אז הייתה לנו 

מורה מחליפה. היא דיברה על מה שהיא דיברה, ואני בעולם אחר. פתאום 
ראיתי את המורה המחליפה עומדת על-ידי, ולפני שהספקתי להגיד מילה – 

היא סחבה לי את הנייר שקשקשתי עליו.
היא הסתכלה על הנייר ואמרה לי: "מה אתה עושה?" אמרתי לה: "סתם 
מקשקש". היא שאלה: "מה ציירת פה?" ועניתי לה: "סתם". היא שאלה: 

"סתם מה?" ואמרתי לה: "סתם ציירתי אותך עומדת על-יד הלוח".
היא לקחה את הציור והכניסה אותו לתיק שלה. אחר-כך התברר שאבא 

של המורה המחליפה הזאת הוא צייר בעל שם עולמי, והיא לקחה את הציור 
והראתה לו. בתוך כמה ימים הצייר בא לבית שלנו, הסתכל על עוד ציורים 
שלי ומיד המליץ להורים שלי לעשות הכול בשביל לטפח את הכישרון שלי 

בציור.

מה אני אגיד לך? מאותו יום אבא שלי הוציא את המיץ שלו בשביל שאני 
אוכל ללמוד עם הציירים הכי גדולים שיש – גם פה בארץ וגם בחוץ לארץ.

היום אני בן 42. בחודש שעבר פתחתי את התערוכה ה-28 שלי, והפעם-
בניו-יורק – במוזיאון לאומנות מודרנית.

ואבא שלי, שעכשיו הוא כבר בפנסיה, מה הוא אומר על כל ההצלחה שלי? 
הוא אומר: "מה אתם עושים רעש? הילד מצא את הכלים, והילד משתמש 

בהם..."
)אין מקור ברור לסיפור. הובא באתר "בא במייל"(
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נספח 4 - תכונות של בנות   

למדריכה- אם יש לך קלפים או תמונות )אפילו כרטיסים של משחק 
זיכרון וכד'( שאפשר להוציא מהם תכונות שונות – זה יכול להוסיף עניין 

ולרתק את החניכות. כמו כן, את יכולה כמובן להוסיף תכונות שמתאימות 
לחניכותייך כפי שאת מכירה אותן.

מנהיגהיצירתיתחרוצהמצחיקה

ותרניתמתחשבת נדיבהאחראית

חברותיתאכפתיתמעניינתטובת לב

בטוחה
סבלניתענווהבעצמה

בשלנית
מעולה ציירת

רחמנית
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פעולת ביסוס
לפעולה מספר 2

עזרים:
- מילות השיר "שיר ישראלי" / שלמה גרוניך ולהקת שבא

מהלך הפעולה:
נחלק לחניכות את מילות השיר "שיר ישראלי" / שלמה גרוניך ולהקת שבא.
נדבר עם החניכות על איך ההבדלים בין אחת לשנייה הם בעצם הייחודיות 

של כל אחת. הגוונים השונים תורמים לצבעוניות של השבט בפרט, וכפי 
שרואים בשיר – גם של כל עם ישראל. 

השלג שלך 
והמטר שלי 
הוואדי שלך 

והנהר שלי 
נפגשים סוף סוף 

בחוף ישראלי 
עם כל החלומות 

והגעגועים 
עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

העמק שלך 
וההר שלי 

היער שלך 
והמדבר שלי 

נפגשים סוף סוף 
בנוף ישראלי 

עם כל החלומות 
והגעגועים 

עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

ה- "למד" שלך 
וה- "חת" שלי 

ה-"עין" שלי 
וה-"ריש" שלך 

נפגשים סוף סוף 
עם תוף ישראלי 
עם כל החלומות 

והגעגועים 
עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים.

במקצב יווני 
עם מבטא פולני...

בסלסול תימני 
עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?

כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

 





חבורה של קודש!
פעולה מס' 3

המסר:
לקבוצה יש כוח גדול יותר מפעולה של בודדים, ולכן בתור קבוצה אנחנו 

יכולות לעשות פעולות שישפיעו על עם ישראל ויתרמו לו יותר.

עזרים:
- כיסאות כמספר החניכות

- סיפור להקראה וגם בתור צ'ופר: "הזקן ומשל המקלות" נספח

מהלך הפעולה: 

שלב א: כוחה של קבוצה.
נשחק משחק שמראה את כוחה של החבורה

)אפשר לשחק את שני המשחקים(:
אפשרות אחת- "חתול ועכבר": 

נעמוד במעגל, צמודות זו לזו, ונשלב ידיים זו בשל חברתה. נבחר חניכה 
אחת שתהיה ה'עכבר' וחניכה אחרת שתהיה ה'חתול'. ה'עכבר' יעמוד 

בתוך המעגל וה'חתול' –מחוץ למעגל. תפקידו של ה'חתול' לתפוס את 
ה'עכבר' הנמצא בתוך המעגל, ותפקיד ה'עכבר' להימלט מה'חתול'. 

תפקיד השבט הוא להגן על ה'עכבר' מפני ה'חתול' באופן הבא: נאפשר 
ל'עכבר' להיכנס לתוך המעגל ואז נחסום את כל הפתחים מכניסתו של 
ה'חתול'. ה'חתול' ינסה להידחף בכוח בין הבנות ולהיכנס לתוך המעגל 

כדי לתפוס את ה'עכבר'. אם ה'חתול' יצליח לפרוץ את המעגל, אז השבט 
צריך לפתוח ל'עכבר' פתח שממנו יוכל לברוח ובמקביל לחסום את 

יציאתו של ה'חתול' מן המעגל...
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אפשרות שנייה- "מעבירים את הכיסאות":
כל החניכות יעמדו על שורה של כיסאות. נבקש מהחניכות להעביר את 

כל שורת הכיסאות לקצה השני של החדר. יש לעשות זאת בתוך זמן קצר 
)בערך 5 דקות, ככל שיש פחות חניכות צריך יותר זמן(, ומבלי שאף אחת 

תרד מן הכיסאות לרצפה! 

הדרך:

)כדאי שהחניכות ינסו להגיע אליו לבד. אך אם הן יתקשו – נרמוז להן...( 
החניכה שעומדת על הכיסא הרחוק ביותר תעבור לכיסא שלידה ותעמוד 

יחד עם החניכה שעמדה שם קודם. היא תרים את הכיסא שעמדה עליו 
ותעביר אותו לחניכה שלצידה. כך הכיסא יעבור מיד ליד עד שיגיע לצד 

השני. כעת, אותה החניכה תלך על שורת הכיסאות )הן יצטרכו להצטמצם 
ולתת לה מקום( עד שתגיע לכיסא שלה שעבר לצד השני. ושוב, החניכה 

שנמצאת על הכיסא הרחוק ביותר תצטופף עם חברתה, הכיסא שלה יועבר 
מיד ליד עד לצד השני של השורה והיא תעבור אליו דרך הכיסאות. כך 

עושים עד ששורת הכיסאות תגיע לקצה השני של החדר.

בשני המשחקים אפשר לראות שאפשר להצליח רק כשהקבוצה פועלת יחד!

שלב ב: רק כשאתם מאוחדים!
נספר לחניכות את הסיפור "הזקן ומשל המקלות" נספח.

נשאל את החניכות:
מה אתן לומדות מהסיפור? מי הם עשרת הבנים בנמשל?

נרחיב את הנושא:
נדבר איתן על כך שהן מתגבשות כעת בתור שבט, חבורה. ככל שיהיו 

מחוברות יותר ומגובשות יותר יהיה להן יותר כוח, הן יוכלו להשיג הישגים 
משמעותיים, לשמור האחת על האחרת ויחד להוסיף טוב בעם ישראל.
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שלב ג: הרינו מקבלות עלינו.

נפתח דיון עם החניכות ונשאל:
מהו כוחו של השבט שלנו בתור חבורה? איך השבט שלנו יכול להעצים כל 

אחת ואחת? איך אנחנו נתקדם יחד בקיום תורה ומצוות?
נבקש מהחניכות להציע רעיונות לדברים שנוכל לקבל על עצמינו בתור 
שבט, כדי להתקדם בתורה ומצוות. אפשר לעשות סבב בין החניכות או 

לתת לכל אחת להציע רעיון באופן אקראי. 

נעשה הצבעה ונבחר נקודה אחת שבה השבט מחליט לעמוד בשנה 
הקרובה/ בחודש הקרוב, או מעשה טוב חד-פעמי של כל השבט.

לדוגמה:
לא מדברים לשון הרע בזמן הפעולה, כל פעולה נפתח בפרק תהילים 

להצלחת עם-ישראל, לא נדבר בתפילה, נעזור לנקות את הסניף במשך 5 
דקות בסוף כל פעולה, נכין משהו שישמח את הקומונרית או את כל הסניף 

ועוד ועוד...

שימי לב שהמעשה שהשבט מקבל על עצמו לא יהיה קשה להן מידי.
חשוב שיהיה אפשר לבצע אותו. עדיף מעשה קטן שבאמת יקרה

מאשר מעשה גדול שלא יקרה כלל...
חשבי איך לגרום לזה לקרות;

 אולי לתת אחריות לחניכה או להביא תזכורת נחמדה
 בפעולה הבאה וכד'.
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שלב ד: שבט יסוד – אנחנו חבורה של קודש!

נסכם: 
לקבוצה יש כוח גדול! בתור חבורה מגובשת אנחנו מסוגלות לפעול בצורה 

הרבה יותר טובה, וכשנהיה יחד, לכל אחת בקבוצה יהיה טוב יותר. כך גם 
בשבט שלנו: אנחנו קבוצה שיכולה להוסיף הרבה טוב, בואו נבחר לקדם 

אחת את השנייה לטוב ולגדול יחד בתורה ובמצוות. 
בואו נהיה חבורה של קודש!

המעשה שקיבלנו על עצמינו הוא חשוב מאוד ויש לו ערך גדול, אבל הוא 
רק חלק מכל הדברים שעוד נעשה יחד ונתקדם במהלך השנים.

נחלק לחניכות את הצ'ופר:
הסיפור שקראנו על כוחה של חבורה- "הזקן ומשל המקלות" נספח.
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נספח

הזקן ומשל המקלות
בעיר רחוקה חיה משפחה: אב, אם ועשרת בניהם.

 כאשר הרגיש האב הזקן שימיו ספורים, הוא קרא לעשרת בניו ואמר להם: 
"בניי, אני כבר מבוגר ולא נותר לי עוד זמן רב לחיות. הגיע זמני להיפרד מכם, 

אך קודם יש לי בקשה אחת: צאו החוצה והביאו מקל לכל אחד מכם".
הבנים הביטו זה בזה נבוכים. 'איזה צורך יש לאבינו הזקן בעשרה מקלות?!', הם 
תמהו. אביהם הזקן ראה את תמיהתם וחזר על דבריו: "כן, צאו החוצה וחזרו אלי 

עם עשרה מקלות; מקל אחד לכל אחד".
למרות תמיהתם ופליאתם מבקשת אביהם, יצאו הבנים אל מחוץ לבית ובתוך 

זמן קצר חזרו כשכל אחד אוחז במקל, כפי שהורה להם אביהם.
"נהדר", חייך האב. "עכשיו, קחו את עשרת המקלות וקשרו אותם יחד. נראה מי 

מכם יצליח לשבור את חבילת המקלות", אמר.
הבנים העבירו את אגודת המקלות מאח לאחיו. כל אחד 
מהם ניסה בכל כוחו לשבור אותה, אך לשווא. אף אחד 

מהבנים 
לא הצליח לשבור את אגודת המקלות.

"נו? אף אחד לא מספיק חזק בשביל לשבור את הזרדים 
האלה?!"

 שאל האב וסקר את פני ילדיו. 
"כעת," פנה האב לבניו, 

"תנו מקל אחד לכל אחד ונסו עכשיו לשבור את 
המקלות". 

הבנים, שכבר הבינו שמשהו לא רגיל מתרחש כאן, תפסו 
כל אחד מקל מהחבילה ושברו אותו.

"זה היה קל, הא?!" חייך האב. "ובכן, בניי היקרים, זה הלקח שאני רוצה 
שתלמדו: כדי לנצח אתכם, האויבים שלכם תמיד ינסו קודם להפריד ביניכם. אם 

כל אחד מכם ילך לבד וידאג רק לעצמו, יהיה קל לשבור אתכם כי מקל אחד 
נשבר בקלות. אבל אם תישארו יחד ותהיו מאוחדים – אף אחד לא יוכל להכניע 
אתכם! אף אחד לא יוכל לשבור אתכם לעולם, כמו שלא הצלחתם לשבור את 

המקלות הקשורים יחדיו". 
זוהי כוחה של קבוצה.

 )ע"פ האתר של ברסלב מאת קובי א.(



פעולת ביסוס 
לפעולה מס' 3

מהלך הפעולה:
הפעולה הזו היא יישום לנושא כוחה של החבורה והתרומה

של הסניף לסביבה. 

נבחר מראש אתר או מקום שמאוד ייעזר בחבורה שתבוא ותעשה סדר. 

לדוגמא: 
1. חנויות יד שנייה 

2. גן שעשועים מוזנח

3. חדר הציוד של הסניף 

4. שבטים קטנים יכולים ללכת לבתים של יולדות או שהאבא במילואים ולעזור 

לארגן את הבית 

אם יש לכן עוד רעיונות – שתפו באתר התנועה :( 

ניתן תפקיד לכל חניכה ונדאג לשוות מראה מזמין וטוב למקום שבו התנדבנו. 

כאשר נסיים נזכיר שוב את משל המקלות שבסיפור "הזקן ומשל המקלות". 

נחשוב עם הבנות איך דווקא בתור חבורה יהיה לנו קל יותר ויהיה לנו יותר סיפוק 

לעשות זאת, כשבתור יחידים אפילו לא היינו מעיזים להתחיל.... 
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עם ישראל ותנועת אריאל 
פעולה מס' 4 

המסר:
כשאנחנו באות לסניף אנחנו חלק מתנועה גדולה שמשפיעה בכל הארץ. גם 

אנחנו רוצות להשפיע על עם ישראל ולהיות חלק מהפעילות של התנועה למען 

עם ישראל.

עזרים:
- פאזל דו צדדי נספח 1

- צ'ופר: תפילה לבניין בית המקדש נספח 2

מהלך הפעולה: 

שלב א: 'כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן'.
נשלח את החניכות למשימה: נבקש מכל חניכה להביא לחדר שעון או תכשיט 

אחד )שישיגו משאר החניכות בסניף(, בתוך דקה וחצי. אם אין הרבה חניכות 

בסניף או בשבט אפשר לבקש מהחניכות לומר במשך דקה וחצי כמה שיותר 

מילים טובות. כל אחת בתורה או כולן יחד.

נשאל את החניכות: 
"איך מהר כל-כך נוצר אוסף שעונים בחדר?" / "איך יש לנו כל כך הרבה מילים 

טובות בחדר?" נסביר: אנחנו הרבה חניכות, וכאשר כל אחת הביאה שעון אחד 

נהיו הרבה שעונים בחדר, כל אחת אמרה מילה אחת או יותר ונהיו בחדר הרבה 

מילים טובות.

נחוד חידה:
אם היינו מבקשים מכ-ל החניכים בתנועת אריאל להביא שעון אחד לחדר, כמה 

שעונים היו כאן??
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ניתן לחניכות לנחש מספרים. אפשר להבטיח הפתעה למי שתהיה הקרובה 

ביותר לתשובה הנכונה.

תשובה:
היו כאן כ-15,000 שעונים. יש בתנועת אריאל כ-15,000 חניכים!!

שלב ב: אז מה יכולים לעשות חניכים רבים כל-כך?
בנספח 1 תמצאי חלקי פאזל. על כל חלק מתואר מעשה טוב שעשו חניכות 

בסניפים שונים של תנועת אריאל. נניח את חלקי הפאזל על הרצפה )אם השבט 

גדול אפשר להכין כמה פאזלים( וניתן לחניכות לחבר את הפאזל.

נבקש מהחניכות להפוך את הפאזל על גבו, ונקבל את ציור בית המקדש.

שלב ג: כל מצווה – אבן לבית המקדש.

נסכם: 
כל אחת פה היא חלק מהשבט. השבט הוא חלק מהסניף, והסניף הוא חלק 

מתנועה גדולה שמוסיפה המון טוב בעם ישראל. בואו נהיה חלק מזה! נעשה טוב 

ונקרב את הגאולה ואת בניין בית המקדש!

נחלק צ'ופר: 
תפילה לבניין בית המקדש )נספח 2( ונקרא אותה בקול.
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נספחים
נספח 1: פאזל דו-צדדי 

הפאזל הבא הוא דו-צדדי: בצד אחד מעשים טובים שעשו בסניפים שונים בתנועת אריאל, 
ובצד השני ציור של בית המקדש. צלמי בצד אחד של הדף את פאזל המעשים הטובים ובצד 
השני את הציור של בית המקדש. לחילופין, צלמי את הפאזלים על שני דפים שונים הדביקי 

אותם זה לזה, כעין דף דו-צדדי.  

שבט הראל במעלה 
הזיתים שבירושלים 

התחילו להפעיל 
מועדונית לילדי 
שכונת כפר 

התימנים.

סניף כפר גנים היה 
בירושלים בשבת והלך 
לבית החולים "שערי 
צדק" כדי לשמח את 

החולים

שבטים גלעד 
ומעוז מסניף 
אילת יצאו 

לחלק
 ממתקים 

לחיילים לכבוד 
שבת.

סניף נווה וסניף בני-
נצרים יצאו יחדיו למבצע 

קמחא דפסחא.
הבנות אספו מצרכים 
שונים בעבור משפחות 

נזקקות.

סניף לוד יצאו 
בפורים לשמח 
את דיירי בית 

האבות 
"נווה שבא" 

שבעיר

שבט צור בסניף 
רמת בית שמש 
יצאו במבצע 

"אומרים תודה – 
ובו צי'פרו והודו 

לעובדי עיריית בית 
שמש על פעילותם 

למען העיר.

שבט מעוז בסניף 
מעלה אדומים 

הרים הפנינג ענקי. 
כל ההכנסות היו 
מיועדות לתרומה 

לחיילי צה"ל ולמגורשי 
גוש קטיף.

סניף בית-אל יצא לערב 
התרמה מיוחד לטובת 

עמותת "עלה".

סניף קצרין לקחו חלק 
בהפנינג חנוכה שנערך 

אצלם בעיר.

גרעין צור בסניף 
שדרות יצאו 

בשמחה למבצע 
התרמה בעיר,
 למען משפחה 

נזקקת.

סניף פתח-תקווה 
בכפר אברהם הלכו 

לעזור לגמ"ח רעננה

סניף קטמון יצאו לחלק 
לתושבי השכונה אגרות 

שנה טובה.

סניף רחובות 
יצאו ל'הפצות' 
ברחבי העיר 
כדי להיפגש 
עם הגוונים 
השונים בעם.

שבט מעוז בסניף מבשרת 
ביקרו קבוצה של קשישות. 
הן שיחקו איתן, שרו יחד 

שירים וכמובן דיברו 
איתן ושמעו את סיפוריהן.

סניף הר 
ברכה 
התכנס

 ללימוד משותף 
בחופש.

בנות סניף מעגלים 
הכינו פעילות 
לילדי היישוב.

צד א'
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צד ב'



(מתוך סידור מתקופת הגאונים)

נספח ב'- תפילה לבניין בית המקדש







מערך פעולות 
לשבטים 

גלעד- דביר
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התורה כוללת
 כל הטובות שבעולם

פעולה מס' 1 

המסר:
הקב"ה העניק לנו את התורה כדי שנדע מהי הדרך הנכונה בכל תחומי 

החיים.
אנחנו רוצים ללכת עד הסוף בדרך התורה. 

עזרים: 
- כרטיסיות מושגים    נספח 1

- סוכריות 
- בריסטול גדול שכתובה עליו סיסמת התנועה: "תורת חיים בעוז"

- צ'ופר: קטע קומיקס    נספח 2

מהלך הפעולה:

שלב א: למה אנחנו צריכים את התורה?
נכין ארבע כרטיסיות נספח 1 שבכל אחת כתובה מילה: משפחה / חברות / בית ספר / תורה.

 נסדר את הכרטיסיות בסדר הבא:
  1( חברות

  2( משפחה
 3( בית ספר

 4( תורה )כרטיסייה זו נשמור בצד(. 

נניח כרטיסייה אחת על הרצפה ונשאל את החניכות: 'בשביל מה אתן צריכות את זה?' 
לחניכות יהיה קל להסביר בשביל מה הן צריכות חברות או משפחה. 

לגבי בית ספר יהיה להן קשה יותר, אבל נראה להן את היתרונות- הן נפגשות עם חברות, לומדות, 
מתפתחות...

לבסוף נניח את הכרטיסייה האחרונה שעליה כתובה המילה 'תורה' ונשאל את החניכות: 'בשביל מה אתן 
צריכות את התורה? מה היא נותנת לכן?' נשמע את התשובות שלהן ונשאל עליהן שאלות

)נשאל מי מסכימה עם מה וכו'( כדי לעורר דיון .

ננסה להגיע לשאלה 'בשביל מה אנחנו צריכים בכלל את התורה??'

שלב ב: התורה היא הבסיס

נצא לשטח גדול )מגרש וכדו'( ונפזר בו כמה סוכריות.

נבחר כמה מתנדבות, נכסה להן את העיניים ונגיד להן למצוא את הסוכריות בתוך שתי דקות, בלי שום עזרה.

לאחר שתי דקות נבדוק כמה סוכריות הן הצליחו לאסוף )אם בכלל...( ונבקש מהן לחפש את הסוכריות במשך 

שתי דקות נוספות, אך הפעם נגיד לשאר בנות השבט שהן יכולות לכוון אותן בדיבור בלבד

)לכי ימינה, לכי שמאלה, עוד צעד אחד וכו'(.

 כשהזמן תם נספור כמה סוכריות הן הצליחו הפעם לאסוף.
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נסביר: 
הקב"ה לא שם אותנו בעולם הזה 'סתם', בלי סיבה. יש לנו פה משימה לעשות ודרך שאנחנו צריכות לעבור 

בחיים. נכון, זה קשה ואנחנו לא ממש יודעות את הכיוון ולאן צריך ללכת – כמו הבנות שהלכו בעיניים 
מכוסות ולא ידעו לאן. 

לכן הקב"ה נתן לנו מתנה – את התורה; הוראות שמכוונות אותנו לאן ללכת. 
התורה היא בעצם המתנה הכי טובה שלנו, היא המצפן שמראה לנו איך להתנהג ומה הכי טוב בשבילנו.

שלב ג: רוצים תורה!
נשחק במשחק 'תופסת' ונגיד לבנות שהן יכולות לרוץ לכל כיוון שהן רוצות – בכל הישוב / שכונה, לא רק במרחב 

המוגבל של הפעולה )נגיד להן כמובן שיחזרו בתוך חמש דקות(. כשהן יחזרו נשאל אותן איך היה.

כמובן שעם כל זה שזה כיף, המשחק מאבד את העניין כי התופסת לא תצליח לתפוס את הבנות במרחב 
כזה גדול, ולבנות לא יהיה טעם לרוץ כשהתופסת לא באופק... נסביר שככה אנחנו בלי התורה, בלי 

הגבולות שלנו. כמו שבדרך כלל במשחק 'תופסת' מתמקדים באזור מסוים כי אחרת אנחנו פשוט הולכים 
לאיבוד ולא נהנים בכלל, כך גם בלי המיקוד שהתורה ממקדת אותנו אנחנו נלך לאיבוד.

אפשר כמובן לשחק במשחק אחר בהשמטת החוקים והגבולות שלו...

שלב ד: סיכום

נשאל את החניכות: 'מי יודעת מה הסיסמא של התנועה שלנו?'

אחרי שהן יענו "תורת חיים בעוז", נניח את הבריסטול הגדול עם הסיסמה על הרצפה ונשאל אותן אם הן יודעות 

מה זה אומר.

לאחר שנשמע מהן כמה תשובות נספר להן שזה הנושא שנעסוק בו בחודש ארגון הקרוב; נראה שתנועת אריאל 

רואה תפקיד מהותי בקיום התורה ובהנחלת קיומה בעמ"י. 

בפעולה היום דיברנו על מה היא התורה בשבילנו ועד כמה אנחנו רוצים אותה ושמחים בה. התנועה 
שלנו, תנועת אריאל, חרטה על דגלה את נושא התורה – אנחנו אוהבים את התורה, עוסקים בה, לומדים 

ומקיימים אותה, והכול מתוך שמחה ורצון. 

נשאל את החניכות מהי צורת סמל התנועה? לוחות הברית! התורה שלנו!

נחלק את הצ'ופר: קטע קומיקס מתוך הספר של נתנאל ובת אל אפשטיין    נספח 2. 

נסביר:
 יש בתורה שלנו הכול! אמנם לכאורה מערכות הגוף פועלות בלי התורה; אנחנו יכולים לנשום, לאכול 

ולחיות בלי התורה – אך כל זה חסר משמעות וערך. התורה היא שנותנת לנו את המשמעות. 
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נספחים

נספח 1: כרטיסיות 

נספח 2: צ'ופר
קטע קומיקס מתוך הספר של נתנאל ובת אל אפשטיין.

משפחהחברות

בית 
תורהספר

מתוך הספר, מפגש הפ"ש בהוצאת "ראש יהודי"
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תורה

פעולת ביסוס 
לפעולה מספר 1

עזרים: 
- מילות השיר "התורה כוללת" ואמצעים להשמעתו  

מהלך הפעולה:

נזכיר את המסר של הפעולה בשבת:
התורה היא ספר ההליכה – ספר ההתנהגות הנכונה. התורה מורה לנו איך נכון לחיות, 

ולכן אנחנו רוצים לקבל עלינו את התורה – "כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם". 
נחלק לבנות את מילות השיר "התורה כוללת"- מתוך דברי האור החיים הקדוש לפרשת כי תבוא,

ונשמיע אותו. 

התורה כוללת כל הטובות
אם היו בני אדם מרגישין

במתיקות ועריבות טוב התורה,
היו משתגעים ומתלהטים אחריה.

ולא יחשב בעיניהם 
מלוא עולם כסף וזהב למאומה,

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
)אור החיים הקדוש לפרשת כי תבוא(





ותן חלקנו בתורתך
פעולה מס' 2 

המסר: 
איך אני יכולה לשמור ולקיים את התורה בצורה הטובה ביותר בחיים הפרטיים שלי? אנחנו חייבות לעשות 

השתדלות ולדעת שגם מעשה קטן יכול להשפיע ולתרום תרומה גדולה. 

עזרים:
- דו-שיח    נספח 1

- קוביות משחק
- כתרים כמספר החניכות + מהדק נייר

- פתקים שכתובות עליהם תכונות שונות    נספח 2
- צ'ופר    נספח 3

מהלך הפעולה:

שלב א: אנחנו קשורים לזה!

נתחיל בהצגה:
נקרא לשתי חניכות וניתן להן את הכרטיסיות של הדו-שיח – הסיפור של מעמד הר סיני 

)נספח 1. כדי לעזור לחניכות אפשר להדגיש לכל אחת את המשפטים שלה(. 
נבקש מהחניכות להציג את הדו-שיח.

נסביר לחניכות: "כן! כולנו באמת היינו שם!! הנשמות של כולנו היו במעמד הזה, זה חלק מאיתנו וטבוע בנו 
ולא משהו רחוק ומנוכר.

יש לנו חלק בדבר הגדול הזה, יש לנו את השליחות שלנו ואת מה שהקב"ה רוצה שנקיים בעולם הזה".
כעת נסתייג ונשאל: "רגע-רגע, אבל איך נדע מהי השליחות שלנו בעולם הזה?!"

שלב ב: יש לי תפקיד

נביא לחניכות משחק הרכבה כגון קוביות בנייה מעץ, קליקס, לגו וכיו"ב ונאחל להן "בהצלחה!" 

בלי לומר להן מה עליהן לעשות.

מן הסתם, החניכות יתחילו לבנות מגדל או משהו דומה. 
נסביר להן שכל אחת בעולם הזה קיבלה כלים, כלים שהקב"ה יודע שצריכים להיות בעולם עכשיו כדי 
לתרום לו. לכל אחת יש כישרונות ויכולות – והם הכלים שדרכם תוכל לתרום לעולם על פי דרכה של 

תורה.
אז איך נגלה מהם הכלים שלנו?

שלב ג: מהם הכלים שלי?
נחלק לחניכות את הכתרים ונהדק לכל כתר תכונה מסוימת    נספח 2. 

כל חניכה צריכה לגלות מהי התכונה שיש בכתר שלה באופן הבא: נגיד להן לארגן ביחד ערב כיתה. 
החניכות יתייחסו לכל אחת לפי התכונה שיש על הכתר שלה. למשל, אם למישהי כתובה המילה 'חרוצה'- 
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שאר הבנות יתייחסו אליה כאל בת חרוצה, וכן הלאה. כשכולן יצליחו לגלות את התכונות שלהן נשאל 
אותן איך הן גילו.

התשובה שלה נצפה היא 'לפי היחס של הסביבה אלינו'.

נסביר:
שככה גם בחיים- לפי מה שאנשים אומרים לנו, לפי מה שאנחנו רואות שאנחנו טובות בו ומצליחות בו- 

זוהי כנראה השליחות שלנו.

שלב ד: המחויבות שלי לתפקיד

נשחק משחק: 
נסדר מעגל של כיסאות ונבקש מהחניכות לשבת עליהם כשמשענת הכיסא לשמאלן )כמו רכבת עגולה(. 

נגיד לחניכות להישען אחורה עד שייווצר מעגל שבו כל אחת 'שוכבת' על חברתה כשהרגליים שלה 
מונחות על הרצפה. כעת נעבור בין החניכות ונוציא את הכיסאות. המטרה של החניכות היא להישאר 

יציבות למרות זאת!

נסביר: 
לא מספיק שיש לנו כלים – יש לנו גם מחויבות. הרי אם אחת הבנות תחליט פתאום ש'לא בא לה' 

– המעגל כולו יקרוס! לכל אחת מאיתנו יש מחויבות לתפקיד שלה! 
אפשר גם לשחק במשחק "פירמידה אנושית", בעל רעיון דומה )נבקש מהחניכות להסתדר זו על גבי 

זו בצורת פירמידה, עד שהעליונה ביותר תגיע לתקרת הסניף(. בשני המשחקים המחויבות של כל בת 
לתפקיד ולמקום שלה הוא קריטי. אם היא לא תעשה את זה הדברים ישתבשו או לא יקרו.  

שלב ה: סיכום 

נחלק לחניכות את הצ'ופר "לא עליך המלאכה לגמור"   נספח 3

ונסביר להן את משמעות המשפט. 

להמחשה אפשר לספר או להציג סיפור על מלך שנתן לעבדים שלו משימה:
הוא העמיד אותם לפני בור ענק וריק ואמר שמי שיעבוד במילוי הבור – יקבל כסף על כל שעת עבודה. 

הפועלים התחילו לעבוד, ואחד מהם התייאש מהר מאוד. שאל אותו חברו: "מדוע אתה מתייאש?" 
והוא ענה: "אנחנו בחיים לא נצליח למלא את הבור!" אז החבר שלו הסביר לו: "אף אחד לא ביקש מאיתנו 

למלא את הבור. ביקשו מאיתנו לעבוד לפי שעות. נעבוד כמה שנוכל ועל כל שעה נקבל שכר..."
אנחנו לא מחויבים לתקן את העולם. , אנחנו מחויבים לעשות את ההשתדלות שלנו בכל הכוח!!

גם אם זה נראה לפעמים קטן ומייאש, אסור להתייאש! 
גם מעשה קטן יכול להשפיע ולתרום תרומה גדולה! 
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נספחים

נספח 1: דו-שיח 

נספח 2: תכונות
  

יוסי: הי! מה נשמע? מה איתך?!

חיים: אני מכיר אותך? מי אתה?

יוסי: בטח! מה, אתה לא זוכר אותי??

חיים: לא, אני לא זוכר... מאיפה אני אמור להכיר אותך?

יוסי: באמת?! אני לא מאמין שאתה לא זוכר!! תחשוב 

קצת, תנסה להיזכר...

חיים: לא זוכר... נו, תגיד לי מאיפה!

יוסי: יודע מה? אתן לך 20 שקלים אם תצליח להיזכר!

חיים: וואי וואי אני באמת לא זוכר... אולי היית איתי 

בצבא?

יוסי: לא... יאללה, 50 שקלים!

חיים: ממ... בבית הספר היסודי?

יוסי: לא. 100 שקלים!

חיים: אין לי מושג, אני נכנע. עכשיו תגלה לי?

יוסי: לפני יותר משלושת אלפים שנה, עמדנו ממש אחד ליד 

השני במעמד הר סיני!

מנהיגהיצירתיתחרוצהמצחיקה

יסודיתמתחשבת נדיבהאחראית

חברותיתאכפתיתהחלטיתטובת לב

בטוחה
סבלניתענווהבעצמה
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נספח 3: צ'ופר
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פעולת ביסוס 
לפעולה מספר 2

עזרים: 
סוכריות כמספר החניכות שעל כל אחת כתוב שם של חניכה 

מהלך הפעולה:
בשבת למדנו שלכל אחת מאיתנו יש משהו שמיוחד רק לה, ודברים שרק היא יכולה לתת ולתרום בעמ"י. 

לפני הפעולה נכין סוכריות טופי, ועל כל אחת מהן נכתוב שם של אחת מבנות השבט.

נשב במעגל וכל אחת תקבל סוכריה עם שם של חניכה אחרת. נבקש מאחת הבנות להתחיל באופן הבא: 
החניכה תחזיק בסוכריה ותגיד: 

"אני נותנת את הסוכריה ל_____ )השם שכתוב על הסוכריה(, ואני רוצה להגיד לך שאני מרגישה שאת 
מיוחדת ב_______". נעשה סבב בין כל החניכות עד שכל הסוכריות יגיעו ליעדן.

 





תנועת אריאל כמגדלור
פעולה מס' 3

המסר: 
השליחות שלנו בתנועת אריאל היא הפצת השלמות והמתיקות של התורה בכל חלקי עם ישראל. יש לנו 

תפקיד – לחבר את עם ישראל לתורת ישראל ולבורא העולם. 

עזרים: 
- 100 )או פחות( דפי נייר בגודל A4 + סלוטייפ

- 'מפה' למסלול ההליכה  נספח 1
- פסוק מספר משלי  נספח 2

- שקפים שמרכיבים את סמל התנועה  נספח 3

מהלך הפעולה:

שלב א: הרצון לתת
נשחק במשחק "הטבעת" או "הסיכה" )או משחק אחר שבו צריכים לגייס אביזרים מהחניכות, כמו "שעון 

- מה", "גולם במעגל" – שבעבורו צריך חולצה או מטפחת, וכיו"ב(. נסב את תשומת הלב של החניכות לכך 
שכששאלנו למי יש חפץ לצורך המשחק – כולן רצו שנשתמש דווקא בחפץ שלהן. 

בסיום המשחק נשאל את הבנות: "שמתן לב שכולן רצו שישתמשו בחפץ שלהן? זה כמו שבדרך כלל 
כשמישהו שואל "למי יש שעון?" – כל מי שיש לו שעון יענה מיד מה השעה, ולא יחכה שיישאל מה השעה". 

הרצון לתת טבוע בבני אדם. יש לנו הרגשה שנוכל לעזור, שיש לנו משהו שאנחנו יכולים לתת – ואנחנו 
רוצים לתת אותו! 

שלב ב: הצורך לתת
נשחק במשחק "מסלול": נסדר 100 דפים על הרצפה ב-10 שורות ו-10 עמודות )נבחר שתי חניכות: לאחת 

נביא את מפת הדרך נספח 1 ולאחרת נגיד ללכת במסלול, אולם על הרצפה המסלול לא מסומן – הדפים 
לבנים. רק מי שמחזיקה את המפה יודעת את הדרך, ולכן היא צריכה לכוון במילים בלבד )צעד אחד 

קדימה, שני צעדים שמאלה וכו'( את החניכה שהולכת במסלול.
אם המסלול נראה מורכב מידי או גדול מדי בשבילכם – תוכלו כמובן להכין מפה קטנה יותר או פשוטה 

יותר.
כשהחניכה תשלים את ההליכה במסלול נניח על הרצפה את הדף שכתוב עליו הפסוק ממשלי- "אל תמנע 

טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות" נספח 2. נבקש ממישהי להקריא את הפסוק ונשאל את החניכות מה 
הן מבינות ממנו. 

נסביר: 
לפעמים יש לי משהו טוב שגם לאחרים הוא טוב, ולא יקרה לי כלום אם אתן גם להם ממנו. אל תמנע 
מלעשות טובה לאדם מסוים כאשר יש באפשרותך להיטיב לו. כמו שקרה עם החניכה שהחזיקה את 

המפה – יש לה משהו שאין לאחרות והיא לא יכולה למנוע מהחברות שלה את השימוש בו – היא חייבת 
לעזור להן בעזרת המפה. או כמו למשל הטבה או הנחה מסוימת שאני יכולה לקבל – ואני יכולה להודיע 

עליה לעוד חברות שלי שזכאיות להנחה וייהנו ממנה. 
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עכשיו נתייחס לתנועת אריאל: 
יש משהו טוב בתנועה שלנו. למדנו בפעולות הקודמות על התורה- שאנחנו מניפים את הדגל שלה; 

שאנחנו קוראים לקיום התורה בשלמות וללא פשרות; ואת הדבר הגדול הזה שיש לנו אנחנו רוצים – 
ואפילו גם קצת חייבים – להעניק לכולם! להראות לכל העם שלנו את הטוב שיש לנו – שהיא התורה 

שאנחנו חיים אותה ובעצם היא שייכת לכולם!

שלב ג: זאת התנועה שלי
נניח על הרצפה שלושה שקפים שמרכיבים יחד את סמל התנועה )נספח 3(. נסביר: הסמל כולל בתוכו את 

שלושת הערכים המרכזיים שלנו כתנועה- עם ישראל, היושב בארץ ישראל וחי לאורה של תורת ישראל. 
אנחנו רוצות לשלב את הכול.

שלב ד: יש לנו כוח לתת

נשחק במשחק "חתול ועכבר". 
לאחר המשחק נסביר את כוח הקבוצה:

רק בזכות הכוח שלנו ביחד – הצלחנו לשמור על העכבר. 
להמחשה נוספת אפשר לתת לחניכות להתנסות במשל ַהֻּמָּכר של האב והמקלות: נביא לחניכות שתי 

חבילות שיפודים. ממישהי אחת נבקש לשבור את חבילת השיפודים יחד, וממישהי אחרת – לשבור את 
השיפודים אחד אחד... 

נבקש לחניכות לצאת ושכל אחת תאסוף כמה שעונים )או כל פריט אחר( שהיא יכולה )להביא מבנות 
אחרות בסניף וכו'(. בתוך זמן קצר יהיו לנו הרבה שעונים. איך זה קרה? כל אחת מהחניכות דאגה להביא 

כמה שיותר, וכך הגיעו לכאן הרבה שעונים. כך גם אנחנו בתור תנועה- יש לנו כוח, כוח עצום להזיז 
עולמות!

 

שלב ה: סיכום 
בפעולות הקודמות למדנו על הערך של התורה והחשיבות שלה בשבילנו. היום הבנו שאנחנו רוצות, 

יכולות וצריכות להשפיע ולהעביר גם לאחרים את דגל התורה שחשוב לנו כל-כך בתנועה. זאת השליחות 
שלנו!! בתור תנועה יש לנו תפקיד גדול בעם הזה: אנחנו יכולות להעביר ביחד משהו גדול ומשמעותי כל-

כך בעם, אנחנו יכולות לשנות דברים ולהשפיע.

נשאל את החניכות וניתן להן לענות בעצמן: מהו התפקיד שלנו בתור תנועה? מה אנחנו רוצות לעשות? 
מהם המטרות והיעדים שלנו?
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נספחים

נספח 1: מפת דרך

 

נספח 2: פסוק

אל תמנע טוב מבעליו
בהיות לאל ידך לעשות".

 )משלי ג' כ"ז(
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נספח 3: חלקי סמל התנועה

למדריכה- הדפיסי את חלקי הדגל על שקפים כדי שאם נניח את החלקים האחד מעל השני – ייווצר לנו סמל 

התנועה במלואו.
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פעולת ביסוס
 לפעולה מספר 3

עזרים: 
פתקים וכלי כתיבה 

מהלך הפעולה:
נשאל את הבנות את השאלה ששאלנו בשבת- מהו התפקיד שלנו בתור תנועה? מה אנחנו רוצות לעשות? 

מהם המטרות והיעדים שלנו? נכתוב על פתקים כל מה שהחניכות מעלות ונשאל אותן: 

"מה אנחנו כבר עושות בתנועה? מה אנחנו, שבט גלעד/ דביר בסניף ____, יכולות לעשות? כדאי מאוד 
לכתוב את הדברים ולתלות אותם מתחת אחד הקטעים שהבאנו לחניכות בפעולות הקודמות: "אל תמנע 

טוב מבעליו" או "לא עליך המלאכה לגמור". 
 





תורת חיים בעוז!
פעולה מספר 4

המסר: 
להיות חניכה בתנועת אריאל זה אומר להיות חניכה של משהו משמעותי ומשפיע בעם ישראל. הפעילות 

נובעת מהרצון שלנו לגאולה שלמה ולהשראת שכינה בעם ישראל. 

עזרים: 
- דף גדול שכתובה עליו הסיסמא של התנועה 

- לוח איקס עיגול + איקסים ועיגולים – שימי לב להכין לפני שבת
- שאלות ותשובות )מופיע בסוף החוברת בעמ' כשיהיה אחרי עיצוב(  

- קטעי עיתונות )נספח 1(
- מילות "שיר חצי היובל" )נספח 2(

- מילות השיר "על כפיו יביא" / יורם טהרלב )נספח 3(

מהלך הפעולה:

שלב א: מהו עוז?
נציג לחניכות את הסיסמא של התנועה- "תורת חיים בעוז".

נשאל: בפעולות שהיו עד עכשיו למדנו למה הכוונה 'תורת חיים', אבל למה הכוונה 'בעוז'? מה זה עוז? 

כדי לענות על השאלה נשחק במשחק "שני כלבים ועצם", אך נגיד לקבוצה אחת שלא תנסה לנצח; שלא 
ירוצו מהר, שלא יתאמצו. כעבור כמה דקות נתחיל את המשחק שוב, והפעם לפי כללי המשחק המקוריים, 

כאשר שתי הקבוצות מתאמצות לנצח.

נשאל את החניכות "מה היה ההבדל בין המשחקים השונים?" לכולם ברור שכשמשחקים בלי להט, בלי 
רצון וכוח – הכול נראה מדכא יותר, עייף, משעמם... 

לכן מגיעה המילה 'עוז'. 
הסיסמא של התנועה שלנו היא "תורת חיים בעוז" – למה דווקא ב'עוז'? פירוש המילה 'עוז' הוא כוח. 

צריך לעשות את זה בכל הכוח, עם רצון, עם חשק, בלי לוותר לעצמינו ולהתעייף – אלא כמו בפעם השנייה 
ששיחקנו "שני כלבים ועצם" – רצינו לנצח!! לא ויתרנו ולא התפשרנו!

זה מה שהתנועה שלנו מחדשת – את הרצון לעשות דברים בכל הכוח. בלי להתפשר, להתעייף או לוותר.  

שלב ב: אז מה אנחנו עושים?
נשחק משחק "איקס עיגול", כאשר החניכות צריכות לענות על שאלה לפני שהן בוחרות מקום להניח בו 

את הסימן שלהן ראי בעזרים. 
שימו לב על אילו שאלות הן ידעו לענות נכון ועל אילו לא. 

אנחנו משערות שיהיו חניכות שיופתעו מכל מיני נתונים, וזה הזמן להגיד להן: "אנחנו תנועה גדולה 
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וחזקה שפועלת וגדלה! מצטרפים חניכים, מצטרפים סניפים, יש מהפכה גדולה שהתנועה שלנו מעירה. 
איזה כיף שאנחנו חלק מהדבר הגדול הזה!!"

שלב ג: מה עושים בתנועת אריאל? 
נחלק לכל אחת מהבנות קטע או כמה קטעים מעיתון נספח 1, ונבקש מהן להקריא אותן. נשאל אותן מהן 
התחושות שלהן מהכותרות והאם הן יכולות להוסיף עוד דברים שעשו בעצמן בסניף או ששמעו עליהם.

נלמד ביחד עם החניכות את השיר שנכתב ביום ההולדת ה-30 לתנועה: ודאי שהן מכירות את הפזמון, אך 
זו ההזדמנות להכיר להן גם את מילות שאר השיר נספח 2.

נחלק להן את השיר ונדבר איתן עליו: איך בתנועה אנו חושבים ומצפים ופועלים לקידום הגאולה ולמען 
עם ישראל וארץ ישראל. לשם אנחנו מכוונים ולשם אנחנו שואפים – להניח במקדש את אבן הפינה! אנחנו 

לא יושבות ומחכות, אלא פועלות למען זה בכל היכולות שלנו ובכל יום ויום מצפות לבניין אריאל!!!

לחילופין, אפשר להקריא לחניכות את השיר "על כפיו יביא" / יורם טהרלב נספח 3. לאחר מכן נדבר על כך 
שכל אחד יכול לקדם את הפעילות למען הגאולה. 
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נספחים
נספח 1: קטעי עיתונות
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נספח 2:

שיר השלושים

בלב נמצאת האמונה
בנפשנו היא הומה,

ארץ קודשנו – תקווה נושנה
לעד בלבבנו היא חיה.

פזמון:
תורת חיים בעוז – אריאל

לאחדות ולשלום – אריאל
לקדושה וטהרה – אריאל

לבניין בית הבחירה – אריאל.
תורת חיים בעוז – אריאל

לאחדות ולשלום – אריאל
לקדושה וטהרה – אריאל

לעד היא בלבבנו – ישראל.
אריאל.

חזון ההתיישבות, חזון של צמיחה
קורא לנוער לבניין האומה

בלב חזק ובגבורה
ננהיג עמינו בדרך התורה.

פזמון:
תורת חיים בעוז – אריאל

לאחדות ולשלום – אריאל
לקדושה וטהרה – אריאל

לבניין בית הבחירה – אריאל.
תורת חיים בעוז – אריאל

לאחדות ולשלום – אריאל
לקדושה וטהרה – אריאל

לעד היא בלבבנו – ישראל.
אריאל.

הר הבית נצח נחלה
לבניין אריאל נפשנו כלתה,

לשוב ולחדש את פני האומה
בעבודת ה' בשיר וברננה.

פזמון:
תורת חיים בעוז – אריאל

לאחדות ולשלום – אריאל
לקדושה וטהרה – אריאל

לעד היא בלבבנו – ישראל.
אריאל.
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נספח 3: 

על כפיו יביא / יורם 
טהרלב

ברחובנו הצר 
גר נגר אחד מוזר 
הוא יושב בצריפו 

ולא עושה דבר. 

איש אינו בא לקנות, 
ואין איש מבקר, 
ושנתיים שהוא 
כבר אינו מנגר. 

והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו 
לבנות כיסא לאליהו שיבוא, 

על כפיו אותו יביא, 
לאליהו הנביא. 

והוא יושב ומחכה לו 
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, 

על סודו שומר ומחכה לו 
מתי כבר יגיע היום. 

ברחובנו הצר 
גר סנדלר אחד מוזר 

הוא יושב בצריפו 
ולא עושה דבר. 

מדפיו הריקים 
מכוסים באבק 

כבר שנתיים מונח 
המרצע בשק. 

והוא חולם כי נעליים הוא תופר, 
ָּבן על הרים ִיְנוּו רגלי המבשר. 

על כפיו אותן יביא, 
לאליהו הנביא. 

והוא יושב ומחכה לו... 

בירושלים ישנו 
איש לגמרי לא צעיר, 

שבנה הרבה בתים 
בכל פינות העיר. 

הוא מכיר כל סמטה, 
כל רחוב ושכונה, 

הוא בונה את העיר 
כבר שבעים שנה. 

והוא חולם כי כמו שאת העיר 
בנה, 

יניח למקדש את אבן הפינה. 
על כפיו אותה יביא 

אליהו הנביא. 

והוא יושב ומחכה לו...



66



67

 מערך פעולות 
לשבטים

 הראל ונווה
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התורה סם החיים
פעולה מספר 1 

המסר: 
הקב"ה נתן לנו את התורה כדי שנפעל בעולם בצורה מתוקנת. התורה היא סם החיים, דברי אלוקים חיים. 

התורה אינה בחירה או המלצה לחיים טובים, אלא התפקיד והמהות של החיים בעולם.

עזרים: 
עדשים / סוכריות קטנות / שוקולד צ'יפס  -

כרטיסים שכתובים עליהם ערכים שונים נספח 1  -
2 מפות של ארץ ישראל ללא מקומות יישוב נספח 2  -

כרטיסים עם יישובים בארץ בהם ישנם סניפים של התנועה נספח 3  -
2 מפות של ארץ ישראל שעליהם מסומנים מקומות היישוב השונים נספח 4  -

בריסטול גדול שכתוב עליו: "איסתכל בה באורייתא וברא עלמא" = הקב"ה הסתכל בתורה וברא את   -
העולם.

הסיפור של רבי עקיבא ופפוס בן יהודה נספח 5  -
חבילת כוסות חד-פעמיים או פתקי ממו  -

תמונה של סמל התנועה נספח 6  -
צ'ופר: הסיפור של רבי עקיבא ופפוס בן יהודה כשבצד השני של הדף מודבק סמל התנועה  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: מכירת ערכים 
ניתן לכל חניכה או כמה חניכות 15 עדשים / סוכריות קטנות / שוקולד צ'יפס ונערוך 'מכירה פומבית של 

ערכים'- מי שתציע הכי הרבה עבור ערך מסוים )נספח 1( – תקבל אותו.
מטרת המכירה היא לעורר את החניכות להסתכל על ערכים ולחשוב מה על מה הן לא מוותרות ומה 

חשוב להן פחות. 
לאחר המכירה נשאל אותן מה הערך שכולל את כל הערכים, שכולם נמצאים בו...

שלב ב: 
נחלק את השבט לשתי קבוצות. לכל קבוצה ניתן מפה של ארץ ישראל ללא מקומות יישוב )מפה אילמת, 

נספח 2( וכרטיסים עם מקומות בארץ )נספח 3(. נבקש מהן לסדר את המקומות על המפה בצורה 
 המדויקת ביותר. 

נבחר נציגה אחת מכל קבוצה וניתן לכל אחת מפה שמסומנים עליה מקומות היישוב )נספח 4(. לנציגות 
מותר לעזור לבנות הקבוצה שלהן כמעט בכל דרך שהיא: מותר להן לסמן בהבעות פנים ותנועות ראש 
אם המקומות ששאר בנות הקבוצה קבעו הם נכונים או לא; אך אסור להן לדבר, לגעת במפה האילמת 

וכמובן גם לא להראות את המפה לשאר בנות הקבוצה. המנצחת היא הקבוצה שמסיימת ראשונה לסדר 
את מקומות היישוב בצורה נכונה.

לאחר המשחק נשאל את כל החניכות: "איך היה לכן?" ברור שהנציגות עם מפת היישובים עזרו אף על פי 
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 שהן לא יכלו לדבר – ההבעות שלהן והתנועות שהן עשו הבהירו לקבוצה מהם המקומות הנכונים. 
נסביר: אנחנו לא נמצאים בעולם הזה 'סתם'. יש לנו תפקיד ומשימה לעשות וזמננו מוגבל. אפשר לבזבז 

חיים שלמים בגישוש וניסיון למצוא את עצמינו ותפקידנו. לכן הקב"ה נתן לנו את התורה – היא נותנת לנו 
את הבסיס, את הדרך לפעול בעולם בצורה נכונה. גם אם אנחנו לא מבינות את הכול עד הסוף – אנחנו 
יודעות ששמירת התורה וקיום המצוות מובילים אותנו בדרך הנכונה לפעול בעולם בצורה השלימה.  

נציג לחניכות את המשפט מהזוהר ואת הפירוש שלו: "איסתכל בה באורייתא וברא עלמא" = הקב"ה 
הסתכל בתורה וברא את העולם )ראי בעזרים( ונסביר: התורה היא בעצם הבסיס, היא המקור לצורה 

שבה העולם אמור להיראות ולנהוג. מה יבנה את העולם ומה – אם חלילה לא נלך בדרך התורה – עלול 
להחריב אותו. 

שלב ג: התורה היא האוויר שלנו 
נקרא לחניכות את הסיפור של רבי עקיבא ופפוס בן יהודה )נספח 5(. נסביר: התורה היא לא רק מפה 

שמראה לנו את הדרך אלא ממש סם החיים שלנו – בלעדיה אין לנו קיום אמיתי והחיים שלנו אינם 
שלמים. לכן אין מדובר רק בשמירת התורה באופן טכני, אלא חיי תורה בכל נשימה ובכל מעשה שאנחנו 

עושים. 

שלב ד: תנועת אריאל והתורה 
ניתן לחניכות ליצור את סמל התנועה מכוסות חד-פעמיים או מפתקי ממו. נשאל אותן: "מהם החלקים 

שממנו מורכב הסמל של התנועה?" "מה מביע הסמל?" "האם אתן יודעות למה דווקא זה הסמל של 
תנועת אריאל?" 

נסביר: סמל התנועה מורכב מתורה, עם וארץ. התורה עוטפת את הכול וזה לא סתם – התורה היא באמת 
הבסיס לכול ומתוכה יוצאים לשאר הערכים. זהו הדגל שתנועת אריאל מניפה פה בעולם – דגל התורה. 

שלב ה: סיכום ומסר
נחלק לחניכות צ'ופר עם סמל התנועה ועם הסיפור על רבי עקיבא ופפוס בן יהודה ונסכם: כמו שראינו 

בפעולה, התורה היא לא סתם משהו נחמד וטוב. היא החיים שלנו, החמצן שלנו, ובלעדיה כל הקיום שלנו 
לא יציב ולא נכון. 

סמל התנועה משקף את הרצון וההבנה שלנו שהתורה מקיפה את כל החיים ולכן אנחנו מחויבים לה 
ונאמנים אליה. 
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נספחים

נספח 1: ערכים שונים

קבלת השונה

משפחהחברֹות

חופשהשכלה

כסף

בריאות ארץ ישראל

איכות הסביבה
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נספח 2: מפה אילמת
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נספח 3: כרטיסים עם שמות המקומות שיש בהם סניף אריאל 

למדריכה - המשימה היא לשבץ במפה את מקומות היישוב. לכן מקום היישוב יופיע רק פעם 
אחת, גם כאשר יש כמה סניפים באותו מקום. יש כאן הרבה מאוד סניפים, את מוזמנת לבחור 

מתוכם. 

עכוחשמונאיםאלון מורה

בת ים

הר ברכה

מגרון

מצפה רמון

ראש העין

שדרות

עלייד בנימיןאלון שבות

בת עין

הר נוף

מכמש

נהריה

ראשון לציון

שומריה

פתח תקוהיושיביהאלעד

ירושלים 

הר שמואל 

מעגלים

נווה

רחובות

שעלבים

צפתכוכב יעקבאשקלון

גבעת אולגה

חומת שמואל

מעלה אדומים

נחליאל

רמלה

תקוע

קדומיםכפר דרוםבית אל

גבעת אסף

חיפה

מצפה יריחו

נצרת עילית

שבי שומרון

קצריןכרמיאלבית שמש

נתניהגילה אילת

קריית גתמבשרתבני ראם

נריהחרישאחיה

קריית ארבעלודבני נצרים
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נספח 4: מפה שמסומנים בה מקומות היישוב  
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נספח 5: 

רבי עקיבא ופפוס בן יהודה

פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה שלא יעסקו בני ישראל בתורה. בא אדם בשם פפוס בן 
יהודה וראה את רבי עקיבא שהקהיל קהילות ברבים ולימד תורה.

 שאל אותו פפוס: עקיבא! האם אינך חושש כי יתפסו אותך?

השיב לו רבי עקיבא במשל:
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 אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו: אתה 

הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טיפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו 
מתייראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה!

 אם בים – שזהו מקור החיים שלנו אנחנו מפחדים, אז ביבשה – על אחת כמה וכמה. 

אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך וֹאורך ימיך, כך, אם אנו 
 הולכים ומבטלים ממנה – על אחת כמה וכמה. עלינו לחשוש פי כמה וכמה אם לא נעסוק בה!"

מסביר רבי עקיבא לפפוס שכניעה לדרישות הרומאים תביא את החורבן הגדול. ויתור וכניעה 
לדרישתם ינתק אותנו ממעיין החיים שלנו. הניתוק הזה יעשה אותנו מוחלשים וניפול בידיהם 

 כפרי בשל

לא עברו ימים רבים עד שתפסו את רבי עקיבא והכניסו אותו לבית האסורים. לאחר זמן גם את 
 פפוס תפסו הרומאים והכניסו אותו לבית האסורים ליד רבי עקיבא. 

 אמר לו )רבי עקיבא לפפוס( ִמי ֱהִביֲאָך ָּכאן? 
אמר לֹו )פפוס( : ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִּנְתַּפְסָּת ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹוי ִלי ֶׁשִּנְתַּפְסִּתי ַעל ְּדָבִרים 

ְּבֵטִלים".

)לפי מסכת ברכות סא(

נספח 5

"איסתכל בה באורייתא וברא עלמא" = 
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם.
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נספח 6: סמל התנועה

פעולת ביסוס 4
לפעולה מספר 1

עזרים:
מילות השיר: "התורה כוללת כל הטובות בעולם" ואמצעים להשמעתו  -

צ'ופר: מילות השיר "התורה כוללת" ומתחתן היעדים החינוכיים של תנועת אריאל  -

מהלך הפעולה: 
נשמע יחד את השיר 'התורה כוללת את כל הטובות שבעולם'. 

נחלק את הצ'ופר שבו כתובות מילות השיר ומתחתן היעדים החינוכיים של תנועת אריאל ונקרא אותו 

יחד.

“אם היו בני אדם מרגישין
במתיקות ועריבות טוב התורה,

היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם“
)אור החיים על דברים כו יא(

התורה היא תורת חיים. אנו חיים מתוך התורה בכל תחומי החיים: 
אני עובדים מתוך תורה, גומלים חסדים מתוך תורה, מבלים מתוך תורה, 

מיישבים את הארץ מתוך תורה, נזהרים בדרכים מתוך תורה 
וכך בכל מעשינו זו הדרך.

התורה היא תורת חיים - ככל שחיים על פיה יותר, 
אנו מתמלאים חיוניות ושמחה. 

ממילא אנו חיים כך, בעוז. לא מתוך התנצלות וכיפוף קומה, 
אלא מתוך כבוד לתורה ולעצמנו.

)מתוך היעדים החינוכיים - תנועת אריאל(
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תורת חיים – חלקינו בתורתך
פעולה מס' 2

המסר:
בכל תחום ובכל מקום בחיינו אנחנו צריכות לשאול את עצמינו מה הקב"ה רוצה מאיתנו. עלינו לפעול 

לפי רצון ה' בצורה הטובה ביותר, כי זה מה שהקב"ה מצפה מאיתנו.

עזרים:
פתקים עם משימות שרשרת כמספר החניכות. לדוגמה: "כשמישהי מוחאת כף – תצעקי 'בציפייה   -
לבניין אריאל!'" אחריו פתק נוסף: "כשמישהי צועקת 'בציפייה לבניין אריאל!' – תגידי 'תורת חיים 

בעוז!'". לאחר מכן יגיע הפתק הבא: "כשמישהי אומרת 'תורת חיים בעוז!' – תגידי 'שבת שלום!'" וכן 
הלאה.

פאזל, קוביות או מקלות קפלה וכוסות חד-פעמיים    -
כרטיסים שעל כל אחד כתובה תכונה )נספח 1(  -
צ'ופר: קטע מיומנו של דוד רובין הי"ד )נספח 2(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: לכל אחת יש תפקיד המיוחד רק לה
נשחק משחק "שרשרת משימות": כל אחת תקבל פתק עם משימה שעליה לבצע. המשימות תלויות אחת 
בשנייה וממשיכות אחת את השנייה. לדוגמא: "כשמישהי פותחת את החלון – תשירי את המנון התנועה", 

"כשמישהי שרה את המנון התנועה – תמחאי כפיים" וכו'. 
נסכם: לכל אחת יש תפקיד מיוחד בעולם, שליחות מסוימת מדויקת שנתן לה הקב"ה. 

שלב ב: איך אדע מהו התפקיד שלי? 
נחלק את השבט לשלוש קבוצות. לקבוצה הראשונה ניתן חלקי פאזל, לקבוצה השנייה – קוביות משחק 

 או מקלות קפלה ולקבוצה השלישית ניתן כוסות חד-פעמיים. 
לא ניתן להן הוראות לפעולה אלא פשוט נאחל "בהצלחה!" וכל קבוצה תעשה משהו בהתאם לכלים 

שקיבלה. 
לאחר 5 דקות נחזור למעגל ונראה את התוצרים. נשאל את החניכות "איך ידעתן מה לעשות?" נוביל את 

 החניכות לענות שהן פשוט פעלו בהתאם לכלים שניתנו להן. 
נסביר לחניכות שכך גם לגבי שליחותינו בעולם: לפי הכלים המסוימים שנתן לנו הקב"ה – אנחנו יכולות 

לדעת מהו התפקיד שלנו בעולם.

שלב ג: 
נבקש מהחניכות לחשוב על חלום שיש להן, משהו שהן היו רוצות להגשים בעתיד. לאחר מכן נניח על 

הרצפה כרטיסים עם תכונות שונות )נספח 1( ונבקש מהן לחשוב על תכונה שיש בהן שיכולה לעזור 
להן להגשים את החלום. לבסוף נעשה סבב של חלומות ותכונות בין החניכות )אפשר לעשות את הסבב 

בעזרת כדור: כשהכדור מגיע לחניכה עליה לומר חלום ותכונה שיש לה(.  
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שלב ד: סיכום ומסקנות  
נחלק את הצו'פר: קטע מתוך היומן של דוד רובין הי"ד )נספח 2( ונסכם: לכל אחת מאיתנו יש תפקיד 

שהקב"ה נתן לה. כל אחת יכולה לממש את התפקיד שלה בעזרת הכלים שיש לה בעולם: התכונות, 
הסביבה שלה )משפחה, חברות, אזור מגורים...( וכו'. אסור לנו לזלזל בחלומות שלנו ובטח שלא לזלזל 

בכוחות שלנו. הם מדויקים לנו ממש. 
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נספחים
נספח 1: רשימת תכונות

תכונות לדוגמא - 

מתוחכמת

זורמתאמיצה

אחראית

חכמהמקשיבה

יצירתית

דייקניתזריזה

שמחה

נספח 2: צ'ופר 

"אני לא מאמין בחיים קלים. לא נראה לי שהגעתי לכאן סתם, או בשביל להעביר את 
החיים בסבבה. לא בא לי למצוא את עצמי בגיל שמונים )בעזרת ה'( ולהגיד שלא 

עשיתי כלום בחיי... אני לא חושב שצריך לחכות לגיל שלושים בשביל לעשות משהו 
משמעותי – בכל זמן ובכל רגע אפשר לתרום ולעבוד קשה! נשמע מפוצץ, ואולי אני 

סתם חולם?
אולי! אבל אני אשתדל שהחלום יתגשם... 

ישנן המון סיבות לעצור את החלום, לשקוע עמוק בתוך עצמך, בקידום האישי שלך, 
וליהנות מהחיים. אני לא מאמין שזו הדרך. חייבים לחלום להתקדם, ולדחוף את עם 

ישראל קדימה כמה שיותר מהר! זו הסיבה שבגללה התגייסתי, ועם הכוחות האלו אני 
מתחיל לסלול את הדרך אל החלום... " 

מתוך יומנו של דוד רובין הי"ד (
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פעולת ביסוס
 לפעולה מספר 2

עזרים:
מעטפות כמספר החניכות בשבט + כלי כתיבה  -

מילות השיר "נקודה טובה" / שולי רנד + אמצעים להשמעתו  -

מהלך הפעולה:
נסתדר במעגל וניתן מעטפה לכל חניכה. כל חניכה תכתוב על המעטפה את שם החניכה שלימינה 

ותעטר ותקשט אותה. את המעטפות נתלה בסניף במקום מסוים וליד המעטפות עם שמות החניכות 
נתלה מעטפה מלאה בפתקים. במהלך החודש הבנות יפרגנו אחת לשנייה פתקים על דברים טובים שהן 

 מוצאות בהן, נקודות טובות שהן לומדות אחת משנייה וכיו"ב. 

בזמן ההכנה אפשר להשמיע את השיר "נקודה טובה" של שולי רנד וגם להקריא אותו. 
נסביר לחניכות את המסר: בשבת כל אחת מצאה בעצמה את התכונה הטובה שלה וחשבה על השליחות 

שלה. עכשיו אנחנו רוצות שאתן תמצאו את הטוב שבאחרות ותחדדו את הנקודה הזאת אחת אצל 
השנייה. 

האינטנסיביות של חודש ארגון מאפשרת לבנות לחוות אחת את השנייה יותר מהאופן שבו חוו בדרך 
כלל. אם הן רק יחפשו – הן יוכלו לגלות ולזהות אחת בשנייה כל-כך הרבה דברים טובים. המעטפות הן 

הזדמנות לפרגן, לחפש טוב ולחזק אחת את השנייה.  

אחות קטנה, נפש תאומה 
חכי עוד רגע עוד מעט 

יש שכר לפעולתך 
הנה הוא קם ואליך הולך 
חכי עוד רגע כי רק את 

גם אני איתך בוכה 
וכמוך מצפה 

אז חכי עוד רגע עוד מעט 
הנה הוא בא מנחמך 

שמעי איך הוא אליך הולך 
חכי עוד רגע כי רק את 

תמיד ידעת למצוא בי 
עוד קצת אור שממני נעלם 

נקודה טובה
ועוד נקודה טובה 

ועוד מעט ואין רשע 
התבוננת על מקומו ואיננו 

הן תמיד השכלת לשמוע 
את השיר שלנו שכמעט נדם 

נקודה טובה ועוד נקודה טובה 
ועוד מעט והנה הוא בא 

התבוננת על מקומו 
והננו 

אחות קטנה, עלי בכי אמונה 
חכי עוד רגע עוד מעט 

הנה הוא בא מנחמך 
הטהרי השמיעי קולך 

פתחי עינייך 
לאט

נקודה טובה/ שולי רנד
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תנועה בשליחות 
פעולה מס' 3

המסר:
כמו שלכל יהודי יש את התפקיד הייחודי שלו – כך יש לנו שליחות גדולה ומיוחדת גם בתור תנועה. אנחנו 

צריכות לשאול את עצמינו מהו התפקיד שלנו בתור תנועת אריאל ואיך אנחנו מקיימות כך את רצון ה'. 

עזרים:
סיפור "בוערים ביחד" )נספח 1( כמספר החניכות  -

כרטיסיות עם מילים מהחזון   -
כתבות על תנועת אריאל   -

חזון התנועה כתוב על דפים – כל מילה על דף )או חצי דף( נפרד   -
צ'ופר: קומיקס )נספח 2, או הורידי מאתר התנועה, מצורף ברקוד(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: 
נשחק משחק "תופסת" לפי הכללים המוכרים, ולאחר מכן נשחק "תופסת שרשרת": כמו במשחק 

"תופסת" המוכר- ממנים מישהי לתפקיד התופסת, אך כאשר היא תופסת את אחת החניכות – הנתפסת 
נותנת לה יד והופכת גם היא להיות תופסת. שתי התופסות מנסות לתפוס יחד את שאר החניכות, וכל 

מי שנתפסת מצטרפת לשרשרת התופסות. אפשר לשחק כמה פעמים וכדאי לאפשר לחניכה בתפקיד 
ה'תופסת' להתנסות בשתי האפשרויות. 

לאחר המשחקים נשאל את התופסת: 
 "מתי היה לך יותר כוח?" 

בדרך כלל, בתור קבוצה הכוח גדול יותר והאנרגיה של התופסת רבה יותר. 
משחק נוסף הממחיש את הכוח הזה הוא "קדרים באים": התופסת רצה מצד אחד לצד השני ובדרכה 

 צריכה לתפוס את החניכות. כל הנתפסות מצטרפות לתוספת מול אלה שלא נתפסו. 

שלב ב: מי מקריא את השורה הזאת?
נחלק לחניכות את הסיפור "בוערים ביחד" )נספח 1(. 

את הסיפור נקרא בקול כאשר מי שמתאימה לקטגוריה המודגשת בתחילת השורה – מקריאה את 
השורה.  

נסביר את המשל של מנחה הקבוצה: 
ביחד אף פעם לא דועכים אלא אחת נותנת כוח לשנייה. 

לקבוצה, לחבורה, יש כוח גדול. לא רק בעמידה מול העולם – אלא גם בחיזוק השותפים ובנתינת כוח 
ומשענת להם. 

תנועת אריאל אינה דווקא גדולה בכמות, אבל היא חבורה איכותית שמביאה לעולם בשורה גדולה. היא 
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הגב שלנו בתור יחידות ובתור שבט, לפעול את האידיאלים שלנו בעולם – לפעול בעוז עם הקב"ה.

נשאל את החניכות למה הן חברות דווקא בתנועת אריאל? 
)חוץ מזה שהחברות שלהן נמצאות בתנועה וכו' ( 

מה הן חושבות שתנועת אריאל מביאה לעולם? 
מה מיוחד בתנועת אריאל? וכו'. ניתן להן לחשוב ולענות. 

שלב ג: 
נעביר בין החניכות את הכתבות על תנועת אריאל – החזון בחיי המעשה )ראי בעזרים(.

נשאל את החניכות: "מה זה אומר על התנועה?" "איך אתן יכולות להגדיר את התנועה לפי מה שקראתן 
בכתבות?"

שלב ד: סיכום ומסר
נביא את הדפים שעליהם כתוב חזון התנועה )כל מילה בדף נפרד. ראי בעזרים( ונבקש מהחניכות לסדר 

את המילים לפי הסדר. 

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

היוצר שינוי באומה הישראלית כדי לקדמּה לבניין אריאל.

כשהן יסיימו, נקרא יחד את החזון ונדבר עם החניכות על הבשורה של תנועת אריאל בעולם – תורה בלי 
פשרות מתוך חיבור לעם ולארץ. בתור תנועה יש לנו שליחות בעולם, ובסניף שלנו, בשבט שלנו, יש את 

המשימה לבצע את השליחות בצורה הכי טובה.
בתור חברות בתנועת אריאל מוטלת עלינו משימה גדולה בתהליך הגאולה של עם ישראל, ואנחנו 

צריכות לקחת את המושכות לידיים ולהתחיל לפעול. 
נבקש מהחניכות לחשוב על רעיונות איך הן, בתור שבט, יכולות בפועל לבצע את השליחות המוטלת 

עליהן- לפעול בסניף, בשכונה / ביישוב / בעיר.  

נחלק לחניכות את הצ'ופר: קומיקס של יוסי שחר מאתר התנועה )נספח 2(
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פעולת ביסוס 
לפעולה מס' 3

עזרים:
דף גדול עם הפסוק: "ַאל ִתְּמַנע טֹוב ִמְבָּעָליו ִבְּהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות" )משלי ג', כ"ז(  -

נרות )עדיף נרות חימום – נרות נמוכים קטנים בכלי אלומיניום( כמספר החניכות בשבט + נר אחד גדול   -
להדלקת שאר הנרות. 

מהלך הפעולה:

נשב במעגל. נניח במרכז את הפסוק מספר משלי- "אל תמנע טוב מבעליו..." )ראי בהמשך( ונבקש 
 מהחניכות להסביר את הפסוק.

ניתן לכל חניכה נר ונאמר לכל אחת להניח אותו מלפניה, על הרצפה. נבקש מהבנות לחשוב על אור שהן 
מוכנות לתרום לשבט – בחודש ארגון בפרט ובחיים בכלל. נדליק נר אחד ונעביר אותו בין כולן, וכל אחת 

בתורה תדליק את הנר שלידה. כך ייווצר לנו מעגל של אור מהטוב שכל אחת תרמה. 
נסביר לחניכות: כשיש לי משהו טוב ואני מעניקה אותו למישהו אחר אני לא מפסידה מזה. להיפך, הטוב 
הזה רק גדל. בתנועת אריאל אנחנו יודעים שיש לנו משהו טוב בידיים. אנחנו לא רוצים למנוע את הטוב 

הזה מהעולם, ולכן אנחנו משתדלים להאיר ולהפיץ אותו ברבים. 

"ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו 
ִּבְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות" 

)משלי ג', כ"ז( 
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נספחים
נספח 1: סיפור

 בוערים ביחד
המדריכות - איש אחד נהג להשתתף בקביעות בקבוצת לימוד והפסיק להגיע לקבוצה בלי להסביר 

 מדוע.
כל מי שנועלת נעלי שבת - לאחר כמה שבועות, החליט מנחה הקבוצה לבקרו. 

כל מי שתאריך יום ההולדת שלה חל החודש - היה זה לילה קר מאוד. המנחה מצא את האיש יושב מול 
אח בוערת, האש הדולקת הייתה חמימה ומזמינה.

כל מי שעדיין לא צרודה - האיש הבין את סיבת ביקורו של המנחה והזמין אותו לשבת לידו, בכיסא נוח, 
מול האח...

מי שהגיעה ראשונה היום - הוא ישב בשקט וחיכה...
כל מי שיש לה אחיות בסניף - שקט עמוק שרר ביניהם. שני הגברים רק התבוננו באש, בריקודי 

הלהבות מסביב לגזרי העץ. 
כל מי שהיא הבכורה במשפחתה - חלפו דקות ארוכות, ואז בחן המנחה את הגחלים ובזהירות רבה בחר 

באחד הבולטים שבהם ואט אט הרחיק אותו מן האש.
כל מי שהגיעה לכל הפעולות בחודש ארגון - הוא חזר לכורסתו והמתין.

כל מי שאוהבת 'לילה לבן' - המארח התבונן בתהליך בשימת לב, מרותק למהלכו של המנחה.
מי שהכי נמוכה - אט אט החל הגחל לדעוך. בתחילה איבד את הזוהר, ואחר-כך כבה כמעט לגמרי.

כל מי שאוהבת את חודש ארגון - בתוך זמן קצר, מה שהיה קודם חגיגה של אור וחום הפך להיות גחל 
מכוסה שכבה של אפר אפור, מת, שחור וקר.

כל מי שפוגשת בנות בדרך לסניף - אף מילה לא נאמרה בין המארח לאורחו מתחילת הערב.
כל מי שיודעת את ההמנון בעל-פה - כשפנה המנחה ללכת לביתו, החזיר את הגחל הקר וחסר התועלת 

למרכז הלהבות.
 כל מי שבשבט הראל/ נווה - הגחל חזר לבעור כמעט מיד, ניזון מהאור והחום של הגחלים הסמוכים לו.

כשעמד המנחה ליד הדלת אמר לו מארחו: "תודה על הביקור שלך ועל השיעור הנפלא שלימדת אותי. 
אחזור לקבוצה. תבורך!"

נספח 2: צ'ופר  

תוכלי לסרוק את 
הקוד ולהוריד את 

הקומיקס מאתר 
התנועה
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תורת חיים בעוז – אריאל 
פעולה מס' 4

המסר:
התפקיד של תנועת אריאל הוא ללכת עם התורה בעוז, מתוך שלמות וגאווה בדרך. אנחנו עושות את 

רצון ה' וזה הדבר הכי גדול שיש, וזו האמירה שלנו בתוך עם ישראל.

עזרים:
הוראות למשחק "סופר טקטיקו" )נספח 1(  -

אטבים או סיכות משרדיות כמספר החניכות )לבחירה(  -
פתקים עם דרגות והגבלות )נספח 2(  -

 A4 דפים בגודל  -
2 לוחות בינגו גדולים – שימו לב להכין לפני שבת!  -

שאלות למשחק בינגו )שאלות בחידון תנועת אריאל שמצורף בנספח הכללי של החוברת(  -
שיר "ודור יקום וחי" )נספח 3(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א:
נשחק במשחק "סופר טקטיקו" )נקרא גם "סטרטגו". דומה למשחק "אל הדגל", רק משודרג( כאשר 

החניכות הן החיילים, לפי הוראות המשחק )נספחים 1+2(. 
בסיום המשחק נאסוף את הבנות ונשאל אותן למה לחניכה בתפקיד ה'חבלן' לא היה אכפת שהיא לא 

יכולה לנוע באלכסון? למה כל אחת קיבלה את התפקיד שלה ושיחקה לפי הכללים שלו גם כאשר 
החברות שלה פעלו אחרת? 

נסביר לחניכות שכשהתפקיד שלי ברור לי והמטרה שלי ברורה לי – לא אכפת לי מה חושבים עליי או 
איך אני נראית כלפי חוץ; אני פשוט חדורת מטרה ועושה את מה שעליי לעשות.

במשחק ששיחקנו יש לכל חייל תפקיד מוגדר עם יכולות ועם מגבלות. כך גם בתנועת אריאל: יש לה 
תפקיד מיוחד ומוגדר בעם ישראל, ואנחנו לא מתנצלות ולא מתביישות בתפקיד הזה. 

שלב ב: בינגו תנועת אריאל. 
נחלק את השבט ל-2 קבוצות )אפשר להישאר בקבוצות שחילקנו קודם(. נחלק לכל קבוצה לוח בינגו 

גדול עם שאלות על תנועת אריאל ונשחק משחק בינגו )ראי בעזרים(. 

שלב ג: סיכום: 
נחלק לחניכות את השיר "ודור יקום וחי" )נספח 3( ונלמד את מילות השיר. השיר נכתב לפני כעשור, 

בשנת ה-30 לתנועה. 
נדבר עם החניכות על המשמעות העולה מן השיר: יש לנו שליחות ואמירה. יש לתנועת אריאל מה 

לתרום למדינה ולעם. תנועת אריאל מוסיפה לעם ישראל את הגאווה בזכות להיות עם ייחודי עם תפקיד 
ייחודי )בתרבות המערב אנחנו רוצות להיות כמו כולם וזה מה שמבלבל אותנו כל-כך – אנחנו רוצות 

להיראות ולהישמע טוב – ואנחנו מתכחשות לתפקיד שלנו(. 
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נספחים
נספח 1: הוראות המשחק

הכנה:
נסדר על הרצפה דפים בגודל A4, ארבע דפים בכל שורה. זהו לוח המשחק והחניכות יהיו חיילי המשחק. 

נחלק את השבט לשתי קבוצות ונעמיד את הקבוצות זו מול זו כשני מחנות. 
כל קבוצה תבחר נציגה לתפקיד 'הדגל' והמטרה היא לכבוש את 'הדגל'. 

כל חניכה תקבל פתק ובו יפורטו הדרגה שלה וכללי התזוזה שלה, ונבקש מכל אחת מהחניכות לעמוד 
על דף אחד, בשורות ישרות.

במרכז המגרש נקבע שני תחומים קטנים )2 דפים או יותר( הנחשבים לים ואי אפשר לנוע דרכם.

כללי המשחק:
1( 'חייל' יכול לנוע צעד אחד בכל פעם: לפנים, לאחור או לצדדים – אך לא באלכסון. יוצאים מן הכלל הם 

ה'פצצה' וה'דגל', שאינם רשאים לנוע כלל. 
2( אם המשבצת שאליו בחר ה'חייל' לגשת פנויה, זוהי תנועה רגילה. אם המשבצת תפוסה על ידי חייל 

יריב – מהלך זה נקרא התקפה. 
3( בזמן 'התקפה' החיילים פועלים בהתאם לדרגות שלהם: מספר גבוה גובר על מספר נמוך יותר ומוציא 

 אותו מהמשחק.
יוצאים מן הכלל הם מספר 1 שגובר על מספר 10 ומספר 0, 'פצצה', שמפוצץ כל אחד אחר למעט 

דרגה 3.
 4( לאחר כל מהלך שחקנית שנפסלת יוצאת מן המשחק וממשיכים להתקדם עד שמגיעים ל'דגל'.

 מהלך המשחק:
את מהלך המשחק אפשר לשחק בכמה אופנים, תלוי במספר הבנות בקבוצה: 

אפשרות 1: בכל תור הקבוצה יכולה לאפשר ל'חייל' אחד בלבד להתקדם. 
אפשרות 2: )מתאים לשבטים גדולים( בכל פעם עושים מהלך אחד. כל שחקנית מתקדמת בהתאם 

להוראות )כמה שחקניות יכולות להתקדם יחד(. 
אפשרות 3: נכתוב את כל הדרגות על גבי דפים ונחבר לגב השחקניות בעזרת אטב או סיכה משרדית.

מכל קבוצה נבחר שחקנית שהיא המפעילה של המשחק, ואז בעצם שתי בנות משחקות אחת נגד 
השנייה כששאר הבנות הן ה'חיילים'. 

אפשרות 4: )מתאים לשבטים קטנים( אפשר להוריד את דרגות 4-8 ולשחק עם פחות שחקנים או לשחק 

על לוח עם קלפים במקום חיילים )קלפים הפוכים, קבוצה נגד קבוצה(.
ת

כו
חני
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ל
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נספח 2: דרגות ותפקידים

דרגה 3: חבלן
אינך מתפוצצת 
בנגיעה בפצצה.

בכל פעם את 
יכולה לנוע צעד 

אחד קדימה, 
אחורה או 

לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 2: טוראי
את יכולה לנוע 
כמה משבצות 
שתרצי לכיוון 
אחד שתבחרי.

דרגה 1: מרגל
את גוברת על 

דרגה 10.

בכל פעם את 
יכולה לנוע צעד 

אחד קדימה, 
אחורה או 

לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 0: פצצה
כל מי שנוגע בך

מתפוצץ, 
חוץ מדרגה 3.

אסור לך לזוז
במהלך כל 

המשחק.

דגל
אותך צריך 

לתפוס.

מותר לך למצוא 
מקום מתוחכם 
בין פצצות וכו', 
אך במהלך כל 
המשחק עלייך 
 לעמוד במקום.

 דרגה 8 - 
סגן אלוף

בכל פעם את 
יכולה לנוע צעד 

אחד קדימה, 
אחורה או 

לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 7 - רב 
סרן

בכל פעם את 
יכולה לנוע צעד 

אחד קדימה, 
אחורה או 

לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 6 - סרן
בכל פעם את 

יכולה לנוע צעד 
אחד קדימה, 

אחורה או 
לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 5 - סגן
בכל פעם את 

יכולה לנוע צעד 
אחד קדימה, 

אחורה או 
לצדדים – אך 
לא באלכסון.

דרגה 4 –סמל
בכל פעם את 

יכולה לנוע צעד 
אחד קדימה, 

אחורה או 
לצדדים – אך 
לא באלכסון.

 דרגה 10 -
רב אלוף

רק דרגה 1 
גוברת עלייך.

בכל פעם את 
יכולה לנוע צעד 

אחד קדימה, 
אחורה או 

לצדדים– אך לא 
באלכסון.

דרגה 9 – אלוף
בכל פעם את 

יכולה לנוע צעד 
אחד קדימה, 

אחורה או 
לצדדים – אך 
לא באלכסון.

ת
כו
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ח
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נספח 3: שיר

אריאל  - קדימה ליותר

ודור יקום וחי 
ישיר ליופי וחיים,
ועדנה עד בלי די
יינק מטל שמיים.

נוער מלא גבורה
גדל באווירה של תורה,

חדור רצון ויוזמה
לחדש את פני האומה.

אריאל, אריאל קדימה ליותר.
אריאל, אריאל בעזרת הא-ל.

תרבה אהבת התורה
תפרוש באומה ידיעתה,

ומלאה הארץ 
דעה ויראה.

יצמחו תלמידי חכמים
גדולי תורה ענקיים רוחניים,

יובילו את האומה
לחזון אחרית הימים.

אריאל, אריאל קדימה ליותר.
אריאל, אריאל בעזרת הא-ל.

תשלוט על כל אדמתה
האומה האדירה,

הן עם כלביא יקום
וכארי יתנשא.

תשרה בתוכנו השכינה
תתעלה לבית הבחירה,

ויזרח אור הגבורה
בימינו במהרה.

אריאל, אריאל קדימה ליותר.
אריאל, אריאל בעזרת הא-ל.



91





93

 מערך פעולות 
לשבטים

 מעוז ונחלה
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התורה מתנה מה’
פעולה מספר 1 

המסר:
התורה היא ספר ההדרכה שלנו לחיים הראויים בעולם הזה. הלכה מלשון הליכה – הליכה בעולם. 

עזרים: 
פתקים עם דרכים שונות לסידור השבט )נספח 1(  -

קוביות משחק )לשבט קטן(  -
סיפור על האסקימואים  -

משל המפה )נספח 3(  -
קטע על טעמי המצוות – הרש"ר הירש )נספח 2(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: הגודל של התורה, התורה היא תורת-אמת אלוקית, אחד משלושת 
עמודי התווך של העולם, משבעת הדברים שקדמו לעולם, העולם לא יכול 

להתקיים בלעדיה.
בוחרים חניכה אחת לתפקיד מנחת השבט. שאר בנות השבט עוצמות עיניים והמנחה צריכה לסדר אותן 

בצורה מסוימת )נספח 1(. למנחה מותר לגעת בבנות אך אסור לה לדבר איתן. 
כשיש מעט חניכות אפשר לעשות פעילות חלופית: נחלק את החניכות לזוגות. נבקש מכל זוג לבנות 

מבנה מסוים מקוביות – החניכה שבונה יושבת עם עיניים עצומות והחניכה השנייה מדריכה אותה איך 
לבנות.

נסביר לחניכות: 
העולם מתנהל על-פי תכנית אלוקית – התורה. אנחנו חלק מהמבנה אך לפעמים אנחנו לא רואים ולא 

מרגישים שיש משמעות למקום ולמעשה שלנו בתוך כל זה. עלינו להאמין ולדעת שיש מישהו מלמעלה 
שמנחה ומוביל את הכול. 

שלב ב: התורה היא זו שמכתיבה את האידיאלים. אנחנו מרימים את דגלה בתור 
האידיאל הטוב של החיים. הדרך של התורה מאפשרת לנו ולא מצמצמת אותנו.

סיפור האסקימואים:
לפני אלפי שנים היו החיים בקוטב הצפוני קשים עד בלתי אפשריים. כל אדם היה נדרש לעבוד ולתרום 
לקהילה כדי שכולם יצליחו לחיות. לכן אנשים שלא יכלו לתרום לקהילה, כגון חולים, קטנים וקשישים, 

היוו מטרד ומעמסה גדולה על הקהילה.
כדי להתמודד עם הנטל התפתחה בקרב האסקימואים מסורת, ולפיה כאשר אדם היה מגיע לגיל שבעים 

היו לוקחים אותו לקרחון בודד, מצויד במעט אוכל ומים. הוא היה מעביר שם את ימיו האחרונים לבדו, 
עד שהיה מת מרעב או מקור.
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נספר את סיפור האסקימואים ולאחר מכן נעלה בפני החניכות שאלה: האם מה שהאסקימואים עושים 
הוא מוסרי או לא? 

נחלק את השבט לשתי קבוצות: קבוצה אחת תטען שהמעשה מוסרי, והאחרת תטען שהוא לא מוסרי 
)טיעונים לדוגמה: היה פה נטל על הכלל, כבוד לזקנים, האמינו שאחרי המוות טוב...(. כך נעורר את 

הבנות לדיון ונראה להן עד כמה השכל האנושי יכול להטעות.
)לחילופין, יש ספר בשם "המעניק". בספר מתואר עולם אידיאלי-לכאורה שאין בו עימותים, עוני וחוסר 
שוויון, ויש בו מושג של "שחרור" – האדם ש"משתחרר" למעשה מוצא להורג כדי שלא לפגוע בהרמוניה 

של שאר החיים בעולם. אפשר לחפש את הספר ולתאר את התפיסה הזו.(

 סיכום: 
כאשר אדם קובע את האידיאלים של העולם – הם זמניים ומשתנים בהתאם לסביבה, לאדם עצמו ועוד. 

לדוגמה, היה ברור לכל עם ישראל שמלחמת ששת הימים הייתה ניצחון גדול. אולם היום יש אנשים 
שאומרים שהיא הייתה אסון כי כבשנו את הערבים. 

אך כשהאדם שואב את האידיאלים שלו מהתורה והיא זו שמכתיבה אותם ומכוונת אותו כיצד לחיות את 
חייו – אז האידיאלים אינם משתנים, הם נצחיים. בתור חברות בתנועת אריאל, תנועה שמרימה את דגל 

התורה, אנחנו צריכות להראות שזה האידיאל הטוב של החיים, שככה נכון וראוי לחיות. 

שלב ג: התנועה כמגדלור. אנחנו מאמינות בדגל הזה של התורה! אנחנו צריכות 
לקרוא את הקריאה הזו בעם, להפיץ אותה ולקרב עוד אנשים אל האמת הזו. 

 נקרא עם הבנות את המשל "המנהיג והמפה" )נספח 3(. 
נשאל אותן: 

באילו חלקים בסיפור המנהיג ָמַעל בתפקידו? )המנהיג מעל בתפקידו עוד ביציאה לדרך: הוא לא 
הסביר מראש את כללי ההתנהגות במדבר, ובזמן המשבר הקול שלו לא הגיע אל הסוחרים כלל(. 

מה גרם לשאר הסוחרים לאבד את האמון שלהם בו? הם ראו כי המנהיג לא הכין אותם למסע כיאות 
ולא לימד אותם איך להתמודד עם קשיי הדרך, ולכן לא רצו להמשיך איתו ולסמוך עליו. 

המלך שלנו, הקב"ה, הוריד אותנו למסע שלנו בעולם עם ספר התורה – והוא מורה לנו איך לחיות ואיך 
נכון לפעול בעולם, מה הם חיים מתוקנים ומלאים ואיך להתקדם לעבר הגאולה. זכינו להיות בין נושאי 

ה"מפה" – התורה. מתוך כך יש לנו תפקיד: אנחנו חייבות לקרוא את הקריאה הזו! חייבות להפיץ את 
הבשורה הזו. לא לוותר על שום פרט שבתורה אלא להפך – לחיות אותה בשלמות ולהקרין את אורה בכל 

מקום.

שלב ד: 
סיכום ומסר: נקרא את הקטע של הרש"ר הירש על טעמי המצוות וחובת האדם בעולם )נספח 2(. 

נסכם את הנושא יחד עם הבנות: תפקידנו בעולם הוא פשוט לעשות את רצון ה'. עלינו לשאוף להבין, 
ללמוד ולהעמיק כמה שיותר, אבל אנחנו מחויבות בקיום התורה גם כאשר אנחנו לא מבינות הכול. אנחנו 

מאמינות שהקב"ה יודע מה נכון ולפי זה אנחנו פועלות. בדורנו, הקריאה הזו של קיום התורה גם כאשר 
לא מבינים הכול – חסרה מעט ועלינו להפיץ אותה. 

במהלך החודש נברר בעז"ה איך אנחנו ממלאים את שליחותנו גם בתור אנשים פרטיים וגם בתור תנועה, 

והכול – מתוך נאמנות ומחויבות לתורה, מתוך הבנה שזו הדרך היחידה לחיות.
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נספחים
נספח 1: דרכים שונות לסידור השבט

נספח 2: הרש"ר הירש 

מדוע אנחנו מקיימים מצוות?
"התשובה על השאלה 'מפני מה עליי לקיים את הדבר הזה ולהימנע מלעשות את הדבר ההוא', היא אחת, 

ואחת בלבד: מפני שזה רצונו של ה' ומפני שעליך להיות עבד ה' בכל כוחך, בכל נפשך ובכל מאודך. 
תשובה זו אינה רק תשובה מספקת, אלא היא במהותו של דבר התשובה היחידה האפשרית. אפילו היה 

בידינו לחתור אל עומק טעמה של כל מצווה, או שה' בכבודו ובעצמו היה מגלה לנו את טעמי מצוותיו, 
הייתה זאת ביסודו של דבר התשובה היחידה. עלינו לקיים את מצוות ה', לא בשל טעם זה או אחר, אלא 

מפני שנצטווינו עליהן מפי הגבורה, שאם לא כן – היאך נהיה עבדי ה'? היאך נשמע בקולו?
וכי יש שמיעה בקול ה' בדרך אחרת? יהודי במלוא המובן הוא זה אשר ממלא בנאמנות ומקפיד לקיים 

את מצוות העשה והלא-תעשה שציוונו ה', מתוך כוונה יחידה, שווה לכל נפש – לעשות בכך רצון הבורא 
יתברך, ובכך לצאת ידי חובת ייעודו, בתור אדם ובתור בן ישראל". 

)הרש"ר הירש, הקדמה לספר חורב(

לסדר את החניכות בשורה – כמו מדרגות, 
באופן הבא: החניכה בקצה האחד עומדת 
והחניכה בקצה האחר יושבת על הרצפה. 
החניכות שעומדות ביניהן מתכופפות או 
נעמדות על הברכיים כדי שהראשים של כל 

החניכות ייצרו יחד מעין מדרגות.

לסדר לפי הגובה.

לסדר את החניכות במעגל, כאשר אחת 
עומדת אחת יושבת וכו’.

לסדר את החניכות בצורה של מגן דוד.
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נספח 3: משל המנהיג והמפה

רוחות המדבר סערו וייללו סביב הסוחרים. החול שרט את פניהם וחדר לעיניהם – והם לא יכלו 
לראות דבר. הם אף התקשו לשמוע זה את זה מעל נהמת הרוח. לפני כשבוע יצאו הסוחרים 
בשיירה של עשרים חמורים; סחורתם אבנים יקרות ותבלינים נדירים. מטרתם הייתה לחצות 
את המדבר הגדול ולהגיע לארץ הסמוכה, והם קיוו למכור בה את מרכולתם. 'נהיה עשירים', 

הבטיחו זה לזה, ויצאו לדרכם מאושרים ומלאי ציפייה.
הרוח התחזקה והסוחרים החלו להתפזר לכל עבר, מחפשים אחר מפלט מהסערה. אולם, 
מנהיג השיירה ידע שבאמצע המדבר אין לאן לברוח, הוא ידע שאין מנוס מלעמוד במקום 

ולחכות שהסערה תחלוף. הוא ניסה לקרוא לסוחרים – לרכז אותם סביבו, אך הסוחרים 
האחרים לא שמעו את צעקותיו הנואשות. הם נבלעו מהר מאוד בחול שאפף אותם. מנהיג 

השיירה משך את שולי גלימתו על פניו והמתין עד יעבור זעם.
כעבור זמן רב, אולי אפילו כמה שעות, שקטה הרוח, והחול פסק מלצלוף בגופו. הוא הוריד 

את קפל הבד מעל פניו, ונשם נשימה עמוקה מהאוויר הצח. למרבה הפלא, עדיין היה אור יום, 
ועם שקיעת החול חזרה השמש להכות בו. סביבו ראה רק דיונות, הרי חול גבוהים שכיסו את 

המדבר עד האופק, והסוחרים – אינם. הוא חיפש אותם וקרא בשמותיהם, אך כאילו בלעה 
אותם הסערה. לאחר שעה ארוכה של חיפושים, הבין מנהיג השיירה שלא נותרה לו דרך לעזור 
להם. כעת היו חייו בסכנה גדולה; בתיק שעל גבו נותרו רק מעט לוג מים, הדרך חזרה הביתה 
ארוכה והשמש עזה. שלף המנהיג מפה מרופטת מכיסו, התבונן בה כמה רגעים והחל בדרכו 

חזרה הביתה. הוא ידע שאם לא יחרוג מן הדרך המסומנת במפה, יספיקו המים עד לשובו 
לביתו. הוא הלך בקצב מהיר ומפעם לפעם קרא בקול לסוחרים, אולי יהיו בקרבת מקום ואחד 

הסוחרים ישמע אותו.
כמעט מיד, שמע המנהיג צעקה חלשה שהגיעה מרחוק. הוא המשיך להתקדם ואט אט 
התחזק הקול. מאחורי דיונה צצו פתאום כמה סוחרים, פניהם שרוטות מהסופה ועיניהם 

אדומות. שמח המנהיג שמצא לפחות חלק מן הסוחרים, והסביר להם שעליהם למהר חזרה 
לביתם, לפני שייגמרו להם המים. צחק אחד הסוחרים צחוק מר. "האם העלית בדעתך שנלך 

איתך שוב, אחרי מה שקרה קודם? הרי איבדת חצי מהשיירה!" אמר הסוחר, "ברור לנו 
שמסוכן ללכת אחריך". המנהיג ניסה להסביר להם שהוא תקוותם האחרונה, שרק בעזרת 

המפה שבידו הם יצליחו להגיע למקום יישוב, אך הסוחרים סירבו לשמוע לו. "אנחנו נעשה מה 
שאנחנו חושבים", השיבו לו בבוז, "כבר ראינו לאן המפה שלך הובילה אותנו". המנהיג הוציא 

את המפה וניסה להראות להם את הדרך לביתם, אך הם לא העיפו בה מבט. הם החליטו 
לסמוך רק על עצמם ולא להיעזר במנהיג. " לא תחליט בעבורנו", אמרו, "אנחנו חופשיים 

ללכת לאן שנרצה – אנחנו לא צריכים להקשיב למי שהוליך אותנו שולל!"
הסוחרים התאספו ותכננו את המשך המסע שלהם. לאחר מכן הם יצאו לדרכם, בדיוק בכיוון 

ההפוך ממנהיג השיירה בדימוס, וליבו של המנהיג כבד בקרבו. כעבור שבוע של הליכה 
קשה, הגיע המנהיג בשלום אל העיר. בכניסתו לעיר ביקש לשתות מים, ולאחר מכן שאל 

את השומרים שמא קרה כאן נס והסוחרים הגיעו גם הם. השומרים הביטו אלו באלו, ולא ענו. 
מבעד לחלון ביתן השמירה, נשבו רוחות על הדיונות השוממות.
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פעולת ביסוס 
לפעולה מספר 1

עזרים:
קטע לקריאה: "להיות או לא להיות"  -

מהלך הפעולה:
נקרא את הקטע "להיות או לא להיות" / ש. האגר. לאחר הקריאה נחזור ונדבר על כך שהתורה מכתיבה 
לנו אידיאלים נצחיים ולא אידיאלים שחולפים עם הזמן. נתייחס לתנועת הציונות: בתחילה היא הייתה 
חילונית וכיום רבים ממקימי הארץ כבר לא בטוחים בבעלותנו עליה; לעומת זאת כאשר הציונות יונקת 
את ערכיה מתוך תורה וקודש – אז היא נצחית, לא מתבלבלים אלא זוכרים תמיד לשם מה הגענו לכאן 

ומה תפקידנו בעולם.
נזכיר שבפעולה בשבת הגענו למסקנה שהתבונה האנושית היא דבר זמני ומוגבל, בעוד שהתבונה 

האלוקית היא נצחית ולעולם אינה משתנה. מתוך כך הבנו שגם הציונות – כאשר היא נשענת על רעיונות 
אנושיים היא נעלמת בשלב מסוים, אך כשהיא נובעת ממקום של תורה היא נצחית ותמידית.

כך גם כל הערכים שאיתם אנחנו נפגשים בחיינו – יש המון ערכים יפים וטובים שהמון אנשים דוגלים 
בהם: יושר, אכפתיות, חסד ועוד. אולם כל עוד הם אינם מחוברים למקור תורה הם זמניים, וברגע שהם 

יונקים מן התורה – הם הופכים לנצחיים ויש להם משמעות גדולה הרבה יותר בעולם.
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להיות או לא להיות/ ש. האגר 
ביום חגיגי שכזה, אין טוב מלהתכנס בחברתם של שרידי דור הראשונים ולשמוע את 

דעתם על החזון ועל האכזבות, על התקוות הגדולות ועל התוצרת המעטה.
הפעם יושבים אנחנו בצריפו של מר איצקוביץ בן 93 האביבים שעלה ארצה מבוקובנה 

תחתית לפני הרבה-הרבה שנים וייסד במו ידיו את יסוד המעלה...
"שלום עליך מר זלמן... רצינו לשאלך מספר שאלות, אך ראשית היינו שמחים לשמוע 

את חוות דעתך, האם לא הגיע הזמן להכניס מעט שינויים בהמנון הלאומי ולהתאימו 
לרוח הזמן והקדמה?"

"בוודאי! בהחלט!" – משיב ר' זלמן. "מרגע עלותי ארצה, התאמתי ועדכנתי את 
"התקווה" לפי רוח הזמן והמקום. זכורני כשעלינו הנה קבוצת חלוצים, בחורי ישיבות 

לשעבר, שיצאו לתרבות רעה והפכנו ל-"פושטקים", אך בכל זאת שמרנו קצת על 
המצוות שרנו:

"להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים"...
אתה מבין אמנם רצינו להיות עם חופשי, אך גם מסורת וירושלים לא יזיקו!

חלפו שנים התפקרנו לגמרי ואז כבר שרנו:
"להיות עם חופשי בארצנו"...
ואת ציון וירושלים זרקנו לפח!

נו... חלפו השנים, החלה ירידה מן הארץ, רבים מבניי ונכדיי ירדו מפה לחו"ל... ואז 
עדכנתי שוב את ההמנון ושרתי:

"להיות עם חופשי"...

בארצנו או לא בארצנו – מה זה משנה – העיקר להיות עם חופשי! חלפו עוד כמה 
שנים וכפי שאתה יודע הפכנו כאן ממדינה ל"שנוררים" החיים מתרומות ומקבצנות 

באמריקה... איבדנו גם את עצמאותנו והחלה התבוללות נוראה של העם היהודי 
בתפוצות וגם בארץ. נכדתי התחתנה עם ערבי מאום אל-פחם, ניני התחתן עם 

מתנדבת משוודיה... העם היהודי הולך וקטן... היום אני חושב שהיהדות היא התקווה 
היחידה שלנו... ואז עדכנתי שוב את ההמנון:

"להיות עם"...
ואת החופש זרקנו לפח... חופשי או לא חופשי מה זה משנה, שיהיה אפילו דתי אבל 

לפחות שיישאר עם...

חולפת לה עוד שנה ואני קורא בעיתונים שסכנה איומה נשקפת לקיומו הפיזי של העם 
היהודי. מאות אלפי הפלות... מאות הרוגים... תאונות דרכים – כאילו שלא מספיקים 

הרוגי המלחמות... מה יהיה? חוששני שלא יהיה לנו חס וחלילה עם! ועכשיו גם מעשי 
רצח קשישים ואני כבר לא ילד! מי היה מאמין שאני אחשוש לחיי כאן בארץ ישראל? 

ולכן השנה אני אשיר רק מילה אחת:
"להיות"...

פשוט כך להיות או לחדול, להיות או לא להיות – 
זו השאלה היחידה שנותרה לנו.

ומה יהיה בשנה הבאה אתה שואל??" סיים ר' זלמן בעצב.
"חוששני שבשנה הבאה אזמזם רק את המנגינה..."
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תורת חיים – מה ה' אלוקיך שואל מעמך?
פעולה מס' 2

המסר: 
כשאנחנו מדברים על הרמת דגל התורה, כוונתנו היא לשאול בכל יום מה הקב"ה מצפה מאיתנו.

עזרים: 
כרטיסים שעליהם כתובים מקצועות ותפקידים )נספח 1(  -

פתקי ממו / שוקולד צ'יפס  -
כדור )לבחירה(  -

קטע "הגיבורים שלי" / הרב אייל ורד )נספח 2(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: השליחות האישית. מעצם זה שאנחנו יהודיות, יש לכל אחת מאתנו 
תפקיד ייחודי בעולם והיא צריכה לחפשו ולמלאו. בתור "אריאלניקיות" – 

עלינו לברר גם את תפקידנו בתנועה.
נפזר על הרצפה כרטיסים שכתובים עליהם מקצועות ותפקידים שונים )נספח 1(, ניתן לכל אחת 

מהחניכות 5 פתקי ממו / שוקולד צ'יפס וכד' ונגיד להן להסתובב בחדר. נבקש מהחניכות להניח את 
הפתקים שבידיהן על הדברים שלדעתן הם הכי חשובים או תורמים לעולם וכו'.

נחזור למקומות ונסדר את הכרטיסים לפי הדירוג של הבנות. יחד עם החניכות נגיע למסקנה שמה 
שמשנה היא ההבנה שזו השליחות שלי. בעולם זקוקים גם לרופאים, גם לרבנים, גם לעובדי הייטק, גם 

למדריכות, גם ל"גרעיניסטיות" וגם למנקי רחובות. אדם צריך לפעול מתוך חיפוש השליחות שלו, מתוך 
הבנה שהוא נולד עם תפקיד ועליו למלאו במהלך חייו. 

נדבר עם החניכות על התרומה שלהן לשבט בכלל ובפרויקט ארז, על האחריות שלהן לסניף בתור 

השבט הבוגר: יש לנו משימה בתור שבט, יש לנו משימה בתור סניף בעיר או ביישוב שלנו.

שלב ב: איך אפשר למצוא את השליחות שלנו? בהתבוננות אישית, לימוד 
תורה, התייעצות עם אנשים, ניסוי וגילוי במה אני טובה.

נעשה סבב בין החניכות. נבקש מכל אחת לומר תכונה טובה שיש בה שבעזרתה היא יכולה לתרום 
בעולם )אפשר לדייק – לתרום לשבט / לסניף / לעיר שלי(.

אפשרות ארוכה יותר: נעשה שני סבבים בין החניכות. בראשון, כל אחת תגיד תכונה טובה או כוח של 
מישהי אחרת, ובשני כל אחת תגיד תכונה טובה או כוח שיש בה. נגלה שהסבב האחרון הרבה יותר קשה 

לנו.
בשבט אקטיבי יותר אפשר לעשות את הסבב דרך משחק בכדור: כל חניכה תזרוק את הכדור לבת אחרת 
בזמן שהיא אומרת את שם החניכה ותכונה שדרכה היא יכולה לתרום לעולם. בסבב השני כל בת תזרוק 

את הכדור לבת אחרת ותגיד תכונה שדרכה היא בעצמה יכולה לתרום לעולם. 
נסביר לחניכות: כדי לתרום לעולם, למלא את השליחות שלי, הדבר הראשון שאני צריכה הוא להכיר את 

עצמי, את הכוחות שיש בי – מתוך ענווה גדולה, הודיה לה' שנתן לי אותם וההבנה שהם מחייבים אותי. 
אחר כך אני צריכה לדעת לכוון אותם לפי דרך התורה. אפשר לקחת כל כוח לכיוונים רבים, והתורה 

מדריכה אותנו כיצד לייעל את כוחותינו למקומות חיוביים.
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שלב ג: דבקות במטרה- לאחר שגילינו מהי השליחות שלנו, אנחנו צריכות 
לדבוק בה ולעשות אותה, גם אם קשה לנו.

נשחק "פלונטר": נסתדר במעגל. כשהמדריכה תגיד "פלונטר" – כל אחת תתקדם לתוך המעגל ותתפוס 
בכל אחת מידיה יד של מישהי אחרת, לא מי שלידה. לאחר מכן ננסה להסתדר בחזרה במעגל רגיל 

ומסודר – בלי לשחרר ידיים. זה אפשרי! רמז- כדי לשחרר את הידיים, על החניכות להתכופף מתחת 
לחניכות אחרות, להסתובב במקומן, לדלג מעל חניכות אחרות וכו'...

אחרי שגילינו מהי המשימה שלנו, נוכל לצאת לדרך. פעמים רבות קשה להתמיד במשימה, וכדי להצליח 
אנחנו ממש חייבות לצייר לנו בראש את המטרה )במקרה שלנו – להסתדר במעגל מסודר; כולנו ידענו 

איך זה צריך להיראות בסוף(, וכך לשאוב כוח ולהמשיך ללכת לשם. בנוסף, ההצלחה פה נבעה מכך 
שכל הבנות היו שותפות, הן לא נשברו מהקשיים ולא פרשו. אם מישהי הייתה מתייאשת – המעגל היה 

נפתח. כך גם בחיים שלנו: יש התמודדויות שנראות לנו שוליות וויתורים שנראים לנו לא משמעותיים, אך 
כשזוכרים שההצלחה מורכבת מהמון מעשים ומאמצים קטנים – מייחסים לכל אחד את החשיבות שלו, 

ובעז"ה מצליחים. 

שלב ד: סיכום- התורה מכוונת אותנו והיא מקור של כוח בשליחות.
נקרא את הקטע "הגיבורים שלי" / הרב אייל ורד )נספח 2(. ההצלחה בחיים, הגבורה האמתית, השליחות 

האמתית שלנו – מורכבת מהשקעה בדברים הקטנים, בכל מצווה ומצווה: תפילה בבוקר, כיבוד הורים 
וכו'. כך בעז"ה החיים שלנו יהיו מלאים ונכונים, חיים של שליחה אמתית!
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נספחים 

נספח 1: קטע לקריאה

הגיבורים שלי / הרב אייל ורד
פעם, לפני הרבה שנים, בתקופה שבה לא החליפו עבודה כל שנתיים, רכב כל חודשיים ופלאפון 

כל יומיים, היו מסתובבים בינינו המון גיבורים. גיבורים שקטים.
הגיבורים האלו לא עשו מעשה הרואי, ושמעם לא הלך לפניהם. הם היו גיבורי ההתמדה.

למשל המורה, כן כן, המורה הזה הקצת מיושן, שכבר ארבעים שנה בתוך המערכת, רציני, 
משקיע, נותן את מה שיכול ולא מבין למה מתכוונים הצעירים שמדברים כל הזמן על שחיקה.

או הפקיד, שמגיע בדייקנות כל יום למקום עבודתו, עושה מלאכתו אמונה, ישר, דייקן, ולא מבין 
מדוע כל היום כולם מתחלפים סביבו ואיש לא מוצא מנוח.

גם נהג האוטובוס, שכבר שנים נוסע על אותו קו, מכיר את נוסעיו, ושואל בשלומם, לחלק הוא 
אפילו הוזמן לשמחות, יום יום, עולה באותה שעה ויורד באותה שעה, ומתקשה להבין למה כולם 

צופרים לו מאחור ולאן הם ממהרים.
ואפילו תלמיד הישיבה – שישב ולמד בהתמדה, בשקידה, יום אחרי יום, ודף אחרי דף, זה שהבין 

שבניין גדול נבנה מאלפי לבנים, אפורות, מרובעות, אפילו די דומות. הוא פשוט ישב ולמד, לא 
חיפש להיות מיוחד, להבריק באיזו המצאה ייחודית, להיות שייך למשהו שעוד לא עשו. לא, 

דווקא טוב לו במה שכבר עשו לפניו. אחרים עשו, הוא עדיין לא, עכשיו תורו לבנות את הבניין 
שלו. בהתמדה, בעקשנות, יום יום.

וכן, גם החייל – זה החפ"ש, שנשאר ברובאית ולא יצא לקורס מפקדים, והוא כבר שלוש שנים 
עושה אותו דבר, אימון-קו-אימון-קו, יום יום, שימון שמירה, כל שבוע טיפול שבועי, והוא 

ממשיך, מתמיד, עושה מלאכתו בשקט. אף אחד לא שומע עליו, איש לא מהלל אותו, אבל הוא 
הצבא, עליו ועל שכמותו הכול עומד.

הגיבורים השקטים האלו הם הגיבורים שלי. הם אלו שממלאים את המציאות, בין הברקה אחת 
לחברתה. הם ימי החול בין החגים. הם אפורים, פשוטים, ולא בולטים, הם גיבורים.

כי אתם מבינים, עולת תמיד, זו שמוקרבת כל יום, שנעשית כל יום, בשקט, אבל בלי לוותר, 
יש לה מעלה מיוחדת. יש לה את הגבורה שלה. שמירת הלשון היומיומית, שמירת העיניים כל 

פעם מחדש, העלייה החמש מאות שמונים ושתיים לעמדת השמירה, שגם אותה הוא עושה 
ברצינות, החזרה הרוטינית על שניים מקרא ואחד תרגום כל שבת, והפסוקים כבר מוכרים כל 

כך. ההתחלה כל פעם מחדש בעבודת ה', לאחר עוד כישלון צורב.
ויום יבוא, וכל הגיבורים האלו יוזמנו לקדמת הבמה, בגדיהם פשוטים ואין דרגות על כתפיהם, 

מבוכה על פניהם, שהרי מעולם הם לא התבלטו, וכולנו נאמר להם תודה. תודה על ההתמדה, 
על העקשנות, על הגבורה, על זה שהיה מי שחי את החיים ולא חיפש כותרות, אלא פשוט היה.

הגיבורים שלי לא יודעים שהם כאלו. הם לא מחפשים את הגבורה החד פעמית, זו הדורשת 
ריכוז מאמץ, אך מסתיימת מהר, אלא הם מתגברים כארי, יום יום, לעבודתו יתברך.
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נספח 2: פתקים עם מקצועות ותפקידים שונים

ממציא האנטיביוטיקה מנקה רחובות

"גרעיניסטית"

צייררופא

זמרת

אימאמתנדבת במועדונית

ממציא חברת apple רכזת חב"ב 

חייל 

רב ראשי מורה 

מדריכה בסניף 
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פעולת ביסוס 
לפעולה מספר 2

עזרים:
כרטיסים וכלי כתיבה  -

מילות השיר "אור החיים" / ישי ריבו ואמצעים להשמעתו  -

מהלך הפעולה:
נחלק לחניכות כרטיסים וכלי כתיבה ונבקש מכל אחת לכתוב לעצמה שליחות קטנה שהיא מקבלת על 

עצמה. כדאי להכין מראש כרטיסים יפים שאפשר יהיה לשמור בארנק, או מדבקה שאפשר להדביק 
על הפלאפון, או מחזיקי מפתחות וכיו"ב, כדי שהבנות יוכלו לקחת איתן לכל מקום תזכורת לשליחות 

שקיבלו על עצמן. 

נקרא את מילות השיר "אור החיים" )נספח 3( ונראה איך התורה נותנת כוח, מכוונת ומדריכה אותנו. 
לאחר מכן נשמיע אותו ונשיר יחד )חשוב לדאוג לרמקול מספיק חזק כדי שכולן ישמעו וייהנו(.

אור החיים / ישי ריבו  

כמי שעסק בה לקרעים 
וראה אנשים מלאכים 

שהמיתו עצמם עליה
וקבלו ממנה חיים, 

וכמי שטעם טעמה לרגעים 
וראה אנשים 

באמת מאושרים 
ואיזה אור על הפנים. 

פזמון: 
איך הם נשבים בקסמה לפניה 

מתהלכים כסומא אחריה 
ותכלית האמת היא כל צדדיה 

כל שבעים פניה 
יקרה מפז ומעושר 

נקנית היא בעמל וביושר 
והיא הדרך והיא האושר 

כמי שמצא בה את עצמי 
כשלא זכרתי מי אני 

תמיד היא באה 
והאירה לי פנים 

אומרים שהיא כל הטובות שבעולם 
אם רק היה לנו מושג 

היינו רצים רצים ורצים. 

ונשבים בקסמה לפניה 
משתגעים מתלהטים אחריה 

ואור החיים כל נתיביה כל נתיבותיה 
יקרה מפז ומעושר 

נקנית בעמל וביושר 
והיא הדרך והיא האושר.
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תפקידה של תנועת אריאל בעבודת ה'
פעולה מס' 3

המסר: 
כמו שלכל אדם יש תפקיד וייעוד – כך גם לתנועת אריאל יש תפקיד וייעוד בעבודת ה'. 

עזרים: 
סוגי חבורות )נספח 1(  -

תלבושות )לבחירה(  -
קטע לקריאה: "יחדיו" / הרב סולובייצ'יק )נספח 2(  -

קפלה  -
בריסטול גדול שעליו כתובה המשנה: "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה".  -

סיפור "כוכב הים" )נספח 3( )לבחירה(   -
המנון התנועה )נספח 4(  -

רשימת יעדים מודפסים על דף A4 או סימניות מוכנות מהנהלת התנועה )נספח 5(  -
קטע "מהפכות" )נספח 6(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: הכוח של התנועה לעומת כוחו של היחיד – השלם גדול מסך החלקים.
נחלק את החניכות לקבוצות קטנות או לזוגות, ואם השבט קטן כל חניכה תהיה 'קבוצה' בפני עצמה. 

ניתן לכל קבוצה פתק שכתוב עליו סוג של חבורה )נספח 1(, ונבקש מכל קבוצה להסביר לקבוצות 
האחרות למה החבורה שלהן היא הכי חזקה, מהי המטרה של החבורה שלהן ולמה אי אפשר להשיג 

את המטרה הזו לבד.
כדי לעזור לחניכות להיכנס לאווירה, אפשר להביא תלבושות מתאימות לכל קבוצה.

לאחר מכן נדבר על התנועה: 
למה חשוב שתהיה תנועת "אריאל"? למה לא מספיק שכל סניף יפעל לעצמו? נסביר שיש לנו חזון גדול – 
להשפיע על כל עם ישראל. כשיראו שהתופעה של תנועת אריאל אינה שייכת ליחידים אלא עניין ורעיון 

ששייך ומתחבר לעוד ועוד אנשים – הכוח להשפיע על  עוד חלקים בעם ישראל ולתרום להם, יגדל.  
נקרא את הקטע של הרב סולובייצ'יק "כשאדם נעשה חוזה" )נספח 2( ונדון: בתור תנועה יש לנו משימה – 

אנחנו לא פה סתם לערבי כיף וכד', אלא למען מטרה, וכשצריך לפעול חייבים חבורה, זהו מקור הכוח.
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שלב ב: יש לנו מחויבות לקרב את הגאולה, אנחנו צריכות להשתמש במפה 
שלנו – התורה – ולפעול לפי הדרכתה. נתייחס למשנה באבות: "לא עליך 

המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה".
ניתן לחניכות משימה: לבנות שרשרת דומינו ראלי )אבני דומינו שמעמידים אחד סמוך לשני וכאשר 

מפילים את הראשון הוא דוחף הלאה את כל שאר אבני הדומינו( – ממקלות של קפלה. נבחר חניכה ונגיד 
לה שבכל פעם ששאר החניכות קצת מתקדמות – תפרק את מה שנבנה. חשוב לא לתת לבנות להתייאש, 

אלא בכל פעם לעודד אותן להתחיל מחדש...
בשבט גדול אפשר לעשות תחרות בין שתי קבוצות.

נניח על הרצפה בריסטול גדול שעליו כתובה המשנה: "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין 
להבטל ממנה".

נסכם: יש לנו משימה – לקרוא לחיי התורה, לקרב את הגאולה. אמנם אנחנו לא יכולות להשלים את 
המשימה, הרי יש המון מה לעשות, אבל אין לנו רשות להבטל מזה. אנחנו חייבות לעבוד ולהתקדם 

)אפשר לקרוא בשלב זה את הסיפור של כוכב הים )נספח 3((.

שלב ג: בירור מהי הדרך שלנו כתנועה? מהי המשימה שאליה נצא מחר בבוקר?
נחלק לחניכות את מילות המנון התנועה )נספח 4( ואת החזון והיעדים של התנועה )נספח 5(. נבקש 

מהחניכות למצוא איך ההמנון משתקף בסימניה ולהיפך – איך הכתוב בסימניה מופיע בהמנון. נקרא את 
ההמנון ביחד ונראה איך אנחנו רואים בהמנון את היחס לארץ ישראל, לעבודת ה' בשמחה, את השאיפה 

לבניין המקדש ואת רעיון "תורת חיים בעוז" וכמו שמופיע בבית השלישי – גם את הרצון לקיים בארץ חיי 
תורה שלמים.  

שלב ד: סיכום
 נקרא את הקטע על המהפכות )נספח 6(. 

נדבר על כך שהתפקיד שלנו הוא שינוי התודעה, שינוי ברוח, ואת זה אנחנו מתחילים היום.

צ'ופר: חזון התנועה ויעדים חינוכיים. 
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נספחים
 נספח 1: סוגי חבורות 

 

קבוצת 

כדורסל
שבט

צוות מחלקה 

בבי”ח
סיירת בצבא

צוות הנהגה להקה

כיתה
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נספח 2: קטע לקריאה 

יחדיו
"כאשר האדם מתחיל לחזות דברים מרחוק - הרי הוא נעשה חוזה שיהיה מסוגל אף לממש את החזון. 
לחלום סתם ולקום בבוקר לעסוק בפתרון החלום ולומר תוך כדי סיפוק "חלמא טבא חזית" – אין לכך 

משמעות. דרכו של אברהם אבינו הייתה לצעוד קדימה אל המקום אשר ראה מרחוק. אבל אדם לבדו, 
בלי סיוע אינו מסוגל להגשים שום דברי חזון, צריך שיהיו לו חברים לדעה שיצעדו יחד עמו, יחלמו 

ויתגברו יחד על המכשולים. צריך שיתקיים בהם הכתוב "ַוֵיְּלכּו ְשֵׁניֶהם ַיְחָדּו" )בראשית כ"ב, ח'(. אברהם 
לבדו לא היה יכול להגשים את חזונו בדבר שליחות העם הנצחי הוא היה זקוק לעזרתו של יצחק – 

ה"יחדיו" הוא הכרחי. זהו למעשה תנאי קודם להצלחתה של שליחות כלשהי".
)הרב י"ד סולובייצ'יק, מתוך הדרשה "התשובה והחכמה שבראש ובלב"(

נספח 3: סיפור

סיפורו של כוכב הים
ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף,

ראיתי איש צעיר עומד ליד הים ומשליך עצמים
מהחוף אל תוך האוקיינוס.

בעודי מתקרב גיליתי כי האיש מרים מהחול
כוכבי-ים שאלפים מהם נותרו שם עם בוא

השפל ומשליך אותם חזרה אחד אחד לתוך האוקיינוס.
שאלתי את האיש מדוע הוא לוקח על עצמו מטלה שכזו.

האיש השיב כי אם לא יעשה זאת, 
כוכבי הים 

ללא ספק ימותו.
לעגתי לו והודעתי כי ישנם קילומטרים של חוף

ועשרות אלפי כוכבי-ים
ושלא יתכן כי הוא באמת

מאמין שמעשהו אכן ישנה משהו...
האיש הצעיר עצר לרגע, חשב,
ואז הרים כוכב-ים נוסף מהחוף

ובעוד הוא משליך אותו חזרה לים אמר:
זה משנה... לאחד הזה!" 

אלן ברקר
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נספח 4: 
המנון התנועה 

שיר האמונה / מרן הראי"ה קוק
ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

 
ָׁשָּמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵקינּו

ְּבֶחְדָוה ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה
ָׁשָּמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.

ָלַעד ַחָּיה...

ָׁשָּמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו
ַאב ָהמֹון ָקָנה

ָׁשָּמה ִנְחֶיה ֶאת ַחֵּיינּו
ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ָלַעד ַחָּיה...

ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו
ִמִּפי ֶעְליֹון ִנָּתָנה
ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו
ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה.

ָלַעד ַחָּיה...



112

                                נספח 5: חזון ויעדים חינוכיים 

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

באומה הישראלית כדי לקדמּה לבניין אריאל.

יעדים חינוכיים:

תורת ישראל: התנועה תחנך לקיום חיי תורה   .1
ומצוות בשלמות, באומה ובפרטים, מתוך 

יראת שמים ואמונת חכמים בקדושה ובטהרה. 
התנועה תעודד את חבריה להתמסר לתורה 

ולגדול בה. חניכי תנועת אריאל ירגילו עצמם 
לחשיבה הנשענת על הדרך שתורתנו מתווה 

לנו. גם בעיסוק בעניינים שלכאורה שייכים 
לעולם החול, יבררו את הדרך שעליהם לפעול 

בה לאור התורה.

ארץ ישראל: כפי שכתוב בתורתנו, ארץ ישראל   .2
ניתנה לנו, לעם ישראל, וממנה לא נזוז. חניכי 

תנועת אריאל יפעלו לפיתוחה של ארץ ישראל.
התנועה תחנך לאהבת הארץ ולהתיישבות בכל 

חלקיה, במיוחד באלו הזקוקים לחיזוק. כן תחנך 
התנועה לשירות בצבא ההגנה לישראל כחלק 

ממצוות כיבוש הארץ ויישובה.

עם ישראל: התנועה תחנך לאהבת כל אדם   .3
מישראל ולאיחוד בין חלקי האומה. חניכי 
תנועת אריאל ישתלבו בפעילות המכוונת 

למעורבות חברתית ובפעולות חסד בהתנדבות, 
תוך הקפדה מלאה על קיום תורה ומצוות מבלי 

להתפשר על שום פרט )לפי דרכה של תורה 
בגאון(.

ועשו לי מקדש: חניכי תנועת אריאל יפעלו   .4
להטמעת תודעת המקדש בתנועה ומחוצה לה 

)לדוגמה: עלייה להר הבית - כל אחד לפי פסקי 
רבותיו, השתתפות ב'סיבוב שערים', שבוע 

מעמדות, לימוד משותף של נושאים מעולם 
המקדש ועוד( כחלק מייעוד התנועה לקירוב 
הגאולה השלמה ולהגבהת הקומה הרוחנית 

בעם ישראל.

קבלת אחריות והנהגה: התנועה תכשיר את   .5
חניכיה למסוגלות להנהגה מתוך חינוך ליזמה, 

לקבלת אחריות, לעשייה, להבעת רעיונות 
ודעות בכתב ובע"פ. החניכים יפנימו כי 'אין 
הדבר תלוי אלא בי' ויבינו שזכותם וחובתם 

לפעול כדי שהדברים יצאו מן הכוח אל הפועל, 
ואת עשייתם כולה תנחה דרך התורה.

בניין היחיד למען בניין הכלל: האדם נברא   .6
בצלם א-לוהים כיאה לייעודו. הוא ניחן בכוחות 
שמיוחדים לו ומאפשרים לו לפעול למען בניין 

הכלל. עליו לפתח כוחות אלו בדרך התורה. 
התנועה תחנך את חבריה לפיתוח האישיות: 
להגברת המודעות האישית, לתיקון המידות 

ולחיזוקן, להכרה בכוחות המיוחדים לכל אחד, 
ולגילוים בפועל בעשיית הטוב למען כלל החברה. 

כולנו עם אחד: מתוך מחויבות כלפי החברה כולה,   .7
התנועה תקבל כל חניך לשורותיה ותפתח סניפים 

בכל מקום שתידרש, ובתנאי שהמבקשים ידעו 
מה הם עקרונות התנועה וישאפו להגיע אליהם 

גם אם בהווה המרחק בינם ליעד גדול. חניכי 
התנועה יעסקו בהסברת דרך התנועה בדרכי נועם 

ובתבונה, במפגשי פנים אל פנים ודרך אמצעי 
התקשורת השונים, ובכללם רשתות האקטואליה 

והחדשות )חניכים שמשתמשים ברשת(.

יצירת תרבות יהודית: חניכי תנועת אריאל יפעלו   .8
ליצירת תרבות יהודית בכל התחומים:   באמנות, 

במוזיקה, בקולנוע, בספרות ובתקשורת ועוד. 
תרבות שיונקת את השראתה מהנשמה הא-לוהית 

שבאדם, ומטרתה להוסיף קדושה בעולם.

קדושת חיי אדם: התנועה תחנך להכרה בקדושת   .9
חיי אדם ולמחויבות לשמירה עליהם. התנועה 

תפעל להעלאת המודעות לקדושת חיי האדם גם 
בחברה הכללית-ישראלית.

והצנע לכת: התנועה תחנך לדרך חיים   .10
שמתאפיינת בפשטות ובצניעות, שתיהן ערכי יסוד 

שכוחם רב בפיתוח המידות. כן תחנך התנועה 
לפעילות בצניעות ובקדושה, תוך הענקת כלים 

להתמודדות נכונה עם אתגרי הצניעות המאפיינים 
את גיל הנעורים. לפיכך, ומשום שדרכי החינוך 
וההגשמה של הבנים שונות מאלה של הבנות, 

התנועה תקיים את כל מפעליה בשתי מערכות 
נפרדות: אחת לבנים ואחת לבנות.
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נספח 6: קטע לקריאה 

למדריכה-

ניתן להקריא לחניכות את הקטע כמו שהוא או להביר אותו בעל פה כפי 

הבנתך.

מהפכות מהפכות גדולות בתפיסות חיים כדוגמת שיבת ציון, ההתיישבות ביש"ע והקמת תנועת אריאל, 
מלמדות כי לכל שינוי במציאות קדם שינוי במחשבה ובתפיסה.

תנועת אריאל היא עדות לכך שאפשר לפעול על פי דרכה של תורה לכתחילה ולהנחיל את ערכי 
הצניעות בכל תחומי החיים: בעשייה, בלבוש, בהתנהגות ובחיבור לעם ישראל. צניעות זו באה לידי 

ביטוי גם במאמצים להפיק אירועים ופעילויות תוך שמירה על מחירים נמוכים, מתוך שאיפה לצניעות 
ולפשטות.
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פעולת ביסוס 
לפעולה מספר 3:

עזרים:
חזון התנועה כתוב על דפים – כל מילה על דף נפרד  -

מהלך הפעולה:
נעמיק עוד בחזון התנועה.

נתייחס לדברי הרב סולובייצ'יק שהבאנו בפעולה של שבת על מהו חזון: חזון הוא היעד, הוא המקום 
שאליו התנועה שואפת להגיע ולאורו אנחנו פועלות. 

נחלק לבנות את המלים של חזון התנועה ונבקש מהן לסדר אותן לפי הסדר, כמה שיותר מהר )בשבט 
גדול אפשר לעשות תחרות בין קבוצות(.

נדבר על החזון, נפרק אותו לחלקים )ראי בהמשך( ונעמיק מה הוא אומר עבורנו.  

חזון התנועה 
נחלק את חזון התנועה לפי השורות הבאות. אפשר להתעכב על כל שורה ולברר אותה. קראי את 

הפירוט: 

לגדל דור עובד השם - 
כמו שאמרנו בפעולה השנייה: לשאוף לשמור מצוות בשלמות, לשאול בכל יום מה הקב"ה מצפה מאיתנו. 

שפועל להוספת קדושה -
 לא להסתפק בנורמות הקיימות אלא לשאוף ליותר – לראות איפה אפשר לתקן עוד; איפה אפשר 
להוסיף דרך ארץ, פעילויות ויצירה מתוך קדושה. לא מוטל עלינו להגביל את עצמינו אלא להיפך – 

לקחת את כל כוחות החיים שלנו, את כל הכישרונות שיש לנו, ולפעול מהם מתוך קדושה. נראה איפה 
צריך לתרום ולקדם את העולם ואיך אפשר לעשות את זה מתוך עולם של תורה.  

לקיום תורה ומצוות בשלמות, 
לעבודה עצמית -

 לקיחת אחריות על מה שקורה לי באופן פרטי ולנו בתור עם. לא הממשלה אשמה ולא הגלות, אלא 
אנחנו בעצמנו יכולים וצריכים לשנות ולקדם את המציאות הקיימת.

לחיי צניעות - 
צניעות היא לא רק בלבוש. צניעות שייכת לאורח חיים של להסתפקות במועט. כשהמרדף אחרי "עוד" 
הוא רק לענייני קדושה ולא סתם למותגים, צרכנות וכד'. יש כמובן גם עניין של צניעות בלבוש שהוא 

חלק מכל הצניעות. 
ולמעורבות חברתית 

- חוזר ללקיחת האחריות, לדאגה שלנו ולאכפתיות שלנו על מה שקורה בעם ישראל. אנחנו רוצים שעם 
ישראל יהיה במקום יותר גבוה ואנחנו פועלים כדי שזה יקרה. 

בדרכו של הראי"ה -

 הרב קוק הוא המנהיג שלאורו פועלת התנועה.  
ולסיכום: אנחנו רוצים ליצור דור מנהיג פעיל ואכפתי היוצר שינוי באומה הישראלית,

כדי לקדמּה לבניין אריאל.
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"תורת חיים בעוז" – 40 שנה לתנועת אריאל
פעולה מס' 4 

המסר: 
קיומה של תנועת אריאל במציאות של עם ישראל היא חשובה ומשמעותית. תנועת אריאל היא חלק 

מהמהלך של ההתקרבות אל הקב"ה והשיח על עבודת ה'. 

עזרים: 
שאלה מהשו"ת באתר )נספח 1(  -

חידון על התנועה מופיע בסוף החוברת בנספחים הכלליים.  -
קטע לקריאה / הרב אלי סדן )נספח 2(  -

מהלך הפעולה: 

למדריכה- הערה חשובה לפני תחילת הפעולה

כדי שנוכל להנחות את הדיון הזה בצורה טובה ולהוציא את הבנות בתחושת חיבור לתנועה וערכיה, חשוב 
שנברר קודם עם עצמינו – מהו החידוש של התנועה?

מהי המטרה שלנו?
החידוש המשמעותי של תנועת אריאל הוא הקריאה: "תורת חיים בעוז!" 

אנחנו חיים את התורה עד הסוף, בלי פשרות.
התורה לא מכבה את החיים אלא גורמת שנהיה ביותר ויותר עוז )כמו שראינו גם בשיר של ישי ריבו 
"מקבלים חיים ממנה"( יותר ויותר רצון לפעול ולעשות. חיים של תורה הם חיים יותר מלאים, יותר 

עשירים ושמחים.
בתנועת אריאל אנחנו מאמינים שלא נכון לוותר על ערכי התורה כדי להתחבר לשאר האנשים בעם. 

אנחנו מקיימים את התורה כי אנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון ומה שהכי מקרב את עמ"י לייעוד שלו – 
להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. מתוך החיים בצורה כזו, נביא את עמ"י כולו למקום קרוב ומבורר יותר 

בעבודת ה'. 

לדוגמא: העיסוק במקדש, שעכשיו הולך ומתעורר בשאר התנועות, וכן הדיון הנרחב בהפרדת שבטים 
ברוב הסניפים של התנועות האחרות. יש פה תהליך של "קנאת סופרים תרבה חכמה" שבו תנועת אריאל 

משפיעה לטובה על  תנועות הנוער האחרות. נשאל את החניכות שאלה מהשו"ת באתר )נספח 1( וניתן 
להן לנסות לענות עליה.

צירפנו את התשובה לשאלה, כדי שנוכל לענות לבנות על השאלה באופן מסודר. התשובה ארוכה ולכן 
אתן יכולות לקחת רק חלק ממנה או לומר לחניכות בעל-פה. עם זאת, לחניכות המעוניינות בכך חשוב 

לתת לקרוא את התשובה, ומומלץ לחלק לבנות את התשובה המלאה.
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שלב א: 
נשאל את החניכות: "למה אני בתנועת אריאל?" נעשה סבב ביניהן ונשמע את דעתן.

שלב ג: "תורת חיים בעוז" = להיות "אריאלניקית"!
כעת נפגיש את הבנות עם צמיחתה של התנועה, עם פרויקטים מיוחדים, עם צמיחת הציבור וההשפעה 

הגדולה שיש לתנועה על כל עם ישראל.
נעשה חידון על התנועה )ראי בעזרים(, אפשר לשלב במשחק איקס עיגול / פיצוחים או כל תחרות 

מעניינת אחרת.

שלב ד: נסכם עם הקטע על דרכו של אלקנה 
נקדים כמה מילות רקע על התקופה: תקופתו של אלקנה הייתה תקופה שבה היה משכן בשילה, אך לא 
היו אנשים שעלו אליו. זו הייתה תקופה שבה העם היה מפוזר, ולא היה מי שיוביל ויקדם אותו. אלקנה, 

בתור אדם בודד, החליט להופיע ולשנות את המציאות, והצליח לעורר בעם את העלייה לרגל.
אשרינו שזכינו להיות חלק מתהליך גדול כל-כך! חלק מהמקרבים את הגאולה! בואו נמשיך להתאחד 

ולהתגדל יחד, ובכוח החבורה, בעוז, נשפיע ונוסיף אור וטוב בעם-ישראל.
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נספחים 
נספח 1: שאלה מהשו"ת באתר

שאלה:

שלום, כבר הרבה זמן אני מבררת את האידאולוגיה של תנועת אריאל ששונה כביכול מתנועות נוער 
דתיות לאומיות אחרות. אבל אני עדיין לא מצליחה להבין למה יש צורך בתנועה נוספת? מה השינוי 

שתנועת אריאל רוצה ליצור? אם היא כמו תנועות אחרות אז למה צריך בכלל לפתוח עוד תנועה? ואם 
היא רוצה לומר משהו אחר, אז מה היא רוצה לומר? ואם היא רוצה להשפיע על כל עם ישראל, למה היא 

מסתגרת בתוך עצמה? הרי כדי להשפיע צריך להיות עם כולם...
תודה רבה!  

תשובה:

מדריכה יקרה שלום,
שאלתך בנויה מחלקים רבים. בתשובתי אשתדל בעז"ה להקיף את הכול. בואי נעבור על זה בשלבים.

1. עניין האחדות בעם:
תנועת אריאל הוקמה לפני 34 שנים. 

התנועה הוקמה כדי לתת מענה לחבר'ה שרוצים תנועה נפרדת. את יכולה לומר על זה שזו לא אחדות, 
שזו התבדלות וכו'. מה שאני יכולה לומר לך על זה הוא שזאת ראייה לא נכונה של המציאות.

מכאן אשמח שתקראי בעיון ובראש פתוח ולא ברוח של "אנטי".
אני רוצה להמשיל את זה לסיפור מגדל בבל. בסיפור מגדל בבל כתוב לנו "וייסעו מקדם"- החבר'ה 

שייקראו בפינו בעתיד "דור הפלגה" נוסעים מקדם ומתיישבים בבקעה. הם ממציאים שם את הלבנה 
ומתחילים לבנות וליצור ממנה בתים ומתחילים לעזוב את המערות ואת חיי הנוודות. 

בעקבות ההמצאה שלהם, אנשי הדור הזה הרגישו תחושת עליונות  גדולה כל-כך – עד שליבם התמלא 
בפחד שמא יום אחד הם יתפזרו ויהפכו לשונים זה מזה- "פן נפוץ".

אז מה הם עושים? הם בונים מגדל וראשו בשמיים. מטרת המגדל הייתה לאחד אותם סביב רעיון מסוים. 
)והוא: להילחם נגד האלוקים שהביא עליהם את המבול(. 

המדרש מספר שמה שקרה במהלך הבנייה של המגדל הוא שאם נפל אדם מן המגדל ומת לא היו אנשי 
הדור מצטערים, אלא אומרים: "לא נורא, יש לנו עוד הרבה כאלה". אך אם הייתה נופלת לבנה מן המגדל 
היו כולם מתאבלים עליה. הקב"ה ראה את המצב המקולקל הזה והחליט לבלול את שפתם וכך הם יפוצו 

על פני האדמה.
הקב"ה לא אהב את ההתאחדות הזאת. אך למה? מה רע בזה שהם מאוחדים?! שהם פועלים יחד?! 

אומר המדרש: כיוון שזו איננה אחדות. זו אחידות. לגרום לכולם לעשות אותו הדבר ולהראות אותו הדבר 
ולחשוב אותו הדבר. אין חשיבות לפרט, רק לכלל. סופה של אחידות כזאת היא לרמוס אחרים )דוגמה 

טובה לכך היא הנאצים שרצחו והעבידו כל מי לא היה "ארי", כל מי שלא היה כמותם(.אז בתור התחלה, 
התנועה קמה כי היה חלק גדול בעם שדרש מענה תורני יותר ומתוך כך גם הפרדה בין בנים לבנות. אם 
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תנועת אריאל לא הייתה קמה ונותנת את המענה, אני מבטיחה לך שהייתה קמה תנועה אחרת ועושה את 
אותו הדבר.

לכל אחד דרוש המענה שלו. אם אנחנו לא נותנים לכל אחד להתנהל על-פי הצרכים שלו – זו דיקטטורה. 
זה לגרום לכולם לעשות את אותו הדבר ולהיות חייבים לחשוב בצורה זהה. זה פשוט להיות דור הפלגה. 

זה לא מה שבקב"ה רוצה מאתנו – הוא רוצה שנהיה מאוחדים, הוא לא רוצה שנהיה כפילים אחד של 
השני.

אז אם זו לא אחדות – אז מה כן? אחדות זה לדעת שמולך עומד יהודי שחושב אחרת ממך ועדיין לאהוב 
אותו באמת ובתמים. 

אם נשווה את זה לעניין התנועות: אחדות היא כאשר שבטים בין התנועות יהיו מסוגלים לפרגן אחד לשני 
ולא יריבו ויקללו בגלל שלתנועה שאליה הם שייכים יש תפיסת עולם שונה.

זאת הסיבה לכך שתנועת אריאל "התפלגה" מבני עקיבא.

2. האם אנחנו תנועה אליטיסטית?
השאלה הבאה שלך היא האם מטרתנו היא להעלות ולקדם רק את האליטה של העם.

התשובה היא: לא.
תנועת אריאל שמה לה למטרה לקדם את עם ישראל אל הגאולה. התנועה מאמינה שבשביל לקדם את 

העם, הצורך הוא לא לרדת ברוחניות אלא לרוץ קדימה וממילא כל המציאות עולה וגדלה. 
בנוסף לכך, התנועה לא מדירה אף אחד ממנה אלא מאכלסת בתוכה בצורה מדהימה את כל גווני הקשת 

של הציבור הישראלי.
תנועת אריאל מעולם לא אמרה לחניך "אל תבוא כי אתה לא מספיק דוס". לא. אנחנו מאמינים שכל אחד 

מסוגל ליותר ושהדרך שלנו היא לא להתפשר על התורה כדי לקרב את העם. אנחנו מאמינים שהתורה 
שייכת לכל העם, ולכן כל אחד מסוגל וגם רוצה בשורש נשמתו להיות חלק מהתורה הזאת, וכשאדם 

רואה אמת הוא מאמין. זה הייחוד שלנו: אנחנו לא תנועה של אליטה, אנחנו תנועה של אמת.
יש את הסיפור היפה על החניכה החילונית שאמרה לקומונרית שלה "את יודעת, בשבת רציתי להדליק 

את האור ואז אמרתי לעצמי לא, אני באריאל! באריאל לא מדליקים את האור בשבת".
ב"ה התנועה גֵדלה ויש לה המון סניפים שלא ממוקמים באזורי ה"אליטה" הדוסית. להיפך, המגמה היא 

לפתוח סניפים במקומות השונים מאתנו. אני בעצמי הייתי קומונרית בסניף שרוב החניכות בו לא שומרות 
שבת ולצדן חניכות מהציבור הדתי לאומי וגם החרדי. הכול בשמחה ונחת ולמרות השוני ביניהן כולן 

הרגישו שהן משפחה. 
בנוסף יש מגמה של פתיחת סניפים חרדיים – איפה תמצאי את זה בתנועות אחרות??

כרגע המגמה של התנועה היא לגעת בכל הקצוות של העם, להגיע לכל מי שצריך ורוצה אותה; לא רק 
בעולים, לא רק בחילונים, לא רק בדוסים. בכולם.

וסבלנות, התנועה עוד קטנה. יש זמן עד שהיא תגיע לכולם. אבל בתור אחת שנמצאת בתנועה ומכירה 
אותה מבפנים אני יכולה להבטיח לך שהתנועה לא נחה לרגע ושבכל יום נפתחים עוד ועוד סניפים. 

התודעה הזאת של השליחות במחוזותיו השונים של העם שלנו רק הולכת וגדלה מיום ליום.
זאת תשובתי אלייך לשאלה האם נכון לקדם רק את החבר'ה ה"טובים". במפורש לא. לא זו דרכה של 

התנועה ולא זה הרעיון שעומד מאחוריה.
שתהיה הצלחה רבה.

אם עולה צורך אשמח לענות על שאלות נוספות.

)נעמה אבוהב( 
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נספח 3: קטע לקריאה

שיטת אלקנה- עת לקום ולעשות! / הרב אלי סדן
"אלקנה ואשתו, בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של 
עיר, והייתה המדינה מרגשת והיו שואלין אותן להיכן תלכו? ואומרים לבית ה' שבשילה, 
שמשם תצא תורה ומצות, ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרות 

דמעות אומרים להם נלך עמכם? ואומרים להם הן, עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה 
אחרת עשרה בתים, עד שהיו כלם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו – לא היה עולה שנה 
אחרת, עד שהיו כולם עולים, אמר לו הקב"ה אלקנה! אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, 
וחנכתם במצות, וזכו רבים על ידך, אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך 

אותם במצות, הא למדת שבשכר אלקנה שמואל". 
הוא לא ארגן הפגנות, גם לא הטיף, ובוודאי לא עשה מהפכות צבאיות או מהפכות אלימות 
מסוג אחר. אלא עשה דבר אחד – המכונה בטרמינולוגיה המודרנית "דוגמא אישית". הוא 

קבע לעצמו את היעד – לחבר את עם-ישראל למרכז היחידי המסוגל לחבר אליו את העם, 
דרך מקום השראת השכינה באומה. באותם ימים היה זה משכן שילה. המרכז הרוחני הוא 

גם מה שיכול להיות מרכז חברתי, ואלקנה רצה לחבר את עם-ישראל למשכן שילה.
לפני שאתה רוצה 'להחזיר בתשובה' את ההוא ממר"צ ומהשומר-הצעיר, קח לך קודם 

כל אנשים קרובים - "בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל". תחילה, מרכז סביבו 
את האנשים הקרובים אליו, ולא רק אלו הקרובים אליו ביולוגית, אלא קרובים במנטאליות, 
בשפה, על-מנת ללכת יחד. ואותה חבורה קטנה של אנשים אשר מבינים עניין ויודעים מה 
עליהם לעשות אותה הוא מטפח. הוא הולך וגדל ומצטרפים אליו כוחות נוספים. "והיו באים 

ולנים ברחובה של עיר והייתה מדינה מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו?" 
לאדם בודד, בחור טוב ככל שיהיה, בעל הופעה מעניינת ככל שתהיה, לא מקדישים 

תשומת לב מיוחדת. אבל כשיש חבורה איכותית שהולכת ותופחת, הולכת וגדלה, זה כבר 
משהו! 

בעיצומה של תקופה מלאת סיבוכים, מופיע פתאום כוח, לא אדם בודד, כי אדם בודד 
איכותי נמצא בכל מקום, אלא חבורה שהולכת ועולה ויוצרת כבר תופעה "והייתה מדינה 

מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו?" 
והם משיבים מה שלהם הוא מובן מאליו: לבית ה' שבשילה שמשם תצא תורה ומצוות, 

והלוא אנחנו כולנו בני עם אחד, ִעם לב אחד, מוח אחד, בואו אתנו ונלך ביחד. 
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 מערך פעולות 
לחב"ב
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 מערך פעולות 
לחב"ב
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התורה מתנה מה’
פעולה מס' 1

המסר: 
התורה היא מאת הקב"ה ובאה להראות לנו ולהנחות אותנו כיצד לחיות. זו לא בחירה או המלצה, אלא 

אנחנו מחויבים לכך כי אלו דברי אלוקים חיים.

עזרים: 
כרטיסים שכתובים עליהם מעשים שונים )נספח 1(  -

קטע מהגמרא: "תלמוד גדול או מעשה גדול?" )נספח 2(  -
מאמר של הרב מרדכי שטרנברג )נספח 3(  -

מאמר "העוז והענווה" / הרב אבינר )נספח 4(  -

מהלך הפעולה: 

 שלב א: האידאלים והתורה אינם דברים מנותקים, 
אלא התורה היא זו שמכתיבה לנו את האידיאלים.

נניח על הרצפה כרטיסים שכתובים עליהם מעשים שונים )נספח 1( ונבקש מהחברות לדרג אותם לפי 
סדר החשיבות שלהם. במהלך הדירוג ננסה לחדד את ההבדלים בין מעשים הקשורים ללימוד ובין 

מעשים הקשורים למעשה.
לאחר דירוג המעשים נקרא את הגמרא על "תלמוד גדול או מעשה גדול?" )נספח 2( ונשאל את החברות 

"מה עדיף- תלמוד או מעשה? האם מה שהופך את התלמוד להיות גדול היא רק העובדה שהוא מוביל 
למעשה? האם אין ערך ללימוד בפני עצמו?"

שלב ב: 
נקרא את התשובה של הרב שטרנברג ל"גדול תלמוד" )נספח 3(, ולאחר מכן נסכם: הגדולה של הלימוד, 
של החיבור לתורה, הוא שהלימוד עצמו הופך אותנו לאנשים טובים יותר. לימוד תורה הוא גדול מכיוון 

שמתחייב שהוא יגרור אחריו התקדמות מעשית, עבודה עצמית וחיצונית.
בתור חב"ב עלינו ללמוד מאיזה כוח אנחנו פועלות ולהעמיק בזה היטב. התורה היא זו שמובילה ומנחה 

אותנו, וברגע שנברר אותה היטב- נתקדם ללא ספק ונזכה בעז"ה לקרב את הגאולה. 

שלב ג: התנועה כמגדלור
נשאל את החברות ונדון בכך: איפה אנחנו בתוך זה? מהו התפקיד שלנו? התפקיד שלנו בתור תנועה הוא 

להניף את הדגל של התורה, להראות שהתורה היא האידיאל הנכון והטוב בחיים.
בשלבים הקודמים דיברנו על הדגל של התורה, על כך שהיא זו שמכתיבה לנו את הדרך. הבנו שהעניין 

הוא שחיינו יהיו מלאים בתורה ומתוך כך נצא לעשייה, ושזה גם מה שיקרה באופן טבעי.  
נקרא את הקטע "העוז והענווה" )נספח 4( על הצורך לחיות חיי תורה בעוז, ונאמר לחברות שזהו 

התפקיד שלנו היום. בתור חב"ב, הכוח המוביל של התנועה, עלינו לפעול בכל כוחנו ובכל דרך אפשרית – 
בגרעינים, בתוך הסניף ובעיקר- בלחיות חיים כאלה, חיים של תורה.
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נספחים:
נספח1: 

מעשים לדירוג:

 לעזור לזקנה 
לחצות את הכביש

לקום למניין 
ותיקין

לשמור על יישוב

ללמוד תורה 
 במשך 

10 שעות בכל יום

להקים עמותת 
חסד

"כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית 
בית נתזה בלוד נשאלה שאלה זו בפניהם 

'תלמוד גדול או מעשה גדול?' נענה רבי טרפון 
ואמר מעשה גדול. נענה ר"ע ואמר תלמוד 

גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד 
מביא לידי מעשה". )קידושין מ, ב(

נספח 2: תלמוד גדול או מעשה גדול?
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נספח 3: מאמר של הרב מרדכי שטרנברג

 "וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית גג בלוד, 
 נשאלה שאלה זו בפניהם:

תלמוד גדול או מעשה גדול? 
נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. 
נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול. 

 נענו כולם ואמרו:
 תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה".

 )מסכת קידושין מ, ב(

 "תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה". ושואל המהר"ל: 
לכאורה זה נראה פלא, קטן נתלה בגדול! המעשה-גדול! אלא ביארו לנו חז"ל בזה מהו הסוד 

 הגדול של כל המעשה- והוא: התלמוד. אם אדם חושב שהמעשה הוא מאוד חשוב, 
והתורה מלמדת את האדם איך לעשות- אז באמת הקטן נתלה בגדול. בעיניו המעשה חשוב, 
אלא שאדם איננו יודע כיצד לעשות ללא התלמוד, וצריך ללמוד כדי שידע איך לעשות, אבל 

לא זו האמת.
האמת היא שהתלמוד "מביא לידי מעשה", ולא "תלמוד מלמד איך עושים", 

 תלמוד עושה אותנו עושים, אין אנו עושים בגלל שאנו יודעים איך לעשות,
זה לא הערך האמיתי של המעשה. התלמוד עושה אותנו רוצים לעשות, התורה עושה אותנו 
עושים. התורה ממלאת אותנו תוכן- וזה מה שאחר כך יוצא אל הפועל בקצות האצבעות. 

אנו באים ללמוד תורה, והתורה נמשכת לתוך ליבו של האדם, לתוך נפשו, לתוך נשמתו, 
רגשותיו, רצונותיו, ועד לקצות אצבעותיו- ואחר כך צא וראה כלי מפואר שעושה!

המעשה הוא אמיתי ככל שהוא נמשך יותר מהתלמוד, כך יש לו ערך אמיתי של מעשה. 
התורה היא נשמת כל המעשה, התורה לא מלמדת אותי איך לעשות, היא עושה אותנו מלאי 

תורה, מלאי רצון, וממילא- מלאי מעשה.
"יהי רצון- מלפניך". רצונו של הקב"ה, שזה תורה. כשאנחנו מתמלאים ברצון, מתמלאים 

 בתורה, אנחנו אז עושים רצוננו כרצונו, אנחנו אז מתחילים לרצות, ואז אנו עושים.
 תלמוד גדול מפני שרק הוא מביא לידי מעשה. 

התורה עושה את האדם מלא תוכן עליון, קרבת אלוקים, קדושה, יושר..
וממילא האדם הזה עושה ומוציא אל הפועל את כל התוכן הזה, עד קצות אצבעותיו.

)הרב מרדכי שטרנברג( 
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נספח 4: מאמר של הרב אבינר

העוז והענווה
צריך הרבה עוז כדי לדגול בתורת חיים מלאה בימינו אלו. צריך עוד יותר עוז על 

מנת לממש אותה בחיים. 

יש הטוענים שעבר זמנה של התורה, שהיא איננה מתאימה לחיים המודרניים. היא 
מיושנת ואיננה תורת חיים. לכן, דרוש עוז לעמוד מול כל הקולות הלועגים לתורה, 

המבקשים לפגוע בה, לשנות אותה או לקצץ בחלקיה הבלתי "רלוונטיים". נקרא 
בעוז שתורתנו היא תורת חיים - לפרט ולכלל. 

דרוש הרבה עוז כדי להאמין באידיאל של תורת חיים. מנה של עוז גדולה יותר 
דרושה לנו כדי לממש את האידיאל של "תורת חיים". אנחנו חייבים לאגור כוחות 

נפש רבים על מנת לחיות את התורה בשלמותה, על כל דקדוקיה, בלא לקצץ 
חלקים ממנה. התורה היא תורת חיים לא רק בתיאוריה אלא גם להלכה ולמעשה. 
"לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר". לא נסתפק בדיבורים על תורת חיים אלא 

עלינו להשתדל לחיות את תורת החיים. 

יחד עם זה, עלינו לשים לב לצירוף המילים "העוז והענווה". רבנו, הרב צבי יהודה 
זצ"ל, היה רגיל לומר ששני חלקי צמד המילים )העוז וענווה( אינם סותרים זה את 

זה. הכיצד?! כיצד נגלה עוז יחד עם ענווה? הרי הענווה דורשת כפיפות ורּכּות, 
ולעומתה העוז דורש זקיפות וחוזק! הילכו שניהם יחדו?! התשובה היא שבתוכנו 

פנימה, עלינו לגלות עוז, לא להתקפל מהרעיונות שלנו, לא לסגת מהם ולא 
להתבטל בפני הזולת, אלא להתקדם בעוז ובנחישות למימוש האידיאל שלנו. עלינו 

להאמין בדרכנו ולהתחזק בה. אבל כלפי חוץ - עלינו לגלות ענווה. לא לזלזל בזולת, 
לא לבוז לו, לא להתנשא עליו, לא להבליט את היתרון היחסי שלנו. 

דווקא הענווה עשויה לתרום לעוז הפנימי. במקום לבזבז כוחות יקרים בעימותים עם 
הזולת ובהחצנה, נמקד את כל כוחותינו בעבודה פנימית של התקדמות והתפתחות 

בעוז.  

)הרב אלישע אבינר(
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מה ה' אלוקיך שואל מעמך?
פעולה מס'2

המסר: 
אחרי שהבנו שאנחנו, בתור תנועה, מחזיקים בדגל של תורה – נברר השבוע את רמת הפרט. נשאל את 

עצמינו כל הזמן "מה ה' רוצה מאתנו?"

עזרים: 
כרטיסיות שכתובים עליהם משימות שונות שצריך לעשות בעם )נספח 1(  -

עדשים / סוכריות קטנות / שוקולד צ'יפס וכיו"ב  -
כמה חפצים שונים )לא משנה אילו( לפעילות בשלב ב'  -

קטע ללימוד בחברותות )נספח 2(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: כל אחת הגיעה לעולם עם שליחות, ועליה לברר – הן כלפי עצמה באופן 
אישי והן בתור אדם פרטי שהוא חלק מהתנועה – מה ה' רוצה שאפעל?

נעשה "מכירה פומבית": כל חברה תקבל 15 עדשים / סוכריות קטנות / שוקולד צ'יפס. נרים כרטיסייה 
של משימה שצריך לתקן בעם )נספח 1( ונעשה עליה 'מכירה פומבית' – מי רוצה 'לקנות' את המשימה 

הזה. כך נעבור על כל הכרטיסיות. 
לבסוף נגיע להבנה שאין דרך לסדר את המשימות. יש צרכים שונים וכל אחד צריך למלא משימה אחרת. 

עלינו לגלות מהי המשימה שלנו...

שלב ב: איך נוכל לגלות מה ה' רוצה מאתנו?
נתחיל בפעילות קצרה. ניקח 6-10 חפצים, נסדר אותם על הרצפה ונשאל את החברות איזה מספר מ-1 
עד 4 הצגנו. קביעת מה המספר הנכון היא לא לפי סידור החפצים אלא לפי מספר האצבעות בהן את - 

הרכזת, מצביעה על החפץ נעשה זאת כמה פעמים.
העניין הוא שהחברות לא צריכות להסתכל על איך אנחנו מסדרות את החפצים, אלא על מה אנחנו 
עושות כשאנחנו שואלות אותן 'איזה מספר זה?'... סידור החפצים הוא אקראי ואין לו משמעות, אך 

כשאנחנו מצביעות עליהם ושואלות "איזה מספר זה?" – אנחנו מסמנות עם האצבעות שלנו את המספר 
שבחרנו ולזה כוונתנו בשאלה...

נסכם: כשאנו מסתובבות בעולם עלינו לדעת לאן להסתכל. קיימות נקודות שונות שיעזרו לנו לגלות מהי 
השליחות שלנו בעולם, וצריך לדעת לחפש אותם ולא להתבלבל מהדברים שמסיחים אותנו.

מה יכול לעזור לנו לגלות את השליחות שלנו? התבוננות בתורה – כבר אמרנו שזהו האידיאל הנכון 
והנצחי, חיפוש אחרי כישרונות ותחומי עניין, זיהוי צרכים בחברה, ואם צריך אז גם להתייעץ עם אדם 

אמין.
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שלב ג: המעשים שלנו בחיים, השליחות שלנו, צריכים להיעשות ולנבוע מתוך 
תורה.

נחלק לחברות את הקטעים "בכל דרכיך דעהו", או "הנשמה תמיד מתפללת" של הרב קוק )נספח 2( 
ונלמד אותם יחד.

מומלץ לתת לחברות ללמוד בחברותות ואחר כך להתאסף, לקרוא ביחד ולסכם – כדי שהבנות לא 
יתפזרו בלימוד, וייכנסו לזה באופן אישי יותר.

נקודות שחשוב להוציא מתוך הקטעים:
"בכל דרכיך דעהו": חשוב שנגלה את הערך בכל מעשה שאנחנו עושים, ונחפש את הצד האלוקי שבו, 

ובעיקר: שנהיה כל כולנו באותה נקודה – לא לפזול בזמן זה לצדדים אחרים.

הנשמה תמיד מתפללת: הנשמה שלנו, החלק האלוקי שבנו יודע את השליחות שלנו, יודע לאן צריך 
להתקדם ושואף תמיד לעלות ולהתקרב לקב"ה. התפקיד שלנו הוא להצליח לשמוע אותה על ידי תפילה 

ובכל הזדמנות אחרת. 'לגלות את הצד האלוקי שבנו' זה לא משהו חיצוני אלא כבר נמצא בנו ועלינו רק 
לגלותו.

שלב ד: צ'ופר 
נחלק לבנות את הצ'ופר- קטע של ר' נחמן מברסלב על עשייה )נספח 3(,

ונסכם: התפקיד שלנו הוא להיות בבירור ועשייה מתוך תורה ולהתקדם כל הזמן. הלוואי שנזכה! 



131

נספחים
נספח 1: משימות שונות

נספח 2: קטעים ללימוד
"בכל דרכיך דעהו" / הראי"ה קוק

"צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שבהם הוא מתנהג:
כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם 

העניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים, כי כיוון שהוא עוסק בעבודה 
זו, הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו העבודה דווקא, ובה ימצאנה ולא במקום אחר.

וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן 
היטב, ובה הוא יודע אותו ית' בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו.

וכן בהיותו עסוק בגמ"ח להיטיב לחברו, אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה 
גדולה הגונה וקיימת.

וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו ית' על-כן כל מה שעושה יהיה הכול 
דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו ית', כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה 

בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים.
והב' הוא ב' ה"בתוך", שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקב"ה".

)מוסר אביך ב', ב(

להקים דיור 
ראוי לקשישים

לעזור לילדה 
בשיעורי בית

 לגלות תרופה 
לסרטן

לחזור לארץ 
ישראל השלמה

להקים 
מועדוניות 

לילדי עולים

לתת עזרה 
כלכלית 

למשפחות 
מעוטות יכולת

לאסור שחרור 
מחבלים

למנוע חילול 
שבת במקומות 

ציבוריים
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הנשמה היא תמיד מתפללת / הראי"ה קוק
"אין התפילה באה כתיקונה כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא 

עפה, מתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית התפילה הנשמתית 
התדירית הרי היא מתגלה. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה, של התפילה, שהיא מתדמה 
לשושנה הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל או נכח קרני השמש המופיעים עליה באורה, 

ו"הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו". התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן 
ההעלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגווייה כולה, 
והיא משתוקקת ג"כ לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם 

כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא ע"י תורה וחכמה. ונמצא שהתורה כולה וכל חכמתה היא 
התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך ד' א-להינו".

)מתוך ההקדמה לעולת ראיה(

נספח 3: צ'ופר 

דומה אני לסוחר גדול היוצא לשוק 
ועלי לעשות ולחטוף דברים הרבה.
ואפילו שיאמרו לי שאני צריך לנוח,

אין הדברים נכנסים באזני –
כי אינני יודע מהי מנוחה, מהי נפישה,

כי תמיד צריכים לעשות! 
)ר' נחמן מברסלב(
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תפקידה של תנועת אריאל בעבודת ה'
פעולה מס' 3

המסר: 
כפי שלכל יהודי יש תפקיד משלו, כך יש לנו גם תפקיד בתור תנועה. זאת שליחות גדולה ומיוחדת ואנחנו 

צריכות לברר אותה. אנחנו מאמינות שהקב"ה רוצה שנעשה רצונו, שהתורה תלווה אותנו בכל תחומי 
החיים – בלי לעגל פינות. את זה אנחנו מקרינות ולזה אנחנו מחנכות.

עזרים: 
מילות השיר "ענווים הגיע זמן גאולתכם" )מקור 1 בדף מקורות(  -

קטעי עיתונות שונים )מקור 2 בדף מקורות(    -
קטע ממאמר של הרב אבינר "התשובה בדורנו" )מקור 3 בדף מקורות(  -

מהלך הפעולה: 

שלב א: תנועה היא חבורה גדולה מאוד ויש לה כוח גדול.
נשאל את החברות ונערוך דיון בנושא: האם כדאי לעשות מסע מושבות תנועתי או סניפי? 

יש הרבה טיעונים בעד מסע סניפי: קל יותר לארגן מסע סניפי, מסע סניפי יענה טוב יותר על הרצונות 
של הסניף, אפשר לעשות את המסע בכל תאריך שבוחרים והוא לא דורש משאבים מהתנועה עצמה. 

אז למה בכל זאת עדיף לעשות מסע תנועתי?
כי בתור חבורה יש לנו הרבה יותר כוח. כשחב"ב של כל תנועת אריאל יוצאים יחד לפעול במציאות, עם 

מטרה משותפת, יש לזה הרבה יותר השפעה. כוח של חבורה הוא גדול הרבה יותר מכוח של יחידים. 
כשיש הרבה אנשים שמאוגדים תחת רעיון אחד זו כבר מציאות חיים ושינוי תרבותי. זה לא רק אדם אחד 

שנוהג בצורה מסוימת – אלא נוצרת תרבות והסתכלות חדשה בכל המציאות. 

שלב ב: עם-ישראל נמצא עכשיו בתהליך הגאולה, לכן יש לנו מחויבות לקרוא 
את הקריאה לחיים של תורה, לתת את חלקנו ולעשות כל מה שביכולתנו 

לעשות. 
נקרא ביהושע פרק ב פס' א:

 "ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע-ִּבן-נּון ִמן-ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים-ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים, 

ֶחֶרׁש ֵלאֹמר, ְלכּו ְראּו ֶאת-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ְיִריחֹו".

נשאל את החברות: "מה קורה כאן? עמ"י סיים רק עכשיו לרצות עונש של 40 שנות נדודים במדבר על 
חטא המרגלים. יהושע היה שם, הוא יודע ששלחו את האנשים הכי צדיקים וראויים בעם, אנשים שמשה 

רבינו בחר בעצמו לשלוח! איך הוא לא חושש לעשות שוב את אותו הדבר?"
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נענה על השאלה:
 הנקודה השונה היא שיהושע שלח מרגלים על מנת לתכנן איך לכבוש את הארץ. המרגלים של יהושע 
לא היו בעמדת שאלה האם לכבוש את הארץ, אלא איך לכבוש אותה. הצלחתם הייתה ברורה להם, הם 

סמכו על הקב"ה שיכניסם לארץ ורק ניסו לברר איך להיות שותפים עמו. 
כדי להמחיש את חטא המרגלים נחלק את מילות השיר "ענווים הגיע זמן גאולתכם". )מקור 1(

השיר מתאר מציאות שבה המשיח עומד על גג בית המקדש ואומר לעם-ישראל: "הגיע זמן גאולתכם!". 
אך העם אינם מאמינים לו, הוא צריך לשכנע אותם, לתת להם הוכחות - "אם אין אתם מאמינים – ראו 

באורי שזורח".
איך ייתכן שיש מי שלא מאמין שהגיע זמן הגאולה? מלך המשיח הגיע בכבודו, יש מקדש, הגאולה ניצבת 

מול העיניים, והעם בוחרים להישאר בגלות. 
המרגלים היו אנשים ענקים וצדיקים, ובכל זאת ראו בכל נס שהקב"ה עשה להם – עוד סיבה להוציא 

את דיבת הארץ. אנחנו צריכים להיזהר שלא ליפול באותה הטעות. זכינו להיות בדור של גאולה, לראות 
בעינינו את עם-ישראל מתקבץ לארצו, את ארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, אך עדיין, גם היום, יש 

העוצמים עיניים ואינם רואים את הגאולה אלא רק את דיבת הארץ. עלינו לראות את הגאולה, להבין את 
התהליך הנפלא שאנחנו נמצאים בו ולחפש את הדרכים להיות שותפים לו. 

גם כשאנחנו מחפשים דברים שצריך לתקן בעם ובעולם – איננו עושים זאת מתוך ביקורת 
על הנהגת ה' או פקפוק בגאולה, אלא מתוך רצון להיות שותפים לגאולה: לחפש איפה 

אנחנו יכולים לקדם ומה אנחנו יכולים לשפר. 

שלב ג: מה התפקיד שלנו בתנועה היום?
נחלק את החברות לקבוצות קטנות. ניתן לכל קבוצה כתבה על צורך מסוים שצריך לתקן היום בעם 

)מקור 2(, ונבקש מהן לענות על שלוש השאלות הבאות:
1( מהו הגורם לבעיה? 

2( מה החב"ב שלנו יכול לעשות כדי לקדם את הנושא? 
3( מה החב"ב התנועתי יכול לעשות בנושא?

נזכור שהחיפוש אחר קשיים וחסרונות אינו מתוך ביקורת אלא מתוך רצון להוסיף טוב.
נרכז את החברות חזרה למעגל כללי וכל קבוצה תסכם בכמה מילים את המחשבות שעלו לה. ביום חול 

כדאי מאוד להמשיך ולפתח את זה לקווים מעשיים של יציאה לעשייה, שינויים בסניף ובחב"ב וכו'.

שלב ד: סיכום
נקרא את הקטע של הרב אבינר: "התשובה בדורנו" )מקור 3( ונחדד את הנקודה שהתפקיד בדור שלנו 

הוא לחזק את מדרגת הרוח והצימאון לקב"ה. 



136

דף מקורות: 

מקור מס'  1

ענווים הגיע זמן גאולתכם / יוסי גרין 
בשעה שמלך המשיח בא 
עומד על גג בית המקדש, 
משמיע לישראל ואומר:
ענווים, ענווים, הגיע זמן

הגיע זמן גאולתכם!
ואם אין אתם מאמינים

ראו באורי שזורח.
)המילים מתוך ילקוט שמעוני על ישעיה פרק ס', רמז תצ''ט(

מקור מס' -2  קטעי עיתונות

ילדי העולים יורדים מהארץ: "זה בדיוק כמו בישראל, רק בלי הצרות"
על פי נתוני הלמ"ס, עשרות אלפים מהילדים והנערים שעלו מברה"מ בעשורים האחרונים כבר לא חיים 

בארץ. חלקם חוזרים למדינות המוצא, והרוב עוברים לצפון אמריקה. "מצאנו את עצמנו בהסתגלות 
קשה, כלכלית וחברתית", מסבירים צעירים שהתראיינו ל-ynet. "גם נושא הביטחון מטריד"

למה בני 75 ומעלה במקום הראשון בהתאבדויות בישראל?
הבדידות, הדיכאון והחרדה שמתלווים לעתים לגיל השלישי גובים את מחיר העלייה בתוחלת החיים, 
וכולנו ניאלץ לשלם אותו. דו"ח משרד הבריאות שפורסם אתמול מצביע על שיעור גבוה במיוחד של 

התאבדויות בקרב קשישים בגיל 75 ומעלה. מה גורם לקשישים להתאבד, האם ניתן לזהות את הבעיה 
מראש וכיצד ניתן לטפל בה?

להיות אחות של ילדה עם צרכים מיוחדים ולהרגיש שקופה
כשד"ר ענבל בכר כץ הייתה בת ארבע נולדה לה אחות עם צרכים מיוחדים, ובימים אלה היא מפרסמת 

מחקר בנושא. "אני זוכרת את עצמי יושבת בבית הספר ובוהה. מחשבותיי נדדו להתמודדויות בבית, ואף 
מורה לא ידעה מה עובר עליי"

אנחנו חילונים, אבל
"אוטובוסים בשבת זה זיהום אוויר", "טוב שיש יום אחד שקט"... נודניקים, תנוחו: תל אביב היא עיר 

חילונית וחופשית, ואם אנחנו רוצים לשמור עליה כזו, אנחנו צריכים להילחם על זה
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מקור מס' 3: מאמר של הרב אבינר

תשובה בדורנו / הרב אבינר
האם יש תשובה מיוחדת לכל דור ודור? האם יש הבדל בין תשובה לדור אחד לבין תשובה לדור אחר? 

אמנם, תשובה היא חזרה לתורה ולמצוות, והתורה היא נצח, אינה משתנה ולא תשתנה, ועל כן לכאורה, 

גם התשובה אינה צריכה להשתנות. 

מסביר הגאון מווילנא, שלכל דור יש אופי מיוחד. בכל דור שולטת מידה אחרת של ריבונו של עולם, 

וכל מעשי הדור, הנהגותיו ופרנסיו – מתנהלים על פי מידה זו. לכן, לכל דור יש ִקצים אחרים התלויים 

בתשובה, הנהגות אחרות ומנהיגים אחרים )אבן שלמה יא ט(. לכל דור תשובה משלו, עבודה משלו 

ומכשולים משלו. 

תפקידו של כל דור אינו נקבע על ידי עצמו, אלא על ידי ריבונו של עולם, הקובע מי תהיינה נשמות הדור 

ומה תהיינה עבודות הדור. על פי זה גם נקבעים מנהיגי הדור, שכידוע, הגדר של מנהיג הוא – האדם 

הנכון במקום הנכון, והוא היודע להוציא מן הכוח אל הפועל את הִקצים של כל דור התלויים בתשובה. 

כמובן, כל התשובות של כל הדורות מצטרפות לתשובה הגדולה הכללית של האומה, אך לכל דור יש 

עבודה מיוחדת, הנקבעת על פי הגוון המיוחד של ההנהגה האלוהית שבאותו הזמן. 

יש לפקוח עיניים ולראות שלפני יותר ממאה שנה, ריבונו של עולם החל להחזיר שכינתו לציון ולעשות 

ישועה לעמו. ריבונו של עולם ברא את העולם כדי שעם ישראל יהיה מרכזו. אמר לאברהם אבינו: "לך 

לך...ואעשך לגוי גדול...ונברכו בך כל משפחות האדמה", ולמשה רבינו: "והייתם לי ממלכת כוהנים וגוי 

קדוש". 

מפני חטאינו גלינו מארצנו, נחרבנו ונהרגנו. יחזקאל הנביא זועק שזהו חילול השם היותר נורא ואיום, הפך 

המגמה האלוהית. עתה תם חילול השם ומתחיל קידוש השם: "וקידשתי את שמי הגדול המֻחלל בגויים, 

וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם" )יחזקאל לו(. עתה, ריבונו של עולם עסוק 

בבניין הארץ ושיבת ציון, הקמת המדינה וחיזוק הצבא. "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית", כל 

יום מתחדשים חידושים מאת ד', בכל יום נשפך עוד טוב מהמקור האלוהי. ועתה, ד' עושה ישועה לעמו 

ומקים אותו לתחיה. 

האם הנך רוצה להיות שותף למעשה בראשית ולמעשה ד' הגדול של ימינו? זו התשובה של דורנו. 

חז"ל אומרים שלפני בוא המשיח "בת קול מפוצצת בראשי ההרים ואומרת: כל מי שפעל עם אל, יבוא 

ויטול שכרו", ויש גרסה- "באוהלי צדיקים"; בראשי ההרים יש ישובים, ובאוהלי צדיקים יש לומדי תורה. 

אלו ואלו קרואים להיות פועלים עם אל, כי לכל דור עבודה משלו ומצווה משלו.





139

תורת חיים בעוז!
פעולה מס' 4

המסר: 
התנועה שאנחנו שייכות אליה היא תנועה בעלת תפקיד ייחודי  שמשפיע ומוביל את עם ישראל למדרגה 

הבאה שלו. 

עזרים: 
קערה, כוס ובקבוק מים  -

- דף מקורות )מצורף בסוף הפעולה(

מהלך הפעולה: 

שלב א: למה אנחנו בתנועה?
נעשה סבב בין החברות: כל אחת תגיד למה היא הגיעה לתנועה ולמה היא נמצאת בו היום.

שלב ב: מהו החידוש של תנועת אריאל, מה השפענו עד עכשיו?
פתיחה: נניח כוס בתוך קערה, ניתן לאחת הבנות בקבוק מים ונבקש ממנה למלא את הקערה מים אך יש 

שתי הגבלות: אסור לגעת בקערה ואסור למזוג אליה. 
הדרך למלא את הקערה היא למזוג מים לכוס עד שהיא עולה על גדותיה ונשפכת לקערה )הרי הכוס 

בתוך הקערה(. זהו החידוש של התנועה: אנחנו מאמינות שלא צריך לרדת מהרמה שלנו כדי להתחבר 
לחלקים אחרים בעם ולהשפיע עליהם, אלא עלינו למלא את עצמינו כמה שיותר – בתורה, בשמחה, 

בחיוניות – ומתוך כך נשפיע. אנחנו מחנכים לכך שככל שיש יותר תורה – יש יותר חיים, יש יותר חיוניות. 
 נלמד יחד קטע של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל- על כך שקדושה היא לא סגפנות )מקור 1(.

שימו לב – קיצרנו את המאמר. את המאמר המלא אפשר למצוא באינטרנט ומומלץ לעבור עליו לפני שלומדים את הקטע המקוצר.
בהמשך אפשר לספר על דברים שהתנועה קידמה והתקדמה בהם בעצמה – וזה השפיע גם על אחרים. 

למשל: הפרדת סניפים בהרבה מקומות, התעוררות לעסוק בנושא המקדש, פתיחת סניפים באזורים 
שאינם דווקא ברמה דתית גבוהה ועוד.  

במערך לשבטים הראל ונווה מצורפות כתבות על התנועה. מומלץ להיעזר בהן.

שלב ג: תורת חיים בעוז = להיות אריאלניקית!
נקריא קטעים מתוך המאמר של הרב רמר זצ"ל "תנועת תחיית הקודש" ונעמיק בהם. מאמר זה נכתב 

ע"י הרב רמר זצ"ל לעיתון של תנועת אריאל "טל שמים". המאמר מדבר על כיוונה של התנועה והבסיס 
לערכיה.

אם מתאים לכן, אפשר לקרוא את כל המאמר. לחילופין, מומלץ לקבוע לימוד שבועי של חב"ב במהלך 
החודש, ובכל שבוע לקרוא קטעים נוספים מהמאמר.

שלב ד: סיכום
נחלק לבנות 'סימניות חזון' )מופיע בנספחים הכללים בסוף החוברת(, נקרא מתוכן את החזון זהו החזון 

המרומם שעליו דיבר הרב רמר ז"ל במאמרו – תמיד להרים את הרף, לא להישאר במקום, לא להתפשר 
בשאיפות פשרניות. נאחל לכולנו שנזכה בעז"ה להמשיך לחיות "תורת חיים בעוז" ולהשפיע אור וטוב 

בעולם.
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דף מקורות

מקור 1: קטע ממאמרו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל
"יש אנשים החושבים באופן שטחי שקדושה אינה מתאימה לחיים. בניגוד להם קובל הנביא ישעיה" 

הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכוף הגמון ראשו" )ישעיה נח, ה( 
האם זאת צדקות? יש כאן נזיפה אלוקית נגד סילוף מושג הקדושה. 

קדושה היא זקיפות קומה: "ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות"
אצל חז"ל נמצאת ההגדרה קדוש לעולם קיים. קיים פירושו נמצא- קדושה היא קיימות, 

שלמות מציאות, גדלות מציאות. קדושה אינה המעטה אלא גדלות של ריאליות ועובדתיות ממקור 
המציאות כולה. 

"כי קדוש אני ה' אלוקיכם". ממקור המציאות נמשכת אליכם גבורת מציאות ומתוך כך יש ערך
לכל קדושתכם".

)שיחות הרב צבי יהודה לפרשת "בחוקותי"(

מקור 2: מאמרו של הרב רמר זצ"ל

תנועת תחיית הקודש / הרב רמר זצ"ל
שני סוגי תנועות נוער מוכרות לנו:

התנועה שבראשיתה הייתה מחשבה. תנועה שמקורה באידיאל, רעיונות אנושיים של  א. 
תיקון עולם, חברה או עם, שחברת המבוגרים הייתה עייפה מלהגשימו, אם זו הגבורה 

הטבעית המלווה בצדק החברתי של השומר הצעיר, או שאיפת ההוד וההדר שבעלייה 
לארץ-ישראל של הבית"רים.

תנועת נוער, שמטרתה למלא את ריקנות הנוער בתוכן, והקניות ידע בנושאים שאינם  ב. 
שיגרתיים )מתנ"סים, הצופים(.

הגיעה העת, שתתגבש תנועה, שתשים למטרה את הגשמת תנועת התחייה. תנועה 
שאינה מתחילה מחשבונות אנושיים, אלא משתמשת בכוחות האנושיים לבטא תנועת עם 

לגאולתו. תנועה שאותה מגדיר מרן הרב דוד הכהן הנזיר זצ"ל, כ"תנועה תחיית הקודש" 
)"קול הנבואה" – "החכמה הפנימית"(. את משק כנפיה של תנועה לאומית זו שמע הרב, 

ולקולה נתן ביטוי בקריאותיו הגדולות, אחת מהן: 
"ותנועת הקודש הזאת, אחים יקרים, איננה תנועה חדשה, היא התנועה העתיקה, היסודית 

והשורשית, הנצחית והאיתנה, שכל התנועות החילוניות שבתחייתנו הלאומית, הנן באות 
מכוחה ועוזרות לתקומתה. בואו ונרים את דיגלה של מדינת-ישראל בארץ-ישראל, במלא 

מובנה. בואו ונשלים את החסר בתכונות התחייה החילונית אשר בציונות, על-ידי תחיית 
הקודש אשר יופיע על-ידי רוממות דגל קדשנו..."

התחייה הלאומית, שהיא מקורה של התחיה הפרטית, תובעת מאתנו גדלות! אי אפשר 
להיפגש עם תנועת התחייה בכלים קטנים!

...
אנחנו שואפים לשלמות ונגיע אליה.

נקים את הישיבות הטובות ביותר, כי נברך בתורה תחילה. נשקוד ונשגה באהבתה תמיד, 
בהדרכה הסלולה של התורה הגואלת.
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נקים את היישובים הגדולים והטובים ביותר, כי אנו יודעים שהעבודה החקלאית בארץ 
ישראל היא קודש.

נבנה את חבורות הפיקוד המוכשרות ביותר, כי יודעים אנו, שה' צבאות אל-חי ישראל הוא, 
וצבאות ה'-צבאות ישראל הם.

נגלה את כוחם של שבטי-יה, את אריה יהודה ואת הים של זבולון, את קדושת הכהונה ואת 
העזות של דן, וכך הלאה וכך הלאה.

נעזור לאומה לגלות את כוחותיה, כי שלוחי דרחמנא ושלוחי האומה אנחנו, איננו 
מהעסקנים שדוק ותבלול שמו עליהם מצור...

וכשנדע את מקורות שאיפתנו, נתחיל מידית בהקמת גרעינים, לקיים את כל דברי הקריאות 
הגדולות המופנות אלינו, ובעזרת ה' על ידינו תתגלה האומה במלא גבורתה וקוממיותה.

...
אם לא תדע התנועה לרומם את הרעיון, )ואמר הרב צבי יהודה:" רעיון" בארמית משמעותו 
"רצון"- "יהא רעווא קדמך"(, וליצור את הכלים הנכונים לבטא בהם את תביעת התחייה, לא 

עשינו דבר.
ולכן עלינו לגבש מצע דינמי שואף כגון:

"תורה: מתוך הכרה בערכה של התורה כמקור חיי האומה, אנו שואפים, ונפעל ליישומה 
בשלמותה בכל המסגרות הציבוריות והפרטיות של העם השב לארצו".

"עם: אנו יודעים שעמנו שב ומחדש את כוחותיו כימים מקדם. לא ננוח ולא נשקוט, עד 
שנמלא את תפקידינו כבנים בונים, וחלוצים נאמנים לתנועת האומה בקידוש שם שמים, 
והעלאת העולם כולו לקרוא בשם ה'. נעשה כל מאמץ לשיבת ציון ולתנופת עליה". וכד' 

וכד'.
זוהי תנועתנו! ואם עדיין לא קמה, קום תקום!
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נספחים
כלליים
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קטעי עיתונות
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באיזה שנה הוקמה התנועה?  

כמה סניפים יש היום בתנועה?  

כמה גרעיני הנהגה פועלים בתנועה?  

כמה סניפים הוקמו בשנת תשע"ח?  

מי הסניף הראשון בתנועה?   

כמה חניכים יש בתנועה?     

          בכמה מקומות התקיים השנה שבוע התנדבות "בשביל ישראל?

לפני כמה שנים התחיל פרויקט "אוהלי עצמאות"?  

מי המזכ"ל?   

מי הסניף הכי צפוני? )קצרין(  

כמה שנים התנועה קיימת? )40(  

מי כתב את המנון התנועה? )הרב קוק.(  

מהי סיסמת התנועה? )תורת חיים בעוז(  

מי הסניף הכי דרומי? )אילת(  

מי הסניף הכי חדש?  

 תשובות: 
1. תשל"ט 2. מעל 120 3. 17 4. 6 5. גב"ש 6. 15,000 7. 13 

 8. 7 שנים 9. דביר עמיאור 10. קצרין11. 40 שנים  
12. הרב קוק  13. תורת חיים בעז!  14. אילת  15. נתיבות
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 לגדל דור עובד השם שפועל להוספת קדושה, לקיום תורה ומצוות בשלמות, לעבודה עצמית, 
 לחיי צניעות ולמעורבות חברתית בדרכו של הראי"ה - דור מנהיג פעיל ואכפתי היוצר שינוי 

באומה הישראלית כדי לקדמּה לבניין אריאל.

תורת ישראל: התנועה תחנך לקיום חיי תורה ומצוות בשלמות, באומה ובפרטים, מתוך יראת שמים 
ואמונת חכמים בקדושה ובטהרה. התנועה תעודד את חבריה להתמסר לתורה ולגדול בה. חניכי 

תנועת אריאל ירגילו עצמם לחשיבה הנשענת על הדרך שתורתנו מתווה לנו. גם בעיסוק בעניינים 
שלכאורה שייכים לעולם החול, יבררו את הדרך שעליהם לפעול בה לאור התורה.

ארץ ישראל: כפי שכתוב בתורתנו, ארץ ישראל ניתנה לנו, לעם ישראל, וממנה לא נזוז. חניכי תנועת 
אריאל יפעלו לפיתוחה של ארץ ישראל.התנועה תחנך לאהבת הארץ ולהתיישבות בכל חלקיה, 
במיוחד באלו הזקוקים לחיזוק. כן תחנך התנועה לשירות בצבא ההגנה לישראל כחלק ממצוות 

כיבוש הארץ ויישובה.

עם ישראל: התנועה תחנך לאהבת כל אדם מישראל ולאיחוד בין חלקי האומה. חניכי תנועת אריאל 
ישתלבו בפעילות המכוונת למעורבות חברתית ובפעולות חסד בהתנדבות, תוך הקפדה מלאה על 

קיום תורה ומצוות מבלי להתפשר על שום פרט )לפי דרכה של תורה בגאון(.

ועשו לי מקדש: חניכי תנועת אריאל יפעלו להטמעת תודעת המקדש בתנועה ומחוצה לה )לדוגמה: 
עלייה להר הבית - כל אחד לפי פסקי רבותיו, השתתפות ב'סיבוב שערים', שבוע מעמדות, לימוד 

משותף של נושאים מעולם המקדש ועוד( כחלק מייעוד התנועה לקירוב הגאולה השלמה ולהגבהת 
הקומה הרוחנית בעם ישראל.

קבלת אחריות והנהגה: התנועה תכשיר את חניכיה למסוגלות להנהגה מתוך חינוך ליזמה, לקבלת 
אחריות, לעשייה, להבעת רעיונות ודעות בכתב ובע"פ. החניכים יפנימו כי 'אין הדבר תלוי אלא בי' 
ויבינו שזכותם וחובתם לפעול כדי שהדברים יצאו מן הכוח אל הפועל, ואת עשייתם כולה תנחה 

דרך התורה.

בניין היחיד למען בניין הכלל: האדם נברא בצלם א-לוהים כיאה לייעודו. הוא ניחן בכוחות 
שמיוחדים לו ומאפשרים לו לפעול למען בניין הכלל. עליו לפתח כוחות אלו בדרך התורה. התנועה 

תחנך את חבריה לפיתוח האישיות: להגברת המודעות האישית, לתיקון המידות ולחיזוקן, להכרה 
בכוחות המיוחדים לכל אחד, ולגילוים בפועל בעשיית הטוב למען כלל החברה. 
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כולנו עם אחד: מתוך מחויבות כלפי החברה כולה, התנועה תקבל כל חניך לשורותיה ותפתח 
סניפים בכל מקום שתידרש, ובתנאי שהמבקשים ידעו מה הם עקרונות התנועה וישאפו להגיע 

אליהם גם אם בהווה המרחק בינם ליעד גדול. חניכי התנועה יעסקו בהסברת דרך התנועה 
בדרכי נועם ובתבונה, במפגשי פנים אל פנים ודרך אמצעי התקשורת השונים, ובכללם רשתות 

האקטואליה והחדשות )חניכים שמשתמשים ברשת(.

יצירת תרבות יהודית: חניכי תנועת אריאל יפעלו ליצירת תרבות יהודית בכל התחומים:   באמנות, 
במוזיקה, בקולנוע, בספרות ובתקשורת ועוד. תרבות שיונקת את השראתה מהנשמה הא-לוהית 

שבאדם, ומטרתה להוסיף קדושה בעולם.

קדושת חיי אדם: התנועה תחנך להכרה בקדושת חיי אדם ולמחויבות לשמירה עליהם. התנועה 
תפעל להעלאת המודעות לקדושת חיי האדם גם בחברה הכללית-ישראלית.

והצנע לכת: התנועה תחנך לדרך חיים שמתאפיינת בפשטות ובצניעות, שתיהן ערכי יסוד שכוחם 
רב בפיתוח המידות. כן תחנך התנועה לפעילות בצניעות ובקדושה, תוך הענקת כלים להתמודדות 

נכונה עם אתגרי הצניעות המאפיינים את גיל הנעורים. לפיכך, ומשום שדרכי החינוך וההגשמה של 
הבנים שונות מאלה של הבנות, התנועה תקיים את כל מפעליה בשתי מערכות נפרדות: אחת לבנים 

ואחת לבנות.
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