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מרכז הפעולות והצ'ופרים המקוון
חוליה יקרה,
יש לקרוא את כל הדף לפני שיוצאים למלא את המשימה!
לפניכם סיפור קצר מהתלמוד (שבת ,ל"א ,ע"א):
הלל הזקן ,נשיא ישראל ,שמסר את נפשו כדי ללמוד תורה ,היה לא רק תלמיד חכם גדול
מאוד ,אלא השתבח אף במידות טובות ,בענווה מרובה וביחס של נועם,
סבלנות וכבוד כלפי כל אדם.
ומעשה בנכרי (אדם גוי) אחד שבא לשמאי ,תלמיד חכם גדול שהיה בירושלים בתקופתו של
הלל .הנכרי פנה אל שמאי ,ואמר לו שרצונו להתגייר" ,אבל" ,כך אמר" :בתנאי שתלמד אותי
את כל התורה כולה ברגע אחד ,כשאני עומד על רגל אחת!" שמאי ,שהיה קפדן ,כעס מאוד
לשמע הבקשה החצופה הזאת .וכי אפשר ללמד תורה שהיא עולמות שלמים ,רחבים
ועמוקים ברגע אחד?! והלוא במאה עשרים שנה של לימוד אי אפשר להשיג את כולה! מה
עשה שמאי? דחף את הנכרי החוצה באמת הבניין שהייתה בידו ,וגרשו מעל פניו.
בא הנכרי להלל ,וביקש ממנו את אותה בקשה .הלל ,בענוותנותו ,הגיב בנועם לשמע
הבקשה המוזרה ,ואף השיב לנכרי בנחת ובסבלנות" :אם אמנם רוצה אתה להיות יהודי,
אגיירך ,ואף אומר לך את עיקר התורה כשאתה עומד על רגל אחת" :מה ששנוא עליך – לא
תעשה לחברך!" אלא שעכשיו עליך ללכת וללמוד את פירוש הדברים ואת פרטי הדינים .לך
ולמד!"
הודה הנכרי להלל על כך שהוא התייחס אליו בסבלנות ובכבוד .ואמנם ,בזכות מידותיו
הטובות ,ענוותנותו ויחסו המכבד לזולת ,זכה הלל להכניס את אותו נכרי (וגם אחרים) תחת
כנפי השכינה.

המשימה:
עליכם לעבור בין ארבעה חניכים בסניף ,כל אחד בנפרד ,ולספר להם את הסיפור ,באופן זה:
 .1לשני החניכים הראשונים תפנו לפני הסיפור בקול חזק ומהיר ובטון מזלזל" :בא'נה
ילד (אל תקראו בשמו) ,ת'שמע סיפור! אתה חייב לשמוע אותו! חסר לך שאתה לא
מקשיב! אחרי הסיפור אתה חייב לענות על כל השאלות שנשאל אותך!"
את הסיפור תקראו לחניכים האלה בחוסר נחת ובלי סבלנות.
 .2לשני החניכים הנוספים תפנו לפני הסיפור בלשון עדינה ובקול נעים" :סליחה ילד
(השתדלו לקרוא לו בשמו) ,האם תוכל לעזור לנו בבקשה באיזושהי משימה שאנו
צריכים למלא בשביל הפעולה שלנו? אם כן נודה לך מאוד!"
לחניכים האלה תקראו את הסיפור בנועם ובסבלנות.
לאחר שתקראו לכל אחד מהחניכים את הסיפור ,שאלו אותו את השאלות הבאות:
 .1מדוע בקשתו של הנכרי הייתה חצופה?
 .2באמצעות מה גירש שמאי מעליו את הנכרי?
 .3במה זכה הלל הזקן בזכות ענוותנותו וסבלנותו לזולת ?"
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פעולות ,ערבים ,סיפורים ,משחקים ועוד.

