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  דבקות בארץ מנהיגות ו- ' קבוצה א

ב הוא ט השופטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואויהי בימי שפ"

ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים . ואשתו ושני בניו

וימת אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני . מבית לחם יהודה ויבואו שדי מואב ויהיו שם

.  שניםת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשראביות שם האחשים מוישאו להם נ. בניה

  )ה-א, רות א. ("שה משני ילדיה ומאישהן ותישאר האליוחלון וכוימותו גם שניהם מ

  

הוא יצא מארץ ישראל לחוצה לארץ מפני . אלימלך היה אדם עשיר ופרנס הדור •

 ).ם"רשי שפ "ע (.ולכן נענש, עינו הייתה צרה בעיניים הבאים לדוחקו, צרות העין

עמד , י רעבוןכשבאו שנ. ן של ישראל עליהןבּ י שהפיל ִל "ע? למה נענש אלימלך •

 .וברח לו מפניהם

  

 

  : משימתכם

המסרים יכולים להיות קשורים לנקודות . המקורותהעולים מן לדורנו  אקטואלייםגבשו מסרים 

 : הבאות 

ו של אדם מן השורה לשאת בעול עם הציבור ובין מחויבותו של  מחויבותין השוני ב -

  מנהיג

   בארץלהיאחזגבולות החובה  -

 וחנית בארץ נכרסכנת ההידרדרות הר -

 היחס בין העונש לחטא  -

 .בנים שהולכים בעקבות הוריהם ונדרשים לשאת באחריות מליאה למעשיהם -

  

ותמצתו אותו , בחרו מסר אחד שנראה לכם חשוב במיוחד, לאחר שגיבשתם את המסרים

השתמשו בחומרים . (אים לתליה בתחנות אוטובוס בארץבסיסמת פרסומת מרשימה שתת

  .)ם לרשותכםהשונים העומדי

 



  

  

   הדרך ליהדות-'קבוצה ב

את עמו לתת להם '  מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד דתיה ותשב משדיותקם היא וכלֹ "

 ותצא מן המקום אשר היתה שמה ושתי כלותיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ .לחם

 כי אתך :ותאמרנה לה... ישה לבית אמהבנה אלכנה שֹ: עמי לשתי כלותיהותאמר נ. יהודה

ותאמר נעמי שֹבנה בֹנתי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם . נשוב לעמך

הנה שבה : ותאמר. ערפה לחמותה ורות דבקה בהשק וִתׂשָנה קולן ותבכנה עוד וִת ... לאנשים

 אל תפגעי בי לעזבך לשוב : ותאמר רות.מתךִב יה שובי אחרי יְ ְיִבמתך אל עמה ואל אלוה

 באשר תמותי .ל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוקיך אלוקיך כי אמאחריִ 

  ).יז- ו', רות א" (.ני ובינךיות יפריד בלי וכה יוסיף כי המ'  דאמות ושם אקבר כה יעשה

  

כיון שנתנה דעתה , ה" בא וראה כמה חביבין גרים לפני הקב:אבהו' אמר ר" •

 עד בואנה בית שתיהםלכנה ות: "שווה הכתוב אותה לנעמי שנאמרלהתגייר הִ 

  ...."לחם

מציאות , כי אם גם במכלול הווייתה, אצל רות מפתיעה לא רק הדבקות בחמותה •

...  שלכאורה לא מבטיחה שום עתיד-  דרך אחרת,חיים אחרים, עם אחר: שפירושה

והיא הטעם שניתן לשורה ארוכה של מצוות ואזהרות שבתורה המחייבות לנהוג 

והכניס , מי שהיה יכול לחיות בעולם אחר.  וזהירות כלפי הגרמידה יתירה של אהבה

  ).מגילת רות, נזלץיהרב שטי.. ( ראוי ליחס מיוחד-עצמו אל תוך המסגרת היהודית

  

  

  : משימתכם

המסרים יכולים להיות קשורים לנקודות .  המקורותהעולים מןגבשו מסרים אקטואליים לדורנו 

 : הבאות 

 קבלת עול תורה ומצוות וללעם, הקשר בין השיבה לארץ -

 עד היכן כוחה של מסירות -

  בחייםצומתבנקודות  - לטוב ולמוטב -של בחירה נכונה לדורות   משמעותה -

  לגרים הרוצים להסתפח לעם ישראלהמיוחד ס היח -

ותמצתו אותו , בחרו מסר אחד שנראה לכם חשוב במיוחד, לאחר שגיבשתם את המסרים

  השתמשו . (לתליה בתחנות אוטובוס בארץבסיסמת פרסומת מרשימה שתתאים 

  .)בחומרים השונים העומדים לרשותכם

 


