מטרה :החניך יבין ויחוש את המושגים 'חירות' 'חופש' ו'עבדות' ויעמוד על ההבדלים ביניהם | .עזרים :צ'ופר פשוט ,לשני חניכים.

איך אני אמור להרגיש חירות בכלל? ועוד עם לאכול מצות! ואסור!!! אסור לאכול לחם רגיל כמו שאני אוהב!...
שבוע שלם ככה!! קוראים לזה חירות כי עם ישראל יצאו ממצרים ..ומה עכשיו? אלף חובות אחרות.
יכול להיות שאני לא לגמרי מבין מה זה בן חורין?
האם בן חורין זה אחד שעושה כל מה שבא לו? למשל קיבלתי ליומולדת  100שקלים ,היה בא לי שווארמה .לא
רוצה את האוכל של אמא .קניתי .נשארו  60כי כמובן קניתי שתיה .עברתי ליד הסופר והיה מבצע שווה ,שוקולד
שלבד עולה  15עשו  4ב ,40בום .קניתי.
הייתי מרוצה עד הגג.
בעצם עד שחבר שלי הגיע וסיפר לי שהוא ועוד שני חברים טובים שלי נוסעים לקנות משחק שאני רוצה לקנות
כבר המון זמן ונשבעתי לעצמי שאחסוך לזה כסף.
שאלתי אותו אם זה לא יקר להם ,הוא אמר שיש מבצע רק היום  80שח (עולה )150
חישבתי את זה  9שקל הלוך  9חזור ו 80שקל....
רציתי להקיא את השווארמה...
האם בן חורין עושה מה שבא לו או שהוא יודע מה באמת טוב לו ומה לא טוב ויודע להתאפק כשצריך ועושה את
הדברים הנכונים בזמן הנכון?
להיות בן חורין זה לדעת לשלוט בעצמנו ולנתב את הכוחות שלנו בצורה הכי טובה שמתאימה לנו.
לעשות כל מה שבא לי זה להיות עבד ליצרים שלי בלי יכולת לנתב או להחליט ולבחור בין טוב לרע.
חולה סוכרת שרוצה ממש לאכול מלא אוכל עם סוכר ,מתי יהיה בן חורין כשיאכל או כשיתאפק??
כיוון שחיינו בנויים על אמונה בה' ובתורתו ,אנחנו מבינים שזה הטוב והנכון בשבילנו ולכן ננתב את חיינו בדרך
תורת ה' אפילו שזה מערכת שלמה של חוקים .אלו החוקים שנכונים לנו .וכשנצליח לעמוד בחוקים ,נדע שאנחנו
בני חורין אמיתיים.
מתאפקים ממה שלא טוב ובעיקר עושים את מה שיוסיף לנו אור וטוב ,חיים.
התורה היא "עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאושר"
שנזכה בעזרת ה' בחג הפסח הבא עלינו לטובה לצאת לחירות אמיתית .פרטית וכללית ,אמן!!

שלב א'  -משימה.
נרד כולם למצב .2
נבטיח לחניכים כי  2החניכים האחרונים שישארו כך במצב
הזה – יזכו בצ'ופר.
פותחים דיבור -
למה הסכמתם לרדת למצב  ?2הרי זה קשה ומציק.
התשובה תהיה ככל הנראה – בגלל הצ'ופר.
נוביל -
להתאמץ בשביל הצ'ופר? באמת אני כמדריך גרמתי לכם
עכשיו להתאמץ (ולהזיע?) רק כדי לקבל צ'ופר?
הרי זו ממש התנהגות של עבדים ,אתם עבדים!?
אדם חופשי היה יושב ולא משתתף במשימה הלא נעימה
הזו ,לא היה מתאמץ .אדם חופשי עושה מה שהוא רוצה –
ולא מתאמץ כשלא צריך .איך גרמתי לכם בעצם – לסבול!?
אפשר וכדאי לנהל דיון – למה המאמץ?
שלב ב'  -סיפור.
רוני שלנו איש עשיר
כל חייו הם בצחוק ובשיר
לא חסר לו דבר ,כסף כמו חול
לא נברא המוצר שלקנות לא יכול
עד הצהריים ,הוא עוד שוכב במיטה
הוא לא עבד מעולם – אצלו תמיד שביתה
יש לו בית ענק ,שלוש קומות ומרתף
ואומרים שבברזים – זהב מטפטף
למבורגיני אדום ,וגם לבן וכחול
מעדני מלכים הוא מגיש לאכול
כן ,כמו שאתם מבינים
רוני שלנו מוקף מזומנים.

ורוני שלנו מארגן מסיבה
מזמין את כולם – מי רוצה בא!
שולחנות ערוכים ,מפיות בצבעים
עשרות מלצרים ,פפיון ,כובעים
ארגזים ארגזים של עוגות ועוגיות
יין משובח נמזג בחביות
טבחים הוא הזמין מכל המדינה
העמיד גם חשמל ,תאורה לגינה
כל מה שתרצה ,רק תבקש
העוף בתנור ,הבשר על האש
כרוז הוא שלח להודיע בכיכר
כולם יודעים שהוא עשיר – וזה העיקר.

שלב ג' -
נצלול לקטע הבא והאחרון – נתן שרנסקי.
נתן שרסקי היה אסיר ציון ,הוא עודד יהודים לעלות לארץ
ישראל מרוסיה הקומוניסטית ונעצר .כשעמד פעם בבית
המשפט כשנאשם ,אמר לשופט:

ויום אחרי המסיבה ,הוא לא מתעצל
חיש מוציא את הנייד ולבנק מצלצל
אך במקום פקיד ,עונה לו משיבון
רוני יקר ,עיקלנו ת'חשבון
הרי זה לא אפשרי ,איך אתה חושב
שהבנק בכל הוצאותיך יתחשב
אתה מארגן מסיבות ,קונה סלון ומיטה
ובשנה האחרונה לא הכנסת פרוטה
רוני יקר ,הבזבזנות לא תשתלם
בסוף את השטויות שלך ,תצטרך לשלם.
פותחים דיבור -
מה מצבו של רוני?
האם רוני אדם חופשי? הרי עשה את כל מה שהתחשק לו,
קנה את כל מה שרצה.
רוני לא התאמץ!
נוביל –
רוני הוא באמת איש חופשי ,חופש פירושו – ללא גבולות.
ולרוני שלנו אין גבולות .הוא קונה כל דבר ,מוציא כסף בכל
הזדמנות ו'חי את החיים הטובים'.
אבל ,יכול להיות שחופש יהיה דבר רע?
במשימה אותה ביצעתם לפני רגע – הסכמתם להתאמץ
בשביל צ'ופר פשוט,
רוני לא התאמץ בשביל שום דבר.
מי החופשי? מי העבד?

אדמות בן שמן נרכשו על ידי אליהו ספיר ויהושע חנקין שתיירו באזור בשנת  1904על מנת לאתר אדמות
לרכישה .ב 1905-נקנתה הקרקע והוקם על  100דונם ממנה בית חרושת לשמן .המפעל שגשג והעסיק למעלה
מ 50-עובדים אך ב 1915-נשרף כליל .אדמות נוספות נרכשו על ידי קק"ל בשנת  .1907בתחילה ניטעו עצי זית,
אך הגידול לא הצליח והמומחים המליצו על נטיעת עצי סרק בשטחים שאינם ראויים לעיבוד ,כדוגמת שטחים
סלעיים או תלולים.
קק"ל החלה לתמוך בניסיונות התיישבות באזור ,מיד לאחר רכישת הקרקע .היא ניסתה להקים מוסד לתלמידי
'בית הספר לעבודת האדמה' ,אך הוא נסגר כעבור זמן קצר .בשנת  1908הוקמה במקום חווה חקלאית
ובשנת  1911הקים במקום פרופ' בצלאל שץ כפר צורפים וקק"ל נתנה שני דונם אדמה לכל אחת מהמשפחות
שהגיעו מירושלים ,תוך כוונה לשלב חקלאות ותעשייה זעירה ,אך גם ניסיון התיישבות זה נכשל.
בשנת  1923הוקם מושב בן שמן (שהפך אחר כך לכרם בן שמן) ,וב 1927-הוקם כפר הנוער בן שמן .במלחמת
העצמאות התנהלו באזור קרבות והמקום היה במצור עד נפילת לוד .בשנות ה 50-של המאה ה 20-התחיל יעור
מוגבר של האזור שסיפק תעסוקה לעולים חדשים ,ובשנות ה 60-הוקם היישוב מבוא מודיעים .בשנות ה 70-וה-
 80הוקמו נאות קדומים כפר רות ומושב שילת בפאתי היער.

"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר
שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד ,כיוון שאלך
לכלא לזמן רב .אך דע לך שמבין שנינו ,אני הוא בן החורין האמיתי!
אמנם גופי יהיה משועבד ,אבל רוחי ,היא תישאר חופשית ,כיוון
שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי .אך לך
השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר ,אבל אינך חופשי
להכריע לפי אמונתך .רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה".
פותחים דיבור  -רגע ,נתן שרנסקי מדבר איתנו על דבר
שלישי – על חירות.
מהי חירות?
נוביל דיון -
מהם ההבדלים בין נתן לרוני?
נתן שרנסקי בעל המטרה והחזון – שהיה מוכן גם להילחם
עבור המטרה הזו.
רוני הבזבזן ,שלא השקיע ולא התאמץ.
עכשיו ,מיהו החופשי?
נוביל -
נסביר את ההבדל העקרוני בין החופש והחירות.
חופש פירושו ,כפי שאמרנו ,חוסר גבולות .אך חירות פירושה
לעשות את מה שטוב לי באמת .לא את מה שמתחשק לי
כרגע  .אלא את מה שעושה לי באמת טוב.
כדי להמחיש את ההבדל טוב יותר – ניתן דוגמא :ניקח אדם
שרוצה לחיות בריא ,הוא יודע שהכי טוב לו זה לרוץ בכל
שבוע ,אבל לא מתחשק לו .הוא מעדיף לאכול בכל שבוע
גלידה במקום לרוץ .הוא עושה את מה שמתחשק ,אבל  -לא
את מה שטוב לו .הוא לא בן חורין ,הוא משועבד לתאוות
האכילה.
בן חורין אמיתי ,עושה באמת את מה שהוא מאמין בו ,הוא
מוכן גם לעבוד קשה בשביל המטרות שלו ,הוא מוכן להזיע
בשבילן (כמו שהתאמצתם אתם במשימה) הוא מוכן לעבוד
שעות וימים כדי להשיג את מבוקשו.
אז למי קראת עבד?!

מפעל הייעור של קק"ל שאין לו אח ורע בעולם החל בנטיעת העצים הראשונים ביער על שם הרצל ב . 1908-כיום
נמצא באותו מקום יער בן שמן " -הריאה הירוקה" הגדולה ביותר בלב הארץ .כ 22-אלף דונמים של יערות,
מסלולי הליכה ומרחבי פיקניק שמהווים את אתר הנופש העיקרי לתושבי המרכז .דרכי הנוף ביער משולטות
וחושפות לאורכן נופים ואתרים בעלי חשיבות היסטורית.
אתרים מיוחדים ביער :מצפה מודיעין ,דרך החשמל ,ביתן ידידות ישראל-תאילנד ,קברי המכבים ,קבר שיח' אל
ע'רבאווי ,משלט  ,219עתיקות ביר א-שמי מהתקופה הביזנטית ,תל גימזו מהתקופה החשמונאית והביזנטית,
תל חדיד ,אתר השיזפים העתיקים ,אורן ברוטיה העתיק ביותר בארץ מ , 1929-חניון נופש פעיל הגדול ביותר
בארץ ,אנדרטת חללי מינכן עם תצפית ,אנדרטת מקסיקו ,אנדרטת ההגנה ,תל חדיד ,חניון העיוורים.

