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הקדמה / יאיר שחל

מדריכים יקרים, ה' עמכם

"שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפטרים וכולהון מתו בפרק אחד, למה שהיתה עיניהם 

צרה אלו באלו, ובסוף העמיד שבעה... אמר להם בניי הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה בתורה אלו באילו 

אלא תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם, ִעמדו וָמלאו כל ארץ ישראל תורה" )מדרש בראשית רבה, פרשה סה סעיף ג(.

חודש הארגון הוא תמצית הלב של שנת הפעילות התנועתית. בחודש זה אנו פועלים עם הרבה התלהבות והרבה עצמה 

על לב החידוש שאנו רוצים להנחיל במתנה לחברה הישראלית בשנת ה'תשע"ז.

רבי עקיבא, רבנו הגדול שלאורו אנו הולכים, מתחנכים ומחנכים את חניכינו, נקלע למציאות קשה מאוד למפעל הרוחני 

והלאומי שקידם כל חייו. רבי עקיבא, שעמל כל חייו להפיץ את התורה בכל חלקי הארץ "מעכו עד אנטיפטרס"; רבי 

עקיבא, שקיבל עליו להיות נושא כליו של בר כוכבא ולהעלות על נס את דגל חירות האומה, מוצא את עצמו במציאות 

שבה כל משימת חייו נמצאת במשבר עמוק – כל תלמידיו מתים במגפה. 

אך רבי עקיבא בעומק הקושי מצווה אותנו ציווי שצריך להיות נר לרגלינו: "עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה". רבי עקיבא 

אינו מסתכל במציאות הנוכחית; רבי עקיבא מצווה אותנו להמשיך ולפרוץ נתיבים אל החזון הגדול.

גם אנו בשנה זו רוצים לצעוד בדרכיו של רבנו הגדול, ללכת לאור ציווי, לפרוץ את הגבולות ולמלא את כל ארץ ישראל 

לחברה  משמעותית  כה  לחניכינו,  משמעותית  כה  לנו,  משמעותית  כה  היא  התנועה  של  דרכה  התנועה.  של  בדרכה 

הישראלית בשנת ה'תשע"ז, ואנו מצווים לפרוץ את הגדרות ולהפיץ אותה ברבים מתוך אהבה ושמחה, מתוך עשייה ולמידה 

– כי זוהי דרכה של התנועה, דרך 'תורה ועבודה'.

חודש הארגון מתמצת שנה שלמה ומתמצת תנועה שלמה. תנועה שהיא מלאת אנרגיה של עשייה ולימוד, מלאת אנרגיה 

של תורה ועבודה; תנועה שמלאה פריצה, תנועה שרק בזכות מעשיכם בחודש הקרוב ובשנה הקרובה תוביל בעזרת ה' 

את החברה כולה למציאות טובה יותר, למציאות שלמה יותר, למציאות של חיי תורה ועבודה.

בברכת חברים לתורה ועבודה

ובברכת הצלחה רבה,

יאיר שחל

מזכ"ל 
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קומונריות ומדריכים יקרים, ד' עמכם!

הרב קוק זצ"ל כתב: 

האדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו 

הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ ליסורים גשמיים ורוחניים, המסובבים מזה. 

אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל 

היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. 

וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלהי...

והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי... הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני האלהים, ומתענגים על ד'. והם 

צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונם, ושלא לעזבו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלוהו יקדשוהו ויפארוהו 

)אורות הקודש ג, עמ' קמז(.

הרב קוק זצ"ל טווה במילותיו אלו את דרכה של תנועתנו בשנה הקרובה, שנה שבה נרצה להיחלץ – להיות חלוצים ביציאה 

מהעיסוק בפרטיות שלנו כלפי הכלל, כלפי כל המציאות שסביב לנו. אין זה רק מסר קטן שבא לחנך אותנו לרעיון מסוים 

בלבד, יש כאן דרישה תמידית להיות ולחיות בתפיסה גדולה, בהתבוננות כללית על המציאות, לראות את המציאות ראייה 

רחבה ככל האפשר ולא להיכנע לתכתיבים של קטנּות. 

ה ָוֵקְדָמה  ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ בתורה מסופר שהקב"ה בירך את יעקב אבינו בברכת הארץ בניסוח מיוחד: "ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ

ֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך" )בראשית כח, יד(. הפריצה הזו שיעקב אבינו מתברך בה, מה יש בה?  ּפְ ל ִמׁשְ ה ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכָ ְוָצפָֹנה ָוֶנְגּבָ

פירש רש"י על אתר: "ופרצת – וחזקת, כמו 'וכן יפרוץ'".

רש"י מפרש שהפריצה משמעותה העמוקה היא חוזק; כשפורצים משהו צריך לעשותו בחוזק, בעצמה. אנחנו בוחרים 

בשנה הקרובה להיחלץ מהתבוננות סבילה לתפיסה פעילה של פריצה אישית, של הכלה שבטית, של בערה תנועתית ושל 

מפגש עם עמנו בעצמתו המיוחדת לו. 

שימו לב! החוברת הזו תדרוש מכם את הדבר החשוב ביותר שלכם – את הלב שלכם, את הצדדים העמוקים שבכם – שתפרצו 
אתם כלפי חוץ ותשנו את העולם. 

אנא קראו את החוברת בנחת ובמתינות ובעיקר תרגמו את החוברת לחניכים שלכם, למקומות המסוימים שלכם, למצבים שאתם 
פוגשים פעם אחר פעם. 

נותר רק לברך 

בברכת חברים לתורה ועבודה,

אלחנן שטיגליץ

ראש מחלקת הדרכה

הקדמה / אלחנן שטיגליץ  
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במה שונה חודש הארגון הזה מחודש הארגון שעבר?

"אתם תמיד אותו דבר, בני עקיבא, אלו תמיד אותם המסרים..." – טענה זו נשמעת מדי פעם בפעם, והאמת אינה רחוקה 

מצד אחד אך מצד אחר היא רחוקה מאוד.

מדריכים ומדריכות יקרים, אנחנו מאמינים ברעיונות מסוימים, ובכל שנה אנחנו בוחרים בתכנים אחרים מתוך הרעיון הגדול 

של 'לחנך דור נאמן ומסור לעמו, תורתו וארצו'. 

בשנה שעברה התחלנו בשינוי דרך העברת המסר. חודש ארגון הוא בבואה של שנה שלמה, ואת השבוע הראשון של 

חודש ארגון כבר פגשתם במסע סוכות דרך המושג 'ופרצת – מה הפריצה שלך?'. התהליך של החודש הוא בעצם התהליך 

השנתי, שבו ננסה להעמיק בארבעה מעגלים הבונים את הרעיון של 'ופרצת – מגדילים את התנועה'. 

בכל שבוע יעסוק כל הסניף בנושא אחד; האחידות מביאה לידי כך שכלל השבטים בסניף יעברו את כלל הנושאים )מצורף 

תרשים להבהרת התהליך(.

מדריכים ומדריכות יקרים – זה בידיים שלכם. אם כתבתם פעולות מוצלחות ואם יש לכם הארות ורעיונות שלחו לנו, ל: 

r-hadracha@bna.org.il, והפעולות המוצלחות יזכו בפרס.

בהצלחה רבה!

בברכת חברים לתורה ועבודה

מחלקת הדרכה

שבוע ראשון:
ופרצת

שבוע שני:
מגדילים את השבט

שבוע שלישי:
מגדילים את התנועה

שבוע רביעי:
גדולה לעם גדול

מר
עו

 ב

"ג
ד ל

      ע
       

ת הקיץ
חנו

 מ
עד

   
   

  
  
  

ט
שב

           עד טיול ט"ו ב

תחילת חודש ארגון
עד 

                 



10



'ופרצת – מגדילים את התנועה'

בשנת ה'תשע"ז תנועת בני עקיבא רוצה לפרוץ; לפרוץ גבולות ולהגיע עם התורה הגדולה לכל עם ישראל, בכל מקום 

שהם.

לשם כך – 

אנחנו רוצים לפתח את תנועת האקטיביות בכל אחד מחברי התנועה ומחברותיה;

אנחנו רוצים להגדיל את התנועה מבחינת הכמות; 

אנחנו רוצים להגדיל את התנועה מבחינת האיכות;

אנחנו רוצים להגדיל את התנועה לאקטיביות ולפריצה מרביים בכל התחומים. 

אלו ארבעת המעגלים של השנה בכלל ושל החודש בפרט:

ופרצת – מה הפריצה שלך? )מה?(

בכל אחד מאתנו יש להבה פנימית שצריכה להתגלות, ובשבוע הראשון נרצה שהלהבה הזאת תתגלה ותצא מהכוח אל 

הפועל. המעבר לאקטיביות מביא אתו ברכה גדולה המתבטאת בפריצה החוצה. נתמקד במשמעותנו כיהודים, שלפיה 

השליחות שלנו חייבת לצאת החוצה ולהשפיע על העולם כולו.

ופרצת – מגדילים את השבט )איך?(

בכל פעם מחדש אנחנו נפגשים ברצון לפרוץ את השבטים שלנו, אך לשם פריצה אנחנו צריכים להקדים נקודה ראשונית, 

שבה השבט מכיל את כל החניכים שכבר חברים בו. בכל שבט יש חניכים מקובלים יותר ופחות, ומטרת השבוע היא 

והחיבור שלהם, מאחר  הכוח  מקור  יהיה  בעולם בשבט שלהם; שהשבט  טוב  הכי  להרגיש  וחניכה  חניך  לכל  לאפשר 

שחשיבות השבט חיונית להגדלת התנועה. נבין עד כמה השבט חשוב, נעסוק בתפקידנו להביא חברים לשבט ובעיקר 

בשפה של שבט שמקבלים בו את כולם, ותיקים וחדשים, דומים ושונים.

ופרצת – מגדילים את התנועה )למה?(

וממשנתה  נרצה להגדיל את ההתלהבות מהתנועה  ובשבוע הזה  עולם מסוימת,  בני עקיבא מחנכת לתפיסת  תנועת 

הרוחנית ולהגדיל את התנועה בלב של כל אחד ואחת מהחניכים והחברים בתנועה. נעשה זאת דרך היכרות עם התנועה 

ועם ערכיה, הזדהות עם דמויות ועם שירים, תודעה תנועתית ותחושת שייכות. בשבוע זה נרצה להגדיל את התודעה של 

התנועה בלבנו, בלב חברינו, בלב השבט שלנו ובלב הסניף. 

ופרצת – תנועה גדולה לעם גדול )מה עושים עם זה?(

לאחר שהעמקנו בשבועות הקודמים במעגלים הפנימיים שלנו, עתה יש לנו הרצון להתקדם ולצאת החוצה. בשבוע הזה 

נרצה לחזק את הקשר שבין התנועה הגדולה ובין עמנו הגדול בכל המובנים. ככל שהתנועה תהיה נוכחת יותר בשיח 

הציבורי כך נשפיע יותר על עם ישראל, וממילא זוהי האחריות שלנו, לפרוץ ולדבר בכל מקום את תורתנו.
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אם תאמר אותם שנים ושבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו? 

במתניהם  ברזל  של  חבלים  שיקשרו  עמהם  אלעזר  בן  ופנחס  ויהושע  משה  שהניח  גדולה  לסנהדרי  להם  היה 
ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום 
אחד לחברון, יום אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ בשנה בשתים בשלש בארבע בחמש 

עד שיתישבו ישראל בארצם, יתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כלו שברא מסוף העולם ועד סופו.

הם לא עשו כן אלא כיון שנכנסו ישראל לארצם כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו ואומר שלום עלי נפשי שלא 
להרבות הטורח 

)ילקוט שמעוני שופטים, רמז סח(.







מדריכים יקרים! 

החודש הזה אינו יכול להישאר ברמת הפעולות הנחמדות לבדן; יש בנושא הזה ערך משמעותי שבני עקיבא צורבת בלב 

של החניכים, והצריבה הזו תלויה בכם... בהצלחה רבה!

אם כתבתם פעולות בנושא אנא שלחו ל: r-hadracha@bna.org.il; בין השולחים יוגרל פרס.

מהי העשיה שאנחנו יכולים לעשות בעקבות הנושא שלנו?

אלו תובנות חשוב לי שהחניכים שלי יכירו אחרי החודש?

איך אייצר הזדהות עם התובנות האלה?

רציונל
ופרצת – מה הפריצה שלך? )מה?(

בכל אחד מאתנו יש להבה פנימית שצריכה להתגלות, ובשבוע הראשון נרצה שהלהבה הזאת תתגלה ותצא מהכוח 
אל הפועל. המעבר לאקטיביות מביא אתו ברכה גדולה המתבטאת בפריצה החוצה. נתמקד במשמעותנו כיהודים, 

שלפיה השליחות שלנו חייבת לצאת החוצה ולהשפיע על העולם כולו.

מה הנושא אומר לי?





שבוע ראשון  ⋅  פעולת שבת  

נבטים - ניצנים 
משך: כ-60 דקות

  

"ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה..."

פתיחה: 
בכל אחד מאתנו יש אוצרות גנוזים )או שאינם גנוזים...(, אוצרות שהופכים אותנו למי שאנחנו. כישרונות, תכונות, מחשבות, 

מעשים – ושליחות אחת. בפעולה הזו נלמד מהי תנועת הפריצה. למה איננו רוצים להישאר מרוכזים בעצמנו? נלמד 

לזהות את האוצרות שבתוכנו ולהבין שבעזרתם אנחנו יכולים לשנות את העולם ולפרוץ!

מטרות הפעולה:
החניכים יכירו בכך שכל אחד מאתנו יכול לפרוץ, להשפיע, לתרום ולהוסיף המון בעולם.. 1

החניכים יגלו שהכלים לפריצה נמצאים בעצם בתוך כל אחד מאתנו; התכונות והכישרונות שלנו והסביבה שאליה . 2

נולדנו הם רק חלק מהמתנות שקיבלנו למען קיום השליחות שלנו.

החניכים יפגשו בעצמם ובכוחות שיש בהם וניתנו להם על מנת שיפרצו בעולם ויפעלו בו.. 3

העשרה למדריכים:
o )1 לימוד פסקה מתוך ההקדמה של 'חובת התלמידים' )נספח

ציוד נדרש: 
דפי דמויות )נספח 2( �

הספד מרים פרץ )נספח 3( �

שאלונים מלאים – לא לשכוח לחלק לפני שבת )נספח 4(  �

לוח משחק עם שמות החניכים �

כרטיסיות תכונות אופי �

גוף הפעולה:

מהי פריצה? לאן פורצים? א. 

התחילו בלימוד על חשיבות הפריצה. פריצה היא יציאה מהמקום של עצמי וריצה קדימה כדי להוסיף עוד ועוד טוב בעולם.

שחקו 'תופסת שרשרת' – חניך אחד יהיה התופס; הוא יספור עד עשר וירוץ לתפוס חניך אחר. החניך שייתפס ייתן יד 

לתופס, והם ירוצו יחד לתפוס את החניך הבא. גם התפוס הבא ייתן להם יד, וכן הלאה עד שייתפסו כל החניכים. על 

התופסים להחזיק ידיים במהלך המשחק כולו.

לאחר המשחק שבו עם החניכים במעגל ושאלו אותם: 

האם היה קשה לרוץ כולם יחד? �

מה עזר לכם להצליח לתפוס את החניך הבא? �

גם בחיים יש לנו רצון לרוץ רחוק, להשיג מטרות, אך השאיפה שלנו היא שלא לעשות זאת לבד, שלא לחיות כל אחד 

לעצמו. אנחנו רוצים לרוץ להשפיע עוד ועוד על הסביבה הקרובה והרחוקה שלנו – במשפחה, בשכונה או ביישוב, בעם



18

ישראל ואפילו בעולם כולו. כאשר נרוץ עם כל הכוחות שלנו קדימה והחוצה, נרחיב את מעגלי הטוב ונצבור עוד ועוד 

אנשים שהם חלק מהעולם הזה, שמפיץ אור וטוב.

למה לא לחיות את חיי בשקט? ב. 

לכל אחד מאתנו יש תפקיד לפרוץ. מה זה אומר? ומדוע שלא פשוט נחיה את חיינו בלי שאיפה להגיע למקום גבוה ומשפיע? 

חלקו את השבט לשתי קבוצות ותנו לכל קבוצה דף על דמותו של צביקה קפלן או דף על דמותו של אליאב גלמן )נספח 

2(. על הקבוצה לקרוא יחד על הדמות ולדבר על התרומה שלה לעם ישראל. 

שאלו את החניכים: 

למה לדעתכם רבים כל כך בעם ישראל עושים דברים גדולים בחייהם ומוסרים את הנפש למען התורה, העם והארץ?  �

לאחר הדיון בקבוצות חזרו לשבת במעגל עם כל השבט. חלקו לחניכים את המשפט שאמרה מרים פרץ בהספד על 

אלירז בנה )נספח 3( וקראו אותו יחד.

גם לנו יש רצון לעשות דברים גדולים בעולם, להשפיע ולפרוץ, וכדי להגיע לשם עלינו לעמול.

איך פורצים קדימה?  ג. 

לעולם  שלנו  הייחודיות  את  מוסיפים  אנחנו  מיוחדים שבעזרתם  וכישרונות  כוחות  גדולים,  אורות  יש  אחד מאתנו  בכל 

ובאמצעותם אנחנו יכולים להרים מיזמים גדולים.

שחקו עם החניכים משחק – לפני שבת חלקו )הערה למדריכים: שימו לב! המשחק הזה דורש הכנה מראש, לפני שבת!( לכל 

חניך וחניכה שאלון קצר על עצמם )נספח 4(. החניכים ימלאו את השאלון ויביאו אותו אתם לפעולה. לאחר שתאספו מכל 

החניכים את השאלונים, חלקו לכל חניך וחניכה עשרה מסטיקים, ובקשו מהם שלא לאכול אותם.

הניחו על הרצפה לוח עם טבלה שכתובים בה שמות כל החניכים בשבט, לדוגמה:

שובלרעותאריאל

אחיהאביהרננה

הודיהינוןדביר

מהלך המשחק: קראו פרט מסוים על אחד החניכים מתוך השאלונים שאספתם. חברי השבט צריכים לנחש על מי נאמר 

הפרט הנ"ל, ולהניח מסטיק על משבצת השם שהם חושבים לנכון. אם אף אחד לא צדק, החניך שהפרט נאמר עליו יקבל 

את כל המסטיקים. אם היו חניכים שצדקו בתשובתם, הם יחלקו ביניהם את כל המסטיקים שעל הלוח.

למדריכים: משחק זה יכול להימשך זמן רב, שימו לב לשעון והקדישו למשחק כ-15–20 דקות כדי שיישאר פנאי להמשך  הפעולה.

שאלו את החניכים לאחר המשחק: 

האם גיליתם דברים שלא ידעתם על החברים בשבט?  �

איך לדעתכם העובדות והתכונות שדיברנו עליהן קשורות לשליחות שאנחנו עושים בעולם? �

מעגל פרגון  ד. 

שבו במעגל ופזרו במרכזו כרטיסיות עם תכונות אופי וכישרונות. בקשו מכולם לחשוב רגע על תכונה שמאפיינת את מי 

שלימינם ועשויה להיטיב עם מי שסביבו. עשו סבב, וכל אחד יספר על התכונה המאפיינת את חברו. 

רשימת תכונות )הוסיפו תכונות משלכם(: טוב לב, אכפתיות, הקשבה, התחשבות, שמחת חיים, הובלה, רצינות, אחריות, 



נבטים - ניצנים

סקרנות, נאמנות, חריצות, נמרצות, יצירתיות, שקדנות, יזמה, חברותיות, מסירות, התמדה, יושר, כישרון מיוחד, נדיבות, מאור 

פנים, הומור בריא, השקעה, נאמנות.

סיכום: 

בכל אחד מאתנו יש אוצרות גדולים – תכונות אופי, כישרונות, דברים שעשינו בחיים והופכים אותנו למי שאנחנו – ובעזרתם 

אנו פועלים ועושים טוב בעולם. אלו הם הכלים שלנו להוספת הטוב בעולם, ובעזרתם ובזכותם נוכל לפרוץ קדימה!
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נספחים

נספח 1 

ם ֶאת  ה, ַרק ַגּ ָנּ י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶמּ ם ִכּ ְכִליתֹו ַלֲהִביאֹו ֶאל ַגּ ַתּ ְלַבד הֹוִדיָענּו, ֶשׁ ְכִלית ַהִחּנּוְך ִבּ ֶלְך לֹא ֶאת ַתּ לֹמֹה ַהֶמּ "... ֲאָבל ְשׁ

ר... ֶזּה הּוא ָהִעָקּ ְרּכֹו', ֶשׁ י ַדּ ַער ַעל ִפּ ים 'ֲחנְֹך ַלַנּ ִמִלּ ֵאר ָלנּו ְבּ ָהֹאֶפן ְוָהֶאְמָצִעי ֵאיְך ָלֹבא ֵאָליו ֵבּ

ל ַמְעָלה ְלָמרֹום  ֵאׁש ֶשׁ ְבַער ְבּ ִתּ ָלּה ּוְלַהְבִעיָרּה ֶשׁ נּוָזה בֹו, ְלַגְדּ מּוָנה ְוַהְגּ ְלִמיד ַהְטּ ַמת ַהַתּ רֹוֶצה ְלַגּלֹות ֶאת ִנְשׁ ְך ֶשׁ  ֲאָבל ַהְמַחֵנּ

ְך ַעל  ְתַחֵנּ ְלִמיד ַהִמּ ין ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהַתּ ּתֹוֵקק, ֻמְכָרח הּוא ְלַהְרִכּ לּו ּוְלתֹוַרת ד' ִיְשׁ ה ִיְתַגְדּ ְקֻדָשּׁ ֵחי ּגּופֹו ִבּ ְוָקדֹוׁש, ְוֻכּלֹו – ַאף כֹּ

ָלּה. ִמיָחּה ּוְלַגְדּ נּוָזה ַאף ֶנֱעָלָמה ּוְלהֹוִציָאּה, ּוְלַהְצּ ָמתֹו ַהְגּ יַע ֶאל ִניצֹוץ ִנְשׁ ר ַיִגּ ר ֶאל ּתֹוְך ַקְטנּותֹו ּוְנִמיכּותֹו, ַעד ֲאֶשׁ ָידֹו, ְוַלְחדֹּ

יר  ְך ְלַהִכּ ְעּתֹו, ִמּדֹוָתיו ְוכּו', ְואֹוָתם ַעל ַהְמַחֵנּ ִפי ִטְבעֹו, ַדּ ָכל ַנַער ְוַנַער ְכּ לּוי הּוא ְבּ ֶוה הּוא ַהִחּנּוְך, ָתּ ָעִרים ָשׁ ָכל ַהְנּ ן, לֹא ְבּ ֵכּ ְוֵכיָון ֶשׁ

ׁש ְוִיְפַעל,  ֵמּ ְלַבד ְיַשׁ ַדְעּתֹו ְוכֵֹחי ַעְצמֹו ִבּ לּוי, לֹא ְבּ ָבר ָתּ ְך ַהָדּ ִמְתַחֵנּ י ִאם ַבּ יר, ִכּ ְך ִאם ַרק ֶאת ַעְצמֹו ְוַדְעּתֹו ְלַבד ַיִכּ י לֹו ַלְמַחֵנּ ְולֹא ַדּ

ֹוֶנה  ְך ְלַתְלִמיד ַאֵחר ַהּשׁ ה ִויַחֵנּ ַצֶוּ ְך ָלֶזה ְיּ ה ִויַחֵנּ ַצֶוּ ְיּ ׁש ְוִיְפַעל, ְולֹא ַמה ֶשּׁ ֵמּ ְלִמיד יֹאַחז, ְיַשׁ ַדַעת ְוכֵֹחי ַהַתּ ם ְבּ ה ְויֹוֶרה, ַרק ַגּ ַצֶוּ ְיּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד"  ל ָכּ ְרּכֹו ֶשׁ י ַדּ ְרּכֹו", ַעל ִפּ י ַדּ ַער ַעל ִפּ ֶלְך "ֲחנְֹך ַלַנּ לֹמֹה ַהֶמּ ֶטַבע, ָרצֹון, ִמּדֹות ְוכּו'. ְוֶזה ָרַמז ָלנּו ְשׁ ּנּו ְבּ ִמֶמּ

)מתוך הקדמת האדמו"ר מפיאסצ'נה ל'חובת התלמידים'(.

נספח 2

צבי )צביקה( קפלן הי"ד

בנם של צילה ויהודה. נולד בחיפה ביום כ"ח בניסן תשמ"ו )6 במאי 1986(. אח לציפורה )ציפי(, 

אחותו התאומה, ולאלישבע. בעלה של עדי ואב לאלקנה ולנדב. התגורר בקיבוץ מירב.

צביקה גדל בשכונת נווה שאנן בחיפה. מגיל צעיר ניחן בטוב לב, בחוש הומור ובשובבות, 

אך מעל הכול בלטה רגישותו הגבוהה לזולת.

'יבנה' בחיפה עירו היה צביקה חניך פעיל בתנועת  בתקופת לימודיו בישיבה התיכונית 

הנוער 'בני עקיבא', והלימודים קיבלו מקום משני. בעיני מוריו הוא היה 'נציג ההסתדרות' 

מבחינה  להשתלב  שהתקשו  תלמידים  לטובת  ופעלתנות  דאגה  מלא  גילו,  שכבת  של 

חברתית. הוא פעל בצנעה וללא התלהמות, מתוך מתן כבוד למורים. באופן טבעי הדריך 

'בני עקיבא' שבנווה שאנן והיה ליושב ראש תנועות הנוער בעיריית חיפה. באכפתיות ובמעורבות  צביקה בסניף 

הצטרף למחאת בני נוער על תופעות תרבותיות כמו נהירה אחר כוכבי זמר מחו"ל, ואחר כך השתתף בהפגנות 

פוליטיות במחאה על עקירת היהודים מגוש קטיף ועל הרס היישובים.

טרם הצטרפותו למכינה הקדם-צבאית ביישוב עלי בחבל בנימין החל להתנדב בארגון 'קו לחיים', ושם הכיר את 

עדי, אשתו לעתיד.

לאחר שנתיים שבהן צבר מטען רוחני במכינה הקדם-צבאית התגייס צביקה לצה"ל ב-23 ביולי 2006, בעיצומה 

של מלחמת לבנון השנייה. את מסלול שירותו החל בחטיבת 'גולני' כטירון המיועד לפלס"ר )פלוגת סיור( בגדוד 13. 

במהלך הטירונות עבר לבקשתו גיבוש, והוא סיים אותו בהצלחה והתקבל לסיירת 'גולני'. לאחר סיום שירותו הסדיר 

המשיך צביקה לשרת בשירות קבע.

משהחל מבצע 'צוק איתן' קיבלה חטיבת 'גולני' את משימת חיסול תשתיות הטרור והמנהרות במחנה סג'עייה בעזה. 



נבטים - ניצנים

יומיים אחרי הכניסה הקרקעית לעזה וכמה שעות לאחר כניסת חטיבת 'גולני' לסג'עייה, ביום כ"ב בתמוז תשע"ד)20 

ביולי 2014(, נפגעה חוליית הפיקוד ממטח טילים. סרן צביקה קפלן נפל בקרב. בן 28 היה בנפלו. 

אשתו עדי כתבה לו: "הנוכחות שלך בבית הייתה כל כך עמוקה. וכל דבר שאמרת היה משמעותי. גם כשלא היית– 

היית... היית חדור בעוז ובאמונה, מלא במוטיבציה להחזיר את הכבוד לעם ישראל, כמו שדביר עמנואלוף זכרונו 

לברכה, החבר שלך, ביקש. והדרך שלך, של עמידה איתנה בכל שלב בדרך, של הצלחה ללא פשרות, של טוטאליות, 

עברה לפקודיך במלוא הטוהר. החיילים שלך כל כך העריצו אותך... צביקה שלי, איש של אמת. איש של ענווה, 

איש של אמונה, צדיק גדול. אני מרגישה זכות כל כך גדולה שהיית שלי חלק נכבד מהחיים. שבנית איתי בית כזה 

בישראל, בית של בהירות, שבו הדרך ברורה. בית שבו האמונה, השמחה, האופטימיות, הנתינה הן ערך עליון. ואני 

אמשיך. אני אמשיך לדבוק בדרך הזאת".

אליאב גלמן הי"ד

לפני כל חג אליאב היה לומד את המסכת שעוסקת בהלכותיה: לפני ראש השנה היה לומד 

ומסיים את מסכת ראש השנה, לפני יום כיפור היה מסיים את מסכת יומא...

אליאב במשך 13 שנה ועד יום מותו הקפיד להתפלל תפילת שחרית כוותיקין. משפחתו 

מצאה בין חפציו קלסר. בתוך הקלסר היה יומן אישי מתקופתו בישיבה. אליאב התבונן 

במעשיו, וכתב את התובנות שעלו לו בעבודת השם, וציין לעצמו את הדברים שעליו לעשות 

ולחזק. אליאב כתב שעליו לקום כל יום בשעה 5:00, כי זוהי השעה המקודמת ביותר בשנה 

שנצרכת על מנת להתפלל ותיקין. משעה 5:00 הוא ילמד עד שיגיע זמן התפילה, וכך לא 

יבזבז זמן כשזמן תפילת ותיקין מתאחר.

לו על מנת לצאת מבית  23:50. אליאב כתב לעצמו שמשך הזמן שדרוש  נגמר אצל אליאב בשעה  סדר ערב 

המדרש עד שיסיים לומר על מיטתו "קריאת שמע", הוא 10 דקות. ומספר שעות השינה שהוא זקוק עומד על חמש 

שעות, לכן הוא סיים כל ערב את לימודו בשעה 23:50 בדיוק.

אליאב למד בישיבת "תורת החיים" והתגייס לצבא בשיעור ג'. הוא שירת בצבא שנים רבות, אך את לימוד התורה 

לא עזב לרגע. כחייל פשוט, כלוחם וכקצין, אליאב לא הפסיק ללמוד תורה. כל יום למד "דף יומי".

בכל טקס ובכל אירוע חגיגי שאליאב השתתף במהלך שירותו הצבאי, הוא עשה "סיום מסכת". הוא היה אומר: "גם 

ככה יש אוכל ושתייה, אז שלפחות זו תהיה סעודת מצווה".

אדם שהגיע לנחם את המשפחה, סיפר שכמה דקות לפני הרצח אליאב עוד למד גמרא. באוטובוס בדרך לצומת 

הגוש, אליאב עמד והוציא מכיסו גמרא קטנה, עמד ולמד.

כשהם הגיעו לצומת הגוש, הייתה מריבה קטנה בין החיילים בצומת. אותו אדם אמר לאליאב בזלזול: "תראה אותם, והם 

אלו שעוד צריכים לשמור עלינו". אליאב ענה לו: "עזוב. הם עושים את העבודה שלהם, והקדוש ברוך שומר עלינו מלמעלה".

דקה אחר כך, אליאב נורה בשגגה מאש כוחותינו. אליאב נפצע קשה בבטנו, לא לפני שהוא הספיק לירות במחבל 

ולנטרל אותו. בבית החולים יצאה נשמתו בטהרה. הקדוש ברוך ששמר עליו מלמעלה, החליט שאת הצדיק הזה, 

הוא רוצה לשמור אצלו למעלה, ממש צמוד לכיסא הכבוד.

לאחר פטירתו, אליאב הועלה מדרגת סרן לדרגת רב סרן. לאחר חצי שעה בבית משפחת גלמן, חשבתי על סמליות 

ההעלאה בדרגה. רק לאחר פטירתו גילינו שהוא לא היה סתם סרן, הוא היה סרן ורב: רב סרן.

יהי זכרו ברוך.

)אבישי גרינצייג, מתוך האתר 'סרוגים'(.
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נספח 3

"זו בעיניי הצוואה של אלירז: 
לשאוף שאיפות חדשות, גדולות, לשאוף הכי רחוק והכי גבוה ולא לפחד מכלום!" 

)מרים פרץ בהספד על בנה אלירז(.

נספח 4

א. שמי: __________________________________________________________

ב. תחביב מיוחד שלי: _________________________________________________

ג. תכונה שמאפיינת אותי: _____________________________________________

ד. מה משמח אותי: __________________________________________________

ה. משהו שאני עושה היטב בו: __________________________________________

ו. אדם מוערך בעיניי: ________________________________________________

ז. שתי תכונות שכל אדם חייב שיהיו בו: ___________________________________

 



פתיחה: 
גדולים  ולעשות דברים  וחידדנו את הרצון לפרוץ  לאחר שלמדנו בפעולה הקודמת על האוצר שיש בכל אחד מאתנו 

בעולם, בפעולה זו נלמד שהמעשים הגדולים שנעשה הם חלק מבניין גדול יותר, ושיש תחומים רבים כל כך שאנחנו 

יכולים להשפיע בהם – כל אחד לפי כישרונו ומרצו. לבסוף נקבל כלים על מנת לפרוץ: אומץ, אמונה, השתדלות ומאמץ.

מטרות הפעולה:
החניכים ילמדו שהשאיפה שלנו היא לפרוץ מה'אני הפרטי' אל הכלל; לשאוף להשפיע במעגלים רחבים יותר.. 1

החניכים יקבלו כלים כדי לפרוץ עם הכוחות שיש בהם.. 2

החניכים יומרצו לחיות חיים גדולים של שאיפות גדולות ושל עשייה גדולה.. 3

העשרה למדריכים:
o     )שיר בבוקר בבוקר' )מילים: אמיר גלבוע, לחן: גידי קורן ושלמה ארצי'

o )1 הדרך אל החלום' )נספח'

ציוד נדרש: 
מילות 'השיר של אבא' )נספח 2( בעותקים כמספר החניכים �

כרטיסיות שמות ערכים �

עיגולים נייר וטושים  �

מטפחות לכיסוי העיניים  �

חפצים למסלול מכשולים �

מילות 'כל העולם כולו' כמספר החניכים �

שלושה מקלות �

מילות הקטע על הנר של הרב קוק כמספר החניכים �

גוף הפעולה:

"אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים" )ד"ר סוס(  א. 

אנחנו רוצים לצאת החוצה, להשפיע, לתת מעצמנו לכלל.

חלקו לחניכים את מילות השיר 'שירו של אבא' )נספח 2( והאזינו לו יחד.

למדריכים – ביצוע מומלץ שנמצא ביוטיוב – ייבנה המקדש בביצוע ביני לנדאו, מתוך הפרויקט 'ניגון ישראלי'. 

כאשר פורצים החוצה ופונים אל כלל עם ישראל, לפעמים קשה לראות את הטוב שאנחנו עושים; לפעמים לא יחמיאו לנו 

ויגידו כמה טובים היינו. אבל חשוב לזכור שכל מאמץ, כל אבן שנניח, כל סלע שנרים במו ידינו – לא לשווא הם! בזכותם 

יקרו דברים גדולים )וייבנה המקדש...(.

מה חשוב ממה? ב. 

פזרו על הרצפה כרטיסיות שכתובים בהן ערכים: עם ישראל, ארץ ישראל, לימוד תורה, עבודת אדמה, אחדות, להיות אדם 

שבוע ראשון  ⋅ פעולת אמצע שבוע

נבטים - ניצנים 
משך: כ-60 דקות
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טוב, עזרה בבית, אהבת הזולת. 

בקשו מהחניכים לסדר את הכרטיסיות לפי סדר החשיבות של הערכים הכתובים בהן – מן החשוב ביותר לחשוב פחות 

)יש אפשרות כזו בכלל?(.

שאלו את החניכים: 

מדוע בחרתם דווקא בסדר הזה?  �

מה לדעתכם קובע את סדר החשיבות?  �

איך כל אחד ידע במה הוא צריך לתרום? �

יש הרבה תחומים שהיינו רוצים להשפיע בהם בחיים, אך לפעמים דווקא ההתרכזות במספר תחומים מצומצם או אפילו 

בנקודה אחת שאנחנו יכולים לקדם תהיה הדרך הטובה ביותר כדי להצליח להשפיע. בפעולה הקודמת ראינו שלכל אחד 

הכישרונות המאפיינים אותו, ואולי לפי הזיהוי של הכישרון שלי אוכל לכוון את עצמי לתחום שאוכל להשפיע בו.

חיים גדולים ג. 

אילו תכונות אנחנו צריכים לרכוש כדי לחיות חיים גדולים?

חלקו לכל זוג חניכים עיגול נייר וטוש. לאחר מחשבה עליהם לכתוב בעיגול מה צריך על מנת להצליח להגיע לשאיפות 

הגדולות שלנו בחיים. הסתובבו בין הזוגות ועזרו לחניכים לחשוב על תכונות מתאימות )למשל: מוטיבציה, רצון, אמונה, 

השקעה(; כוונו אותם להגיע לתשובה בעצמם. 

שבו עם החניכים במעגל, החניכים יפזרו את העיגולים על הרצפה וכל זוג יציג את מה שכתב.

אומץ, לא פחד!  ד. 

חלקו את השבט לזוגות, ואחד מבני הזוג יקשור את עיניו במטפחת. הניחו על הרצפה מסלול מכשולים ובקשו מבני הזוג 

פקוחי העיניים להכווין את חבריהם במילים בלבד )בלי לגעת בהם( עד שיעברו את מסלול המכשולים מתחילתו ועד סופו. 

שאלו את החניכים מכוסי העיניים – איזו תכונה נדרשה מכם כדי לעבור את המסלול בעיניים עצומות ובלי עזרת יד של 

חבר? )אומץ, אמון...(

חלקו לחניכים את המשפט 

"כל העולם כולו גשר צר מאוד, 
והעיקר שלא יתפחד כלל" 

)ר' נחמן מברסלב(. 

כדי להגיע רחוק אנחנו צריכים לגייס אומץ ולא לפחד לפעול על מנת להשיג את מטרותינו.

אמונה  ה. 

שחקו עם החניכים שלושה מקלות: סדרו את החניכים בטור והניחו שלושה מקלות במרחק צעד אחד בין מקל למקל. 



נבטים - ניצנים

כל חניך וחניכה צריכים לעבור את המקלות בשלושה צעדים בלבד, בלי לגעת באף אחד מהמקלות. על החניך האחרון 

בטור לקפוץ קפיצה גדולה במיוחד, ולפי קפיצתו מרחיקים את המקלות לקראת הסבב הבא. יש לשמור על מרחק אחיד 

בין המקלות.

שאלו את החניכים:

מה סייע לכם לקפוץ רחוק יותר ויותר בכל פעם מחדש? )האמנו שאנחנו מסוגלים, שיש בנו הכוח לכך(. �

חלקו לחניכים את הקטע:

ואין  כנר חברו  נרו שלו  ואין  נר,  דולק  ויבין שבתוך תוכו  ידע  "צריך שכל אדם 
איש שאין לו נר. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 

להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו" 

)הרב קוק(.

דברו על האמונה בכוחות שיש בנו, על הצורך להכיר בקיומם ועל החובה שלנו להשתמש בהם שימוש נכון וטוב.

השתדלות ומאמץ  ו. 

למדריכים – שחקו אם נותר זמן, אם לא – קראו רק את הקטע לסיכום. 

שחקו 'פלונטר': החניכים יעמדו במעגל – וכל חניך ייתן יד אחת למי שעומד מולו ויד אחרת לחבר העומד באלכסון אליו. 

כשנוצר 'פלונטר', וכל החניכים מחזיקים ידיים, עליהם לצאת מהפלונטר למעגל רגיל ושלם, בלי להפריד ידיים.

אילו תכונות נדרשו על מנת להצליח במשימה? )ריכוז, מאמץ, השתדלות של כולם(.

סכמו את הפעולה: בתחילת הפעולה ראינו שכל מעשה שלנו הוא חלק מבניין גדול, ואם נעז לצאת מעצמנו ולפרוץ 

וראוי שכל אחד  יכולים להשפיע בהם,  נגיע למקומות גדולים. לאחר מכן ראינו שיש תחומים רבים שאנחנו   – החוצה 

לפי כישרונותיו ילך להשפיע בתחום שבוער בו. לבסוף ראינו שעל מנת להצליח בפועל אנחנו זקוקים לאומץ, לאמונה, 

להשתדלות ולמאמץ. קדימה לעבודה... 

הצעה לצ'ופר:

"האם יש משהו שאתה משתוקק לו או משהו שהיית רוצה מאוד שיקרה? 
התמקד בו בכל יכולת הריכוז שלך. דמיין לך אותו בפרטי פרטים. 

אם רצונך איתן דיו, וריכוזך עז דיו – תוכל לממש את משאלותיך!" 
)ר' נחמן(.
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נספחים

נספח 1

"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 ולהגיד שלא עשיתי כלום בחיי.

אני שונה מהרבה חבר'ה שאני פוגש.

אני לא חושב צריך לחכות לגיל שלושים בשביל לעשות משהו משמעותי –

בכל זמן ובכל רגע אפשר לתרום ולעבוד קשה!

זה 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. אבל אני לא 

מאמין שזו הדרך הנכונה.

חייבים לחלום, להתקדם, ולדחוף את עם ישראל קדימה כמה שיותר!

לפעמים אני שואל את עצמי: מי אמר שיהיה לי כוח לכל זה? אולי אני לא בנוי לזה?

אולי זה מתאים רק לאנשים גדולים שכבר בכיתה א' הקימו יישוב ובכיתה ו' היו ראשי מועצה?

יכול להיות.

אבל כמו שאני מכיר את עצמי, יש דברים בתוכי שיעזרו לי לקדם את החלום. זו הסיבה שבגללה התגייסתי, ועם 

הכוחות האלו אני מתחיל לסלול את הדרך אל החלום.

... אני בטוח שהחיים לא יהיו קלים ופשוטים – אבל זה לא מה שאני מחפש!" 

)דוד רובין הי"ד(

נספח 2 

שירו של אבא )נעמי שמר(
אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש 

)בהר חצבת אבן להקים בנין חדש) 

לא לשווא אחי חצבת לבניין חדש 

כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש 

ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש 

אם בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר 

)בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר(

לא לשווא אחי נטעת במקום דרדר 

כי מן הארזים האלה ייבנה ההר

ייבנה, ייבנה, ייבנה ההר 

אם לא שרת לי שיר עדיין, שירה לי מזמור חדש 

שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש 

שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש 

שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש 

ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. 



'הסוד שבי'

נושא: 
לכל אדם בעולם יש משהו שמייחד אותו, שהוא הכוח שלו.

פתיחה: 
אנחנו פותחים השבת את המערך השנתי ובוחרים להתמקד בבסיס העניין בנו, בעצמנו: מהם הכוחות שיש בי? האם יש 

בי כוחות בכלל? במה אני שונה מאחרים?

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו שלכל אחד יש כוח מיוחד משלו.. 1

החניכים יבינו שמה שהופך כל אחד מאתנו לייחודי הוא הכוחות שיש בנו.. 2

החניכים יכירו את הכוחות שקיימים בהם, ועל ידי בירור עם חברי השבט יגדירו מהו הכוח של כל אחד ואיך הוא בא לידי ביטוי.. 3

העשרה למדריכים: 
o לימוד המדריכים בתחילת המערך

o הספר 'יש לך כנפי רוח' – פסקאות מבוארות של הרב קוק

ציוד נדרש: 
תמונות של גיבורי-על )נספח 1( �

משחק התגובות )נספח 2(  �

דפי עם תת-נושאים למשחק הגזרות  �

אביזרים רבים שמסמלים תכונות �

סיפור 'מדינת הספנים' )נספח 3( �

רשימת תכונות �

קטע לימוד 'אם תרצה בן אדם' �

גוף הפעולה:

אני יחיד ומיוחד! א. 

בשלב זה החניכים יבינו שבכל אחד יש משהו מיוחד ושונה מהשני.

גיבורי-על – הניחו במרכז המעגל תמונות של גיבורי-על )נספח 1(, ושאלו:  .1

מהו הכוח-על של כל אחת מהדמויות )ספיידרמן – מטפס על קירות וטווה קורי עכביש, סופרמן – כוח פיזי ויכולת  �

תעופה, איירון מן – טכנולוגיה, באטמן – חכמה(? איך הכוח-על שלהם עזר להם להתמודד מול האויבים שלהם? 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת שבת  

מעלות–מעפילים
משך: כ-60 דקות
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האם כוח-על הוא משהו ששייך רק בסרטים?  �

יש פה מישהו שחושב שיש גם לו איזה כוח-על, או כוח שמייחד אותו בכלל? �

הימורים – שאלו את אחד החניכים כמה פעמים הוא יכול לקפוץ על רגל אחת במשך 30 שניות. לאחר שהוא   .2

יאמוד וישתף אתכם באומדנו, בקשו ממנו לקפוץ על רגל אחת בעוד אתם מודדים לו את הזמן. להפתעת החניך הוא 

יצליח לקפוץ כמעט פי שניים מהאומדן שאמד שיצליח לקפוץ.

שאלו את החניכים: 

למה זה קורה?  �

איך זה שאנחנו מצליחים להפתיע את עצמנו? �

משחק התגובות – בכל אחד יש רבדים עמוקים שבמבט פשוט איננו תמיד יכולים להבחין בהם, ואנחנו כחברה   .3

לפעמים בוחנים אחרים בשטחיות, בלי להתעמק בכוח-על שיש לכל אחד.

חלקו לכל חניך וחניכה 20 פתקים שעל כל אחד מהם רשומה תגובה )נספח 2(. כל החניכים יקבלו פתקים זהים. בקשו 

זיכרונות  מכל אחד להביט אל מי שיושב לימינו ולחשוב על תכונות שיש בו, על כישרונות שלו, על חוויות שעבר, על 

משותפים, על הרקע שממנו הוא בא – ולנסות להיכנס לראש שלו.

הקריאו משפט: "מה אני חושב/ת על..." – והחניכים יניחו פתק עם התגובה שלדעתם מי שלימינם היה בוחר להניח.

אחרי שכולם יניחו את הפתקים, בקשו מכמה חניכים להסביר למה לדעתם זה מה שמתאים למי שיושב מימינם, ושאלו 

כמה חניכים אחרים האם היו מגיבים אחרת ממה שמי שלשמאלם חשב.

רעיונות למשפטים:

V   ?מה אני חושב/ת על ישיבה במסעדה עם ראש הממשלה

V   ?מה אני חושב/ת על טיסה לירח

V   ?מה אני חושב/ת על לרחוץ תמנון

V   ?מה אני חושב/ת על מפגש עם אריה ים

V   ?מה אני חושב/ת על חודש ארגון

V   ?מה אני חושב/ת על מפקד אש

V   ?מה אני חושב/ת על שבט מעלות/מעפילים

סכמו:

לפעמים כלפי חוץ אנחנו משדרים התנהגות מסוימת או אופי מסוים, אבל כלפי פנים אנחנו יודעים שיש בנו משהו מיוחד 

שלא תמיד אחרים מכירים, ולפעמים אפילו אנחנו בעצמנו איננו מכירים את הסוד שבנו. מהו הסוד שבי?

חלוקה לגזרות – הקריאו שמות של תחומי חיים מסוימים והניחו ברחבי החדר פירוט שלהם. בקשו מהחניכים   .4

להיעמד בתחום הנכון לכל אחד ואחת; הקריאו כמה הגדרות ובקשו מהחניכים לבחון: האם היו שני חניכים שעמדו יחד 

בכל התחומים? שהגזרות שלהם היו זהות?

למדריכים – נסו לצפות מראש האם הגזרות הללו כוללות את כל החניכים, אם לא, נסו לחשוב על חלוקה נוספת כדי שלכל 
החניכים יהיה היכן להשתבץ.

תחומים ופירוט:

משפחה
מי שיש להם שני אחים ואחיות; מי שיש להם ארבעה אחים ואחיות; מי שיש להם יותר משישה אחים ואחיות; מי 

שאין להם אחים ואחיות כלל.



מעלות - מעפילים

מוזיקה
מוזיקה עצובה; מי שאינם שומעים  מוזיקה מקפיצה; מי ששומעים  רגועה; מי ששומעים  מוזיקה  מי ששומעים 

מוזיקה.

תחביבים
מי שאוהבים לשחק במחשב; מי שאוהבים לרכוב על אופניים; מי שאוהבים לשחק עם חברים; מי שאוהבים לקרוא; 

מי שאוהבים לנוח; מי שאוהבים שלא לעשות כלום.

כישרונות
מי שיודעים לצייר; מי שטובים בספורט; מי ששרים יפה; מי שמבשלים אוכל טעים; מי שהם שחקנים טובים; מי 

שמנגנים בכלי מסוים; מי שיש להם ידי זהב.

תכונות
שמחים; אנרגטיים; אחראים; נדיבים; רגישים; ישרים; מוסריים; חברותיים; סלחנים; מעניקים; שקולים.

'אין כמוני' – ספרו לחניכים על מלך אחד בממלכה רחוקה שאהב מאוד גוונים – גוונים בצבעים, גוונים בטעמים,   .5

גוונים במוזיקה, גוונים באנשים, גוונים בגינה, גוונים בגבינה, גוונים בשער, ובכלל אהב מאוד גיוון.

יום אחד החליט המלך ההוא שהוא רוצה שבממלכה שלו יהיו רק אנשים מגוונים, כי מי יעלה בדעתו שהוא ימלוך על 

נתינים חדגוניים?! לאחר בירור ומיפוי של כל תושבי הממלכה נותרו לו כ-___ )מספר החניכים שיש בפעולה( נתינים 

חדגוניים.

רגע לפני שהמלך גירש אותם מהממלכה הוא נתן להם להכריע ולספר על עצמם דבר אחד שמייחד כל אחד מהם 

משאר אנשי הממלכה והעולם כולו...

שאלו את החניכים 

מה היה כל אחד מהם עונה למלך? �

סיכום ביניים:

לכל אדם יש משהו שמייחד אותו, יש כוח-על שקיים בו! לא תמיד אפשר להבחין בו בהסתכלות שטחית )גם שלנו כלפי 

עצמנו וגם שלנו כלפי אחרים(, אך בהסתכלות עמוקה אנחנו מגלים את השונה בכל אדם שהופך כל אחד ליחיד ומיוחד.

הייחודיות שלי היא הכוח שבי ב. 

ספרו את הסיפור על 'מדינת הספנים' )נספח 3( או המחיזו אותו. שאלו את החניכים:   .6

האם אנשי מדינת הספנים טעו בתפיסתם?  �

מה היו צריכים לעשות מלכתחילה?  �

האם אתם מכירים מקומות שמתנהגים בהם כמו במדינת הספנים? �

כוח  או  תכונה  לבחור  וחניכה  חניך  מכל  ובקשו  המעגל  במרכז  תכונות  רשימת  הניחו   – שלי?'  הסיפור  'מה   .7

שמאפיינים אותם. בקשו מהחניכים להתחלק לקבוצות לפי התכונות שבחרו )כל תכונה תהיה קבוצה(.

כל החניכים  של  קבוצה  צרו  או  לקבוצות האחרות  צוותו אותם  שלהם,  לבד את התכונה  חניכים שבחרו  יש  למדריכים – אם 
הייחודיים.
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בקשו מכל אחד לספר למה בחר את התכונה הזאת, למה הוא חושב שיש בו את התכונה הזאת, איך היא באה לידי ביטוי 

והאם אפשר לפתח את התכונה הזאת ולשכלל אותה כדי לפעול למען האחר.

למדריכים – זה הזמן שלכם לעבור בין הקבוצות, לשמוע, לגלות את נקודות החוזק של החניכים שלכם. חשוב שתדרבנו את כל 
החניכים לדבר ולספר על הכוח שקיים בהם.

רשימת תכונות:

מנהיגות

חברות

ענווה

שקדנות

אחריות

אהבה

יושר

זריזות

שמחה

שלום

אמת

עליזות

נדיבות

רוגע

דרישת צדק

תום

לימוד משותף – חלקו לחניכים את הקטע 'אם תרצה בן אדם' )נספח 4( ולמדו אותו יחד. אפשר להיעזר בשאלות המנחות 

המצורפות לקטע, ולאחר מכן רצוי ללמד את החניכים את הלחן של אליעזר שמידוב לשיר. 

למדריכים – מובן שאתם צריכים להקשיב לשיר לפני שבת וללמוד בעצמכם את הלחן.   

סיכום: 

לכל אחד מאתנו יש כוח שטמון בנו; כוח שמייחד אותנו, ואנחנו צריכים לפתחו ולהעצים אותו. אם נתעלם מהכוח הזה או 

נתכחש אליו, הוא עלול להתנוון ולהיחלש ולהפוך אותנו חסרי כוח וייחודיות.

הצעה לצ'ופר:

שירו של אדם

כלים רבים יש

תוף, כינור, חליל

ולכל אחד מהם יש צליל

לכל אחד יש שיר שאין דומה לו

אך אם נצרף את הצלילים 

יהיה זה שיר אחד מושלם

צלילו של כל שיר יהיה יפה כפליים,

אך השיר האחד מכל השירים

ינעם שבעתיים

שירו של אדם גם הוא יפה במיוחד

ולכל אדם יש שיר שהוא שלו בלבד.

אם לא ישמור האדם את שירו רק בשבילו

אם ייתן משירו לשירת החברים שלו,

אז שירו יהיה יפה ומיוחד הרבה יותר

ושירת החבורה כולה תשמור על שירו

שלא ייגמר.



מעלות - מעפילים

או:

"אמרו חז"ל: 'כשם שאין פרצופיהן שווין זה לזה כך אין דעתם שווה' )ברכות דף נ"ח עמוד א'(. כל אדם הוא לא 
רק 'אחד' במספר, אלא גם 'יחיד'. הוא שונה מאחרים, יש בו משהו עצמי, ייחודי, משהו מקורי, שאין כמותו אצל 
אחרים. יחידות זו, העצמיות המיוחדת רק לו, חיותו, היות אחד משאר כל בני אדם, משקפת את הניצוץ האלוקי 

שבו" 

)הרב סולובייצ'יק(.
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נספחים

נספח 1

גיבורי-על:

נספח 2

תגובות:

אכזבה רציניתמקוריראוי להערכהאל תזכירו לי את זה

נחמד בסך הכול
תאמינו לי, מי צריך 

את זה בכלל?
לא מממש את 
הפוטנציאל שלו

צריך שינוי דחוף

הכי מדהים בעולם!!מ ט ו ר ףמדי פעם זה בסדריששש!!!!

יאללה, לא אכפת ליטעון שיפורהזוי!בא לי לבכות...

מעורר התפעלותנוגע ללבזה מורכביש עוד כאלה?



מעלות - מעפילים

נספח 3 

מדינת הספנים

מדינת הספנים פעלה ביעילות הרבה ביותר שאפשר לצפות ממדינה כזאת; סדר מופתי וחוקים היו משניים רק 

לחוק העל במדינה – היה ספן! 

כבר בגיל שלוש, בזמן שבמדינות אחרות ילדים חלמו להיות רופאים, שוטרים, נהגי קטר, צוללנים או כל מקצוע אחר, 

הילדים במדינת הספנים חלמו להיות רק ספנים )אם כי יש כמה מומחים לספנות בגיל הרך שטענו שיש גם ילדים 

שרוצים להיות מהנדסים או בנאים, אבל מהר מאוד הצליחו להחזיר אותם לשפיות דעתם(. 

בגנים למדו הילדים ספנות למתחילים – התאמנו על קריאת 'היי-היי קפטן' וטיפסו על עמוד התורן, בבתי הספר 

למדו הילדים ספנות מתקדמת והתנסו בלינה בתוך אנייה מתנודדת.

בתיכונים כבר קיבלו הנערים הכשרה מקצועית לניקיון הסיפון ולהורדת המפרש והעלאתו,

ובסיום התיכון מיד עברו הבחורים והבחורות לעבודה על סיפוני הממלכה, ותלמידים בודדים מצטיינים קיבלו מלגת 

לימודים באוניברסיטה ללימודי רב חובל )עם קורס מיוחד שנקרא 'לשוחח עם תוכים'(.

במשך שנים ארוכות נשמרו הסדר והיעילות במדינה; כל איש ידע את מקומו על הסיפון והדברים התנהלו לשביעות 

רצון הכול, והיה ממשיך כך אלמלא ג'וני. ג'וני היה ילד חכם אבל די חולמני. הוא הרבה לשאול שאלות מוזרות, ומדי 

פעם, כשהזדמן לידו משוט שבור או מפרש קרוע, הוא ניסה לחבר אותם זה לזה במקום להשליך אותם לים.

יום אחד למדו הילדים בגנו של ג'וני טיפוס על עמוד התורן. הילדים טיפסו בזהירות בזה אחר זה והשקיפו סביב עד 

שהגיע תורו של ג'וני, ששאל לפתע: "איך בונים תורן?" 

הספנית של הגן השתתקה, וכשהתאוששה מתדהמתה שאלה: "למה לך לדעת איך בונים תורן?" 

ג'וני, שמומחי הספנות לגיל הרך ייעדו אותו לגדולות, ענה: "מה יקרה אם פתאום בלב ים התורן יישבר? איך נוכל 

להמשיך בהפלגה אם לא נדע איך מכינין תורן חדש?" 

"אם תלמד לטפס כמו שצריך, התורן לא יישבר לעולם!" גערה בו הספנית של הגן. "ועכשיו, קדימה, תורך לטפס 

על התורן".

עברו כמה שנים, וכמעט היה אפשר לשכוח מאותה שאלה של ג'וני )למרות שנרשמה בתיק האישי שלו(, אלא 

שבאמצע שיעור לב"א )לינה בבטן אנייה(, כשמכל עבר עולות נחירות חבריו, שאל ג'וני את הספן המחליף )הספן 

הקבוע שלהם היה חולה במחלת ים באותו היום בדיוק...(: "מה צריך לעשות במקרה שמרוב נחירות נוצר חור באנייה 

ומים חודרים אליה?" 

הספן המחליף מצמץ במבוכה. "מה זאת אומרת צריך לעשות?" 

"בשיעור פיזיקה למדנו שכוח הכבידה מושך גופים על פני כדור הארץ ליפול למטה, ואם מים יחדרו לספינה המים 

עלולים לגרום לכוח הכבידה לפעול ולאנייה להימשך למטה", אמר ג'וני במהירות, כמעט בלי לנשום. "אז מה צריך 

לעשות במקרה כזה?" 

הספן אמנם היה מחליף אבל הבין את חומרת הבעיה. הוא הרהר בשאלה כמה דקות, וענה: "אני משער שאם 

תלמד לישון היטב בבטן האנייה לא תרגיש בהבדל". 

"ואם לא אצליח לישון היטב?" שאל ג'וני בחשש. "טוב, אם כך, אין ספק שתהיה ספן גרוע" )וזה כידוע האיום הגדול 

ביותר במדינת הספנים. האיום הבא אחריו הוא: "אם לא תאכל אני אקרא לרב החובל!"(. 

מאז האיום ההוא ג'וני ידידנו השתפר פלאים והתקדם בלימודי הספנות שלו, עד כדי כך שבאחד מן הימים התבקש 
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יש להוריד  ג( להדגים בפני כל תלמידי התיכון כיצד  )סיפון עירוני  ידי רב החובל של התיכון שבו למד  ג'וני על 

מפרשים בצורה הטובה ביותר. לאחר ההדגמה המוצלחת ירד ג'וני מהסיפון ולחץ את ידי רב החובל, שהתרגש 

מהביצוע הנהדר. "אדוני, רב החובל, אפשר רק לשאול אותך שאלה קטנה?" 

"היי-היי, קפטן", קרץ לו רב החובל בחביבות. 

"מה בעצם הטעם בכך שאנחנו לומדים רק איך לתפעל את הספינה ולא דברים נוספים?" 

רב החובל הביט בג'וני במבט מבולבל. "אילו דברים נוספים היית רוצה ללמוד?" 

"אתה יודע, כמה שיעורים בתיקון חורים ובבניית תרנים למקרי חירום, אולי אפילו ללמוד קצת בישול אם ניתקע בלי 

אספקה, אולי נעשה בגרות בגאוגרפיה, נלמד קצת הנדסת ספינות כדי שנבין איך הספינה פועלת..." 

"איך אתה מעז?" שאג רוב החובל )שברגע זה הזכיר מאוד אריה ים(, "איך אתה מעז לבגוד בתפקידו העיקרי של 

ספן? אחריותך הבלעדית היא תפעול הספינה, וכל התעסקות אחרת מוציאה אותך מריכוז!" רב החובל התנשף 

בכעס ואמר בטון החלטי: "זאת הפעם האחרונה שאני שומע אותך מדבר על זה, ואם זה מעניין אותך כל כך – למד 

את זה בזמנך הפנוי".

השנים שוב חלפו ועברו כמו ששנים נוהגות לעשות, וג'וני שלנו כבר היה ספן מן המניין וחבר בצוות ספינת 'נס ודגל', 

והוא יצא בה להפלגות ארוכות, ביקר בארצות חדשות ומילא את תפקידו נאמנה, ובזמנו הפנוי קיבל את עצתו של 

רב החובל של התיכון שלמד בו.

יום אחד, בעוד ספינתם משייטת להנאתה בין האוקיינוסים ורוב הספנים נחים מנוחת צהריים בבטן האנייה, נשמעה 

משם הקריאה: "מים! מים! מים חודרים לספינה! יש חור בבטן האנייה!" )אתם בוודאי יכולים לנחש ממה הוא נוצר...(. 

מכל עבר נזרקו סירות הצלה וכולם נסו במהירות. ג'וני מיהר אף הוא – אך לכיוון הנגדי. הוא ירד במהירות לבטן 

האנייה, הוציא מכיסו כמה חלקי עץ ומסמרים, וכעבור חמש דקות כבר חזרה הספינה והתייצבה.

לבנייה  שלו  הכישרון  שאת  ואמרה  מהגן,  הספנית  ג'וני  את  בירכה  ג'וני  לכבוד  שנערך  המרכזי  ההוקרה  בטקס 

ולשיפוצים היה אפשר לזהות כבר מגיל צעיר. רב החובל מהתיכון הזכיר לג'וני מי נתן לו את העצה הנבונה להמשיך 

ולהתעסק עם הכישרון שלו כדי שלא יישכח,

ובשיא הערב עלה לבמה ראש הממשלה, הלוא הוא רב החובל הממלכתי, והודיע שמעתה ואילך כל ילד שמגלה 

כוח וכישרון במקצועות נוספים – יקבל הכשרה מקצועית לפי כוחו.

טייסים, מורים, אגרונומים,  צוללנים,  רופאים,  גם  יש בה  אינה מדינת הספנים בלבד;  ומאז מדינת הספנים כבר 

מהנדס ספינות אחד ועוד המון אנשים עם כוחות נוספים, שאפשר להכיר לפי שמות הגנים, בתי הספר והתיכונים: 

גן השמחה, בית הספר חברות, תיכון אמת, אוניברסיטת התקווה ועוד...

אם אתם מעוניינים לעבור להתגורר כאן, השתדלו בבקשה לחשוב לפני כן איפה הכי מתאים לכם ללמוד.



מעלות - מעפילים

נספח 4 

"אם תרצה, בן אדם,

הסתכל באור השכינה בכל היקום,

הסתכל בעדן החיים השמימיים,

איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים הרוחניים

והחומריים, שנגד עיני בשרך, ונגד עיני רוחך.

התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוהות שלהם,

לא בתור איזה תכנית כהה, שממרחקים מציגים נגד עיניך,

כי אם דע את המציאות שאתה חי בה.

דע את עצמך ואת עולמך,

דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב.

מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממעל לך, שמסביבך,

את פארי הדרות החיים, שאתה שרוי בתוכם.

עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך,

יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם, פן יכחשו לך.

דרוש אותם, וימצאו לך מיד" 

)הרב קוק(.

איך אפשר לראות את אור השכינה? ולמה הראייה תלויה ברצון? �

מה הקשר בין ראיית אור השכינה לידיעת עצמנו? �

איך אפשר לדרוש את 'כנפי הנשרים' שלי? �

לפי דברי הרב קוק, אם ארצה – לאן אוכל להגיע? �

מהו המשפט העצמתי ביותר לדעתך בכל הקטע הזה? �
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כוח גדול כרוך באחריות גדולה

נושא: 
להוציא החוצה, לטובת עם ישראל, את הכוחות הטמונים בנו.

פתיחה: 
בפעולה שעברה הזכרנו את הכוחות ואת הכישרונות שיש בכל אחד, ובפעולה הקרובה נעסוק בשאלה מהי מטרת הכוחות 

הללו, ונסכם את המערך של השבוע הראשון של חודש ארגון.

מטרות הפעולה:
החניכים ירגישו שהכוחות שקיימים בהם רוצים לפרוץ החוצה.. 1

החניכים יבינו שיש להם אחריות לפעול עם הכוחות שלהם לטובת הכלל.. 2

החניכים ימצאו דרכים להוצאת הכוחות שלהם החוצה.. 3

העשרה למדריכים: 
o שליחות' – הרב סולובייצ'יק'

ציוד נדרש: 
צילום הנספחים  �

כוסות חד-פעמיות �

דגל קטן �

ברקו ומחשב �

סוכריות טופי �

טבלה ענקית לכל המשימות השבטיות לחודש ארגון �

גוף הפעולה:

כוח שמשתוקק לפרוץ החוצה א. 

'חתול ועכבר דור 2' – חלקו את החניכים לשתי קבוצות. קבוצה אחת תצטרך לבנות מגדל מכוסות ולהניח בראשו   .1

דגל, והקבוצה האחרת תצטרך למנוע מהחניך עם הדגל להגיע לקבוצה שלו – היא תקיף אותו במעגל )כמו במשחק חתול 

ועכבר(, ולא תאפשר לו לצאת מהמעגל כדי להצטרף לקבוצה שלו. המשחק יסתיים לאחר שהדגל יוצב בראש המגדל.

לאחר סיום הסבב החליפו בין הקבוצות. אפשר לשחק את המשחק כמה פעמים, למדוד זמן ולהציב מטרה לסיים את 

בניית המגדל מהר ככל האפשר.

למדריכים – המשחק מתחיל רק לאחר שהחניך עם הדגל עומד בתוך המעגל של הקבוצה השנייה, הקבוצה השנייה איננה צריכה 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת אמצע שבוע

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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לרדוף אחריו ולהכניס אותו למעגל!

שאלו את החניכים שהחזיקו במשחק את הדגל: 

למה היה לכם חשוב כל כך לצאת מהמעגל?  �

איך הרגשתם כשחסמו אתכם שוב ושוב? �

'חומת סין' – חלקו את שטח המשחק לשניים, ועל קו האמצע הציבו חניך. חניך זה יהיה התופס – מותר לו ללכת   .2

רק לאורך קו האמצע, ושאר החניכים עומדים בקצה אחד של השטח ומטרתם היא להגיע לצד האחר בלי להיתפס. 

כשהחניך התופס צועק "חומת סין", כל החניכים צריכים לנסות לעבוד מצד אחד של השטח לצדו האחר, והחניך התופס 

סין",  "חומת  יצעקו  התופסים  ושוב  קו האמצע,  על  לתופס  יצטרף  שייתפס  חניך  קו האמצע.  על  אותם  לתפוס  ינסה 

והחניכים האחרים יצטרכו לעבור בלי להיתפס, עד שיישאר חניך אחרון שלא נתפס.

למדריכים – מומלץ לשחק בשטח פתוח ולא בתוך חדר

שאלו את החניכים:

מי התבאס שנתפס והצטרף לחומה?  �

למה זה מבאס, הרי לכאורה עדיף לעמוד במקום ולא לרוץ ממקום למקום?  �

הסבירו לחניכים שהיה להם כוח גדול ורצון לעמוד במשימה, וההיתקלות שלהם במחסומים שגרמו להם להפסיק להוציא 

את הכוח שלהם ולהיות פחות פעלתניים היא מה שביאס אותם – שלא נתנו לכוחות שלהם להמשיך להתפרץ.

'טאבו פנטומימה' – חלקו את השבט לשתי קבוצות. כל קבוצה בתורה תשלח נציג, והוא יצטרך בעזרת פנטומימה   .3

בלבד להעביר להם במהלך 30 שניות בלבד מושגים רבים ככל האפשר מהרשימה שבידיו )נספח 1(.

שחקו שוב, והפעם יהיה מותר להוסיף מילת הסבר אחת )בלבד!( על כל מושג.

מה היה פשוט יותר? מה יוצר את ההבדל? �

האם אנחנו באמת מצליחים לכלוא את כוח הדיבור, או שהוא פורץ בלי שנשים לב? �

סיכום ביניים: הכוחות שקיימים בנו, גם הפיזיים וגם הנפשיים, אינם יכולים להיות כלואים, הם רוצים לצאת החוצה. אנחנו 

צריכים להשתמש בכוחות שניתנו לנו כדי לפעול, לעשות וליצור.

הכוח שלך דרוש לנו!  ב. 

הקרינו לחניכים את הסרטון על ספיידרמן.       .1

שאלו את החניכים: 

מהי משמעות המשפט "כוח גדול כרוך באחריות גדולה"? מה הוא דורש מכל אחד מאתנו? �

הניחו במרכז המעגל סוכריות טופי והקריאו את ההיגדים מהרשימה שלהלן. כל חניך וחניכה שההיגד נכון לגביהם   .2

ייקחו סוכריית טופי:

V   אני יחיד/ה ומיוחד/ת

V   יש בי כוח גדול

V   אני מכיר/ה בכוחות שבי

V   איני מתעלם/מת מהכוחות שהקב"ה נתן לי

V   אני יודע/ת איך להוציא את הכוחות שבי

V   יש אחרים שצריכים את הכוחות שלי



מעלות - מעפילים

V   אני רוצה להוציא את הכוחות שבי למען אחרים

V   אני שמח/ה כשאני פועל/ת עם הכוחות שלי למען אחרים

V   יש לי אחריות להשתמש בכוחות שלי לטובה

קראו עם החניכים את הקטע:  .3

אני חופר. צריך  אותי. צריך לחפור אדמה?  גלגל תנופה? קחו  בורג,  אני הגלגל. חסרים מסמר,   – גלגל?  "חסר 

לירות? אני חייל. משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני עושה את הכל. אין לי פרצוף, אין 

פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם: אני – האידיאה הטהורה של שירות, מוכן לכל, אינני קשור בשום דבר; אני 

יודע רק ציווי אחד: לבנות" 

)יוסף טרומפלדור(.

דונו עם החניכים על הקטע: 

האם אנחנו צריכים למחוק את עצמנו למען המשימה?  �

האם לדעתכם טרומפלדור צדק, ובאמת כל אדם יכול למלא כל תפקיד? �

'למה לא היית אתה?' – ספרו על רבי זושא, שהיה צדיק גדול וענוותן שפעל למען עם ישראל, ואחת מאמירותיו   .4

הייתה: "אם יאמרו לי בעולם האמת זושא, למה לא היית כמו משה רבנו? לא אתיירא כלל, וכי אפשר לדמות אותי למשה 

רבנו? ממה אני כן מתיירא? – כשיאמרו לי זושא, למה לא היית זושא?"

שאלו את החניכים: 

איך אני יכול/ה להיות אני?  �

מה זה אומר?  �

במה זה מתבטא? �

'נחש מי' – חלקו לכל חניך וחניכה פתק )נספח 2( ובקשו מהם שיכתבו בו את שמם, כוח שהם גילו שיש בהם   .5

ואיך הם יכולים לפעול למען השבט עם הכוח הזה.

אספו את הפתקים והקריאו לשבט את הסעיף האחרון שכל אחד כתב, והחניכים יצטרכו לנחש מי כתב את הפתק.

למדריכים – ידעו את החניכים מראש שהפתקים ייקראו באוזני חבריהם לשבט. 

בקשו מכל חניך וחניכה לכתוב על דף גדול איך הם יכולים לפעול למען השבט מתוך הכוח שלהם, וסדרו את מה שכתבו 

בטבלת המשימות השבטיות לחודש ארגון )ראו רעיונות למשימות בנספח 3(.

סיכום: הכוחות שבנו רוצים לצאת החוצה, ואנחנו צריכים לגלות אותם ולנתבם כדי שישפיעו טוב על הסביבה. זה מתחיל 

בדברים הקטנים, ומתוכם מתעצם וגדל.

הצעה לצ'ופר:

"צריך שכל אדם ידע וישקול שמטבע בריאתו יחיד הוא ולעולם איש בחיים לא ידמה לו. לו היה מישהו שווה לו, 
אזי לא היה חפץ בקיומו שלו. כל אחד ואחד חדש הוא בעולם. וטוב אם יעשה ייחודו לשלמות, כי בלעדי אותה 

שלמות, תתמהמה ביאת המשיח"
 )רבי נחמן מברסלב(.



40

נספחים

נספח 1

נספח 2

שמי: ______________________

________________________________________________ בי:  שיש  שגיליתי  כוח 

עם הכוח הזה אני יכול/ה: _____________________________________________

________________________________________________________________

נספח 3

משימות שבטיות, ערכו אותן בטבלה בחלוקה לפי שבועות:

ועדת מופע, ועדת מצב רוח, ועדת מורל, ועדת תיאום פעולות, ועדת סעודה שבטית, ועדת קירות, ועדת תערוכה, ועדת 

צ'ופר לסניף, ועדת השכנת שלום.

משימות נוספות: 

פרגון למדריכים, פרגון לקומונרית, ניקיון סניפי, ארוחות שבטיות, גביית מסים שבטית, יישום נושא.

חודש ארגון

בני עקיבא

שבת ארגון

הרב קוק

דגלנות

עם ישראל

מפקד אש

צוות הדרכה

מגדילים את התנועה

כנפי רוח

שבט מעלות

סמארטפון,

קומונרית

מסע סוכות

שבט מעפילים

תורה ועבודה



אחי, תדליק ת'אור! מגלים את הכוחות הטמונים בנו

נושא: 
גילוי הכוחות הטמונים בנו. 

פתיחה: 
הקב"ה נטע בכל אחד מאתנו כוחות מיוחדים וייחודיים רק לנו, ומוטל עלינו לברר מהם, להעמיק בהם ולהוציאם מן הכוח 

אל הפועל. בפעולה הראשונה במערך נברר מהם הכוחות המיוחדים שלנו ונתחבר אליהם.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שהקב"ה נטע בהם כוחות מיוחדים. . 1

החניכים יבררו אילו כוחות מיוחדים קיימים בהם ויתחברו אליהם. . 2

החניכים יכירו בכוחות שקיימים בהם ובייחודיות של כל אחד ואחד ויחשבו על דרך לפרוץ אתם החוצה. . 3

העשרה למדריכים: 
o ספר 'יש לך כנפי רוח' )הרב קוק( על אמון האדם בעצמו ובחייו

o     סרט 'בחזית הכיתה' ביוטיוב

ציוד נדרש: 
תמונות או חפצים של דברים הקיימים בעולם )נספח 1(  �

כרטיסיות )נספח 2( �

לימוד )נספח 3( �

לימוד )נספח 4( �

גוף הפעולה:

נטענים בכוחות א. 

כשנגמרת הסוללה בסלולרי, אנחנו רצים מיד לשקע כדי לחבר את המטען ולטעון את המכשיר באנרגיה חדשה. מוצרי 

החשמל מקבלים את כוחם מכוח החשמל הזורם אל התקע; בעלי החיים ניזונים ממים ואוכל, וכך גם אנחנו בני האדם, 

ניזונים מאכילה, משתייה ומלינה; זהו הצורך הקיומי הבסיסי שלנו כבני אדם. 

פזרו תמונות של דברים הקיימים בעולם )נספח 1( ושאלו את החניכים: מהו הכוח המניע כל דבר מהדברים   .1

שבתמונות? מתי לאחרונה התבוננו ברחבי העולם כדי לגלות מה מניע אותו? לדוגמה, סלולרי – הכוח המניע אותו הוא 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת שבת  

הרא"ה–מורשה 
משך: כ-60 דקות
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חשמל; בעלי חיים – הכוח המניע אותן הוא מזון; תחנת קמח – הכוח המניע אותה הוא הרוח. 

למדריכים – אם יש צורך בחוויה ויזואלית ומתודית יותר בשבט שלכם, אפשר להביא חפצים תלת-ממדיים בהתאם לתמונות 
)כגון בובות פרווה במקום בעלי חיים וכד'(.

הציגו לכולם תמונה של דמות אדם ושאלו: מהו המניע המרכזי של האדם? האם יש בנו עוד משהו שמניע אותנו? 

למדריכים – אין צורך לענות על השאלה; אפשר לתת לה להדהד בחדר בזמן הפעולה.

פזרו על הרצפה כרטיסיות שכתובות בהן קטגוריות לדברים המניעים את האדם ומקיימים אותו. על החניכים   .2

לבחור כיחידים או כקבוצה )בהתאם לגודל השבט( כרטיסייה שלדעתם כתוב בה הדבר המניע את האדם בעולם )ראו 

בנספח 2: אוכל, שתייה, כסף, סרטים, כבוד, שינה, נתינה, גמילות חסדים, לימוד תורה, ערבות הדדית, הקשבה, ענווה(.

לאחר שהחניכים יבחרו כרטיסיות המאפיינות לטעמם את המניע המרכזי של חייהם, שאלו את מי שבחרו באוכל – מדוע 

בחרו דווקא אוכל, וכן שאלו את מי שבחרו בגמילות חסדים מדוע בחרו דווקא בכרטיסייה זו.

"מותר האדם מן הבהמה" ב. 

לאדם יש קומה מיוחדת ונוספת על פני כל הברואים, והיא הנשמה – הכוחות והמידות הטמונים בו ומניעים אותו בחייו. 

'סבב דברים טובים' – שבו עם החניכים במעגל ובקשו מכל אחד לציין תכונה או כוח משמעותי שהם מזהים אצל   .1

מי שיושב מימינם. החניכים יכירו בסבב מעט מכוחותיהם.

לאחר סיום הסבב חזרו על הסבב, וכל חניך יציין איזו תכונה טובה או איזה כוח משמעותי אמרו אחרים שיש לו. 

למדריכים – שימו לב ששלב זה דורש מהחניכים בגרות; התאימו אותו לחניכים שלכם.

הסבירו לחניכים שהרבה פעמים איננו מודעים לטוב הפנימי שלנו או שאנחנו מתביישים לדבר על תחומים שאנחנו טובים 

בהם, ואנו צריכים שהחברה תציין אותם לפנינו כדי שנכיר בהם. 

לימוד פסקה של הרב קוק )נספח 3(:  .2

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש 
ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו" 

)הרב קוק, אורות הקודש(.

למדריכים – אפשר להדפיס את הפסקה ולחלקה לחניכים, ולחלופין לכתוב אותה על גיליון גדול.

הרב קוק מסביר תחילה כי על האדם מוטלת חובת הידיעה שבתוכו יש אור פנימי שעליו לגלות ולהוציא מן הכוח אל 

הפועל. יותר מזה – לכל אדם יש אור מיוחד משלו! השמן המזין את הנר שלו שונה מהשמן של נר חברו, ולכן על האדם 

לברר איזה שמן בדיוק מתאים לו, ולעמול להפיץ את אורו ברבים.

באדם יש נשמה אלוקית, והיא המייחדת אותו משאר כל הברואים. הנשמה שבנו מתגלה על ידי כוחות הנפש שבנו. לכל 

אדם יש כוחות בולטים שהוא מוציא אתם לפועל את פנימיותו. 

משימה אישית ג. 

פתחו בלימוד קצר ודונו עליו לקראת הפעולה הבאה במערך )נספח 4(.

לאחר שהבנו כי קיימים בנו כוחות שיש להוציאם אל הפועל, נצטרך להבין למה אנו מוציאים אותם אל הפועל. ר' משה 

חיים לוצאטו, בספרו המפורסם 'מסילת ישרים', מתאר בפרק הראשון של ספרו מהי המשימה המוטלת על האדם ומהו 

הבירור האישי שכל אחד צריך לעבור:



הרא"ה - מורשה

"יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו 

ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו" מסילת ישרים פרק א(.

שורש העבודה שלנו בעולם תלוי בהבנה של חובתנו בעולם. לאחר שהבנו כי יש בנו כוחות, הרי שאנחנו צריכים להשתמש 

בהם ולהוציאם אל הפועל! ה' נתן בידינו מפתחות לכל מיני משימות שעלינו להשלים בעולם כדי להביא אותו אל תיקונו. 

סיכום: 

בפעולה הבנו שלכל דבר בעולם יש כוח מניע, ולנו כבני אדם יש נשמה, ובה טמונים כוחות ותכונות המניעים אותנו כבני 

אדם. במהלך הסבב ראינו שלכל אחד מאתנו יש כוח משמעותי שקיים בו, ועלינו להמשיך ולהעמיק את החיפוש אחרי 

הדברים שאנחנו טובים בהם. תכונות הנפש הן המניע שלנו כבני אדם לפרוץ החוצה, וכדי לפרוץ החוצה האדם צריך 

הרבה 'דלק'. לכן כאשר אנו רוצים לפרוץ החוצה, עלינו לדעת מהם הכוחות שלנו וכיצד נוכל להשתמש בהם.

הצעה לצ'ופר: 
נספח 4 המצורף, "יסוד החסידות...", ולהנחות את החניכים לחשוב ולהעמיק בעניין. 
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נספחים

נספח 1

נספח 2

נספח 3 

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. 

ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את  וצריך שכל איש ידע 
העולם כולו" 

)הרב קוק, אורות הקודש(.

אוכל

לימוד תורה

כבוד

שתייה

ערבות הדדית

שינה

כסף

הקשבה

נתינה

סרטים

ענווה

גמילות חסדים



הרא"ה - מורשה

נספח 4 

"יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים 
מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו" 

)מסילת ישרים פרק א(.
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"ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ָאז ַּדע ְלָך ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַּבחּוץ ֶׁשְּמַחֶּכה ְלִהְתַחֵּמם ָּבּה"

נושא: 
החובה שלי להשתמש בכוחותיי ולפרוץ החוצה.

פתיחה: 
יש לי כוחות המיוחדים רק לי! קיבלתי אותם מהקב"ה, ויש לי חובה כאדם יהודי לפרוץ החוצה עם כוחות אלו. בפעולה 

נברר כיצד אפשר לפרוץ החוצה עם הכוחות הללו. 

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שהעולם צריך את הכוחות שלהם ואת השפעת הטוב הייחודי שלהם.. 1

החניכים ילמדו שיש להם חובה להשפיע מהכוח שלהם לעולם כדי לקדם אותו.. 2

החניכים יצאו מהפעולה עם רצון לפעול ולהשפיע על העולם.. 3

ציוד נדרש: 
פלסטלינה �

חול �

קופסת פלסטיק �

פתק עם שאלות )נספח 1( �

קטע של הרב סולובייצ'יק על שליחות )נספח 2( �

גזרי עיתונים או שלטים )נספח 3( �

דף 'הכוח שלי' )נספח 4( �

שיר של אהרן רזאל 'אחי יש'ך אש?' )נספח 5( �

גוף הפעולה:

חומר ביד היוצר א. 

בפעולה הקודמת עסקנו בהכרת כל אחד בכוחות שהוא קיבל מהקב"ה, ובפעולה זו נעסוק בחובה שיש לי להוציא את 

כוחותיי החוצה ולהשפיע טוב על העולם.

הכינו קופסה קטנה עם חול רטוב ועם חתיכה בינונית של פלסטלינה. עמדו במעגל והעבירו את הקופסה בין החניכים. 

בקשו מהחניכים למשש, לגעת, אך לא להרוס. 

בסיום הסבב אספו את החומר והראו לחניכים כיצד המגע האישי של כל אחד השפיע על החומר – הזיז אותו, שינה את 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת אמצע שבוע

הרא"ה–מורשה  
משך: כ-45 דקות
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צורתו, יצר ממנו משהו חדש והשאיר עליו חותם.

עוד אפשרות – בשבט עם הרבה חניכים – הכינו כמה קופסאות עם חול רטוב וחתיכות פלסטלינה ובקשו מכל קבוצה 

לענות על דף השאלות )נספח 1(. 

התפקיד שלי בעולם ב. 

מכירים את המשפט המפורסם "היום שבו נולדת זהו היום שבו הקב"ה החליט שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך"? 

ככה גם בשאר תחומי החיים, ולענייננו – הקב"ה נתן לכל אחד מאתנו תפקיד מיוחד, ועם התפקיד הזה יצאנו למשימה 

בעולם למילוי שליחותנו. 

קראו עם החניכים את הקטע של הרב סולובייצ'יק על שליחות )נספח 2(.

למדריכים – כדי שהחניכים יעקבו אחר הקטע, אפשר לצלם את הקטע בכמה עותקים ולסמן בכל עותק כמה משפטים אחרים 
בטוש זוהר. כך כל אחד מהחניכים יהיה אחראי לקרוא את השורות המודגשות אצלו בדף. 

דיון: דיברנו על הכוחות של כל אחד בפעולה הקודמת ואנו מבינים שהכוח שיש לנו ניתן לנו כתפקיד, ויש לנו חובה גדולה 

לממש אותו בעולם.

האם אתם מצליחים למקד כוח מסוים שמשמעותי אצלכם? �

מהו הכוח? �

כיצד אפשר לתת לו ביטוי ממשי בעולם? מה אפשר לעשות אתו בעולם? �

איפה אנחנו בעולם? ג. 

הכינו מראש נתונים על מצב העוני בארץ, על מצב ילדי החינוך המיוחד וכד'. חפשו כתבות בעיתונים ובאינטרנט על דברים 

שקרו לאחרונה בארץ ובעולם )ראו רעיונות בנספח 3(.

והכתבות בדרך שתמשוך את החניכים )בשלטים צבעוניים, בהדבקה על  פזרו ברחבי החדר את המשפטים, הקטעים 

הקירות וכיד הדמיון הטובה(.

חלקו לחניכים את דף 'הכוח שלי' )נספח 4( – ובקשו מהם לכתוב מהו הכוח המשמעותי שלהם. 

בקשו מכל אחד לבחור נושא מהקטעים המפוזרים או כל נושא אחר בעולם שלדעתם הם יכולים להשפיע עליו, וצרו 

סיעור מוחות – כיצד כל אחד מהחניכים עם כוחותיו המיוחדים שלו יכול להשפיע ולתרום לטובת הנושא שבחר. 

יישום נושא: לאחר סיום כתיבת 'הכוח שלי', שבו עם החניכים ונסו לחשוב על רעיון שבו השבט שלכם יכול לקבל עליו 

וגם מבחינה  ולהבין אותו לעומק,  יותר  בו  – להתמקד  – גם מבחינה רעיונית  בו  ולנסות להשפיע  כמיזם תחום מסוים 

מעשית– לצאת החוצה ולפעול בעולם לאחר בירור מעמיק. 

סיכום: 

בפעולה הקודמת ראינו שלכל אחד מאתנו יש כוח. הקב"ה ברא אותנו עם משימה מיוחדת שרק אנחנו יכולים לקיים, ועם 

זאת עולם מלא ניצב בפנינו, עולם שיש בו הרבה אתגרים ומשימות. יש בידינו הכוחות המתאימים לפרוץ החוצה, להשפיע 

בעולם ולתקנו על ידי הכוח שיש לנו; לפעול בעולם ולהטביע את החותם הייחודי לנו. מאחר שיש לנו כוח גדול כל כך 

שזכינו לקבל ומשום שאנו מכירים את עצמנו, רק אנו יכולים לדעת כיצד אנו יכולים לפרוץ החוצה לעולם. 

הצעה לצ'ופר: 
השיר של אהרן רזאל, "אחי יש'ך אש?" )נספח 5(.
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נספחים

נספח 1
פתק עם שאלות

אל תיגעו בדבר – תארו איך נראית הקופסה עם החול והפלסטלינה:
_____________________________________________________

העבירו את הקופסה בין כל חברי הקבוצה. געו בחומרים אך אל תהרסו אותם. לאחר שהקופסה עברה בין כולם 
תארו כיצד הדברים נראים כעת: איפה יש הרים, עמקים, בורות, גבעות, שקעים – מה השתנה בצורת החומרים?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

נספח 2

"האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות... את העובדה 
נוכל  ובנסיבות אחרות,  נולד בתקופה אחרת  ולא  ובמקום מוגדר,  חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת  שמישהו 
להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד 
על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו, באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא בכוחו 
של אדם למלא את שליחותו. בורא עולם פועל בהתאם להלכה האומרת, כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע 
תפקיד, שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי שליחות, שאי אפשר לקיימה, והיא מחוסרת כל ערך, מאחר 
שאם ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול כשליח. משום כך נברא האדם היחיד 
בתקופה ובמקום, שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו. שליחותו של הקב"ה לאדם היא בבחינת 
דבר שאינו קצוב בזמן- היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן מקבל האדם תפקידים ומעשים חדשים. זוהי שליחות 

לכל החיים, והיא מסתיימת עם המוות" 

)הרב יוסף דוב סולובייצי'ק(.

נספח 3

במחצית הראשונה של שנת 2015 נפצעו קשה 909 בני אדם בתאונות דרכים, לעומת 821 פצועים קשה   .1
במחצית הראשונה של שנת 2014, עלייה של 11% )אור ירוק(.
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על פי נתוני משרד הרווחה, חיים כיום בישראל כ־220 אלף שורדי שואה וגילם הממוצע הוא 85. רבים   .2
מהם מתגוררים לבדם )מעריב, 27 בינואר 2016(

השכר הממוצע לשכיר במשק עמד בסוף אפריל על 9,767 שקל. הלמ"ס: השכר הממוצע במשק ממשיך   .3
לעלות, אם כי בקצב אטי יותר מבעבר. בחודשים פברואר–אפריל 2016 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר 

במחירים שוטפים ב-2.5% בחישוב שנתי )גלובס, 7 ביולי 2016(.

משרד החינוך פרסם את שיעורי הזכאים לתעודת בגרות ביישובים שונים ברחבי הארץ. בכוכב יאיר   .4
נרשם שיעור הזכאות הגדול ביותר – 93%. בתחתית הטבלה: מודיעין עלית )7.24%( וג'סר א-זרקא )25.24%(. 
לעומת השנה הקודמת נרשמה במועצה האזורית אשכול )דפנה  ביותר בשיעור הזכאות  הירידה הגדולה 

ליאל, כתבת כנסת, חדשות 2, 20 באוקטובר 2014(.

כיום, 11 שנים לאחר הגירוש מגוש קטיף, עדיין לא כל התושבים בעלי מבנה קבע. רק 85% מהתושבים   .5
עברו למבנה קבע. לאחר 11 שנה ישנם תושבים שעוד לא עברו לביתם! )מתוך אתר ועד מתיישבי גוש קטיף(.

נהג משאית בן 64 ממושב בית אלעזרי בשפלה נחקר בחשד להריגה. בעל המשאית טען שהגן על עצמו   .6
מפני שלושה חשודים שניסו לגנוב את המשאית שלו. הוא הבחין בגנבים ושלף אקדח, בשלב זה נפל וחשש 
מהגנבים שאיימו עליו עם מוט. הוא ירה באוויר כדי להבריח את הגנבים. לטענתו הוא לא הבחין שפגע 
באחד הגנבים. זמן קצר לאחר מכן התקבל במד"א דיווח על גופת אדם בשדה. פרמדיקים שהגיעו למקום 

קבעו את מותו של הגבר, פלסטיני כבן 30, שהשתתף בניסיון גניבת המשאית )רוטר, 14 באוגוסט 2016(.

סערת חוק השבת: סקר שפורסם היום מעלה כי 76% מהציבור הישראלי תומכים בהפעלת מרכזי קניות   .7
מחוץ לערים בשבת, כולל 97% מהחילונים ו-82% מהמסורתיים )קוקר, 4 בינואר 2016(.
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נספח 4

הכוח שלי

___________

הנושא שבחרתי: __________
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ֵהי ָאִחי, ְלָאן ַאָּתה ַמִּגיַע? 

ָמַתי ָּתִבין ֶׁשְּכָבר ִהַּגְעָּת ֲהֵרי ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת 

ֵהי ָאִחי, ְלָאן ַאָּתה ַמִּגיַע? 

ַקח ִאְּתָך ִמַּצד ַהֶּדֶרְך ֶאת ַהָּיֵחף ְוַהָּצֵמא 

ֵהי ָאִחי, ְלָאן ַאָּתה ַמִּגיַע? 

ַהְרֵּבה ָיַדִים מּוָׁשטֹות ֵיׁש ְמַבְּקׁשֹות ּוִמְתַעְּקׁשֹות 

ֲאָבל ֵיׁש ַרק ָיד ַאַחת ֶׁשִהיא ַּגם ְּפתּוָחה ְוַגם ְמֵלָאה 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֶׁשֶקל? 

ֶזה ֹלא ַהֶּׁשֶקל, ֶזה ַהָּיד, ָהָרצֹון ֹלא ִלְהיֹות ְלַבד 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֶׁשֶקל ? 

ִאם ָנַתָּת ְּבִׂשְמָחה ְּתַגֶּלה ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֶאְצְלָך 

ִּתְקֹּפץ ָיְדָך, ִּתְפַּתח, ִהֵּנה ִהיא ֵריָקה 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֶׁשֶקל? 

ַהֶּׁשֶקל ֹלא ַיִּציל אֹוִתי ַהְּצָדָקה אּוַלי ַּתִּציל אֹוְתָך 

ָּכְך ָאַמר ִלי ָהִאיׁש ִמחּוץ ַלִמְּנָהָרה, 

ָאז ֹּבא ִאִּתי, ֹּבא ֶאל ַהַּלְיָלה ָהָאֵפל 

ֵיׁש ָאָדם ָקם ֵיׁש ָאָדם ֶׁשּנֹוֵפל 

ְּבתֹוְך ָהֲעָרֶפל ּבֹוְדדֹות ַהְּנָׁשמֹות 

ַהְמַחְּפׂשֹות ְלָאן ִלְׁשֹלַח ַהְּתִפּלֹות 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ָאז ַּדע ְלָך ֶׁשֵּיׁש 

עֹוָלם ַּבחּוץ 

ֶׁשְּמַחֶּכה ְלִהְתַחֵּמם ָּבּה 

נספח 5 
למדריכים – הבתים הראשונים קשורים יותר לנושא הנלמד, 

בחרו האם להביא לחניכים את השיר המלא או רק את חלקו. 

'אחי, יש'ך אש?' 

אהרן רזאל 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ָאז ַּדע ְלָך ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַּבחּוץ ֶׁשְּמַחֶּכה ְלִהְתַחֵּמם ָּבּה 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש, ֶזה ֹלא ַהְּזַמן ְלִהְתַעֵּקׁש 

ֵהי ָאִחי, ֶיְׁש'ָך ֵאׁש? 

ֹלא ֵאׁש ׂשֹוֶרֶפת אֹו ְמַכָּלה, ֵאׁש לֹוֶחֶׁשת ֶאת סֹוָדּה 

ְּכֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ִּבְכָנֶפיָה ִהיא ְמַרְּפָאה 

ֵהי ָאִחי, ָמה ַהָּׁשָעה? 

ֶזה ֹלא ֻמְקָּדם ֹלא ְמֻאָחר ַהִאם ִּתֵּתן ִלי ִמְּזַמְּנָך? 

ֵהי ָאִחי, ָמה ַהָּׁשָעה? 

ַהְּתׁשּוָבה ֹלא ַּבְּמחֹוִגים ְּכֵׁשם ֶׁשָהַאֲהָבה ֹלא ַּבּגּוִפים 

ִהיא ְמַרֶחֶפת ָעֵלינּו ְּכמֹו ַלֲהַקת ְׁשָחִפים 

ֵהי ָאִחי, ָמה ַהָּׁשָעה? 

ֲאִני ִחִּכיִתי ְלבֹוֲאָך ַאָּתה ִחִּכיָת ִלְתזּוָזה 

ְׁשָעֵתנּו ַהָּיָפה ִנְמֵצאת ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה 

ָאז ֹּבא ִאִּתי, ֹּבא 

ֶאל ַהַּלְיָלה ָהָאֵפל 

ֵיׁש ָאָדם ָקם 

ֵיׁש ָאָדם ֶׁשּנֹוֵפל 

ְּבתֹוְך ָהֲעָרֶפל ּבֹוְדדֹות ַהְּנָׁשמֹות 

ַהְּמַחְּפׂשֹות ְלָאן ִלְׁשֹלַח ַהְּתִפּלֹות 



"מתוק מדבש"

נושא: 
כל אחד יכול לתת.

פתיחה: 
בפעולה זו נגלה כי לכל אחד ואחד מאתנו יש תכונות ייחודיות המאפיינות אותו. אין אדם טוב יותר או טוב פחות, לכל אחד 

השליחות שלו והכישורים שלו להשפיע טוב בעולם ולממש את שליחותו.

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו כי בכל אחד יש כוחות ולכל אחד דרך להשפיע טוב בעולם.. 1

החניכים יבינו כי כל אדם צריך להוציא מעצמו את כוחותיו החוצה, בלי קשר לגילו.. 2

החניכים יכירו את סיפור שלמה המלך והדבורה.. 3

ציוד נדרש: 
כדור �

אביזרים להמחזת הסיפור – תחפושות או דמויות מצוירות )נספח 1( �

כרטיסיות המכילות כללים להתנהלות בזמן הצגה )נספח 2( �

סיפור המלך שלמה והדבורה )נספח 3( �

גוף הפעולה:

הכוח המיוחד שלי א. 

הושיבו את החניכים באופן שונה מבדרך כלל )אם אתם רגילים לשבת בחי"ת סדרו אותם בשתי שורות למשל או במעגל(. 

שתפו את החניכים במשמעות היום המיוחד – שבת פתיחת חודש ארגון. ספרו להם שלכבוד יום זה יגיעו לבקר בשבט 

אורחים נכבדים, ולפני שהאורחים יגיעו שחקו אתם משחק.

שחקו 'מסירות' )ודאו שהכדור נוח לזריקה ואינו מכאיב(. כל חניך או מדריך שהכדור מגיע אליו צריך לומר דבר טוב שיש 

בו או דבר שהוא אוהב לעשות במיוחד והוא טוב בו. עזרו לחניכים להעלות רעיונות לפי היכרותכם אותם.

חזרו לישיבה והסבירו לחניכים שלכל אחד יש משהו שהוא טוב בו, משהו שהוא יכול לעזור בו לאחרים, ועכשיו הגיע הזמן 

להכיר את האורחים המיוחדים שהגיעו.

למדריכים – עליכם להחליט אם לחשוף את החניכים לסיפור שלמה המלך והדבורה על ידי המחזת הסיפור )באמצעות החניכים 
והמדריכים( או על ידי תאטרון בובות עם דמויות מודפסות מחוברות למקל ארטיק.

הציגו תחילה את המלך שלמה. ערכו לחניכים היכרות חווייתית עם הדמות. המלך יכול לערוך סבב שמות להיכרות עם 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת שבת  

שבט יובל
משך: 35–60 דקות
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החניכים, לברכם לשבת שלום וכד'. 

שתפו את החניכים בפרטים על אודות המלך שלמה:

V   .שלמה המלך מלך על כל ישראל

V   .שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון

V   .שלמה המלך ידע לדבר עם בעלי חיים

V   .שלמה המלך נחשב לחכם מכל אדם

למדריכים – על פי היכרותכם עם החניכים החליטו האם יש מקום לאפשר להם להעלות את המידע בעצמם מתוך ידע קודם או 
להעניק להם את המידע כעובדות פשוטות.

הציגו לחניכים בהצגה דומה את הדמות הראשית הנוספת בהצגה – הדבורה. שתפו אותם בפרטים הללו על הדבורה:

V   .הדבורה היא חרק קטן ומעופף

V   .הדבורה ניזונה מצוף ומאבקת פרחים

V   .הדבורה יכולה לעקוץ

הצגה ב. 

שתפו את החניכים שהם עומדים לצפות בהצגה על המלך שלמה והדבורה, והסבירו להם את כללי ההתנהגות הנדרשים 

מהם בעודכם מציגים כרטיסיות בהתאם:

V   במהלך ההצגה שומרים על השקט

V    צופים בהצגה בעיניים

V   אין לקום אל הדמויות

V   בסוף ההצגה מוחאים כפיים לשחקנים

לאחר הבהרת הכללים התחילו בהצגת הסיפור )נספח 3(.

השתדלו להמחיש במיוחד פעולות העוזרות להבנת המסר בסיפור )הגדילו לתאר את הודו והדרו של המלך שלמה לעומת 

קטנותה של הדבורה – באמצעות האינטונציה, תנועות הגוף וכדומה(.

למדריכים – נסו לשתף את החניכים במהלך ההצגה כפי יכולתם, עזרו להם להרגיש חלק פעיל ומשמעותי מהפעילות

בסיום ההצגה הודו לשחקנים, מחאו לכבודם כפיים ושאלו את החניכים: מה דעתכם על הסיפור? איזה חלק אהבתם בו? 

איזה חלק לא אהבתם בו?

שאלו את החניכים כמה שאלות הבנה כדי לוודא שהסיפור אכן הובן:

איך נפגשו המלך שלמה והדבורה? �

מה עשתה הדבורה למלך? �

האם המלך שמח? �

מה הבטיחה הדבורה למלך? �

האם היא הצליחה לקיים את הבטחתה? כיצד? �

סיכום ג. 

סכמו את הסיפור בקצרה מתוך הדגשת המסר: המלך שלמה לא חשב שיש בכוחה של דבורה קטנטנה לעזור ולסייע לו, 
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אך היא הוכיחה לו שגם לדבורה קטנה עם יכולות שונות משלו יש דרכים לעזור למלך גדול וחכם. הסבירו לחניכים כי כמו 

שהדבורה הקטנה ניצלה את התכונות הטובות שלה כדי לעזור לאחר, גם בכל אחד ואחד מאתנו, ללא קשר לגיל ולגודל, 

יש תכונות טובות שיכולות להשפיע טוב על הזולת, כמו שראינו במשחק, ואנו מחויבים להשתמש בתכונות הטובות שלנו 

כדי להשפיע טוב ולעזור לעם ישראל. 

להם שבת שלום  ואחלו  בין הפעולות של השבטים האחרים  עברו  בכם.  לאחרים מהשמחה שיש  להעניק  לכו  עכשיו 

ובהצלחה בחודש ארגון. הלהיבו אותם ועשו זאת בחיוך ובשמחה!

הצעה לצ'ופר: 
תוכלו לחלק לכל חניך וחניכה קופסת דבש קטנה כתזכורת לתועלת שיכולה לצאת אפילו מחרק קטנטן וכאיחול לחודש 

מתוק ומוצלח, מלא נתינה.
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נספחים

נספח 1
דמויות הסיפור

נספח 2 
כללים מאוירים להתנהלות בזמן הצגה: 

במהלך ההצגה 

שומרים על השקט צופים בהצגה בעיניים 

בסוף ההצגה 

מוחאים כפיים לשחקנים

אין לקום אל הדמויות
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נספח 3

בֹוָרה / מירי צללזון ֶלך ְוַהּדְ לֹמֹה ַהּמֶ ׁשְ

עיבוד של אגדת חז"ל לילדים בגיל הרך

ֶלך ְקָצת ָלנּוַח ְוִליׁשֹון. ַכב ַהּמֶ ָרִחים ׁשָ ין ּפְ ַאְרמֹון – ּבֵ ּבָ ים ׁשֶ ּנִ ַגּ "יֹום ֶאָחד, יֹום ַקִיץ ַחם, ּבַ

ֳהַרִים! ּצָ ן, ּבַ ּגַ ְפַלִים... ְלַנְמֵנם ְוַגם ִלְנחֹור פֹה ַבּ ֶלך, ְח... ְחְח... ָנִעים ּכִ ְח... ְחְח... ָנַחר ַהּמֶ

ֶעֶרך!(  ֹזאת ּבְ ה... )ּכָ בֹוָרה, ְקַטּנָ ְלֶפַתע ָעָפה ָלּה ּדְ

ֶלך... לֹמֹה ַהּמֶ ָבה ָלּה ְוָעְקָצה – ֶאת ַאף ׁשְ ִהְתַיׁשְּ

מֹו ִרימֹון!  אֹוי ַוֲאבֹוי! ָהַאף ּכֹוֵאב ְוָאֹדם הּוא ּכְ

ּלֹון!" מֹו ּבַ ַח ְוָתפּוַח ּכְ ָבר ִמְתַנּפֵ אֹוי! ָהַאף ּכְ

ַעס ָרב!  ֶלך ְוָכַעס הּוא ּכַ לֹמֹה ַהּמֶ ז ׁשְ ִהְתַרּגֵ

ַאג, "ִמי ָעַקץ ִלי ֶאת ָהַאף?" ה ֶאת ֶזה?" ׁשָ "ִמי ָעׂשָ

ָנה! ַכּוָ י... לֹא ּבְ ָך ָעַקְצּתִ ּלְ ה! ֶאת ָהַאף ׁשֶ ך ְקַטּנָ ל-ּכָ בֹוָרה ּכָ - "ְזז... זֹו ֲאִני... ֲאָבל ֲאִני... ַרק ּדְ

ָהב! ַרח ִמּזָ מֹו ּפֶ ֶלך הּוא... ּכְ לֹמֹה ַהּמֶ ָך, ׁשְ ַרח, אֹו ֶזה ַאף! ֵהן ַאּפְ י... ִאם ֶזה ּפֶ י... לֹא ִהְבַחְנּתִ ְל...לֹא ָיַדְעּתִ

ּיֹום ֶאָחד, ֶאֱעזֹור ְלָך ֲאִני!"  ֲעִניׁש אֹוִתי! ְוִתְרֶאה ׁשֶ ֶלך! ַאל ָנא ּתַ ְסַלח ִלי, ֲאדֹוִני ַהּמֶ

ֱאֶמת... ַמְצִחיק נֹוָרא!" י ִלי ֶעְזָרה?? ּבֶ יׁשִ ּגִ ֶלך, ַאּתְ ּתַ לֹמֹה ַהּמֶ ??" ָצַחק ׁשְ "ַאּתְ

יָעה, ֲחָכָמה ִהיא, ְוָיָפה! ה ִהּגִ ָבא – ָלַאְרמֹון ַמְלּכָ ה – ֵמֶאֶרץ ׁשְ ָנה ָעְבָרה-ָחְלָפה, ְוִהּנֵ ך ׁשָ ּכָ

מֹו ׁשֹוקֹוָלָדה!  יל, ְוִצְבָעּה – ּכְ ִהיא רֹוֶכֶבת ָלּה ַעל ּפִ

ה! ֶטת – ִמְלַמְעָלה ַעד ְלַמּטָ ָזָהב ִהיא ְמקּוׁשֶ ּבְ

ַדע ֵאיך ִלְפתֹור ֶאת ַהִחיָדה: ה! ּבֹוא ִנְרֶאה ַהִאם ּתֵ ֶלך: "ֵהן אֹוְמִרים ָחָכם ַאּתָ ְואֹוֶמֶרת ִהיא ַלּמֶ

י!  י... ַרק ֶאָחד הּוא ֲאִמּתִ ד ּוֶמׁשִ ם ּדֹוִמים! ֲעׂשּוִיים ֵהם ּבַ ּלָ ָרִחים... ּכֻ ְנֶצֶנת, ֵיׁש ּפְ ּצִ ְלָפֶניָך, ּבַ

ַרח הּוא, ֱאמֹור ָנא, ְוִתְפּתֹור ֶאת ִחיָדִתי..." ֵאיֶזה ּפֶ

יט... ַאך לֹא ָיַדע ֵאיך ִלְפּתֹור ֶאת ַהִחיָדה! ך ּדֹוִמים! שוב ִהּבִ ל-ּכָ ם ּכָ ּלָ ָרִחים... ַאך ּכֻ ּפְ ֶלך ּבַ יט ַהּמֶ ִהּבִ

ֶעֶרך!(  ֹזאת ּבְ ה )ּכָ בֹוָרה ְקַטּנָ ְלֶפַתע ָעָפה ָלּה ּדְ

ֶלך. ּמּול ַהּמֶ ּמִ ַרח ׁשֶ ָבה ַעל ּפֶ ָעָפה-ָעָפה ְוָיׁשְ

י הּוא!"  ַרח!!! ֲאִמּתִ "ֶזה ַהּפֶ

ה לֹו ֶעְזָרה(. יׁשָ ִהּגִ בֹוָרה ׁשֶ ך ֶאל ַהּדְ ֶלך ִחיׁש ָקָרא )ְוִחּיֵ לֹמֹה ַהּמֶ ׁשְ

ד ִלי, ֵאיך ָיַדְעּתָ ֵאיך ִלְפּתֹור ֶאת ַהִחיָדה?" ֲעָלה, "ַאך ַהּגֵ ה ִהְתּפָ ְלּכָ ה!!!" ַהּמַ ן, ָנכֹון! ָחָכם ַאּתָ - "ּכֵ

בֹות!" בֹוִרים ֵאיָנן יֹוְשׁ י ַהּדְ ד ּוֶמׁשִ ָרִחים ִמּבַ ׁשּוט ְמֹאד! ַעל ּפְ ֱאֶמת ּפָ ֶלך, "ּבֶ ׁשּוט!" ָצַחק ַהּמֶ "ֶזה ּפָ

ֶעֶרך!( ה ּבְ ּזֶ ש ְוָקָטן )ּכָ הּו ַחָלּ ֶ ם ִמיּשׁ ּגַ אן נּוַכל ָלַדַעת, ׁשֶ ּוִמּכָ

ם – ְלֶמֶלך..." ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַלֲעזֹור... ַוֲאִפילּו ַגּ
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"צעד ראשון..."

נושא: 
הייחודיות שבי.

פתיחה: 
בפעולה זו נתמקד בחובה הנדרשת מכל אחד ואחד מאתנו כיהודי – לפרוץ ולהוציא את השליחות שבו החוצה, ובכך 

להשפיע טוב על העולם כולו. החניכים, באמצעות משחקים והנאה, יגלו את הדברים הייחודיים בהם, את האופי הייחודי 

שלהם.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו כי לכל אדם מעם ישראל תכונות הייחודיות לו. . 1

החניכים יגלו כי באמצעות תכונותיהם הייחודיות הם יכולים להשפיע טוב על סביבתם.. 2

החניכים יכינו מיצג משותף המכיל את התכונות הייחודיות לכל אחד ואחד מהם, ומיצג זה ילווה את השבט לאורך החודש.. 3

ציוד נדרש: 
נייר רצף  �

מסקינג-טייפ שקוף עבה �

צבעי גואש בשלל גוונים �

גוף הפעולה:

הצבע שלי א. 

כהכנה לשלב זה הדביקו לאורך הרצפה נייר רצף באמצעות מסקינג-טייפ שקוף. 

בתחילת הפעולה הזמינו כל חניך וחניכה לבחור את הצבע המועדף עליהם ממגוון צבעי הגואש ולהסביר מדוע בחרו 

דווקא בו )"כי אני אוהבת את הים, והים הוא כחול", למשל. כדאי שגם המדריכים ישתתפו בשלב זה וישמשו דוגמה(. 

סכמו שלב זה בהכרה כי לכל אחד מאתנו יש העדפות שונות, וגם אם נמצא שניים שאוהבים מאוד את אותו הצבע יש 

להם ודאי סיבות שונות לכך.

הציגו לחניכים את נייר הרצף שעל הרצפה ובקשו מכל חניך וחניכה בתורם לחלוץ נעליים, לטבול את רגליהם בצבע 

שבחרו ולצעוד על נייר הרצף המודבק לרצפה. 

למדריכים – אם יש בשבט שלכם חניכים הנעזרים בכיסאות גלגלים, עזרו להם לחלוץ נעליים והסתפקו בטביעת כף הרגל של 
החניכים על הנייר. כמו כן, אם יש בשבט שלכם חניכים עם קשיים בוויסות חושי – והם יסרבו לחלוץ נעליים או לטבול את כף הרגל 

בגואש – תוכלו לשרטט את קווי מתאר כף הרגל שלהם אפילו בלי לחלוץ להם נעליים. 

שבוע ראשון  ⋅  פעולת אמצע שבוע
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בסיום שלב זה הקפידו על ניקיון החניכים, הנעילו להם נעליים וחזרו לישיבה מרוכזת.

זה מה שמיוחד בי ב. 

לאחר שכל החניכים הטביעו את חותמם על נייר הרצף, שבו כולם סביבו והתבוננו. עמדו על ההבדלים שבין הטביעות 

השונות והראו כי לכל חניך צבע משלו וטביעת רגל ייחודית משלו )בצורה, בגודל ובטביעת הרגל עצמה(. 

ספרו לחניכים את הסיפור על הדג שלא רצה להיות דג )נספח 2(. בכל פעם שהדג הופך לדמות אחרת, הרימו את הדמות 

החדשה או תנו לאחד החניכים להרים את הדמות. 

שאלו את החניכים:

למה הדג לא רצה להיות דג? �

למה בכל פעם שהוא השתנה למה שלכאורה רצה להיות, עדיין לא היה מרוצה? �

מה הבין הדג בסוף? �

לנו  יש  ולהפך.   – בו  יכול להיות טוב  ואם מישהו אחד לא טוב במשהו, החבר שלו  לו,  יש תכונה המיוחדת  לכל אחד 

המיוחדות שלנו ואנחנו צריכים לשמוח בה ולהודות עליה בכל יום.

כמו שטביעת הרגל והצבע של כל אחד מאתנו שונה, כך גם תכונות האופי והיכולות של כל אחד ואחד מאתנו שונות 

וייחודיות. 

מצאו יחד תכונה ייחודית המאפיינת כל חניך וחניכה )שמחת חיים, יכולות ניגון, שירה, ריקוד, חקיינות, זיכרון טוב וכו'(, וכל 

חניך בתורו ייגש עם המדריך לנייר הרצף, יזהה את טביעות רגליו ויכתוב עליהן את התכונה או התכונות הייחודיות לו. 

לסיכום, הזכירו לחניכים מה עשיתם במהלך הפעולה – מבחירת הצבע הייחודי ועד למציאת התכונות הייחודיות לכל חניך 

וחניכה. הוסיפו והסבירו כי הקב"ה חנן אותנו, את עם ישראל, בתכונות מגוונות, כדי שכל אחד ואחד מאתנו יוכל להשפיע 

טוב ולהאיר את העולם בדרכו שלו בעזרת תכונותיו הייחודיות, ואנחנו צריכים להודות לו על כך ולשמוח בזה.

לסיום תלו את המיצג על אחד הקירות בחדר יובל על מנת שילווה את הלימוד בחודש כולו, ותוך כדי השמיעו לחניכים 

את השיר 'מתנות קטנות' ורקדו אתם.

הצעה לצ'ופר
 הציטוט שבנספח 1



שבט יובל

נספחים

נספח 1

"ברגע שגילית איזו מכפות רגליך היא הכף הימנית,

כבר אין לך הרבה התלבטויות איזו מהן היא הכף השמאלית.

ואז נותרה רק הבעיה – באיזו מהן להתחיל לצעוד" 

               )א"א מילן, מתוך 'פו הדוב'(.

נספח 2 

הדג שלא רצה להיות דג-פאול קור

דג קטן שם בברכה כל היום בוכה. "אוי כל כך משעמם לי, עוד מעט ואירדם לי. במקום שיר יוצאות לי בועות – 
די, נמאס לי דג להיות. מים, מים, זה לא טוב, כל הזמן אני רטוב!"

יום אחד אמר לו גל: "אל תהיה כל כך אומלל, עד שלוש אם רק תספור – תהפוך חיש לציפור". 

למרום ציפור המריאה, כל ענן הידד הריע. 

כל היום להתעופף די קשה ומעייף. אמרה ציפור בקול נשבר: "רוצה אני להיות עכבר." 

אבל גם עכבר קטן לא ינום ולא יישן, החתול מאחוריו – זהירות על הזנב. 

עכברנו האומלל במזל ממש ניצל ואמר, על סף דמעות: "פיל אני רוצה להיות". 

לא נעים, אך את הפיל החדק עוד מעט יפיל וכבד לו את שיניו לסחוב. מוטב לו כבר להיות דוב.

בכוורת דבש זהוב, מה טובים חייו של דוב. הדבש מתוק, הלשון מתגלגלת, אבל הבטן בסוף מתבלבלת. החום 
עולה, הדוב חולה, עיניים במרום תולה ומבקש מן השמים להיות שוב דג במים. 

את כל הסיפור סיפרנו, לא דילגנו לא מיהרנו, לא שכחנו אף מילה עד שהסוד נגלה – כי תמיד הכי כדאי להיות 
אתה – ודי!
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שבוע ראשון  ⋅  פעולת שבת

ציון - אביחי
משך: כ40 דק'

אנא אלי עשה אותי כלי

נושא: 
'ופרצת' – להכיר את עצמי ומתוך זה להכיר בחובה לפרוץ החוצה ולקדם את העולם.

פתיחה:
כל אדם שהגיע לעולם הגיע מסיבה מסוימת ולמען מטרה מסוימת. אין אדם שהגיע לפה סתם. יש לנו אחריות בכל 

רגע נתון להבין ולברר מהם הסיבה והייעוד שלשמם אנו פה בעולם, וכיצד איננו שומרים את הייחוד הזה לעצמנו בלבד 

ולסביבתנו הקרובה אלא מיטיבים דרכו עם העולם כולו.

מטרות הפעולה: 
החברים יבינו שלכל אחד ואחת יש ייעוד ותפקיד בעולם. . 1

החברים יתמודדו בשאלת המימוש העצמי אל מול שאלת 'חסר גלגל, אני הגלגל', וילמדו למצוא את האיזון הבריא ביניהם.. 2

החברים יצליחו להגדיר את הנקודות הטובות שבכל אחד מהם, את המתנות שכל אחד קיבל מבורא עולם, וידונו כיצד . 3

נקודות אלו משתלבות בחייהם שילוב מהותי ומעשי. 

מקורות להרחבה: 
o מצורפים בסוף הנספחים

ציוד נדרש: 
דמויות �

קטע 'שליחות' מצולם  �

שלטי 'הדבר הכי נכון לעשות' ו'לא נכון בכלל' �

אוסף תכונות חיוביות �

קטע 'חסר גלגל �

אני הגלגל' מצולם �

גוף הפעולה:

האדם נברא כשליח – ייחודיותו של כל אדם בעולם א. 

הניחו על הרצפה תמונות של דמויות )נספח 1(, מוכרות ושאינן מוכרות. 

שאלו את החברים: מה דומה בכל האנשים האלו? מה משותף להם? )סביר להניח שהתשובות יהיו שכולם בני אדם, כולם 

נבראו בצלם, כולם אנושיים(.
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שאלו: 

מה ההבדל בין הדמויות?  �

מה הופך אותן להיות שונות זו מזו? �

קראו את הקטע 'שליחות' )נספח 2(, והמשיכו את הדיון על הדמויות: נסו להנחות את החברים להגיע להבנה שיש בין כל 

בני האדם הבדל מהותי בסיבה שלשמה הגיעו לעולם, לכל אחת מהדמויות על הרצפה יש מטרה וייעוד אחר, שאף אחד 

אחר בעולם לא יוכל למלא ולקיים. 

האיזון הנכון בין הייחודיות שלי ובין הרצון להתמסר לטובת הכלל ב. 

הניחו בשני קצוות החדר שני פתקים שונים – 'הדבר הכי נכון לעשות' ו'לא נכון בכלל'. קראו סיטואציות מחיי היום-יום 

)נספח 3( ובקשו מהחברים להיעמד בהתאם להשקפתם ודעתם. אפשר לבקש בכל פעם מכמה חבר'ה ספציפיים, ולא 

מכולם, כדי להימנע מבלגן ומהתעסקות מיותרת.

נסו לחדד ולברר את עמדת הנעמדים על ידי שאילת שאלות אקראיות: למה את/ה מסכים/מה עם האמירה? כיצד היית 

משנה את הסיטואציה כך שכן תסכים/מי אתה? 

קראו עם החברים את הקטע 'חסר גלגל, אני הגלגל' )נספח 4(. הקטע מבטא את הקיצוניות של מה שתיארנו בשלב 

ואני  הראשון. אין זה חשוב מה היכולות שלי, מה הייחודיות שלי. הכלל נזקק לאדם כלשהו שיפעל, שייזום, שיעשה – 

אתייצב דום לכל דבר. לא חשוב אם הוא מתאים לי, אם אני יודע/ת מה אני עושה, אם אני עושה אותו היטב בזה. צריכים 

אותי? – אני עושה כל מה שצריך.

העלו לדיון את שאלת האיזונים בין שתי הקיצוניות: 

לו חייתם בתקופתו – האם הייתם מתנהגים כמו טרומפלדור?  �

האם כיום יש אנשים כאלה?  �

האם הייתם רוצים להיות אדם כזה? מהו היתרון בלהיות אדם כזה? ומהו החיסרון?  �

היכן עובר הגבול בין התמסרות מלאה למה שהמציאות צריכה, למה שהעם שלי צריך, ובין מה שנכון ומתאים לי, מה  �

שאני טוב/ה בו ויודע/ת לעשות?

האם המציאות יכולה להתקיים בלי אנשים שמתמסרים לחלוטין? האם אני מסוגל/ת להיות מהאנשים הללו? �

האם יש תקופות שלדעתכם אנשים כאלו נדרשים במיוחד? �

סיכום ביניים: שאלת המימוש העצמי ו'חסר גלגל, אני הגלגל' פוגשת אותנו בכל מיני מקומות בחיים, לאורך כל החיים. 

במשפחה, בעבודה, עם החברים ובשגרת היום-יום. גם כאן עלינו לבחון היכן עוברת דרך האמצע, מהו האיזון הנכון והבריא 

בעבורי בין שני הקטבים הללו. זיהוי הייחודיות שלי הוא חשוב, אך עליי לשים לב שלא אשאר בהתמקדות בה ובהעצמה 

שלה בלבד, אלא אפקח עיניים ואראה היכן צריך אותי, והיכן אוכל להיכנס במרקם העצום הזה, שנקרא עולם. ומנגד עליי 

להיזהר שלא לאבד את זהותי תוך כדי התמסרות ורצון טוב ואמתי של נתינה ותרומה לכלל, כי יש בי דברים שמיוחדים 

רק לי ולא לשום אדם אחר.

וכאן אני נכנס לתמונה  ג. 

הערה לרכזים: יש שתי אפשרויות להובלת השלב השלישי. מומלץ להשקיע מחשבה ולבחון אילו מהן תתאים בצורה הטובה ביותר 
לחבריא ב בסניף שלכם. זהו שלב חשוב שמחבר את כל מה שדיברנו עד עכשיו למציאות, וכדאי שיועבר בצורה הטובה ביותר.

אפשרות 1 – עשו סבב עין טובה: כל אחד יאמר שתי 'עיניים טובות' – אחת על עצמו ואחת על מי שיושב מימינו. זהו סבב 

שדורש כנות ורצינות, ויכול להיות שהחבורה איננה מאפשרת את זה. מומלץ לנסות בכל זאת. חשוב להדגיש שעיניים 

טובות כמו "נחמד" ו"מצחיקה" רלוונטיות קצת פחות, המטרה היא לנסות להאיר זב לזבה את הדברים הטובים באמת ;(



ציון - אביחי

אפשרות 2 – פזרו על הרצפה כל מיני תכונות חיוביות )נספח 5(. הנחו את החברים לבחור תכונה אחת שהם חושבים 

שיש בהם, ושיחשבו כיצד היא מגיעה לידי ביטוי בחיי היום-יום שלהם. הציעו למעט חברים לשתף, בהתאם לזמן ולאווירה 

בקבוצה.

קראו את פירושו של הרב קוק ל'אלהי עד שלא נוצרתי' )נספח 6( – הדגישו את החשיבות בקיום השליחות שלי פה. אין 

משמעות לקיומי אם לא מילאתי את שליחותי. הסבב או בחירת התכונה הטובה שיש בי שעשינו קודם באו לחזק את 

הנקודות הטובות והחזקות שבנו, ומזמין אותנו לחשוב ולהחליט היכן אני יכול/ה להביא אותן לידי ביטוי במציאות ובסביבה 

שלי. היכן אני יכול/ה לפרוץ מתוכי, מהטוב שבי, ולהעניק ממנו החוצה.

שיר: אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך )נספח 7(.

סכמו:

 כל אחד ואחת מאתנו הגיעו לעולם למען מטרה מסוימת, שרק הוא או היא יכולים ומסוגלים למלא. הבנה זו גורמת לנו 

להסתכל על עצמנו כעל מיוחדים ויחידים מסוגנו, אבל אנו צריכים, ואף יותר מזה – מחויבים, לראות כיצד המיוחדות הזו 

פורצת החוצה ותורמת ומעניקה לעולם כולו, ולא נשארת רק בתוכנו. אחת השאלות הגדולות שאנשים ערכיים וגדולים 

מתמודדים אתן היא שאלת המימוש העצמי אל מול שאלת הצורך והחוסר במציאות. האם עליי לוותר על עצמי ועל ייחודי 

לחלוטין לטובת הכלל, לטובת צורכי המציאות סביבי, או שדווקא מה שחשוב הוא לממש ולמלא בשלמות את השליחות 

שלי, לממש את עצמי מימוש מרבי, בלי לאפשר למציאות סביבי למנוע זאת מעצמי? זו שאלה שאנו נדרשים להתמודד 

אתה יום-יום, לאורך כל החיים. 

הצעה לצ'ופר: 
'אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך'.
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נספחים

נספח 1 
דמויות: ביבי נתניהו, הרב קוק, נעמי שמר, יאנוש קורצ'אק, גולדה מאיר, מרטין לותר קינג, בר רפאלי, נחום היימן, ברק 

אובמה, וינסטון צ'רצ'יל, משה רבנו, דוד המלך, הארי פוטר

 

נספח 2 

"האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות... את העובדה 
נוכל  ובנסיבות אחרות,  נולד בתקופה אחרת  ולא  ובמקום מוגדר,  חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת  שמישהו 
להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד 
על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו, באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא בכוחו 
של אדם למלא את שליחותו. בורא עולם פועל בהתאם להלכה האומרת, כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע 
תפקיד, שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי שליחות, שאי אפשר לקיימה, והיא מחוסרת כל ערך, מאחר 
שאם ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול כשליח. משום כך נברא האדם היחיד 
בתקופה ובמקום, שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו. שליחותו של הקב"ה לאדם היא בבחינת 
דבר שאינו קצוב בזמן- היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן מקבל האדם תפקידים ומעשים חדשים. זוהי שליחות 

לכל החיים, והיא מסתיימת עם המוות" 
)'שליחות', ימי זיכרון, הרב סולובייצ'יק(.
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נספח 3
סיטואציות:

V   .לעזור לחבר ללמוד למבחן במקצוע שאני ממש לא אוהב ולא נהנה ללמוד

V    לכתוב טקסט להצגה כי אין אף אחד אחר שיעשה זאת, כאשר הכישרון שלי בא לידי ביטוי בעיקר בהצגה ופחות

בכתיבה.

V   .בחור עדין ורגוע שהולך בחופש להתנדב בחקלאות ובעבודה שדורשת אגרסיביות וחספוס

V   .בחורה חסרת סבלנות שעובדת בבייביסיטר כדי להרוויח כסף

V    יהודי שגר בחו"ל, יש לו מקצוע ושם מכובד כרופא מוערך ונערץ, והוא בוחר לעלות לארץ ויודע שישלם מחיר בכך

שייאלץ לעבוד לפרנסתו במקצוע אחר, שאינו מביא לידי ביטוי את יכולותיו המרשימות כרופא.

V    אישה שחלומה הוא לפתח את כישרונה בנגינה על כינור, אך הולכת ללמוד מקצוע שאינו קשור כלל למוזיקה על

מנת לפרנס בכבוד את משפחתה.

V    חייל טוב שחותם קבע לעוד שנתיים בפיקוד אף על פי שברור לו שהתחום שהוא טוב בו ומשמח אותו הוא הנדסה

ופיתוח טכנולגי.

V    ללכת להתנדב במועדונית עם ילדים בעלי מוגבלויות כי חסרים שם אנשי צוות, אף על פי שעשיתי קורס חובשים

במד"א ואני מרגישה שהעבודה במד"א מתאימה לי הרבה יותר.

V   .ללכת ללמוד חינוך כי זה חשוב ויש לי המון מה לתרום, אף על פי שמה שמעניין אותי באמת הוא וטרינריה

V    להתגייס לצה"ל מיד אחרי השמינית כי אהיה איש צבא, יש לי הכוח והרצון הדרושים – או ללמוד קודם בישיבה או

במכינה כדי לעצב את האישיות שלי ולחזקה. 

V    להדריך בסניף או להתנדב בעמותה של ילדים בעלי מוגבלויות – או לוותר על זה כי כדי לעבור את הבגרויות אני

חייבת הרבה שעות עבודה וחזרה בבית.

V   .לוותר על חוג הכדורסל שלי בחודש ארגון כדי שאוכל למלא תפקיד של אחראי ציוד בסניף – הקומונרית ביקשה ממני

נספח 4

חסר גלגל? אני הגלגל! 

אף פעם לא אשכח את תשובתו. לא אשכח אפילו באיזה מעמד ניתנה. לי נתן את תשובתו בחדר מואר אור קלוש, 

אי שם בפינה נידחת בצ'לסי, ואולם העם היהודי קיבל את תשובתו בהרי ארץ ישראל ועמקיה, וגם העם לא ישכח 

אותה לעולם. הגשמת תוכניתו הראשונה נמנעה בגלל התפוררותה של רוסיה; את התוכנית השנייה הגשים. את 

דבריו לא רשמתי – אין צורך: הם נשתמרו יפה בזכרוני גם בלא זה. באותו חדר קטן, בקיץ 1916, גולל בפני את 

הרעיון הפשוט והנשגב של ה"חלוציות".

– חלוץ פירושו "צועד בראש", אמרתי. – באיזה מובן? פועלים?

– לא, זהו מושג הרבה יותר רחב. כמובן, דרושים גם פועלים, ואולם לא זהו המובן של המילה "חלוץ". לנו יהיו אנשים 

 esprit de corps-המוכנים "לכל", לכל מה שתדרוש ארץ ישראל. ל"פועל" יש האינטרסים הפועליים שלו, לחיילים ה

שלהם; לרופא למהנדס ולכל השאר יש הרגלים משלהם, אם אפשר לומר כך. אולם אנו צריכים להקים דור, שלא 

יהיו לו אינטרסים ולא יהיו לו הרגלים. מטיל ברזל סתם. גמיש – אבל ברזל. מתכת, שאפשר לחשל ממנה כל מה 

שיש צורך בו בשביל המכונה הלאומית. חסר גלגל? – אני הגלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. 
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צריך לחפור אדמה? אני חופר. צריך לירות? אני חייל. משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, 

אני עושה את הכל. אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם: אני – האידיאה הטהורה של שירות, 

מוכן לכל, אינני קשור בשום דבר; אני יודע רק ציווי אחד: לבנות.

– אין בני אדם כאלה – אמרתי.

– יהיו.

שוב טעיתי והוא צדק. הראשון מבני אדם אלה ישב לפני. הוא בעצמו היה כזה: עורך דין, חייל, פועל במשק חקלאי. 

אפילו לתל-חי בא לחפש עבודת-אדמה, מצא שם את מותו מכדור של רובה, אמר "אין דבר", ומת כבן אלמוות.

)זאב ז'בוטינסקי מספר על יוסף טרומפלדור(

נספח 5 
תכונות:

איזוןנעימות

מסירותישרותכנותרגישות

סלחנותנדיבותראליותחברותיות

יעילותחריצותסקרנותיזמה

זהירותביטחון עצמיעקביותשיקול דעת

החלטיותיציבותתבונהדבקות במטרה

ענווההענקהנתינה
מתן מקום לדעות 

שונות

התחשבותשמחת חייםעדינותצניעות

שאפתנותיצירתיותערניותיסודיות

אהבהאופטימיותאחריותתקיפות

חוש הומורפתיחותמוסריותנימוס



ציון - אביחי

נספח 6  

"אלוהי עד שלא נוצרתי איני כדאי – כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם 
שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזה תכלית והשלמה הייתי נוצר, מכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא 
עוד, שלא להברות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה 

דבר להשלמת המציאות" 

)עולת ראיה ב, שנו(.

נספח 7 

 

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך

במקום שבו מקננת שנאה

תן לי לזרוע אהבה.

במקום שבו עלבון – סליחה

במקום שבו חושך – אור

במקום שבו עצב – שמחה

אדון העולם.

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך

אלוהים תן לי את השלווה

להשלים עם שאיני יכול לשנות.

אנא תן לי את אומץ הלב

לשנות דברים שביכולתי.

ואנא תן לי את החכמה

להבחין בין אלה לבין אלה.

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך

אנא אלי

אנא אלי

עשה אותי כלי לשליחותך
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מקורות להרחבה: 

אנשי קצה – עין איה על ברכות ט, שמב  .1

"ד"א הסכת ושמע ישראל, כתתו עצמכם ע"ד תורה, כדר"ל מנין שאין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה כו'". 

כשם שבקיבוץ הנצרך לישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים 

מסודרים. אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב 

בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר 

ושמחים  הם,  נפש  בעלי  אם  הזה,  העול  את  באהבה  והם מקבלים  לחיים ממוצעים.  הראוי  יותר מהערך  רבות  שעות 

בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו 

את בני אומתם בחיים הממוצעים. כן השרידים אשר ד' קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה המה 

לאומה הישראלית בכללה, אני חומה של תורה ושדי כמגדלות אלו ת"ח. אם אנשי החיל יאבו להיות מתנהגים בחייהם 

בגבול הממוצע, אז תהי' המדינה אבודה ולא תשיג גם ארחות חיים ממוצעים, כי חמס ושד יתרבה בה וידי צריה תשיג 

כדי  יותר מהמדה הממוצעת,  לעבוד  להתנדב  צריכים  אנשי המשמר  ע"כ הת"ח  פני האדמה.  ולכלותה מעל  להדפה 

להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. ע"כ לא נביט אל חלישות הכח המוכרח 

כמעט ברובו להמצא בין ת"ח עמלי תורה, על כתיתות הגוף החומרי ועל המניעה מהמון תענוגי החיים וששון עליזים. כי 

אך בזאת תתקיים התורה בעמל הגופני, הכתיתה נגד החלק המעשי הצריך סבל ועבודה של עיון וגרסא בעמל גדול, 

והרחקה מרגשות העונג של הרחבת החיים, ע"י ההתעמקות הנפלאה בעיונים שכלים מופשטים והגיונים מוסריים, איך 

לישר דרכם של בנ"א להתרומם מעל כל יצר לב האדם למראה עיניו, למען יוכלו בלא משוא פנים להורות לבנ"א הדרך 

הטובה והישרה, שתבא רק בהמתת החפץ הסוער לתענוגי הרוח שהם ראויים אמנם להמון, אבל ראוי להיותם רחוקים 

מלב בעלי עיון עובדי עבודת הקודש לישר דרך העם".

לקוטי תפילות חלק ראשון, תפילה נט   .2

]תשכד[:

"אשרי שומרי משפט עשה צדקה בכל עת. צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך". רבונו של עולם מלא רחמים, 

אוהב משפט. זכני ברחמיך הרבים למשפט דקדושה, שאזכה לשפט עצמי בכל עת על כל הדברים אשר אני עושה, 

ולחשב דרכי ולישב דעתי היטב בכל יום ויום, להשפט בעצמי הן על העבר הן על העתיד, עד שאזכה להוציא משפטי 

לאור, לברר לי דרך ישרה שאלך בה, באפן שאזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך באמת, ולא איגע לריק ולא אלד 

לבהלה, ולא אטה מן המשפט האמת והישר, ולא אטעה את עצמי חס ושלום רק אזכה לשפט ולדון את כל עסקי ומעשי 

באמת לאמתו, למען אזכה לשוב אליך באמת כרצונך הטוב. "כמשפטיך חייני ואשמרה עדות פיך". חוס וחמל עלי בחסדיך 

העצומים, ותזכני שיהיה יצר הטוב שופטי. ואזכה להתבודד בכל יום ולהסתכל על עצמי היטב היטב, ולרחם עלי ולהשפט 

בעצמי על כל המעשים אשר עשיתי מעודי עד היום הזה, ולחשב עצות ותחבולות, איך למלט נפשי מני שחת, ולקבל עלי 

קבלה חזקה בלב שלם באמת לשמר מצותיך וחוקיך ומשפטיך תמיד, עד שיתלהב לבי בהתלהבות גדול וחזק מאד אליך 

באמת כרצונך הטוב, עד שאזכה על ידי התלהבות הלב לכלות ולשרף ולבער כל הרע שנאחז בי, הן הרע שנאחז בי על 

ידי מעשי הרעים, הן הרע שנאחז בי על ידי אחרים, שאני עוסק לדבר עמהם ביראת שמים לקרבם לעבודתך, כאשר גזרת 

עלינו על ידי חכמיך הקדושים שכל אחד מישראל מחויב להשתדל *לקרב* *בני* אדם לעבודתך, כי כל ישראל ערבים זה 

בזה. אבל אתה יודע רבוי המניעות שיש על זה, וגדל התגרות הרע שמתגרה בזה האיש העוסק לקרב רחוקים לעבודתך, 

כי הרע של אלו האנשים רוצה להתאחז בלב המקרבם חס ושלום, להטות לבבו חס ושלום מהשם יתברך.



ציון - אביחי

'ויאמר הנני' – הרב אלימלך בר שאול, 'ריח מים', עמוד 48-47  .3

"הנני לכהונה, הנני למלכות הנני לשחוט, הנני להיהרג" )תנחומא הקדום וירא מד(.

"הנני" – לכל שליחות מטעם ההשגחה העליונה. לכל פקודה מאת ה'. גם הקשה והנשגבה ביותר.

הקב"ה קורא: "אברהם אברהם", והתשובה "הנני".

"הנני" – מיד, וללא שאלה, וללא תנאי.

"הנני" – כולי, ללא שיעור וללא שיור.

ומסתבר: "הנני" של אברהם אבינו הוא תורה לזרע אברהם לדורות עולם.

אדם מישראל, לפי כוחו, זמנו ומקומו. צריך לומר: "הנני" – לאשר נדרש ממנו לפי כוחו ובאותו זמן

"הנני" – לכל אשר יידרש לכלל ולפרט. לכל שליחות, אם נעימה ואם בלתי נעימה, אם קלה ואם

ובאותו מקום.

קשה. אם של הפסד ואם של שכר...

"הנני" – היא הדרך: דרך האדם בעולמו של הקב"ה.
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אני מבקש לפתוח את דברי בשורה הפותחת את המנון תנועתנו, תנועת בני עקיבא - 'יד אחים לכם שלוחה'!

רצח ראש הממשלה יצחק רבין היה רגע של משבר נורא לא רק בתולדות מדינת ישראל בת ה-65, אלא בתולדותיו של העם היהודי 
בן אלפי השנים.

בעברית, משבר הוא מקום מושבה של היולדת, "היושבת על המשבר", ומכאן, שמשבר יכול להיות מקום של צער וכאב, אבל הוא 
יכול להיות גם מקום של לידה והתחדשות. 

באתי לכאן כמייצג של תנועת בני עקיבא בישראל, תנועה בה פעילים היום כ-70,000 חניכים, שרובם ככולם נולדו אחרי הרצח, 
הם לא חוו את המשבר, אבל הם יכולים להיות שותפים יחד עם כולנו לתיקון וללידה מחדש. 

עלינו, הדור אשר חווה את המשבר, מוטלת החובה הכפולה העולה מן המילה משבר: גם לספר להם את הסיפור ולהנחיל להם 
את הלקחים הנובעים ממנו, לזכור ללמוד וללמד ולהקפיד להישמר מכל אבק של שנאה, אלימות ואטימות כלפי הזולת;

וגם – להוליד מתוך המשבר את הדבר החדש.

דבר חדש ואמיתי ייוולד, מתוך מפגש פורה בין זרמים שונים. השלב הבא בתקומת ישראל ייכון כשחברי תנועות נוער ציוניות 
שונות ישלבו ידיים, יקבלו על עצמם את כללי המשחק הדמוקרטי ויחדיו ימשיכו בעזרת השם, לכונן כאן את המדינה היהודית. 

מדינה ציונית היונקת ממורשתה היהודית, ממנה למדים אנו כי יש לנהל מחלוקות, אפילו נוקבות, מתוך כבוד הדדי.

אנו נקראים 'בני עקיבא' על שם התנא רבי עקיבא, שקבע כי הכלל הגדול בתורה הוא "ואהבת לרעך כמוך". הכשלים בחברה 
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על כך כתב יהודה עמיחי את השורות הנפלאות הבאות: 
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שבו היה הבית

אשר נחרב."

את הבית אשר כמעט ונחרב פה, בכיכר הזאת לפני 17 שנה, בתאריך בו נפטרה רחל אמנו, שהיא הסמל לדאגה ולתקווה להצלחת 
הבנים אשר ישובו לבנות את מולדתם, מכאן, מן המשבר הזה, מוטל עלינו לתקן ולבנות מחדש, ביחד! רק ביחד נוכל!



  
  ון, תשע"הומרחש

  

  מדוע הסכמתי השנה לדבר בכיכר?

  מנהל חינוכי של רשת ישיבות ואולפנות בנ"ע יונה גודמן, 

  לשעבר מזכ"ל תנועת בני עקיבא

   
י חבֵר עם וי עם חבַר  יחד השתתפתיכשהייתי נער, 

בכיכר, שנקראה אז  רבות הפגנותבעצרות ובהתנועה 

"כיכר מלכי ישראל". הייתי בהפגנות נגד הנסיגה ובעד 

יהדותה של טיפוח ההתיישבות, והייתי בעצרות בעד 

. כל מי שעמד באותו ערב מדהיםהמדינה. האמת, היה 

בכיכר חשב כמוני. המנחה היה דתי כמוני, השירים 

, ושכנענו את עצמינו שאנחנו נו"היו "משלוהזמרים 

נותר רק לכעוס על הכתבים שדיווחו יפים וצודקים. 

  (אם בכלל) שהיינו מועטים.

הבעיה היא שכמעט תמיד, למחרת הייתה עצרת 

נוספת, של נוער מתנועות אחרות ומציבורים אחרים. 

, התלבש םלפגוש ציבור שלם שדיבר כמוה ונהנ הם אף

  .ם וחשב כמוהםכמוה

כשכל ציבור ממשיך לדבר רק עם עצמו, לא  חברים,

מגיעים רחוק. ככה לא בונים חומה וככה בוודאי שלא 

מרבים ניכור ושנאה במקום רק בונים מדינה. ככה 

רוצה להמשיך להקים מדינה, מי ש מחלוקת בונה.

חייב להיפגש עם אחרים, כולל בעלי הפלוגתא שלו. לא 

לומר את , אלא כדי לדבר. או לטשטש כדי להתנצל

להקשיב לאחר, ויחד לחשוב איך  ;האמת שלו

משך ממשיכים לבנות את הקומה הבאה, מתוך ה

 לקייםעל כן, ברגע שמבקשים  מחלוקות.בירור ה

 דרכותמיכה בבעצרת שאינה עוסקת בפוליטיקה או 

המדינית של רה"מ יצחק רבין, אלא עוסקת בצורך של 

שנה, ביום פעם ב חיוני לבוא. –כולנו להידבר ולהקשיב 

בו יהודי רצח יהודי (!) בגלל דעותיו, להתייצב עם בעלי 

הפלוגתא שלנו כדי לזכור ולהזכיר כיצד נמשיך לנהל 

מתוך ערבות ואחריות, ויכוח העמוק בינינו. ואת ה

לומר בקול צלול שאין אנו מוותרים  1הקשבה וכבוד.

מטר מארץ ישראל או על מצווה מתורת יעל מיל

שאין אנו מוותרים על עם ישראל. ישראל, אך כמובן 

  וכן, להקשיב גם לדברים שלאחרים יש לומר.

חות היסוד צריך לחזור להנַ  הענייןכדי להסביר את 

 הייתההכמיהה לשוב לציון שלנו כציבור וכתנועה. 

יהודיים והדתיים האת חיינו  שליוותהכמיהה שורשית 

תדיר. ראשוני המעוררים לשוב בפועל לארץ בדור הזה 

חלקים מתוך תורה. ברם, עד מהרה התברר כי  נעוהו

רחבים בהנהגתה של התנועה הציונית המודרנית היו 

. חילונית-חילוניים שפעלו להקמתה של מדינה יהודית

הציבה קושי ערכי ורוחני בפני הציבור הדתי.  עובדה זו

נוכח מציאות זו יש מהדתיים שפרשו והכריזו שאם כך 

ק בה. הם מעדיפים נבנית הגאולה, אין להם חל

להמתין בישיבותיהם עד שהקב"ה יארגן להם גאולה 

   2.אחרת, שאופיה תתאם לטעמם

דתית. נוכח מציאות -הציונות נולא כן הייתה דרכ

הדתית הכרעה ערכית -מורכבת זו, קיבלה הציונות

הולכים יחד, למען עם  – ובעיקר תורנית אסטרטגית

ישראל ועתידו. הולכים יחד בכל הנושאים 

המשותפים, אף שיש נושאים יסודיים אחרים השנויים 

אין לנו כוונה  אותה במחלוקת אידיאולוגית עמוקה

דתי האמין בכל מאודו -. הציבור הציונילטשטש

ששיתוף פעולה בנושאי יסוד משותפים הוא לא רק 

. רק כך יכולנו יחדיו התורניתחובתו הלאומית אלא גם 

להקים בע"ה מדינה, לקבץ עולים, להפריח שממות, 

 עתא דשמיא לנצח במלחמות.יילהקים את צה"ל ובס

תנועת הנוער מתוך נאמנות לגישה תורנית זו, הכריעה 

חלק בעצרת  שהיא נוטלתבני עקיבא, דתית -הציונית

מתוך אותם שיקולים ו ,בנושא זההשנה  שתתקיים

   .לנכון להצטרף אף אנימצאתי 

הקיץ ב"צוק איתן" וסיכנו את כתף אל כתף נלחמנו 

וכל להתמודד נרק כתף אל כתף  חיינו אחד למען השני.

  שגרה. שלעם אתגרי העתיד, אף בימים 

 

                                                 
יצחק רבין אלא  העצרת אינה עוסקת בדרכו המדינית שלשאגב, בגלל    1

"חוטפים" חברי הנוער העובד ביקורת חריפה משמאל. אנשי שמאל באחדות, 
מפיקים עצרת אחרת שתעסוק ב"מורשת השלום" ומאשימים את הנוער 

  .העובד בבגידה

על משקל דבריה של המשוררת רחל בהקשר  2
כל הארץ כולה /  -כשומרון במצור אחר: "

 וכבד הרעב מנשוא; אך אני לא אובה בשורת
 ."ורע היא תבואגאולה / אם מפי מצ
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פעולה מספר 1:

מטרת הפעילות הזו היא להכיר את סיפור חייו של יצחק רבין, להיפגש עם מנהיג, לדעת במה הסכמנו איתנו ובמה לא. 

שלב א':

 נשאל מי היה יצחק רבין? �

נראה את הסירטון:

https://www.youtube.com/watch?v=VcyVVtw0WLI#t=221

שאלות לאחר הסירטון:

אילו ערכים למדתם מסיפור חייו של יצחק רבין ז"ל? �

עם אלו ערכים אתם מזדהים ועם אלו אינכם? �

שלב ב':

יצחק רבין ז"ל היה מנהיג שנתן את חייו למען הקמת המדינה והמשך קיומה. לדוגמא למנהיגותו נביא את נאומו בפתיחת 

בית הספר לפיקוד-

יצחק רבין , נאום בטקס סיום ביה"ס לפיקוד ומטה, 27 באוגוסט 1992

לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם, שם פרטי ושם משפחה, זהו צירוף שתי המילים "יהיה בסדר". צירוף המילים 

האלה, שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום-יום של מדינת ישראל, הוא בלתי-נסבל. באחורי שתי המילים האלה חבוי 

בדרך-כלל כל מה שלא "בסדר": יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה, שאין להם מקום. ה"יהיה בסדר" 

מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים, והוא סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. ה"יהיה בסדר", 

אותה טפיחת כתף חבר'מנית, אותה קריצת עין, אותו "סמוך עלי", הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, למקצועיות 

שאיננה, לבטלנות שישנה.

אווירת ה"חפיף" היא, לצערי הרב, נחלת ציבוריים רבים בישראל, לאו דווקא בצה"ל. היא אוכלת בנו בכל פה. ואנחנו 

כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת ש"יהיה בסדר" פירושו שהרבה מאוד לא "בסדר".......

"....מה אני רואה לעצמי זכות וחובה לתבוע מכם?

בראש ובראשונה – אחריות. נותנים בידיכם גורל חיי אנשים אחרים. נותנים בידיכם מסגרות אירגוניות גדולות ביותר, 

שאנשים בעלי ניסיון של עשרות שנים לא זוכים להיות אחראים לדומות להן. נותנים לאחריותכם ציוד לחימה ששווה 

עשרות מיליונים, מאות מיליונים. ואנחנו, שנותנים בידיכם את הסמכות והאחריות לחיי אנשים. לחיי הבנים והבנות 

שלנו, שמים בכם את מבטחנו, אחרי שהוכחתם יכולת וצברתם ניסיון. האחריות שלכם היא מוחלטת, אין לכם אל 

מי להביט מאחוריכם. האחריות נעצרת 

לקראת עצרת הזיכרון לרצח ראש 
הממשלה יצחק רבין
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אצלכם.

אין כבדה וחשובה יותר מאחריותכם לחיי האחרים. רובם המכריע של בני הנוער מגיעים אלינו בהתלהבות, ועם זאת, 

בלתי-אפשרי, כמעט בלתי-אנושי, שלא יהיה משבר כלשהו במעבר מהבית החם, המלטף, אל הטירונות הקשה 

ואוהל הסיירים בחורף, ברגעי המשבר הללו, אחריותכם כפולה ומכופלת.

נופלים קורבנות, חובתנו לעשות הכול כדי לחסוך את  ושכול. במלחמות  וחוזר מהן פגוע  צבא הולך למלחמות 

ואני אומר לכם  המלחמות. אבל לפעמים אין ברירה. נפל בגורלי לבקר בבתי משפחות שכולות רבות בישראל, 

במלוא האחריות, שאין דומה ביקור תנחומים אצל משפחה ששכלה את בנה במלחמה לביקור אצל משפחה שבנה 

איבד את חייו רק משום שחברו פלט כדור, רק משום שמפקדו נתן פקודה לא מקצועית ולא נכונה, רק משום 

שחבריו שיחקו בחומרי נפץ, או ברשת על מסלול המראה. אין ניחומים למשפחה שבנה נפל במלחמה, אבל בני 

המשפחה יודעים אז שבמותו הציל את חיינו. מה תאמר לאם שבנה נהרג רק משום שאחד החיילים לא פעל לפי 

ההוראות והפקודות? שמישהו פלא כדור? נסע במהירות מופרזת? איך נישיר מבט לעיניו של אב, שבנו נהרג בגלל 

שמישהו חשב ואמר "סמוך עלי" או "יהיה בסדר", ושום דבר לא היה בסדר?

בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, חלה ירידה משמעותית במספר התאונות והנפגעים בצה"ל, אבל את 

המשפחות לא מעניינת הסטטיסטיקה. מי ששכל את ילדו, שום מספר ושום אחוז אינם מעניינים את ביתו שנחרב. 

לא התרגלנו ולא נתרגל להרוגים בתאונות בצה"ל, וכל קורבן שכזה מחולל מצב רוח קשה בציבורים רחבים. אני יודע 

שבתנאים שבהם פועל צה"ל עלולות לקרות גם תאונות. אני יודע שצה"ל עושה כל מאמץ למנוע תאונות ונפגעים. 

רק מי ששירת כמוני, בשנות החמישים והשישים, יודע להעריך עד כמה השיפור גדול. אני ער למעשים הגדולים 

למניעת תאונות בצה"ל ואומר לכם: אין די בכך, אל תאמרו: אי-אפשר היה למנוע. אל תאמרו: זו היתה גזרת גורל. 

אין זה כך. הרבה מאוד, כמעט הכול, תלוי בכם. אליכם התכוון ראש-הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, כאשר אמר: 

"תדע כל אם עברייה שמסרה את גורל בנה לידי המפקדים הראויים לכך". אתם הראויים. אתם האחראים.

מה עוד אנחנו תובעים מכם?

אין פשרות  ביחידתו.  ביותר  להיות בעל המקצוע הטוב  חייב  דרגה,  בכל  אנחנו תובעים מכם מקצועיות, מפקד, 

בעניין הזה. מפקד שאינו מקצועי דיו מאבד את סמכותו מהרגע הראשון. חייליו מבחינים בכך מיד, ואפילו אם אינם 

אומרים לו, הם לא ילכו אחריו לשום מקום. להיות חייל מקצועי לקראת שנות האלפיים פירושו, מבחינתכם, ללמוד 

ללא הרף, להתעדכן, לדעת הכול, להטמיע את החומר, להתאמן, לתרגל, לא להרפות.

אנחנו תובעים מכם יוזמה ותושייה. מפקד בצה"ל אינו יכול לחכות שאחרים יעשו עבורו את המלאכה, שאחרים 

יבואו עם הרעיונות הנכונים, מפקד בצה"ל חייב להתסיס את מוחו ללא הרף, לחפש פתרונות, להציע רעיונות, 

צה"ל  חייב  האלפיים  בשנות  פעילות.  תחום  בכל   – מקורי  גם  אפשר  ואם   – ראשון  להיות  כדי  ולהפעיל  לפעול 

במפקדים וקציני מטה שמוחם פורה. אני מכיר אתכם ושכמותכם: אתם כאלה.

אנחנו תובעים מכם שכל ישר. צה"ל בנוי על פקודות ונהלים. אי-אפשר אחרת. אבל גם במסגרת הפקודות והנהלים 

יש מקום להפעיל את השכל הישר לנוכח הנסיבות המשתנות. מפקד טוב הוא זה שרואה את הדברים נכוחה, מנתח 

את המצב בצורה הנכונה ביותר ומוצא את הפתרון הטוב והפשוט ביותר.

אנחנו תובעים מכם להיות בני-אדם. קל מאוד להשתכר משררה וכוח. הבנים והבנות שלנו, החיילים שלכם, הם 

כחומר ביד היוצר – ואתם היוצרים. חובתכם כמפקדים למצות את המקסימום מחיילכם, 

וצברתם ניסיון. האחריות שלכם היא מוחלטת, אין לכם אל מי להביט מאחוריכם. האחריות נעצרת 

לאמן ולתרגל אותם כדי שיהיו החיילים הטובים ביותר, להוציא מהם ליטרים של זיעה ואף לא טיפה 



יצחק רבין ז"ל

אחת של דם, אבל גם לדאוג לכסות אותם בלילה, להמתין להם אחרי מסע מפרך עם הסנדוויצ'ים והשתייה, להיות 

איתם ברגעים הקשים, להיות אב וחבר כשצריך.

אנו תובעים מכם דיווח אמת. אין תחליף לדיווח אמת – ובזמן, כדי להגיב ולפעול נכון. חובתו הראשונה של כל מפקד 

בכל עת היא לדווח אמת, גם אם היא מרה, בין שהיא לטובתו ובין שהיא לא לטובתו. דיווח שאינו אמת גורר אחריו 

החלטות שגויות שסופן קשה, עד כדי סיכון המשימה והחיים.

אנו תובעים מכם דוגמה אישית, משמעת, וגאווה, ומוטיבציה, ויש לכם מכל זה, והגעתם לכאן עם כל אלה.

בוגרים,

משפחות,

אורחים,

בפרוס תקופת החגים, לקראת השנה החדשה, אני מאחל לכולכם מכל הלב שנה טובה שנישען עליכם בהחלטותינו, 

שתדעו מלאכתכם ותעשו אותה היטב.

שנה טובה.."

שאלות:

 איזה תכונות צריך להיות למפקד על פי הנאום הזה? �

עם אילו תכונות אתם מסכימים ועם אילו לא? �

סיכום:

יצחק רבין ז"ל היה לוחם, מפקד ומנהיג, את התכונות שנפגשנו איתם בפעולה הזו יש עוד הרבה מה ללמוד, עם כל מה 

שאנחנו לא מסכימים עם דרכו הפוליטית. 

עם כל המחלוקת שיש לנו איתו אין זה סותר את רצוננו ללמוד מהתכונות החיוביות שלו ולחלוק על הדברים שלא הסכמנו 

איתו.
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פעולה מספר 2: איך חיים במחלוקת?

פתיחה:
רצח יצחק רבין ז"ל פער פצע גדול בתוך עם ישראל, פצע שחילק אותנו, גרם לנו להרבה ריחוק אחד מהשני, כדי להשיב 

את האהבה למקומה, להשיב את מי שאנחנו באמת, עם אחד, ביחד, אנחנו צריכים לזכור כמה נקודות יסוד והפעולה הזו 

תתייחס לכך.

שלב א':

נקרא את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי-

רבי שמעון בן יוחאי אומר: משל לשתי ספינות קשורות בהוגנין ובעשתות ובנו עליהם פלטין ]ארמון[ והעמידום על גביהם, 

כל זמן שהספינות קשורות, פלטין קיימים, פרשו הספינות – אין פלטין קיימים... ]ילקוט שמעוני עמוס רמז תקמ"ח[

מי הם שתי הספינות במשל של רבי שמעון בר יוחאי?

מה הוא הארמון? 

מה צריך לעשות כדי לשמור שהארמון ישאר על כנו?

תובנה:

ריבונו של עולם, יצר בעולם יצירה מיוחדת, עם ישראל שמה, עם ייעוד מיוחד, אבל את הייעוד אפשר להוציא אל הפועל רק ביחד, 
כשעם ישראל מאוחד, קשור אחד בשני, רק כך נצליח לגרום לארמון המלך להתקיים. 

שלב ב':

נקרא את שירו של יהודה עמיחי-

מן המקום שבו אנו צודקים / יהודה עמיחי

ִמן ַהָמּקֹום ֶשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים,

ֹלא ִיְצְמחּו ְלעֹוָלם

ְפָּרִחים ָבָּאִביב.

ַהָמּקֹום ֶשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים 

הּוא ָרמּוס ְוָקֶשה

ְכּמֹו ָחֵצר.

ֲאָבל ְסֵפקֹות ְוֲאָהבֹות עֹוִשׂים

ֶאת ָהעֹוָלם ְלָתחּוַח

ּכמֹו ֲחַפְרֶפֶּרת, ּכמֹו ָחִריש.

ּוְלִחיָשה ִתָּשַּמע ַבָּמקֹום

ֶשּבֹו ָהָיה ַהַבִּית

ֲאֶשר ֶנֱחַרב.
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שאלות:

 מה יהודה עמיחי מנסה לומר לנו בשיר הזה? �

 האם יש סיכוי שנהיה לא רק צודקים?  �

רצח רבין ז"ל העלה למודעות של כולנו שיש בעיה חמורה ביחס שלנו אחד לשני, אם הגענו למצב שבו יש אפשרות 

במחשבה אפילו לרצוח יהודי זו בעיה של כולנו, ועל כולנו להילחם בכך ולא לתת למחלוקות בינינו להביא אותנו לידי 

שפיכות דמים ואלימות. 

נסיים בדבריו של הרב אבינר:

נפל ראש ממשלה בישראל / הרב שלמה אבינר )מחשוון תשנ"ו(1 

יום שחור לישראל. אולי היום הכי שחור מאז קום המדינה. חטא נורא כפול ומכופל. נרצח יהודי על ידי יהודי בארץ 

ישראל וכאילו למען ארץ ישראל. יתר על כן, נרצח ראש ממשלה בישראל. ראש ממשלה, זה היה ראש ממשלה. 

הוא אינו אדם פרטי. הוא מרכז את האומה. בתור אדם פרטי, אפשר להטיח נגדו ביקורת כאדם אל חברו. בתור 

ראש ממשלה, צריך לדבר כלפיו בחרדת קודש. מעשה שבזמן כהונתו הקודמת, נכנס תלמיד חכם אחד אצל רבנו 

וגופרית על ראש הממשלה בסגנון נורא. רבנו הקשיב ולא רצה להשיב. כאשר יצא  הרב צבי יהודה, ושפך אש 

אותו תלמיד חכם, אמר רבנו: על ראש ממשלה בישראל, איני יכול לדבר בסגנון זה. לרצוח ראש ממשלה בגלל 

שאין מסכימים איתו, אינו רק רצח יהודי, אלא מעין רצח המדינה, מעין סגירת המדינה. וכי כך אפשר לנהל מדינה, 

שכאשר אין מסכימים עם ראש הממשלה, ואפילו יש למישהו ביקורת נוראה ונוקבת עליו – הורגים אותו?!

חיפשנו בכל התנ"ך ולא מצאנו שדוד אמר ביטוי חריף נגד שאול המלך, אע"פ שהיה נרדף כל חייו על ידו על לא 

עוול בכפו, ובודאי שלא עלה על ידו לפגוע בו, וכאשר כרת כנף מעילו דווקא כדי להוכיח לו זאת, בכל זאת מצפונו 

הציק לו מאד איך פגע בבגדו של המלך. וכאשר סיפר לו הנער שהוא קיצר חיי שאול, ושאת כתרו הוא הביא לדוד, 

ובודאי חשב שהוא איש בשורה, ושדוד יקבל אותו בשמחה ויתן לו כבוד גדול, לא כן! דוד קרע בגדיו, בכה וצם ואמר 

לו: "איך לא יראת לשלוח ידך לשחת את משיח ד'".

כולנו קורעים בגדינו ובוכים על אדם יקר בישראל, שמסר חייו לאומה, ואף על פי שלפי הבנתנו חלק ממעשיו לא 

היו רצויים, ברור שכוונותיו היו רצויות, ואף על פי שהוא זמם לצמצם שטח מדינת ישראל, הוא חשב שבזה הוא 

מציל את כל העם היושב בציון.

אבל לא רק אותו רוצח אשם, כולנו אשמים, כל אלה שמדברים בסגנון של שנאה באומה, מכל המפלגות ומכל 

הזרמים. כאשר מדברים בשנאה, לאט נשחק הקשר אל הזולת, שוכחים שהוא אדם מישראל, אלא חושבים שהוא 

חיה פוליטית בעלמא שאפשר להשמידה. הרוצה ינק צידוק ולגיטימציה מאוירה בה מושמעים ביטויים כגון רבין – 

בוגד – מוסר – רודף – רוצח – ערב רב. וכי יש פלא שירצה להורגו! אנשים רציניים באים ושואלים ברצינות: האם 

לרבין יש דין רודף ורוצח? אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה! לאן נפלנו שיש מעיזים להעלות על דל שפתותיהם 

שאלות כאלה! איך לא השתיקו בנזיפה כל המדבר מתוך שנאה על ראש ממשלת ישראל ואף על כל אדם בישראל!

אלו דברים כל כך פשוטים שאמרתי בעניי בכ"ו באב תשנ"ה בערוץ 7: "...המפגין שיכה צריך לדעת שזו יוזמה פרטית 

שלו, וקל וחומר מי שיפעל באלימות עוד יותר גדולה וישתמש בנשק, צריך לדעת 

מראש שאף אחד אינו עומד מאחוריו, שמראש כולם מוקיעים אותו ומגנים אותו, שאף אחד לא ידבר איתו כאשר 

הרב שלמה אבינר הוא רבה של שכונה א' בבית אל, וראש ישיבת עטרת ירושלים בירושלים. מהרבנים הבולטים בציונות הדתית. נודע   1

בספרים הרבים )מעל מאה( שיצאו עפ"י שיעוריו ובתשובות ההלכתיות והאמוניות שהוא עונה מדי יום.
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ישב בבית הסוהר. הוא צריך לדעת שזהו השיגעון הפרטי שלו, שנאת התפרצות האלימות הפרטית שלו, שאף אחד 

אינו מצדיק אותו. נדע שלמלחמת דעות יש מקום, אבל לא באלימות, לא בהרמת יד יהודי על יהודי, ואפילו לא 

בביזוי ובשנאה, אלא רק מתוך שמירת פתיל האהבה והאחווה".

תמיד ידענו שאין מקבלים מדינה על מגש של כסף, שדרך תחית האומה סוגה בייסורים – אבל לפרק נורא כזה 

של רצח ראש הממשלה כאילו למען ארץ ישראל, לגיוס השנאה למען עם ישראל – לא פיללנו. אך בל נתייאש! 

זה יהיה לנו ללימוד אכזרי ונורא שלא בכח אפשר לכפות דעות על הזולת, אלא רק מתוך שכנוע ואהבה. אחרי 

פרשת אלטלנה, כתב רבנו הרב צבי יהודה שעלינו להוסיף אמונה ואהבה, לא לתת לרפיונות השנאה להתאחז בנו, 

אלא להתבצר ב"מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית")לנתיבות ישראל א קכח(. 

נחדל מביטוי שנאה מכל המפלגות ומכל הצדדים, שכל ביטוי שנאה גורר תגובה נגדית, וכן חוזר חלילה, והשנאה 

הולכת וטופחת ככדור שלג, עד שבאה לידי ביטוי באגרוף ואף ברצח, כעדות התורה שלפעמים אדם רוצח חברו 

מפני שהוא "שונא לו מתמול שלשום".

נזכור כולנו את הקריאה הגדולה של רבנו הרב צבי יהודה "את אחי אנכי מבקש", כאשר הגיעו לפני קום המדינה 

)לנתיבות ישראל א קו(. מעתה נסתכל כח איד על  ההתנגשויות בין המחתרות השונות עד לידי שפיכות דמים 

המעלות של חברינו, ולא על חסרונותיהם. מעתה ישמור כל אדם מכל מפלגה ומכל ארגון את איכות דיבורו ויבין את 

אחריותו הנוראה. מעתה בל יחליט כל אחד שרק אתו כל האמת וכל הצדק. מעתה, אל יחפוץ אדם להטיל דעתו 

בכפיית ידיים על חברו. מעתה אל יגביה אדם ידו על חברו. מעתה יבטא כל האזרח בישראל את חילוקי הדעות 

רק במסגרת הדיבור והכתיבה באופן ישר. מעתה יזכור כל אחד שגם כוונות זולתו לטובה. מעתה יחפש כל אחד 

דרכים להתאמה, לשיחה ולשיתוף פעולה. 

כולנו רוצים שלום עם אויבינו אך מחולקים אנו בדרכים. אך בשלום בינינו, בין אחים, ודאי כולנו חפצים מיד בשלום. 

אם אחרי נפילת ראש ממשלתנו, ראש ממשלתנו של כולנו, נלמד את השלום בינינו, אז זאת תהיה נחמתו ונחמתנו. 

נתאגד כולנו, שנוכל לומר שלא לחינם היתה נפילתו, אלא שמעתה החל להיבנות השלום הפנימי בתוכנו.

מעתה נחוס כולנו על נפשנו ועל נפש עמנו, נחדל מחילול השם הנורא של פירוד ושנאה, ונגדיל את קידוש השם 

הנפלא של "רב שלום בניך – בוניך". 







מדריכים יקרים! 

החודש הזה אינו יכול להישאר ברמת הפעולות הנחמדות לבדן; יש בנושא הזה ערך משמעותי שבני עקיבא צורבת בלב 

של החניכים, והצריבה הזו תלויה בכם... בהצלחה רבה!

אם כתבתם פעולות בנושא אנא שלחו ל: r-hadracha@bna.org.il; בין השולחים יוגרל פרס.

מהי העשיה שאנחנו יכולים לעשות בעקבות הנושא שלנו?

אלו תובנות חשוב לי שהחניכים שלי יכירו אחרי החודש?

איך אייצר הזדהות עם התובנות האלה?

רציונל
ופרצת – מגדילים את השבט )איך?(

בכל פעם מחדש אנחנו נפגשים ברצון לפרוץ את השבטים שלנו, אך לשם פריצה אנחנו צריכים להקדים נקודה 
ראשונית, שבה השבט מכיל את כל החניכים שכבר חברים בו. בכל שבט יש חניכים מקובלים יותר ופחות, ומטרת 
השבוע היא לאפשר לכל חניך וחניכה להרגיש הכי טוב בעולם בשבט שלהם; שהשבט יהיה מקור הכוח והחיבור שלהם, 
מאחר שחשיבות השבט חיונית להגדלת התנועה. נבין עד כמה השבט חשוב, נעסוק בתפקידנו להביא חברים לשבט 

ובעיקר בשפה של שבט שמקבלים בו את כולם, ותיקים וחדשים, דומים ושונים.

מה הנושא אומר לי?





שבוע שני  ⋅  פעולת שבת  

נבטים - ניצנים 
משך: כ-60 דקות

  

"המון חברים, בכל מיני צבעים..."

פתיחה: 
זו טובה בציור, זה טוב בכדורסל, זו אוהבת לטייל וזה אוהב לשיר. ההוא זריז, ההיא מתלהבת, ההוא חייכן וזו מסודרת – 

השבט שלנו מכיל כל כך הרבה גוונים. בפעולה זו נלמד יחד שרק אם נצליח לתת מקום לכל הצבעים הקיימים בשבט 

שלנו – ניצור אוירה טובה ומקבלת ונוכל להגדיל את השבט ולהביא עוד חניכים.

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו שהשבט מכיל מגוון חניכים, וכל אחד הוא מיוחד.. 1

החניכים יכירו בכך שעל מנת שתהיה אווירה טובה בשבט חשוב שכל חניך וחניכה בו ירגישו שייכות.. 2

החניכים יחשבו כיצד הם יכולים ליצור מקום בשבט לעוד חניכים.. 3

ציוד נדרש: 
פתקי מגבלות  �

מספרים 1–15 על גבי דפים  �

קטע מצולם �

סיטואציות �

תכונות �

צ'ופר �

גוף הפעולה:

השבט שלנו בנוי מאחד ועוד אחת ועוד אחד ששונים זה מזה, ורק כאשר נפתח את הלב ואת העיניים יהיה בו  א. 

מקום לכולם.

חלקו לכל חניך בשבט פתק עם מגבלה מסוימת: בלי יד, בלי רגל, בעיניים עצומות, ללא חוש שמיעה, ללא יכולת לדבר, 

בישיבה, ברגליים צמודות, דיבור ג'יבריש, ללא יכולת להניע את הראש לצדדים וכד'. 

בקשו מהשבט להסתדר לפי קטגוריות: גובה, מידת נעליים, צבע עיניים )מהבהיר לכהה(, ותאריך יום הולדת )תשרי עד 

אלול(. 

בגלל המגבלות סביר להניח שיידרש להם זמן להסתדר. כוונו אותם להיעזר זה בזה, שכל אחד יתרום מעצמו כדי לעזור 

לאחרים.

שאלו את החניכים: 

האם היה לכם קשה להסתדר לפי הקטגוריות?  �

איך הצלחתם בסוף? �
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רק כאשר נעזרתם זה בזה, חשבתם זה על זה והבטתם לראות מי לא מסתדר ומי צריך את עזרתכם – הצלחתם לעמוד 

במשימה!

נעמיק בהבנה שצריך ליצור מקום בעצמנו על מנת להכיל חניכים נוספים בשבט  ב. 

חלקו לחניכים את הקטע על השקעים והבליטות של החוזה מלובלין, וקראו אותו יחד )נספח 1(.

כדי ליצור קבוצה שמכילה את כל החניכים, כל אחד צריך לתרום מהתכונות הטובות והמיוחדות שבו – אבל גם להכיל 

אחרים ולתת מעצמו לחבר שלפעמים קשה לו.

הציעו לחניכים לשתף בסיטואציה שבה חבריהם לשבט עזרו להם במשהו שהם עצמם התקשו בו.

לכל אחד בשבט יש תפקיד ומשמעות ג. 

פזרו על הרצפה את המספרים 1 עד 15 )אפשר יותר, כמספר החניכים(. העמידו את החניכים במעגל סביב המספרים 

המפוזרים. על החניכים לדרוך על המספרים לפי סדר עולה )1, 2, 3 וכן הלאה(, ובכל פעם יכול רק חניך אחד לדרוך על 

המספר. אסור לחניך לדרוך ברצף על שני מספרים, ואם שני חניכים דורכים על מספר בו בזמן – יש להתחיל מההתחלה. 

יצליחו  ביניהם מרגע שמתחילים. לאחר שהחניכים  לדבר  לחניכים  בפעם הראשונה שחקו את המשחק כאשר אסור 

לעמוד במשימה )או לאחר חמישה ניסיונות שלא הצליחו...( שחקו פעם נוספת – אך הפעם יהיה מותר לחניכים לדבר 

ביניהם ולתאם מתי כל אחד דורך ועל איזה מספר )והם כמובן יעמדו במשימה בקלי קלות(.

שאלו את החניכים: 

מתי היה לכם קל יותר לבצע את המשימה, בפעם הראשונה או בפעם השנייה? �

מדוע היה לכם קשה )או: מדוע לא הצלחתם( לעמוד במשימה בפעם הראשונה? )לא דיברנו זה עם זה, לא הייתה  �

תקשורת טובה, לא כל החניכים השתתפו(.

שימו לב לנקודה חשובה – כל החניכים יכלו להשתתף רק כשאפשרו לכולם להשתתף. רק בפעם השנייה, כאשר כל חניך 

וחניכה ידעו שיש להם תפקיד במשחק, הם יכלו להשתתף ולמלא את תפקידם.

מקום  לנו  שיש  יודעים  אנחנו  כאשר  לסניף  לבוא  לנו  ושכיף  לנו  שטוב  מרגישים  אנחנו  שלכם:  השבט  על  רגע  דברו 

משמעותי בשבט, שלכל אחד מאתנו יש מה לתרום ולהוסיף. התפקיד של כל אחד מאתנו הוא לוודא שגם לשאר החברים 

בשבט תהיה אותה תחושה טובה, גם אם לעתים הם שונים מאתנו.

איך בתכלס יוצרים מקום בשבט לחניכים נוספים? ד. 

נסו להגיע עם החניכים להבנה שעל כל אחד ואחת להיות שותפים פעילים בקבלת חניכים חדשים, גם אם לפעמים הם 

עשויים להיות שונים מאתנו.

ספרו לחניכים את הסיטואציות שלהלן, ונסו לחשוב אתם על פתרונות. 

אחת  את  להעלות  אפשר  אין,  אם  בסיטואציות.  לדון  להם  ולתת  לשניים  השבט  את  לחלק  אפשר  זמן,  יש  אם   – למדריכים 
הסיטואציות בפני השבט כולו ולדון בה בקצרה

סיטואציה א:

בוריס עלה לא מזמן מרוסיה, הוא ומשפחתו נמצאים בארץ חודשים מספר. לאחרונה הוא פגש את ראובן, חבר מהשכונה, 

וראובן סיפר לו על בני עקיבא ואמר שממש כדאי לו להצטרף, כי יש פעולות, טיולים, מדריכים שווים והרבה חברים! בוריס 

קצת חשש להגיע למקום נוסף שהוא לא מכיר, אך לאחר כמה שכנועים של ראובן הוא החליט לנסות. 

בפעולה הראשונה באמת התגלו קשיים מספר; השפה הלא מוכרת שהוא עדיין לא שולט בה והשבט שכבר מגובש והוא 



נבטים - ניצנים

צריך להיכנס אליו... 

איך הייתם עוזרים לבוריס להשתלב בשבט? �

סיטואציה ב:

לב  כל ההתלהבות שמת  ובתוך  ושווה,  מטורף  להיות  על שהולך  בהתלהבות  כולם מדברים  ובא.  מסע פסח מתקרב 

ששרה, החניכה החדשה שהצטרפה לשבט לפני שבוע, נראית קצת עצובה בכל פעם שמעלים את עניין המחנה. ניגשת 

אליה ושאלת למה היא לא משתתפת בהתלהבות, והיא אמרה שהיא עדיין לא מרגישה שייכת ושהיא מפחדת לצאת עם 

הקבוצה לטיול של יומיים, כי אולי היא תרגיש לבד.

מה היית עושה כדי ששרה תרגיש שייכת ותיהנה גם היא במחנה? �

תכונות מכוננות ה. 

למדריכים – המתודה הזו נועדה כדי להעלות את המודעות לתכונות הנצרכות אצלנו בשבט, השתמשו בה רק אם יש פנאי

פזרו על הרצפה פתקים עם שמות תכונות ובקשו מהחניכים לבחור יחד את התכונות שאנו צריכים על מנת להצליח לקבל 

חניכים חדשים לשבט.

התכונות:

אכפתיות

אחדות

שמחה

אהבה

עזרה

חריצות

הקשבה

נתינה

זריזות

קבלת האחר

דאגה

שיתוף פעולה

סכמו את הפעולה: 

ראינו בפעולה שהשבט שלנו מורכב ממגוון חניכים השונים זה מזה, והקבלה של כולם והאכפתיות מכל חניך וחניכה הן 

שיוצרות אצלנו אווירה טובה. כדי להגדיל את השבט אנחנו צריכים לדעת לקבל, להכיל ולפתוח את הלב עוד ועוד.

הצעה לצ'ופר: 
"כל אחד הוא מיוחד" )נספח 2(.
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נספחים

נספח 1 

"כשהפלגתי ללכת בעובי היער נזדמן לי לראות אדם המקים לעצמו בקתה מן העצים שחטב, 

ובכל עץ שהיה בו גדם ובליטה לא טרח לישר ולהחליק, אלא נקב חור בזולתו – למול בליטה, 

וכך חיבר את העצים אחד לאחד.

לאהוב – פירושו להתאים את עצמך לזולתך, ולא על ידי קיצוץ בליטותיו!

עליך לקדוח חור כדי לקלוט ולשבץ אותו בתוכך, 

ועל ידי זה שאתה מחבר אותו אליך – אתה מחובר אליו" 

)החוזה מלובלין(.

נספח 2

כל אחד הוא מיוחד,

באיך ובמה שהוא אוהב.

בכל אחד, 

כן, בכל אחד

יש יופי, טוב, יש אור וגם צל.

אבל,

רק כשכולם בלב אחד,

מפשילים שרוולים, פושטים ידיים,

רק אז היופי, הטוב והאור של כולם,

פי שבעתיים.



וכולנו אור איתן!

פתיחה: 
השבט. איזה מקום גדול... מקום של חיבור, אחד ועוד אחת ועוד אחד שיוצרים יחד מעגל קסום של כוח. כוח לחלום, כוח 

לגדול, כוח לעזור זה לזה וכוח להוציא מטרות משותפות לפועל. ואנחנו רוצים להגדיל את המעגל הזה! להגדיל, ממש 

בפועל.

מטרות הפעולה:
החניכים יעמיקו במהות השבט, במשמעות של להיות חלק מחבורה.. 1

החניכים יכירו בכוח הגדול שלהם להניע דברים כחבורה.. 2

עצמת השבט תגדל ותתחזק בפעולה, ומתוכה ייגשו החניכים להגדלת השבט בפועל.. 3

העשרה למדריכים: 
o  )השיר 'כיוון אחר' )שלומי שבת ואודי דוידי

ציוד נדרש: 
פתקי משימות אישיות  �

מעטפה עם משימה קבוצתית  �

סיפור  �

פתקים ריקים �

עטים  �

בלונים �

צ'ופר �

רמקול שמתחבר לסלולרי �

גוף הפעולה:

התחילו בלמידה על כוחה של הקבוצה, על הרצון שלנו להיות חלק מחבורה משמעותית שעובדת בשיתוף פעולה  א. 

ורוצה להניע דברים בעולם

חלקו לכל חניך וחניכה פתק ובו משימה אישית, והקציבו דקות מספר למילוי המשימה. 

דוגמאות למשימות אישיות:

V   לקפוץ על רגל אחת

V   לשיר את המנון בתנועה במנגינה אחרת

שבוע שני  ⋅  פעולת אמצע שבוע

נבטים - ניצנים 
משך: כ-60 דקות
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V   לספר בדיחה לחבר/ה

V   להצטלם עם מבוגר שהיה בילדותו בבני עקיבא

V   לאסוף ארבע חתימות ממוכרים בחנויות הקרובות

לאחר שהחניכים מילאו את משימותיהם, תנו להם מעטפה ובה משימה קבוצתית. על המשימה להיות מאתגרת, קבוצתית 

ומכילה די תפקידים כדי שכל חברי השבט יוכלו להשתתף בה.

דוגמאות למשימות קבוצתיות:

V   .עליכם לתכנן סמל שבטי ולבנותו מחומרים הנמצאים בהישג יד

V    עליכם לכתוב שיר על השבט. לשיר יהיו קצב, ארבעה בתים ופזמון. לאחר כתיבת השיר עשו חזרות מספר ואז הציגו

את השיר לפני המדריכים.

שאלו את החניכים:

היכן נהניתם יותר – במילוי המשימות האישיות או במילוי המשימה הקבוצתית?  �

מה מיוחד בעבודה קבוצתית? מה יש בקבוצה שאין ביחידים? )שיתוף פעולה, עבודת צוות, כל אחד תורם מכישרונותיו  �

ועוד(.

קראו את הקטע מתוך הסיפור 'חוטים על ההר' של רות עציון )נספח 1(. ב. 

למדריכים – הסיפור 'חוטים על ההר' נכתב לזכרה של עטרה פלס-אלון. עטרה גדלה ביישוב כוכב השחר מאז מלאה לה שנה וחצי 
ועד לנישואיה. לאחר כשנה חזרה לגור ביישוב עם בעלה ועם בתה ראשית, וכאן נולד בנה, איתן. דרכה של עטרה היתה מיוחדת, 
בהירה ומלאת עשייה, אך היא נקטעה בִאּבה בהיותה בת 25, עת נהרגה בתאונת דרכים סמוך ליישוב. הספר נכתב כדי להנציח 
את קווי אישיותה המיוחדים של עטרה. בעת בקשתנו לצרף קטע מהסיפור לחוברת הפעולות, ביקשה אמה של עטרה שנספר עליה 

מעט. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

לאחר שהבנו שיש בקבוצה כוח גדול יותר מיש ליחיד, נתקדם שלב נוסף – נלמד שלחבורה שלנו יש כוח להניע  ג. 

דברים ולהוציא לפועל מטרות משותפות.

חלקו לכל חניך וחניכה פתק ובלון. על הפתק יכתבו החניכים חלום שיש להם, יקפלו אותו, יכניסו לתוך הבלון – וינפחו 

את הבלון. על החניכים כעת לזרוק את הבלונים, לא לתפוס אותם ולמנוע מהם לנחות על הרצפה. בתחילה על כל אחד 

להעיף את הבלון שלו, ובמשך דקה לוודא שלא ייפול על הרצפה. לאחר מכן תינתן משימה הקבוצתית – להעיף את 

הבלונים ולוודא ששום בלון לא ייפול על הרצפה במשך שלוש דקות, כאשר כולם עוזרים לכולם.

לאחר שהחניכים יעמדו במשימה, כל חניך וחניכה יחזיקו בידו בלון של חניך אחר. התיישבו חזרה במעגל. 

שאלו את החניכים:

מה חשתם כשכל הקבוצה עזרה לכם שהבלון שלכם לא ייפול על הארץ? )שותפות, אכפתיות, חברות, אחריות(. �

כקבוצה יש לנו כוח לעזור זה לזה, לתמוך בחלום זה של זה, לקבל בעצמנו כוח וחיזוקים מהחברים לשבט. מעבר לזה 

יכולים להיות לנו חלומות משותפים גם כקבוצה.

אמרו לחניכים להוציא את החלומות מתוך הבלונים. עשו סבב, שבו כל אחד יקריא את החלום שבידו – והקבוצה תצטרך 

לנחש של מי החלום.

המלצה – תנו לחניכים משימה עד לפעולה הבאה: להגשים את החלום שבידם לחברם, ובתחילת הפעולה הבאה הקדישו 

דקות מספר להגשמת החלומות.



נבטים - ניצנים

בעזרת הכוח שלנו אנחנו רוצים להסתער על המשימה – להגדיל את השבט! ד. 

חשבו עם החניכים על דרכים אפשריות להגדלת השבט בפועל )או חשבו לפני הפעולה איזו דרך תוכל להתאים לשבט 

שלכם, ובחרו בה(. בחרו את אחת האפשרויות )או חשבו על אפשרות חדשה( וקבעו עם החניכים זמן למילוי המשימה.

מבחינה  הוא  בהם  השבט  בהגדלת  שהצורך  לשבטים  מתאימות  שלהלן  שההצעות  לב  שימו  מספר;  הצעות  לפניכם 

מספרית, הגדלת מספר החניכים בשבט:

חבר מביא חבר – חלקו לכל חניך וחניכה דף, והנחו אותם לכתוב חמישה שמות של חברים מהכיתה, מהשכונה,   .1

מהיישוב או מהעיר שעדיין אינם מגיעים לבני עקיבא. בשלב הראשון החניכים יכתבו את שמות החניכים ואת מספרי 

הטלפון שלהם, בשלב השני כל אחד מהם ידבר עם החברים ויספר להם על הפעילות בבני עקיבא ויזמין אותם אליה, ובה 

בעת המדריכים יעשו סבב טלפונים לחברים ויזמינו אותם גם הם.

גיוס שבטי – חברי השבט יתחלקו לקבוצות, וכל קבוצת חניכים תלך עם אחד המדריכים לבית ספר אחר ותספר   .2

לבני הגיל המתאים על הפעילות בבני עקיבא. הצעה: חלקו צ'ופר נחמד עם סוכרייה שתכינו עם החניכים מראש ותלו 

בכיתה שלט עם פרטי הפעילות כדי שכולם יזכרו מתי ואיפה יש פעולה.

פרסום – הכינו עם החניכים שלטים הקוראים לילדים בגיל השבט להצטרף לפעילות השבטית. ציינו בשלטים זמן   .3

ומקום של פעולת אמצע שבוע, ותלו את השלטים במקומות רלוונטיים )ליד המתנ"ס, ליד בתי הספר וכד'(.

ההצעות שלהלן הן למדריכים שמספר החניכים בשבט הגיע למיצוי המקסימלי שלו )כמו ביישובים, בקיבוצים, במושבים 

וכד'(, והמשמעות של הגדלת השבט היא מבחינת האיכות – לשים לב לכל חניך וחניכה, להגדיל את המשמעות של כל 

אחד ואחד בשבט, לוודא ששום חניך לא יהיה בשוליים, להרחיב את המקום בלב:

להכיר מחדש – חלקו את חברי השבט לזוגות; שימו לב שהזוגות יהיו מגוונים ולאו דווקא של חברים שכבר מכירים   .1

היטב. חלקו לכל זוג משימה ושלחו אותם למלא אותה בזמן קצוב. דוגמה למשימה: על כל זוג להכין יחד מאכל מסוים 

בבית של אחד מהם. 

נפגשים בסלון – בחרו חניכים מספר וארגנו אצלם בבית מפגש שבטי. חשיפת העולם שממנו החברים לשבט   .2

מגיעים תקרב את חברי השבט ותגבש אותם. במהלך המפגש אפשר לשחק, ללמוד או לשמוע שיחה קצרה מפי אחד 

ההורים. כמובן – תאמו מראש עם החניכים ועם הוריהם זמן נוח, הבאת כיבוד, כיסאות וכד'.

תקנון שבטי – חשבו עם החניכים מהם הדברים החשובים ביותר כדי שכל חניך וחניכה ירגישו בנוח בשבט, ירגישו   .3

שמקבלים אותם כמו שהם, ירצו לבוא לשבט וייהנו מהפעילות המשותפת. הכינו עם החניכים רשימת כללים או עקרונות 

שבעזרתם תגדילו את המקום של כל חניך וחניכה בשבט. אפשר לחלק לכל אחד העתק של התקנון, לתלות בחדר, 

להראות לקומונרית וכו'.

דברו עם החניכים על הכוח לחלום ולהגשים, על הקבוצה שבכוחה לפעול יחד ועל הרצון להסתער עכשיו על הגדלת 

השבט, גם באיכות וגם בכמות!

סכמו: 

למדנו בפעולה כמה כוח יש בקבוצה שלנו ועד כמה הכוח הזה גדול ומשמעותי. בתחילת הפעולה ראינו שהרבה יותר 

כיף ומשמעותי לעשות דברים יחד )משימה אישית לעומת משימה קבוצתית(. בסיפור ראינו איזה כוח יש לקבוצה – כוח 

המשפיע עלינו ביום-יום. התקדמנו שלב נוסף ודיברנו על כך שעם הכוח הזה אפשר להזיז עולמות ולהניע דברים גדולים, 

ושהמשימה הבאה שלנו היא להגדיל את השבט שלנו, דווקא כי אנחנו יודעים איזה מקום כיפי וטוב הוא!

הצעה לצ'ופר:
חלקו לחניכים את השיר 'כדי להגשים חלום אחד ישן'. השמיעו אותו ולאחר מכן קראו אותו יחד )נספח 2(.
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נספחים

נספח 1 

מתוך: חוטים על ההר )רות עציון(

במעלה הר גבוה שכנה לה ממלכה.

ההר – מתנשא ורם, זקוף, מרשים,

הממלכה – צבעונית ושוקקת חיים,

ממלכה של חוטים.

בוקר, ערב וצהריים, מטפסים סלילי החוטים על ההר.

שבילים שבילים כמו ִרקמה,

מפריחים רוח חיים על פני האדמה.

ימים חולפים, עוברות שנים,

והחוטים בטיפוסים...

ובשעת צהריים יום שלישי אחד,

באמצעו של שבוע רגיל למדי,

עצר לפתע החוט השחור, נעמד,

וצעק "אינני יכול יותר, די!"

דממה.

ההר כולו קפא, מתבונן – 

מה קרה לו לשחור? מה זה עלה על דעתו כך סתם לעצור?...

"נגמר לי הכוח לעלות, להזיע,

נו, באמת, מתי כבר נגיע?

מניין לכם יש עוד מרץ וכוח, להמשיך לטפס על ההר הגבוה?"...

רק מועצת החוטים שלא מזמן נבחרה

נשארה באותו הלילה ערה,

כדי לטכס עצה ולמצוא מוצא.

ולמחרת עם שחר הכריזה המועצה:

היום יוצא לדרך מבצע.

התכנית:

כל חוט יעמוד ויספר לחבריו מאין שאב את כוחו לטפס עד עכשיו.

אולי, כך קיוו, הדבר יעזור,

להחזיר את הצבע לפניו של החוט השחור...



נבטים - ניצנים

אחרון אחרון – הגיע תורו

של החוט הלבן לומר את דברו.

בקהל המקשיבים נשמעו לחשושים –

"החוט הלבן – יש לו כוח איתן!

נו באמת מעניין מה המקור?

מה הוא יאמר עכשיו לחברו השחור?"

לבמה הוא עלה והראה לכולם

יצירה מיוחדת שאתו תמיד היא נודדת.

"זה מה שנותן לי כוח",

אמר בשקט, בבטחה,

והוסיף עוד מילה אחת:

"משפחה".

נספח 2 

מקום בלב )אהוד מנור(

כדי להגשים חלום אחד ישן 

יש צורך במיליון חולמים 

שלא עוצמים את עיניהם.

כדי להגשים חלום אחד ישן 

יש צורך במיליון חולמים 

שלא אוטמים את אזניהם.

שמוכנים אל החלום להתקרב,

שעוד זוכרים איך להקל את הכאב.

שיכולים להתאהב, להתחייב 

ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.

מקום בלב.

מקום בלב.
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השבט המושלם

פתיחה: 
לפני שאנחנו רצים להגדיל את השבט נעצור ונחשוב: מהן התכונות שהשבט שלנו צריך לרכוש כדי להיות מסוגל לקבל 

עוד חניך? כל חניך?

מטרות הפעולה:
השבט יברר את החשיבות של עין טובה, ערבות הדדית וכנות.. 1

החניכים יתנסו בעצמם בתכונות אלו.. 2

החניכים ידונו במה לדעתם התכונה החשובה ביותר כדי ליצור שבט שמסוגל לקבל אליו עוד חניכים, ויקבלו עליהם . 3

את התכונה הזו בפועל.

גוף הפעולה:

א.  פתיחה

מטרת שלב זה היא לפתוח עם החניכים את נושא השבט בכלליות, כדי שיראו את היתרונות שבו.

פזרו על הרצפה בארבעה מוקדים את השלטים הללו: "מסכים/מה מאוד", "מסכים/מה מעט", "לא כל כך מסכים/מה", 

"לא מסכים/מה בכלל".

המשפט  על  דעתם  את  שמבטא  השלט  ליד  לעמוד  פעם  בכל  מהחניכים  ובקשו  לשבט  הנוגעים  משפטים  הקריאו 

שהקראתם:

V   אני אוהב/ת לבוא לסניף בזכות השבט

V   כיף לי שבשבט יש אווירה טובה

V   אני נהנה/ית להיות עם חברים/ות מהשבט

V   אני מרגיש/ה שבשבט יש לי מקום לומר כל מה שאני רוצה או חושב/ת

V   אני חושב/ת שיש בשבט שלנו עבודת צוות

V   אני חושב/ת שבשבט שלנו לא שופטים זה את זה

V    אני חושב/ת שהשבט שלנו הכי טוב בסניף

ב.  מהם המרכיבים שעושים את השבט שלנו כזה?

שלב זה מתחלק לשלושה חלקים, על פי שלוש תכונות עיקריות שתרצו לרכוש כשבט; בכל תכונה תתנסו קודם כול 

במשחק קצר, ולאחר מכן תלמדו עליה או תדונו דיון קצר.

שבוע שני  ⋅  פעולת שבת  

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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למדריכים –

  בשבט גדול, שבו לכל משחק נדרש זמן רב יותר, אם יש די מדריכים )אפשר לבקש עזרה מהקומונרית( אפשר לחלק את השבט 
לשלוש קבוצות, וכל קבוצה תתנסה ותלמד על תכונה אחת בלבד, ובסוף הפעולה כל קבוצה תשתף בתכונה שהיא למדה.

בשבט קטן יותר כדאי לבחור את שתי התכונות שצריכות חיזוק בשבט הספציפי שלכם ולהתנסות בהן יחד, כל השבט. חשוב להחליט 
מראש איזו אפשרות מתאימה לשבט.

  בסוף כל תכונה כדאי לתלות שלט שלה כדי לסכם סיכום מוחשי.

עין טובה – 'לראות את הלב'

חידות בציורים – הציגו את התמונות )נספח 1( ושאלו את החניכים מה הם רואים.  .1

משחק עין טובה – פזרו באמצע המעגל קלפים עם תכונות )נספח 2(. אפשר לפזר גם חפצים קטנים. בקשו   .2

מחניך מתנדב לבחור תכונה או חפץ שמאפיינים חבר אחר בשבט, לתת לו את הקלף או החפץ ולהסביר בקצרה מדוע 

בחר דווקא תכונה זו. החניך שקיבל את הקלף יבחר קלף או חפץ שמאפיין חבר אחר בשבט, וכן הלאה.

למדריכים – חשוב שיהיו יותר קלפים או חפצים ממספר החניכים, כדי שתהיה לחניכים בחירה טובה, ולא יבחרו לומר תכונה 
מסוימת רק כי זה מה שנשאר...

סיפור – "רואה עד הלב" )נספח 3(  .3

תנו לפני כן מעט רקע לסיפור. הסיפור מספר על דרור וינברג, שהיה מח"ט חברון. בליל שבת י"א בכסלו תשס"ג ביצעה 

חוליית מחבלים פיגוע ב'ציר המתפללים' בחברון, ודרור מיהר לאירוע. כאשר יצא מהג'יפ כדי לאתר את המחבלים, נפגע 

ממכת אש ונהרג. הסיפור שנקרא כעת לקוח מתוך ספר שנכתב עליו, 'וקראתם דרור'. את הסיפור מספר רוברט, צלם 

שראה את דרור בטקס של חטיבת הצנחנים, שבו זכה הגדוד של דרור לתואר 'הגדוד המצטיין'.

לאחר הסיפור שאלו את החניכים: מה הכוונה במילים 'רואה עד הלב'? מה יש בלב שאין רואים כלפי חוץ?

סכמו: עין טובה פירושה מבט שאינו נעצר במסכים החיצוניים, בסטיגמות שיש לי על כל מי שסביבי, אלא מבט החודר 

פנימה ורואה את העומק, את התכונות הטובות שבכל אחד מחבריי – גם אם הוא שונה ממני. כשבט אנחנו רוצים לבחור 

להסתכל על הטוב, לחפש את החיובי בכל אחד וחס וחלילה לא להתרכז בשלילי. 

ערבות הדדית – 'כי כולנו כאן ביחד'

משחק התנינים – חלקו את השבט לשתי קבוצות, והעמידו כל קבוצה בצד אחד של המרחב, זו מול זו. כל קבוצה   .1

תקבל דפים לבנים לפי מספר החניכים שבה. הדפים הם 'מצופים' שבעזרתם על הקבוצה לעבור מצד אחד של הנהר 

לצדו האחר )היכן שעומדת הקבוצה השנייה בהתחלה(. מותר לדרוך רק על המצופים, ואם דורכים על המים )כלומר 

לא על דף( – כל חברי הקבוצה חוזרים אחורה ומתחילים מההתחלה. אסור להניח מצוף בלי לדרוך עליו מיד, אחרת 

המדריכים חוטפים אותו. הקבוצה הראשונה שעוברת לצד האחר – מנצחת.

למדריכים – אם השבט קטן, אפשר לשחק כקבוצה אחת שמנסה להגיע לצד האחר  מהר ככל האפשר, ולא כתחרות בין קבוצות.

בזמן המשחק שימו לב איך החניכים נעזרים זה בזה על מנת להצטמצם על המצופים ולהעביר אותם מאיש לרעהו...

סכמו: ערבות הדדית משמעותה ההרגשה שכולנו יחד, ולכן אם חבר אחד נמצא בקושי או בשמחה – כולם משתתפים 

בהם אתו, נותנים את התחושה שאף אחד אינו לבד. 

כבוד – 'בלי"ץ!'

משחק כדור – שחקו בכל משחק כדור שתרצו )שבויים, 21(. כדאי לבחור משחק שהחניכים אוהבים במיוחד או   .1
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לחלופין ללמד אותם משחק חדש. במקום כדור תנו לחניכים ביצה )עטופה היטב בשקית או בניילון נצמד( עטופה בהמון 

עיתונים, בלי שהחניכים ידעו מה יש בתוך 'הכדור'. בסוף המשחק הושיבו את החניכים והסירו את העיתונים, והראו להם 

שבפנים הייתה ביצה. והיא נשברה...

פתחו דיון:   .2

האם ידעתם מה יש בתוך הכדור?  �

איך לא שמתם לב שהביצה נשברה? �

הרבה פעמים מה שנראה לנו מבחוץ כמשחק, פוגע במישהו מהחברים אפילו בלי שנשים לב. פעמים רבות אנחנו 'יורדים' 

על חברים, זורקים הערות שנראות לנו מצחיקות, אבל לחבר זה כואב.

שאלו את החניכים:

למה אנשים מדברים בציניות, יורדים על אחרים? )מוריד אחרים ומעלה אותי, חוסם את עצמי מלהיות כן ולהיפתח(. �

איך אפשר ליצור בשבט שלנו מצב שפוגעים פחות זה בזה? איך יוצרים בשבט תחושה של כבוד לכל אחד ואחד? �

סכמו: כבוד נוצר כאשר אנו נוהגים זה בזה בזהירות, ברוך. משתדלים שלא להפיל אחרים ולא לדרוך עליהם,   .3

וזוכרים תמיד את הלב השביר שיש לנו עמוק בפנים. צרו אווירה שבה לכל אחד מחברי השבט יש תחושה שיש לו המקום 

שלו, והוא יכול להיות עצמו לגמרי בלי שירדו עליו. כדי להיות שבט מגובש ושמח שלכולם טוב בו, עלינו להיות 'בלי"ץ' – בלי 

ציניות  שכן היא עלולה לפגוע כל כך... 

ג.  סיכום

הציגו את שלוש התכונות בעזרת השלט שתליתם אחרי כל חלק, וסכמו: כדי שהשבט שלנו יוכל לגדול ולקלוט אליו עוד 

החניכים, וקודם כול לקבל באמת את מי שכבר נמצא בו – חשוב שנתבונן בעין פנימית וטובה, שנהיה עם כל אחד כאשר 

הוא מתמודד עם קושי ושנפתח יכולת לכבד כל אחד ואחד.

שאלו את החניכים:

איזו מהתכונות היא החשובה ביותר לשבט לדעתכם? למה? �

ערכו הצבעה באיזו מהתכונות השבט הכי צריך להתקדם, ושאלו את החניכים כיצד אתם יכולים לעשות זאת בחודש 

הקרוב. בסוף החודש, לקראת שבת ארגון, פתחו את העניין מחדש ובדקו האם הצלחתם להשתפר בתכונה ההיא, ובחרו 

את התכונה הבאה.
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נספחים

נספח 1
חידות בציורים

הציורים הם ממבט מלמעלה-    

נספח 2

חכמה

כנות

יזמה

אחריות

צניעות

יצירתיות

צדיקות

מתן עצות טובות

רגישות

משקיענות

סקרנות

אופטימיות

סלחנות

דבקות במטרה

פייסנות

הצחקה

חברות אמת

חברותיות

חריצות

אהבה

עדינות

החלטיות

ענווה

שמחת חיים

הקשבה

נדיבות

שאפתנות

יושר

התחשבות

זהירות

אכפתיות

קואלה מטפסת על גזע. מלצר נושא מגש מקסיקני רוכב על אופניים   מקסיקני מכין חביתה
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נספח 3 

רואה עד הלב )מתוך 'וקראתם דרור', רונית לוינשטיין-מלץ(

התפעלתי מהאופן שבו דרור מתנהל בטבעיות עם קצינים בכירים מצד אחד, ומשתלב בקלות עם החיילים בגדוד 

מצד שני. הרבה תמונות שלו צילמתי: לוחץ יד לרמטכ"ל, צ'פחה לאלוף הפיקוד, חיבוק לרס"ר ו"תיסלם" לחיילי 

פלוגה מסייעת. אמרתי לו את זה בסוף הטקס, כשאספתי את הציוד שלי, והילדים עזרו לי בקיפול.

"אתה יודע מה הסוד?" שאל אותי וענה מיד בעצמו, "הגובה שלי."

אני מוכרח להודות שהתקשיתי לרדת לסוף דעתו.

"מי זה ר' אריה לוין אתה יודע?" שאל שוב. לא ממש. 

"הצדיק הירושלמי, לא שמעת עליו?" התפלא. כאילו שאני מכיר צדיקים. "הוא היה אדם גדול, שעסוק כל הזמן 

במעשי חסד. משהו מיוחד. עזר לעניים, הלך לבקר חולים שאין להם משפחה ואין מי שיבקר אותם, הלך אפילו 

לבקר מצורעים." דרור הסתכל עלי, בודק אם אני איתו. "מספרים עליו שפעם שם לב שאחד ממכריו מתחמק 

מלומר לו שלום. ר' אריה התפלא ושאל אותו מדוע. האדם הזה ענה שהוא מסתובב בלי כיפה והוא מתבייש שר' 

אריה יראה אותו ככה.

ר' אריה ענה לו בנחת: 'אל תדאג. אני נמוך קומה. אני לא רואה אם יש לך כיפה על הראש. אני רואה רק עד הלב!'"

דרור הסתכל בחיוך לתוך עיני.

"גם אני נמוך קומה," דרור המשיך. "ומר' אריה למדתי שזה יתרון. בגלל זה אני לא רואה את הדרגות שעל הכתף. 

אני רואה רק עד הלב. מי שנותן את הלב – אני איתו."
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לגדול ולהגדיל

פתיחה:
 אחרי שלמדנו מהן התכונות העיקריות הנדרשות לשבט 'המושלם', ננסה ליישם את התכונות הללו בתוכנו ולהתקדם אל 

עבר המטרה של הגדלת השבט.

מטרות הפעולה:
החניכים יכירו את האמירה של בני עקיבא לצאת החוצה ולפרוץ ויבינו למה חשוב להגדיל את השבט.. 1

החניכים יבינו את החשיבות שביצירת מקום לכל חבר כתנאי לקבלת חברים חדשים.. 2

גוף הפעולה:

לגדול עוד ועוד א. 

שחקו 'שלושה מקלות' – סדרו שלושה מקלות בולטים במרווחים לא אחידים. מטרת החניכים היא לעבור ביניהם, ולצעוד 

בין כל מקל ומקל רק צעד אחד. בכל פעם שהחניכים יסיימו סבב קפיצות, הרחיקו את המקלות זה מזה לפי נחיתת 

הקופץ האחרון – עד שכל החניכים ייפסלו.

השמיעו את השיר 'כשאהיה גדול' וחלקו את מילותיו )נספח 1(.

שאלו את החניכים: 

למה תמיד אנחנו רוצים להיות גדולים יותר, להצליח יותר, להתקדם עוד? )כדאי לתת דוגמאות: לקבל במבחן ציון  �

גבוה עוד יותר מהציון שקיבלנו במבחן הקודם, לקלוע יותר סלים או גולים במשחק, להיות גבוהים יותר וכו'(.

למה זה טוב? )זהו רצון טבעי בכל אדם לגדול עוד ועוד. כך טוב לו יותר ויותר(. �

דרך ארץ ב. 

הקריאו את המקור )נספח 2( והסבירו במילים שלכם:

בסוף ספר שופטים מסופר שנהרגו 72,000 איש מעם ישראל בעקבות מלחמת אחים שהייתה בעם. המדרש שואל: מדוע 

הם נהרגו? מדוע התחילה המריבה שהובילה למלחמת אחים? והתשובה היא שעם כניסת עם ישראל לארץ היה על 

מנהיגי הדור )הסנהדרין שהכשיר משה, ועמם יהושע ופנחס( ללכת לכל העיירות של עם ישראל וללמד אותם דרך ארץ. 

אך הם לא עשו זאת אלא השאירו את הידע והטוב לעצמם, והלכו וישבו "איש תחת גפנו ותחת תאנתו". לכן לא הייתה 

בעם ישראל דרך ארץ, ופרצה מלחמת אחים נוראה. 

שאלו את החניכים: 

למה התפקיד לחנך לדרך ארץ הוטל דווקא על המנהיגים? ומדוע הם לא מילאו את שהוטל עליהם? �

סיכום ביניים: כמו שכל אחד מאתנו רוצה לגדול ושיהיה לו טוב יותר, כך הוא צריך להיות אכפתי ולרצות שגם למי שסביבו 

שבוע שני  ⋅  פעולת אמצע שבוע

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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יהיה טוב. זה נכון גם בנוגע לשבט – אם טוב לנו לבוא לשבט ולסניף, אנחנו צריכים 'לא להתקמצן' – לוודא שגם חברים 

שלנו יבואו כדי שגם להם יהיה טוב! אסור לנו להשאיר את הטוב רק לעצמנו...

מקום לכולם ג. 

שחקו משחק המספרים – העמידו את החניכים במעגל ופזרו על הרצפה בתוך המעגל דפים עם מספרים מ-1 עד 15 

)בשבט גדול יותר אפשר לפי מספר החניכים(. 

על החניכים לדרוך על המספרים בסדר עולה )1, 2, 3 וכן הלאה(, ובכל פעם רק חניך אחד יכול להיות בתוך המעגל. 

אסור לחניך אחד לדרוך ברצף על שני מספרים. אם שני חניכים נמצאים בתוך המעגל בו בזמן – יש להתחיל מההתחלה.

בפעם הראשונה שחקו את המשחק ואסרו על החניכים לדבר ביניהם. לאחר כמה ניסיונות שחקו פעם נוספת, והפעם 

יהיה מותר לחניכים לתאם ביניהם מתי כל אחד דורך ועל איזה מספר )ואז הם כמובן יצליחו(.

אפשר לשחק את המשחק בלי דפים, רק בדיבור: על החניכים להצליח לספור ברצף מ-1 עד 15, ואם שני חניכים יאמרו 

יחד את אותו מספר כולם ייאלצו להתחיל מההתחלה.

ספרו את הסיפור 'משהו אחר' )נספח 3(.

שאלו את החניכים: 

מתי היה לכם קל יותר למלא את המשימה – בפעם הראשונה או בשנייה? �

מדוע היה קשה לעמוד במשימה בפעם הראשונה? )לא דיברנו זה עם זה – לא הייתה תקשורת טובה, לא כל החניכים השתתפו(. �

למה 'משהו אחר' ו'מישהו אחר' קיבלו גם את המוזרים שהגיעו אליהם? �

שימו לב לנקודה חשובה: כל החניכים יכלו להשתתף רק כשיצרתם מקום שמאפשר לכולם להשתתף. רק בפעם השנייה, 

כאשר כל חניך ידע שיש לו תפקיד ויש לו מקום במשחק, הוא יכול להשתתף ולמלא את תפקידו.

אנחנו מרגישים שטוב לנו ושכיף לנו לבוא לסניף אם אנחנו יודעים שיש לנו מקום משמעותי בשבט. התפקיד של כל אחד 

מאתנו הוא לוודא שגם לחברינו תהיה אותה תחושה טובה.

סכמו:

דיברנו על שכל אחד מאתנו רוצה לגדול ולהתקדם, וגם כשבט אנחנו צריכים לרצות לגדול עוד ועוד כדי שלחברים נוספים 

יהיה טוב כמו שטוב לנו.

איך עושים את זה? על ידי נתינת מקום אמתי לכל מי שמגיע )כמו במשחק המספרים ובסיפור(.

הזכירו את התכונות שדיברנו עליהן בפעולה הקודמת: עין טובה, עזרה הדדית וחוסר ציניות – אלו תכונות שמאפשרות לנו 

לתת מקום אמתי ומכבד לכל אחד ואחד מחברינו לשבט.
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נספחים

נספח 1

כשאהיה גדול

הכבש השישה עשר 

מילים: יהונתן גפן

לחן: יוני רכטר

כשאהיה גדול אהיה נגר 

ואבנה בתים אבל לא כלוב, 

כשאהיה גדול אהיה זמר 

ואשיר שיר שמח למי שעצוב. 

כשאהיה גדול אהיה רופא 

שנותן זריקות לכל מי שכואב, 

כשאהיה גדול אהיה אופה 

ולחם אפרוס לכל מי שרעב. 

כשאהיה גדול אהיה צייר 

ואצייר עולם יפה יותר, 

כשאהיה גדול אהיה נגר 

ואבנה שולחן, כיסא ופסנתר. 

כשאהיה גדול אהיה מלח 

ואשיט אניות בלב ים גואה. 

כשאהיה גדול 

כשאהיה גדול, 

קודם שאהיה גדול, 

ואחר כך נראה.

נספח 2 

"אם תאמר אותם שנים ושבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? היה להם לסנהדרי גדולה שהניח 
משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם 
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)יפשילו שרוולים( ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום 
אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ בשנה בשתיים בשלוש בארבע בחמש עד שיתיישבו 
ישראל בארצם, יתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופו, הם לא עשו כן אלא 

כיון שנכנסו ישראל לארצם כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו ואומר שלום עלי נפשי שלא להרבות הטורח" 

)ילקוט שמעוני שופטים, פרק יא רמז סח(.

נספח 3 

'ַמֶּׁשהּו ַאֵחר' )קתרין קייב(

ַעל ִּגְבָעה ְשטּופת רּוחֹות, ְלַבּדֹו, ַּבִּלי ַאף ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ָחֵבר ֶׁשּלֹו, ָּגר ַמשהּו ַאֵחר.

הּוא ָיַדע ֶׁשהּוא ַאֵחר ִּכי ָּכְך ָאְמרּו לֹו ֻּכָּלם.

ְּכֶׁשָהָיה ְמַנֶּסה ָלֶׁשֶבת ִאָּתם, ְלַטֵּיל ִאָּתם, או ְלִהְצָטֵרף ַלִּמְׂשָחִקים ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ָּתִמיד ָאְמרּו:

"ִמְצַטֲעִרים. ַאָּתה ֹלא ִמֶּׁשָּלנּו. ַאָּתה ֹלא ָּכמֹונּו ַאָּתה ַמשהּו ַאֵחר."

ַמשהּו ַאֵחר ָעָׂשה ְּכֵמיָטב ְיָכְלּתֹו ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּכמֹו ָהֲאֵחִרים.

הּוא ִחֵּיְך ְוָאַמר "ֵהי!" ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשֵהם ָעׂשּו.

הּוא ִצֵּיר ִצּיּוִרים.

הּוא ִׂשַחק ֶאת ַהְמַׂשֲחִקים ֶׁשָּלֶהם, ְּכֶׁשֵהם ִהְרׁשּו לֹו.

הּוא ֵהִביא ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶׂשר ֶׁשּלֹו ַּבַּׂשִּקית, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֻּכָּלם.

ֲאָבל ֶזה ֹלא ָעַזר.

הּוא ֹלא ִנְרֶאה ְּכמֹוֶהם ְוֹלא ִדֵּבר ְּכמֹוֶהם.

הּוא ֹלא ָרָאה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֵהם ָראּו.

הּוא ֹלא ִׂשַחק ְּכמֹוֶהם.

ַוֲאֶׁשר ַלֲארּוַחת ָהֶעֶׂשר ֶׁשּלֹו...

"ַאָּתה ֹלא ַׁשָּיְך ְלֹפה", ֵהם ָאְמרּו. 

"ַאָּתה ֹלא ָּכמֹונּו. ַאָּתה ַמשהו ַאֵחר."

ַמשהו ַאַחר ָהַלְך ַהַּבְיָתה. ְּכֶׁשְּכָבר ָהָיה מּוָכן ְלִהָּכֵנס ַלִמָּטה

ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה ַּבֶּדֶלת.

ִמֶּׁשהּו ָעַמד ַעל ַהִּמְפָּתן.

"ָׁשלֹום", ָאַמר ְּבִהּסּוס, "ָׁשלֹום, ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס?"

"ְסִליָחה..." ָאַמר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. 

"ָסַלְחִּתי," ָאַמר ַהְיצּור והֹוִׁשיט ִלְקָראתֹו ָּכָפּה, אֹו אּוַלי ֶזה ָהָיה ֶטֶלף אֹו ְסַנִּפיר.

ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִהִּביט ּבָּכָּפה ַהמּוֶשֶטת.

"ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשִהַּגְעָּת ַלָּמקֹום ֲהֹלא ָנכֹון," ָאַמר.

ַהְיצּור הניד ֶאת ֹראׁשֹו.



מעלות - מעפילים

"ַּדְוָקא ִהַּגְעִּתי ַלָּמקֹום ַהָּנכֹון. ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֻמְׁשָלם. ִּתְרֶאה!"

ְוִלְפֵני ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַאֵחר ָּתַפס ָמה קֹוֶרה, הּוא ָּפַסע ְּפִניָמה... ְוִהְתַיֵּׁשב ַעל ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֶׁשּלֹו.

"ַּתִּגיד, ֲאִני ִּבְכָלל ַמִּכיר אֹוְתָך?" ָׁשַאל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִּבְמבּוָכה.

"ִאם ַאָּתה ַמִּכיר אֹוִתי? ָצַחק ַהְיצּור, "ְּבַטח ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר. נּו, ַּתִּביט ָעַלי. ַּתִּביט טֹוב טֹוב!"

ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִהִּביט ּבֹו.

הּוא ִהִּקיף ֶאת ַהְיצּור ָסִביב ָסִביב, ִמָּיִמין ַלְּׂשֹמאל ּוִמְּׂשֹמאל ְלָיִמין.

הּוא ֹלא ָיַדע ָמה לֹוַמר. ָאז, ָּפׁשּוט, הּוא ֹלא ָאַמר ְּכלּום.

"ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה?" ָאַמר ַהְיצּור. "ֲאִני ְּבִדּיּוק ָּכמֹוָך! ֲהֵרי ַאָּתה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְוַגם ֲאִני!"

הּוא הֹוִשיט לֹו ׁשּוב ֶאת ַּכָּפתֹו ְוִחֵּיְך.

ַמשהו ַאֵחר ָהָיה ֻמְפָתע ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמֻסָּגל ְלַחֶּייָך ֵאָליו ַּבֲחָזָרה. ָלֵכן הּוא ַּגם ֹלא ָלַחץ ֶאת ַהָּכָּפה ַהמּוֶשֶטת.

"ָּכמֹוִני?" ָאַמר, "ַאָּתה ִּבְכָלל ֹלא ָּכמֹוִני. ְּבֶעֶצם ַאָּתה ִּבְכָלל ֹלא ְּכמֹו ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָרִאיִתי ִאי ַּפַעם. ֲאִני ִמְצַטֵער, ֲאָבל ַאָּתה 

ְּבׁשּום ֹאֶפן ֹלא ַמשהו ַאֵחר ֵמַהּסּוג ֶׁשִּלי."

הּוא ָּפַסע ֶאל ַהֶּדֶלת ּוָפַתח אֹוָתּה. "ַלְיָלה טֹוב."

ַהְיצּור ִהִּניַח ְלִכָּפתֹו ִלְצֹנַח ְלַאט ְלַאט. "ֶאה," הּוא ָאַמר.

ּוְכֶׁשָאַמר ֶאת ֶזה, הּוא ִנְרֶאה ָעצּוב יֹוֵתר ְוָקָטן יֹוֵתר.

ֶזה ִהְזִּכיר ַמֶּׁשהּו לַמשהו ַאֵחר, ֲאָבל הּוא ֹלא ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר ְּבִדּיּוק ָמה. ּוַבְּזַמן שִנסה ְלִהָּזֵכר, ַהְיצּור ָיָצא.

ְוָאז ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִנְזַּכר. "ַחָּכה!" הּוא ָצַעק ַאֲחָריו. "ַאל ֵּתֵלְך!"

הּוא ָרץ ַאֲחָריו ֲהִכי ַמֵהר ֶׁשָהָיה ָיֹכל. ְּכֶׁשִהִּׂשיג אֹותֹו, הּוא ָּתַפס ְּבַכָּפתֹו ְוָאַחז ָּבּה ְּבָחְֹזָקה.

"ַאָּתה ֹלא ָּכמֹוִני," ָאַמר, "ֲאָבל ִלי ִּבְכָלל ֹלא ִאְכַּפת. ַאָּתה ָיֹכל ְלִהָּׁשֵאר ִאִּתי, ִאם ַאָּתה רֹוֶצה"

ְוַהְיצּור ִנְׁשַאר.

ֵמָאז, ִנְׁשֲארּו ַמֶּׁשהּו ַאֵחר וִמשהּו ַאֵחר ֲחֵבִרים.

ֵהם ִחְּיכּו ְוָאְמרּו "ֵהי" ֶזה ְלֶזה.

ֵהם ִצְּירּו ַיַחד

ָּכל ֶאָחד ָמֵהם ָלַמד, אֹו ִנָסה ִלְלֹמד, ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשַהֵּׁשִני ָאַהב.

ֵהם ָאְכלּו ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶׂשר ֶזה ְלַצד ֶזה.

ֵהם ָהיּו ׁשֹוִנים, ֲאָבל ִהְסַּתְּדרּו ֵּביֵניֶהם ִנְפָלא.

ּוְכֶׁשָּבא אֵליֶהם ִמיֶׁשהּו, ֶׁשִּנְרֶאה ָלֶהם ֶּבֱאֶמת – ֶּבֱאֶמת מּוָזר,

ֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ֶהֱעלּו ַעל ַהַדַעת ְלַהִּגיד לֹו ֶׁשהּוא ֹלא ְּכמֹוֶהם

אֹו ֶׁשהּוא ֹלא ַׁשָּיְך אֹו ֶׁשהּוא ֹלא ֵמַהּסּוג ֶׁשָּלֶהם.

ֵהם ַרק ָזזּו ְקָצת ּוִפּנּו ַּגם לֹו ָמקֹום.



110



יחד שבטי ישראל – מגדילים את השבט

נושא: 
חיזוק וקבלה בתוך השבט כדי לפרוץ החוצה.

פתיחה: 
השבט שלנו הוא של כולנו; הוא כבית בשביל כל החניכים. בבית מרגישים בנוח, מרגישים שותפות. לאחר שעסקנו בצורך 

לפרוץ החוצה אנו רוצים לעסוק בכוח של השבט שלנו. מתוך הרגשת החוזק של השבט שלנו, הקבלה וההכלה שיש בו 

ותחושת השותפות בשבט, יתחזק אצלנו הרצון לקרב עוד שותפים ולהגדיל את הכוח שלנו כשבט, ומתוכו לקום ולפרוץ 

החוצה. החניכים יבינו שיש רצף הדרגתי של חיזוק–גידול–פריצה )כשהשבט שלנו יהיה חזק, נוכל להגדילו ולפרוץ החוצה(.

מטרות הפעולה:
החניכים יבררו האם הם מרגישים בנוח בשבט.. 1

החניכים יחשבו על דרך לחזק את ההכלה ואת הקבלה לכל החניכים בשבט.. 2

החניכים ירצו להיות שותפים בשבט ושיצטרפו אליו עוד חניכים. . 3

העשרה למדריכים: 
o   בבלי, מסכת שבת לא ע"א – אפשר ללמוד ולהעמיק בעניין אהבת הֵרע

ציוד נדרש: 
דילמות מוכנות בכרטיסיות  �

צילום דף הלימוד כמספר החניכים �

צ'ופר – שיכול להסתובב עם החניכים במהלך היום �

גוף הפעולה:

א.  בירור – האם החניכים מרגישים בנוח בשבט?

משחק הביטחון – בחרו שני חניכים והעמידו אותם זה מאחורי זה. החניך שמלפנים צריך לחוש ביטחון מספק כדי ליפול 

לזרועות החניך העומד מאחוריו. המשיכו לשחק עד שהוא ירגיש בטוח ליפול אחורה לגמרי.

שאלו את החניכים ששיחקו:

האם הרגשתם בנוח ליפול אחורה? האם בטחתם בחברים שמאחור? �

שאלו את כלל החניכים: 

עם מי אנחנו מרגישים הכי בנוח? �

שבוע שני  ⋅  פעולת שבת  

הרא"ה–מורשה
משך: כ-45 דקות
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מה גורם לנו להרגיש בנוח? �

האם אתם מרגישים בנוח בשבט שלנו? �

המטרה היא להבין מה גורם לחניכים להרגיש בנוח וכיצד מרגישים בנוח בשבט. אם  החניכים משיבים בחיוב, ולדבריהם 

נוח להם בשבט, העלו את השאלה הזו: כיצד אפשר לחזק תחושה זאת עוד יותר? אם תשובת החניכים היא שלילית, ולא 

נוח להם, העלו את השאלה הזו: כיצד אפשר שנרגיש בנוח בשבט?

למדריכים – התשובה יכולה להיות 'כן' או 'לא', ובהרבה שבטים מקצת החניכים יענו "כן" ואחרים יענו "לא". מטרתכם היא 
ליצור תחושת נוחות כלל-שבטית.

מי? אני? ב. 

 דילמות – חלקו את החניכים לקבוצות ותנו לכל קבוצה דילמה מסוימת מחיי היום-יום )נספח 1(. בקשו מהם לדמיין את 

עצמם בסיטואציה ולחשוב כיצד היו מגיבים וכיצד היו מתנהלים.

למדריכים – תמיד אפשר להפוך את הדילמות למעניינות ומושכות יותר. אפשר לסדר את החדר כ'קפה דילמה' או לעצב יפה 
את כרטיסיות הדילמות. 

מחולשה לחוזק ג. 

אספו את החניכים בחזרה למעגל, ותנו להם להציג את הסיטואציות כהצגה או לספר את הסיטואציה שדנו עליה בקבוצה. 

חשבו יחד כיצד תוכלו למנוע מסיטואציה כזו לקרות בשבט, ואם היא קיימת – חשבו איך למגר אותה.

אפשרות נוספת: אספו את החניכים למעגל והכינו על גיליון נייר טבלה של נקודות חולשה ונקודות חוזק. כתבו את נקודות 

וקיימות בשבט בטור אחד בטבלה, ובצד האחר כתבו רעיונות לתיקון נקודות החולשה  החולשה שעלו בדיון בקבוצות 

ולשינוין לנקודות חוזק.

לאחר שעסקנו בפעולות הקודמות בבירור הכוחות שלנו, חובה עלינו לדבר גם על החולשות כדי שנוכל לתקנן, להשתפר 

ולעלות!

לימוד בעניין "ואהבת לרעך כמוך" ד. 

 הגמרא במסכת שבת מספרת לנו על נכרי אחד שבא להלל הזקן וביקש ממנו ללמוד את כל התורה כולה על רגל 

אחת. לכאורה זהו עניין פשוט – תגיד לי מהו האיסור החמור ביותר שנאסר עליי לעשות, או להפך – מהי המצווה 

הגדולה ביותר, שמקבלים עליה הכי הרבה שכר. מה ענה לו הלל הזקן?

בבלי, שבת לא ע"א

"שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו )הנכרי(: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד 
על רגל אחת. )הקפיד עליו שמאי( ודחפו )מלפניו( באמת הבנין שבידו )מקל שהיה משמש למדידת הבניין(. בא 
)הנכרי( לפני הלל )וביקשו שיגייר אותו בתנאי האמור(. גיירה )הלל, וקיים תנאו של הנכרי – ללמוד את התורה 
על רגל אחת( ואמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד )מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זו היא )תמצית( כל 
התורה כולה, ואידך )ושאר דברי תורה(, פירושה )פירוש( הוא, זיל גמור )לך למד זאת כדי שתדע כיצד לקיים 

את הכול(" )מתוך פירוש שפה ברורה(.

ר' יצחק עראמה, אחד מגדולי ישראל, פירש את האמירה של הלל הזקן כתנאי מחייב לנקיות הלב. אם אתם שרים 

שוב ושוב 'לב טהור ברא לי אלוקים' ורוצים לדעת כיצד ליישם זאת בפועל ולגלות את לבכם הטהור, הקשיבו היטב 

למה שיש לר' יצחק עראמה לומר:
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עקידת יצחק ויקרא שער סה )פרשת קדושים(

"ואמר ואהבת לרעך כמוך והוא תכלית טוהר הלב ונקיותו שיאהב האדם לזולתו כמותו. והכוונה שישים אדם 
אהבת עצמו המדה אשר בה ישער וימדוד אהבת כל בני אדם עד שלא יקבל שום אחד ממנו מה שלא ירצה הוא 

לקבלו מזולתו".

תכלית הלב והנקיות שלו הן לא לשטוף אותו בסבון ובאקונומיקה אלא לאהוב את הזולת כמו שאנו אוהבים את 

עצמנו; ונזכור לכתוב על לוח לבנו את הכלל הזה: אני אוהב/ת את חבר)ת(י באותה המידה שאני אוהב/ת את 

עצמי.

תנו לחניכים נקודה למחשבה: מה כל אחד מאתנו יכול לעשות בשבט שלנו על מנת שיהיה נעים ונוח יותר לכולם להגיע 

אליו?

סכמו: 

בתחילת הפעולה בדקנו עד כמה אנחנו בוטחים בחברי השבט ומרגישים עמם בנוח. לאחר מכן קראנו דילמות וביררנו 

מהן נקודות החולשה בשבט שלנו וכיצד אנחנו יכולים לחזקן ולגרום תחושת קבלה והכלה בשבט. סיימנו בלימוד בעניין 

'ואהבת לרעך כמוך' – הבנו שאהבת הֵרע היא כמו האהבה שאנו אוהבים את עצמנו, וכבר הכול נעשה פשוט יותר, ואנו 

מבינים איך נוכל להיפתח ולקבל אלינו חברים שעוד לא הצטרפו לשבט שלנו. 

הצעה לצופר: 
כתבו על פתק 'מה עשיתי היום כדי שיהיה טוב יותר בשבט שלי?' והכניסו אותו לבועת מחשבה, צמיד, מחזיק מפתחות, 

תמונה למגן של הסלולרי וכו' )כל חפץ שנמצא עם החניכים ביום-יום(. הפתק יזכיר להם לפעול לפני שיספיקו לזרוק 

הערה צינית על אחרים ולהיזכר שיש מי שגרים הרחק ואינם יודעים על פעילות הסניף. 
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נספחים

נספח 1
דילמות

חלי היא חניכה שמחה וחייכנית בשבט הרא"ה. בזמן האחרון חלי הפכה להיות קצת יותר דוסית... חלי אוהבת מאוד את   .1
השבט שלה, את הפעולות ואת המדריכים. פעם חלי הייתה מגיעה בשמחה רבה לכל הפעולות והפעילויות הסניפיות והייתה תמיד 
שותפה פעילה. אך לאחרונה היא הפסיקה לחלוטין להגיע לסניף. חברה שלה אמרה שהיא אומרת שכבר לא כיף לה בשבט ושכבר 

זמן רב היא מרגישה שונה מכולם. 

מכירים את המצב שחלי והחברה מתארות? �

כיצד אפשר לגרום לחלי לחזור לשבט? �  

איך אפשר לוודא שחניכים נוספים לא ייפגעו מאותו עניין, ויפסיקו להגיע? �

האם הסיטואציה קיימת בשבט שלנו? �  

האם הסיטואציה הזאת מסמלת נקודת חולשה של השבט? �  

אם כן, ציינו מהי נקודת החולשה הזאת �  

כיצד אפשר לשפר את העניין?  �

האם אפשר להפוך את נקודת החולשה לנקודת חוזק בשבט? �

מה נדרש מאתנו כחניכי השבט לעשות כדי להפוך את העניין הזה לחיובי? �

יוסף  הוא חניך מסור מאוד לשבט, שותף פעיל בכל הפעולות. לאחרונה יוסף שומע הערות ציניות מהחברים בשבט, והוא הולך   .2
ומשתתק ונעשה הרבה יותר מופנם מהרגיל. הוא ממעט להתבטא ואינו מביע את דעתו בפעולה. 

מכירים את המצב המטריד את יוסף? �

כיצד אפשר לגרום ליוסף לחזור ולהיות פעיל יותר בשבט? �

איך אפשר לוודא שחניכים נוספים לא ייפגעו מאותו עניין, ויפסיקו להגיע? �

האם הסיטואציה קיימת בשבט שלנו? �

האם הסיטואציה הזאת מסמלת נקודת חולשה של השבט? �

אם כן, ציינו מהי נקודת החולשה הזאת �

כיצד אפשר לשפר את העניין?  �

האם אפשר להפוך את נקודת החולשה לנקודת חוזק בשבט? �

מה נדרש מאתנו כחניכי השבט לעשות כדי להפוך את העניין הזה לחיובי? �
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רון הוא צעיר הילדים בבית, והוא גר בצד האחר של העיר, הרחק מהסניף. רון אינו מכיר את בני עקיבא, אך הוא שמע   .3
מחבריו לכיתה שבכל שלישי ושבת מתקיימות פעילויות לילדים בני גילו. הוא היה שמח להצטרף אליהם כדי שיוכל להפיג את השעמום 

בשעות הצהריים ולא סתם לשוטט בשכונה לבדו. 

מכירים את המצב של רון? �  •

האם אפשר לגרום לרון להגיע לסניף? כיצד? �  •

האם יש עוד ילדים שאפשר לספר להם על בני עקיבא ולשכנע אותם להגיע? �  •

האם הסיטואציה קיימת בשבט שלנו? �  •

האם הסיטואציה הזאת מסמלת נקודת חולשה של השבט? �  •

אם כן, ציינו מהי נקודת החולשה הזאת �  •

כיצד אפשר לשפר את העניין?  �  •

האם אפשר להפוך את נקודת החולשה לנקודת חוזק בשבט? �  •

מה נדרש מאתנו כחניכי השבט לעשות כדי להפוך את העניין הזה לחיובי? �  •

עדן היא חניכה בשבט מורשה בסניף גדול במרכז העיר. אף על פי שרוב בני גילה של עדן מגיעים לסניף בקביעות, עדן אינה   .4
מגיעה אתם. כשהם חוזרים לכיתה נלהבים ומספרים על הפעולות ועל המחנות, עדן בכלל לא מבינה ממה ההתלהבות. 

מכירים את המצב של עדן? �  •

האם אפשר לגרום לעדן להגיע לסניף? כיצד? �  •

האם יש עוד ילדים כמו עדן, המעוניינים פחות להגיע לסניף? �  •

האם הסיטואציה קיימת בשבט שלנו? �  •

האם הסיטואציה הזאת מסמלת נקודת חולשה של השבט? �  •

אם כן, ציינו מהי נקודת החולשה הזאת �  •

כיצד אפשר לשפר את העניין?  �  •

האם אפשר להפוך את נקודת החולשה לנקודת חוזק בשבט? �  •

מה נדרש מאתנו כחניכי השבט לעשות כדי להפוך את העניין הזה לחיובי? �  •
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טובים ה)פי( שניים מן האחד

נושא: 
מגדילים את השבט. כן, זה בידיים שלנו – אסור לנו לפחד לשאוף גבוה, לעשרות חניכים.

פתיחה:
 הרב קוק זצ"ל אמר: "שריד קטן מדבר גדול ]אדם אחד מתוך קבוצה[ הוא יקר ומעולה מדבר אחד שלם ]מאדם בודד 

וטוב[", ובפעולה זו נעמיק את ההבנה שכאשר אנחנו חלק מכלל, משבט, מסניף ומתנועה, מתעצם הכוח שלנו לפרוץ 

החוצה. 

הקבוצה  והבנו שכאשר  בשבט,  והשותפות  השייכות  תחושת  ובחיזוק  החוצה  לפרוץ  בצורך  עסקנו  הקודמות  בפעולות 

מתחזקת, קל יותר להגיע לרצון לגדול ומתוכו להצליח לפרוץ החוצה )חיזוק–גידול–פריצה(.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שכדי לפרוץ החוצה יש צורך בהגדלת השבט. . 1

החניכים יפעלו למען הגדלת השבט ויקבלו עליהם להביא עוד חניכים או לתת תחושה טובה ומקבלת לחניכים הקיימים.. 2

החניכים ינסחו 'תקנון' – השפה הבסיסית של השבט שמקבלים בו את כולם. . 3

מקורות להרחבה: 

o       ''מחאת הקוטג'

ציוד נדרש:
 אביזרים למשחקי הODT- שנבחרו � 

קטע מודפס על מחאת הקוטג' �

גיליון וטושים �

דפי טיוטה + גיליון יפה לכתיבת תקנון שבטי  �

צ'ופר �

גוף הפעולה:

ODT משחקי א. 

למדריכים – מומלץ לבחור בשניים-שלושה משחקים כדי שלהשאיר זמן להמשך הפעולה.

חלקו את החניכים לקבוצות שאינן שוות בגודלן. אף על פי שיישמעו קולות מחאה, התעקשו שהחלוקה תישאר כך. 

שחקו משחקי ODT המתאימים לאופי השבט שלכם )נספח 1(. כדאי שלפחות חלק מהמשחקים ידרשו הרבה כוח, כדי 

שבוע שני  ⋅  פעולת אמצע שבוע

הרא"ה–מורשה
משך: כ-60 דקות
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להראות שלקבוצה הגדולה, גם אם הבעיות בה רבות – יש יותר כוח משיש לקבוצה הקטנה. 

לאחר סיום המשחקים שאלו את החניכים:

מי ניצח ברוב המשחקים? �

באיזו קבוצה הייתה יותר עזרה לאחרים?  �

באיזו קבוצה היו יותר עידוד ופרגון? �

איזה קבוצה יכולה לעשות יותר דברים משמעותיים?  �

בוודאי שקבוצה גדולה! 

ייתכן שקל יותר למלא חלק מהמשימות בקבוצה קטנה, אך הדגש כאן אינו על קלות מילוי המשימה אלא על סוג הקבוצה 

המייצרת יותר כוח – קבוצה קטנה או קבוצה שמספר המשתתפים בה גדול. כדי לפרוץ צריך לגדול – כי בגודל ההצלחה 

מרובה.

כדי להסביר לחניכים את ההשפעה של קבוצה גדולה על המציאות הקיימת, חלקו להם את הקטע על 'מחאת הקוטג' 

ויוקר המחייה בארץ' )נספח 2(.

ב.  להרחיב מעגלי השפעה

דונו עם החניכים: כיצד נגרום לעוד חניכים להגיע? איך נוכל להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו? )נאמין שיש לנו   .1

משהו מיוחד להציע, ונרצה שכולם ייהנו מהאור הזה(. 

שאלו את החניכים: 

מהו המניע המרכזי שלכם להגיע לסניף? �

שמש מניעים – ציירו שמש על גיליון בריסטול וכתבו בכותרת את השאלה: מהו המניע המרכזי שלי להגיע לסניף?   .2

תנו לחניכים כלי כתיבה ובקשו מכל אחד לכתוב מה מניע אותו להגיע לסניף. 

על כל אחד מהחניכים לבחור חבר/ה או ילד/ה מהשכונה שעדיין אינם מגיעים לסניף. על החניכים ליצור שיחה עם 

הילדים ולדרבן אותם להגיע לסניף לפעולה אחת, חד-פעמית )כמובן מתוך כל מי שיגיע הגעה חד-פעמית, יהיו מי שירצו 

להישאר(.

למדריכים – כדי שהחניכים ירצו להישאר יש לגרום להם לחוש רצויים. הקפידו כמדריכים לגשת אליהם, לשאול לשמם ולשלומם, 
לראות שהם מסתדרים ואם מתאפשר – ללוות אותם לביתם.  "טובים )הפי( שניים מן האחד".

בסניפי יישובים קטנים, שאין עוד ילדים בשכבת הגיל של חברי השבט, נסו לחשוב על חניכים המגיעים לסניף לעיתים 

רחוקות. מנו חניכים אחראים ובוגרים שיכולים לגשת אל החניכים וליצור אתם שיח, להתעניין בשלומם ולשכנע אותם 

להגיע לשתי הפעולות הקרובות. 

השתמשו ב-'עשר העצות למדריך' )נספח 3( והדריכו את החניכים בנוגע לחניכים חדשים.

ג.  מה יגרום לחניכים להישאר אתנו?

חשבו עם החניכים מה יגרום לחניכים החדשים המגיעים לסניף לרצות להיות שותפים בשבט. אנשים המגיעים למקומות 

חדשים )כגון מקום עבודה חדש, מקום לימודים חדש וכו'( תמיד ירצו לראות שמישהו מחייך אליהם ופועל למענם. כך גם 

בשבט שלנו. 

צרו עם החניכים 'עשרת הדיברות לשבט – עשרה כללים לקבלת חניכים חדשים', וכתבו כללים לקבלת חניכים חדשים 

)דוגמה למדריכים בנספח 3(. כתבו מה צריך להיות בשבט כדי שיהיה אפשר לקבל בו חניכים חדשים )רעיונות: לזכור 

להתעניין בשלומם, להתקשר אליהם אחרי הפעולה, ללוות אותם הביתה, לחייך אליהם כשהם מגיעים ושאר הדוגמאות 
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הכתובות בנספח(.

סכמו: 

בפעולות הקודמות עסקנו בצורך לפרוץ החוצה ובחיזוק הרגשת השייכות והשותפות בשבט, ובפעולה הקודמת דיברנו על 

הצורך בחיזוק השבט, שמתוכו אפשר לגדול. 

בפעולה הזו דיברנו על שמתוך הגודל אפשר לעשות שינויים )כמו מחאת הקוטג' או כמו שראינו במשחקים שלקבוצה 

שמספר המשתתפים בה רב יש השפעה גדולה יותר(. לסיום חשבנו מה גורם לנו להגיע לסניף ואיך אנחנו יכולים לשכנע 

חניכים נוספים להצטרף אלינו כדי שהשבט שלנו יגדל, ויצרנו 'תקנון' של חוקי קבלת החדש בשבט שלנו, כדי שהחניכים 

החדשים יישארו אתנו בשבט.

הצעה לצ'ופר: 

"שריד קטן מדבר גדול ]אדם אחד מתוך קבוצה[ הוא יקר ומעולה מדבר אחד שלם ]מאדם בודד וטוב[" 

)הרב קוק, 'אורות התחיה' פרק יד(.
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נספחים

נספח 1 
.ODT קובץ רעיונות למשחקי

שימו לב, ברוב המשחקים יש לחלק לקבוצת בנים וקבוצת בנות. בחרו את המשחקים המתאימים לשבט שלכם.

מעגל תמיכה – סדרו מעגל של כיסאות. על כל אחד להישכב במעגל כשישבנו מונח על הכיסא, בעוד שכמותיו   .1

וראשו מונחים על הרגליים של מי שלצדו. המטרה היא להוציא מהמעגל כיסאות רבים ככל האפשר בלי שהמעגל יתפרק.

ג'ריקן – קשרו חוטים לג'ריקן מים והושיבו את אחד החניכים במרכז המעגל. על הקבוצה להשקות את החניך   .2

שבמרכז במים בלי להיכנס למעגל ובלי שהוא ייגע בג'ריקן בידיו.

נדנדה – הכינו נדנדה מקרש עץ עבה מאוד. על כל הקבוצה לעמוד על בול העץ בלי שהוא ייגע בקרקע אפילו   .3

פעם אחת. אסור לתמוך בנדנדה עם הרגל ועולים עליה בהדרגה, בכל פעם שני חניכים.

להפוך את הסדין – כל הקבוצה עומדת על סדין וצריכה להפוך אותו בלי לגעת בקרקע.  .4

שבץ נא אנושי – הרכבת מילים – לכל אחד יש אות מסוימת על גבו.  .5

להסתובב – כל הקבוצה עומדת משולבת ידיים במעגל עם הפנים פנימה. על כולם להסתובב ולעמוד עם הפנים   .6

החוצה בלי להרפות מאחיזת הידיים )הטריק הוא שאחד החניכים מוביל את כולם ברכבת אחריו מבעד לידיים של שני 

חניכים(.

עיפרון בספירלה – קשרו לסנדת עץ חבלים מכל הכיוונים וצרו ספירלה על הרצפה בעזרת חבל. החניכים צריכים   .7

להוביל את קצה הסנדה דרך הספירלה בעזרת החבלים ובלי לדרוך על הספירלה.

תיל חשמלי – מתחו חבל בגובה המותניים בין שני עצים; חברי הקבוצה אוחזים ידיים בשרשרת. המטרה היא   .8

לעבור מעל החבל בלי לגעת בו ובלי להרפות מאחיזת הידיים. ברגע שמישהו נגע בחבל – כל הקבוצה חוזרת לאחור. 

הציון נקבע על פי הזמן הממוצע שנדרש למעבר כל חניך.

ועל  קדימה,  אצבע  מושיט  הקבוצה  מחברי  אחד  כל  צפוף.  במעגל  להסתדר  לחניכים  הורו   – חישוק  הורדת   .9

האצבעות המושטות הניחו חישוק במאוזן. על החניכים להנמיך בתיאום את כל האצבעות עד שהחישוק יגיע לקרקע. 

בשלב הראשון התחילו בשתי קבוצות קטנות, ואחר כך עברו לחישוק כפול )אתגרים: מותר לדבר, אסור לדבר, מותר רק 

לאחד לדבר(.

גשר ארגזים – על הקבוצה לחצות את השטח מהר ככל האפשר בעזרת ארבעה ארגזים. רק לשלושה משתתפים   .10

מותר לדרוך על הקרקע.

לדוג בקבוק – הניחו במרכז המעגל בקבוק שתייה חצי מלא. חברי הקבוצה צריכים להוציא את הבקבוק אל מחוץ   .11

למעגל בעזרת חבל, מקל, דבק, חישוק וכו', בלי שהמים יישפכו ובלי להיכנס למעגל )הפתרון הפשוט הוא ליצור לולאת 

קשר בחבל, להשחיל את הלולאה לצוואר הבקבוק ומשני צדי החבל לסגור את הקשר ולהרים את הבקבוק(.

העברת חישוק – כל חברי הקבוצה אוחזים ידיים ועליהם להעביר את החישוק בין כולם בלי לעזוב ידיים.  .12

מרוץ שליחים – בשני צדי השטח הציבו שני דליי מים, אחד מלא ואחד ריק. יש למלא את הדלי הריק מהדלי   .13

המלא במרוץ שליחים, בעזרת כוסות.
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נספח 2 

מחאת הקוטג'

זוכרים את גל המחאות שפקד את מדינת ישראל לפני כמה שנים? מחאת האוהלים? מחאת הקוטג'? התופעה 

החברתית הזו לימדה אותנו מה הכוח של קבוצה. 

"מחאת הקוטג' או חרם הקוטג' הוא חרם צרכנים בישראל, שהחל על ידי קבוצה בפייסבוק שהוקמה ביוני 2011 

במחירה  קוטג'  גבינת  מרכישת  להימנע  לציבור  וקרא  במדינה,  המזון  במחירי  המתמשכת  העלייה  על  במחאה 

דיון  והובילה לפתיחת  והיא צברה התעניינות תקשורתית  גולשים,  הנוכחי. למחאה הצטרפו למעלה מ-100,000 

ציבורי רחב בנושא יוקר המחיה בישראל. החרם הוביל לירידה משמעותית במכירות גבינת קוטג' בישראל ולהורדת 

מחירים בקטגוריה.

ביוני 2011 פתח איציק אלרוב קבוצת מחאה בפייסבוק הקוראת להימנע מקנייה של גבינת קוטג', כצעד ראשון 

בדרך להורדת יוקר המחיה בישראל. החרם שיועד להתחיל ב-1 ביולי 2011 זכה לפרסום בכלי התקשורת ותוך זמן 

קצר הצטרפו לקבוצת המחאה בפייסבוק עשרות אלפי גולשים עד שמספרם עבר את סף 100,000. בשל ההיענות 

המרובה, הוקדמה החרמת גבינת הקוטג' לאמצע יוני. מאוחר יותר פורסמה בקבוצה זו קריאה לרכוש את הקוטג' 

רק במחיר של פחות מ-5 שקלים. בהמשך פורסמו קריאות להחרים גם מוצרי חלב נוספים" 

)ויקיפדיה(.

נספח 3

עשר עצות למדריך

חשבו תחילה על הדרך שלדעתכם נכונה על מנת להוסיף חניכים לשבט.

חניכים שממעטים להגיע:

חשבו מיהם החניכים שיש להם פוטנציאל להגיע לסניף )חניכים שאף פעם לא הגיעו לסניף, חניכים שהגיעו   .1

פעמים מעטות לסניף או חניכים המגיעים לסניף אך כלל לא שותפים(.

דברו עם חברי החניכים הממעטים להגיע – שאלו אותם אם הם יודעים מדוע הם ממעטים להגיע.  .2

צרו עם החניכים קשר טלפוני, שלחו מסרון, הגיעו אליהם לבית הספר, היפגשו אתם, שאלו אותם לסיבת האי-הגעה.  .3

הגיעו לפגישה אתם בחולצת תנועה – אתם חלק ממשהו גדול!  .4

דברו אתם, שאלו אותם על תחומי העניין שלהם.   .5

ספרו להם על בני עקיבא, על הסניף.  .6

השתדלו ליצור אתם קשר פעם נוספת והציעו להיפגש אצלם בבית.   .7

הציעו להם להגיע לסניף שוב אל הסניף.  .8

השקיעו בפעולה שהם מגיעים אליה; השתדלו שהיא תתאים לתחומי העניין שלהם.   .9

רושם ראשוני, כמו תמיד, הוא משמעותי.   .9

המשיכו לשמור על קשר עם החניכים! חייכו, שלחו מסרון, החמיאו כאשר הם מגיעים שוב, עדכנו אותם עדכון   .10

אישי על כל פעולה. הם ירגישו ששמים לב אליהם וירצו להמשיך להיות שותפים.
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"כולם בשביל אחד..."

נושא: 
מגדילים את השבט

פתיחה: 
ונגלה מה הייחודיות של כל אחד ואחד מחברי השבט, מתוך כוונה להאדיר את  זו נחזק את אחדות השבט  בפעולה 

החניכים ולעודד אותם להפיץ את אורם בעולם.

מטרות הפעולה:
החניכים יתנסו בעבודת צוות כשבט.. 1

החניכים ישתמשו בכוחותיהם ובתכונות הייחודיות להם כדי להצליח במשימה.. 2

החניכים יגלו את התכונות הטובות שבחבריהם.. 3

ציוד נדרש:
 משחק מסלול על נייר רצף גדול – מודבק לרצפה בחדר יובל� 

חייל גדול מבקבוק שני ליטרים וקובייה גדולה )נספח 1( �

כרטיסיות משחק בהתאם לאופי החניכים – צרו כל זאת מראש, לפני שבת �

מדליה )נספח 2( לכל חניך ומדריך  �

גוף הפעולה:
כהיערכות לפעולה פנו מקום רב ככל האפשר על רצפת החדר והדביקו את לוח המסלול על הרצפה.

כן או לא א. 

 חלקו לכל חניך וחניכה שני פתקים. על פתק אחד כתובה המילה "כן", ועל הפתק האחרת – המילה "לא". שאלו את 

החניכים שאלות, וכל חניך ירים את הפתק המתאים.

שאלות לדוגמה:

V   ?אני אוהב/ת את החורף

V   ?אני אוהב/ת את הקיץ

V   ?אני אוהב/ת לאכול גלידה

V   ?אני אוהב/ת לאכול חציל

V   ?אני אוהב/ת שיעור חשבון

V   ?אני אוהב/ת שיעור ספורט

שבוע שני  ⋅  פעולת שבת  

שבט יובל 
משך: 35–60 דקות
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V   ?אני אוהב/ת לצייר

V    ?אני אוהב/ת לקרוא ספרים

אחרי ששאלתם והם ענו, וראיתם שיש כל מיני תשובות לאותן שאלות, הסבירו לחניכים שכל אחד ענה תשובות משלו כי 

כל אחד הוא שונה מהאחרים. אחד אוהב קיץ ואחד אוהב חורף, כל אחד מאתנו טוב בדברים שונים ואוהב דברים אחרים, 

ועכשיו נראה למה זה טוב...

מטרה משותפת ב. 

הסבירו לחניכים שהכנתם לכבודם משחק מסלול מיוחד במינו , והראו להם שיש במשחק רק חייל אחד. אם כן, כיצד יוכלו 

כולם לשחק? אפשרו לחניכים להעלות רעיונות. 

במשחק, כמו בשבט , אנו גוף אחד – צועדים יחד ומתקדמים יחד לעבר מטרה משותפת. לכן במשחק זה נוכל לנצח רק 

אם כולנו נשתף פעולה. 

והעניקו בכל פעם לחניך אחר את הזכות להטיל את הקובייה.  הניחו את החייל בעמדת ההתחלה  התחילו במשחק. 

התקדמו בהתאם למספר שיוצא בקובייה – לאחר כל התקדמות במסלול תגיע משימה.

את המשימות כתבו מראש בהתאמה לחניכים שלכם. בכל פעם יידרש למילוי המשימה חניך אחר, שהוא ורק הוא יוכל 

להשלימה על הצד הטוב ביותר )למשל: משימה ייחודית לחניך שיודע לשיר, לרקוד, טוב במספרים, מכיר שמות של זמרים, 

מכיר הרבה חניכים בסניף, יש לו הרבה אחיינים, בעל זיכרון טוב, אוהב להציג, גבוה, רץ מהר, מדבר שפה נוספת וכו'(. 

חשבו היטב על כל חניך וחניכה במה יהיו טובים, במה יהיה להם הכי קל, ורשמו על הפתק שזו המשימה שלהם, כדי 

שלא תתבלבלו.

למדריכים – תוכלו להמציא גם משימות לזוג חניכים אם השבט גדול או אם יש חניכים העלולים להתבייש. העיקר שכולם ישתתפו, 
חניכים ומדריכים כאחד.

התקדמו במסלול עד לסיומו. הקפידו לשלב את כל החניכים בכל שלבי המסלול; גם חניכים שאינם ממלאים כרגע 

משימה יכולים לעודד את חבריהם. תנו לכולם לזרוק את הקובייה, לקדם את החייל וכו'.

הרבה קש אז לא נשברים  ג. 

ספרו לחניכים את הסיפור על האב ובניו )נספח 3(. 

ודאו שכולם הבינו את הסיפור, והסבירו להם שאנחנו כמו הבנים בסיפור. לכל אחד מאתנו לבד יש כוחות ויכולות מיוחדות, 

אך כשאנחנו מפנים מקום לכל המיוחדות של כולם ומתאחדים יחד לקבוצה אחת – אף אחד לא יכול עלינו!

סכמו: למדנו שכל אחד שונה מחברו. אחד טוב בכדורגל ואחת טובה בציור, אבל רק בזכות הכוח שיש לכל אחד מאתנו 

בנפרד ולכולנו יחד כקבוצה מאוחדת הצלחנו לעבור את המסלול בהצלחה! כל אחד מאתנו מילא משימה ועבר אותה 

בצורה הטובה ביותר שהוא יכול. ממש כמו שעברנו יחד את המסלול נוכל לעבור כל דבר כל עוד אנו מאוחדים, כי יחד 

יש לנו הכוח החזק ביותר, כמו בסיפור. 

הצעה לצ'ופר: 
כל חניך וחניכה יקבלו מדליית ניצחון. העניקו מדליה ייחודית לשבט )נספח 2( תוך כדי מחיאות כפיים סוערות.
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נספחים

נספח 1

נספח 2  

אלוף המסלול  אלופת המסלול 

ש ארגון תשע"ז
חוד ש ארגון תשע"ז

חוד
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נספח 3

מעשה באב ששכב על ערש דווי.

קרא האב לעשרת בניו כדי לדבר אתם לפני מותו.

אמר להם האב: "הביאו את חבילת הקש שמונחת ליד ראשי".

לקח הבכור את חבילת הקש וביקש להביאה לאביו,

אך האב אמר: "נסה בני לשבור את הקשים הללו".

ניסה הבכור לשבור את החבילה, ניסה לכופפה, הפעיל כוח רב,

אך הקשים נשארו שלמים.

ניסה הבן השני כאחיו, התאמץ מאוד, אך גם הוא לא הצליח.

וכך ניסו כל האחים לשבור את החבילה כמצוות אביהם,

ולתדהמתם לא הצליחו.

"אלה וודאי קשים מזן מיוחד", חשב כל אח בלבו,

"הרי קש נשבר בקלות, ואיך חבילה זו אינה נשברת?"

לאחר שניסו כל הבנים, ללא הצלחה, ביקש האב את החבילה.

לקח האב קש אחד ושבר אותו, לקח עוד קש ושבר אותו,

וכך שבר את כל חבילת הקש – אחד-אחד.

אמר להם האב: "איך אני, שאני חלש, הצלחתי לשבור את הקשים,

ואילו אתם, שכוח רב לכם, לא הצלחתם?

אלא שכל זמן שהחבילה מאוגדת, אי אפשר לשבור אותה,

אך אם מפרקים את החבילה – בקלות אפשר לשברה.

כך אתם, בניי, כל זמן שאתם מאוגדים אי אפשר לנצח אף אחד מכם,

אך אם תיפרדו חלילה, בקלות אפשר לנצח כל אחד מכם".



"ביחד זה מתוק..."

נושא: 
עבודת צוות ושיתוף פעולה.

פתיחה: 
בזכות עבודת צוות ושיתוף פעולה יאספו החניכים מרכיב אחד בכל תחנה, ובסיום משחק התחנות יהיו להם כל המרכיבים 

להכנת כדורי שוקולד טעימים.

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו שכדי להשיג את המטרה הם צריכים לעבוד בשיתוף פעולה ובעבודת צוות.. 1

החניכים ילמדו לתת מקום לקשיים של אחרים.. 2

החניכים יגלו שחסר להם משהו בשבט.. 3

ציוד נדרש: 
מתכון לכדורי שוקולד )נספח 1( וכל המצרכים  �

קוביות או כוסות חד-פעמיות לבניית מגדל �

תמונות הווי שבטי �

שני דליי מים ונטלה �

נייר רצף או גיליון בריסטול גדול שעליו מצוירים חלקי פאזל כמספר חברי השבט )חניכים ומדריכים(, תחת הכותרת  �

'אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד' 

גוף הפעולה:

מתכוננים למתכון א. 

שבו עם החניכים במעגל והסבירו להם על מהלך הפעילות: בפעולה זו עליהם לשתף פעולה כשבט כדי לצבור מרכיבים 

להכנת קינוח טעים ומפנק לסוף הפעולה. אם יצליחו לאסוף את כל המרכיבים, יזכו להכין בסוף הפעולה כדורי שוקולד 

טעימים )או כל פינוק אחר שתבחרו(. רשמו מראש את המתכון על גיליון בריסטול גדול ותלו אותו לפניהם. עזרו להם 

לחשב כמה משימות יצטרכו לעבור בשביל להשיג את כל המצרכים.

יוצאים למשימות ב. 

משימה ראשונה – מורל שבטי. על החניכים להסכים ביניהם על שלושה שירי המורל האהובים עליהם ביותר, ולהתחיל 

יובל. אל תתחילו את המורל עד שכולם הגיעו גם אם זה גורם תלונות מחניכים מסוימים. כדאי  במעגל מורל לשבט 

להעשיר את המורל עם כלי נגינה ואביזרים שתכינו מראש. אם הם יצליחו במשימה, יקבלו החניכים מצרך.

שבוע שני  ⋅  פעולת אמצע שבוע

שבט יובל
משך: 35–60 דקות
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משימה שנייה – בניית מגדל. תנו לחניכים קפלה, קוביות או כוסות חד-פעמיות, ואמרו להם שיש להם שתי דקות לבנות 

תגובות  יגרור  זה  יקרוס.  המגדל   – קובייה  שיוסיף  פעם  מדריך שבכל  מכולכם  בחרו  הכוסות.  או  הקוביות  מכל  מגדל 

מהחניכים, אך תפקידכם לדרבן אותם מחדש. נסו למנוע מהם להצליח לעבור את המשימה. אם הם יצליחו במשימה, 

יקבלו החניכים מצרך.

משימה שלישית – לקראת המשימה החביאו ברחבי הסניף תמונות מגוונות מההווי השבטי שלכם 

למדריכים – שימו לב כי כל החניכים מופעים בתמונות בצורה מאוזנת. 

הכינו מראש פיסות נייר דבק על דלת חדר יובל כמספר התמונות שפיתחתם. 

שלחו את החניכים לחפש את התמונות ברחבי הסניף תוך כדי משחק 'חם-קר'. כל חניך וחניכה שימצאו תמונה ידביקו 

אותה על דלת החדר, עד שהדלת תתמלא כולה בתמונות. 

הצלחת המשימה תתבטא בהשגת כל התמונות וקישוט דלת החדר. אם הם יצליחו במשימה, יקבלו החניכים מצרך. 

משימה רביעית – מרוץ שליחים. העמידו את החניכים בטור והניחו לפניהם דלי מלא מים. במרחק כחמישה מטרים הניחו 

דלי ריק. על החניכים להעביר מים מהדלי המלא לדלי הריק בעזרת נטלה, עד שהדלי הריק יתמלא והדלי המלא יתרוקן, 

בזמן מוקצב של חמש דקות. כל אחד בתורו יעביר את הנטלה לחניך או לחניכה שנמצאים מאחוריו בטור. אם יש חניכים 

היושבים בכיסא גלגלים או נעזרים בקביים, אחד החניכים )בעזרת אחד המדריכים( ידחוף את הכיסא או יעזור לחניך 

להתקדם, ויחד הם ימלאו את הדלי. לא להיבהל אם הם לא יספיקו למלא את המשימה, למרות האכזבה שתהיה להם. 

אם הם יצליחו במשימה, יקבלו החניכים מצרך.

משימה חמישית – פרסו על הרצפה את נייר הרצף או את גיליון הבריסטול ששרטטם עליו חלקי פאזל, הציגו לחניכים 

מגוון רחב של חומרי יצירה )כל חומר שנגיש לכם בסניף יתאים: טושים, פלסטלינה, נייר קרפ, גואש וכו'(, וכוונו כל חניך 

לחלק פאזל משלו. הדריכו את החניכים לבטא את עצמם בעזרת החומרים על חלק הפאזל המיועד להם )אפשר ליצור 

דיוקן עצמי, קישוט או כל דבר אחר שעולה בדעתם(. השאירו חלק פאזל אחד ריק, "לחניך שעדיין איננו". הניחו לפוסטר 

להתייבש ותלו אותו בסניף. אם הם יצליחו במשימה, יקבלו החניכים מצרך.

למדריכים – היו רגישים לחניכים. יש פה שתי משימות שהמטרה היא שהם לא יצליחו בהן. המשימות יעבדו גם על מידת הסבלנות 
והרוגע שלהם, כי חלק מהמטרה היא ללמד אותם להכיל את הקושי ואת האתגר של האחר. 

חוזרים למתכון  ג. 

חזרו למתכון הגדול ועברו עליו עם החניכים. הזכירו אילו מצרכים השגתם ובאיזו משימה, באילו משימות נכשלתם – ועמדו 

על הסיבה לכישלון. הסבירו לחניכים שבמשימות שנכשלנו היינו צריכים להתאזר בסבלנות, לקבל את המקום של האחר, 

לעזור לחברים בקושי שלהם, לחכות בסבלנות למישהו שימלא את התפקיד שלו במשימה וכו'.

אך אף על פי שלא הצלחנו לעבור את המשימות, למדנו דברים חדשים על היכולות שלנו כקבוצה ועל הקבלה שלנו את 

האחרים ואת הקשיים שלנו. נוסף על כך למדנו שיש לנו מקום ויכולת לקבל עוד חניכים בשבט, והלוואי שיהיו!

סכמו את המשימות: 

במשימה הראשונה היינו צריכים לחכות עד שכולם הגיעו גם אם זה דרש זמן, אבל הצלחנו להרוויח מצרך. במשימה 

השנייה ניסינו שלא להתייאש אף שהמגדל התפרק לנו שוב ושוב. במשימה השלישית שיתפנו פעולה כולם בשביל למצוא 

את כל התמונות ולקבל עוד מצרך. במשימה הרביעית, אף על פי שלחלקנו היה קושי מסוים, עזרנו זה לזה להתקדם 

ולמלא את המשימה. במשימה החמישית צבענו את הפוסטר, אך השארנו בו מקום ריק, שנוכל לקבל בו חניך חדש או 

חניכה חדשה לשבט. 

כל המשימות לימדו אותנו לעבוד בשיתוף פעולה, וגם שלפעמים קשה לשתף פעולה ולהיות כולם יחד. זה דורש לעזור 
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לחברים שלנו בקשיים שלהם בסבלנות ובשמחה, ולהתכונן לקבלת חניכים חדשים לשבט. אולי זה לא תמיד קל, אבל אם 

משתפים את כולם ונותנים לכל אחד לעזור היכן שהוא טוב – מקבלים שבט גדול ונעים, וזה הכי כיף ומתוק!

ועכשיו, אחרי שעברנו תהליך, מגיע לנו להתפנק בכדורי שוקולד טעימים! בתיאבון!

הצעה לצ'ופר: 
מחזיק מפתחות בצורת חלק של פאזל שכתוב עליו הקטע על להיות חלק מפאזל )נספח 2( או "אחד בשביל כולם וכולם 

בשביל אחד" )נספח 3(.
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נספח 3

נספחים

נספח 1 

מתכון לכדורי שוקולד

מצרכים:

200 גרם ביסקוויטים

10 כפות סוכר

5 כפות קקאו

7 כפות חלב או מים

1/3 כוס שמן

קוקוס וסוכריות

נספח 2

"כל אחת,

היא חלק מפאזל,

ואם בפאזל 

יחסר

אפילו 

חלק אחד,

הפאזל לעולם

לא יהיה מושלם..."

"כל אחד,

היא חלק מפאזל,

ואם בפאזל 

יחסר

אפילו 

חלק אחד,

הפאזל לעולם

לא יהיה מושלם..."

"אחד בשביל כולם 

וכולם בשביל אחד"

אופן ההכנה:

לפורר את הביסקוויטים, להוסיף את הסוכר ואת הקקאו ולערבב היטב.

להוסיף לתערובת את החלב או המים ואת השמן, ולבחוש.

לגלגל כדורים, אפשר לטבול לקישוט בקוקוס ובסוכריות.



מחברים חבורה

נושא:
'מגדילים את השבט' – הגדלה מספרית של חברי חבריא ב מתוך הגדלה איכותית וערכית.

פתיחה: 
לכל חבורה יש רצון לגדול ולצמוח כמה שרק אפשר, גדילה באיכותית ובכמות. שני סוגי הגדילה קשורים זה בזה בקשר 

ישיר: גדילה במספר תתאפשר על ידי גדילה באיכות, וגדילה באיכות תתאפשר על ידי גדילה בכמות. כאשר החבורה 

תהיה מסוגלת להכיל סוגים שונים של חברים ותיתן מקום וכבוד לכל אחד, תתאפשר הגדילה באיכות, כפשוטה – "כשם 

שפרצופיהם שונים – כך דעותיהם שונות" )ברכות נח ע"ב(. ומנגד גדילה באיכות, כגון מתן מענה ועניין בתחומים רבים 

יותר, תמשוך חברים רבים יותר ותגרום להם לרצות להיות שותפים בחבורה. לבסוף, לחבורה צריכה להיות מטרה, משהו 

שהופך אותה לחבורה. האור של החבורה אינו נשאר רק בתוכה אלא יוצא החוצה, מקרין ומשפיע אור וטוב. 

פעולה נדבר על החבורה היושבת לפנינו, והיא תתחלק לשני חלקים עיקריים:

נעסוק במקומו של כל פרט בחבורה, האם הוא מרגיש בנוח, האם יש לו מקום להשמיע את קולו ואת דעתו,   .1

האם באמת מכבדים בה כל אחד. השלכה מעשית לחלק זה תהיה שינוי ההתנהלות בחבורה אם יעלה צורך, וגיוס חברים 

נוספים לחבורה.

ננסה לחשוב מה יוצר את החבורה שלפנינו. מה מאחד אותה, היכן היא יכולה להשפיע ולהיות משמעותית והאם   .2

זהו רצונה בכלל. 

לרכזים – פעולה זו חייבת להיות מותאמת לחבריא ב בסניף שלכם, אחרת לא יקרה פה כלום והנקודה תוחמץ. יש כאן כמה 
הצעות למתודות ולקטעים, ומומלץ מאוד לשבת בכובד ראש לפני הפעולה ולראות היכן היא נוגע בכם, בחבריא ב שלכם. השייכות 

והאיחוד בחבריא ב הם מורכבים יותר מאשר בשבט רגיל בגלל רמת המחויבות, תדירות המפגשים וטווח הגילים.

מטרות הפעולה: 

החברים יבינו כי גדילה באיכות החבורה תתאפשר על ידי גדילה בכמותה, וכן להפך – גדילה בכמות תתאפשר בעיקר . 1

על ידי גדילה באיכות.

החברים ידונו בשאלת קבלת השונה בחבורה, ידברו עליה 'דוגרי' ויחשבו יחד מה אפשר לעשות כדי לתת מקום לכל . 2

אחד בה ולהגדיל את שורות החבורה. 

החברים ילמדו מהי חבורה ומה מרכיב חבורה, ויחשבו לאן החבורה שלהם מסוגלת להגיע.. 3

ציוד נדרש: 
 חבילת במבה �

ארבעה-חמישה חפצים או תמונה עם הרבה פרטים �

ציון - אביחי
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קטע 'הסכת' או 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם' מצולם �

משפטים שקשורים לאווירה בחבריא ב �

פתקים חלקים )שלושה פתקים לכל אחד( �

קטע מצולם �

מעגלי השתייכות. �

גוף הפעולה:
משחק חימום: במבה התחברתי – בחרו מתנדב או מתנדבת שיתחילו לספר על עצמם כפי רצונם. על כל פרט שיספרו 

ייקחו במבה אחת מהחבילה. ברגע שמישהו מהמשתתפים יזהה מכנה משותף ביניהם, עליו לצעוק  על עצמם – הם 

"התחברתי". מי שיצעק "התחברתי" יקבל את חבילת הבמבה ויתחיל לספר על עצמו, עד שחבר אחר יצעק "התחברתי", 

וכן הלאה עד שכולם יספרו על עצמם. המשחק יימשך עד שתיגמר הבמבה.

כשם שפרצופיהם שונים – כך דעותיהם שונות. האיכות שכל אחד מביא לחבורה א. 

נקודות מבט:  .1

אפשרות 1 – הניחו במרכז החדר כמה חפצים בסדר מסוים. לדוגמה כדור ולידו ספר ולידם נייר טואלט. בקשו אקראית 

מכמה חברים לתאר מה הם רואים. כוונו את החברים להתייחס למיקום החפצים זה ביחס לזה. 

אפשרות 2 – הראו לכולם תמונה )נספח 1( עם הרבה פרטים במשך 20 שניות, ובקשו מכמה חברים לתאר מה ראו. סביר 

להניח שיגידו דברים שונים. 

הפנו את תשומת לב החברים לכך שכל אחד אמר משהו אחר, ואף אחד לא שיקר. 

איך זה ייתכן?  �

האם יכול להיות שכל אחד ראה את המציאות בצורה טיפה שונה?  �

האם זה קורה לנו גם במציאות היום-יומית?  �

האם זה טוב שזה כך, או שיש בזה גם דברים רעים?  �

איך ההבנה הזו משרתת אותנו, והיכן היא מזמנת לנו התמודדויות ואתגרים? �

לימוד – 'הסכת' או 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם':  .2

למדו עם החברים 'הסכת' )נספח 2(.  א. 

שאלו את החברים:

למה התורה נקנית בחבורה?  �

למה לדעתכם אי-אפשר ליישם את התורה וללמוד אותה לבד?  �

מה יש בלימוד המשותף שאין בלימוד ביחיד?  �

האם יש פעמים שבהם עדיף למידה לבד על פני למידה ביחד? �

יש משהו מיוחד בלימוד המשותף שאין בלימוד ביחיד; הלימוד משותף מאפשר לנו להיחשף לתפיסות עולם שונות ולהכיר 

נקודות מבט והסתכלות אחרות על המציאות. רק על ידי ההיחשפות וההיכרות האלו נוכל להגיע למציאות שלמה ואמתית 

יותר, המכילה בתוכה הכול. לא סתם הגמרא יוצרת קשר בין לימוד תורה בחבורה ובין היום הזה נהיית לעם. היכולת ללמוד 

בקבוצה, עם עוד אנשים, גם אם הם שונים ממני, היא שהופכת אותנו לעם.

למדו את פירושו של הרב קוק ל'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם' )נספח 3(. ב. 

לפני קריאת הפירוש שאלו את החברים: האם ריבוי דעות הוא טוב? האם הוא יוצר יותר שלמות ואמת, או שדווקא להפך? 

מה גורם לגמרא להגיד כי תלמידי חכמים, שבטוח לכל אחד יש דעתו שלו ופירושו שלו דווקא הם מרבים שלום בעולם? 
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הרי הם המתווכחים הכי הרבה!

קראו את הפירוש )הוא קצת ארוך, אבל אינו מורכב. מומלץ לקרוא את כולו ולעצור מדי פעם להסביר ולסכם(.

דווקא ריבוי הדעות, הגישות וההשקפות הוא שמוביל אותנו להגיע לעולם שלם יותר, טוב יותר. לכל אחד יש נקודת מבט 

והסתכלות אחרת – 70 פנים לתורה. לאף אחד מאתנו אין היכולת להבין ולראות תמונה מלאה ושלמה, ולכן אנחנו זקוקים 

לאנשים נוספים – להיות אתם, לחיות אתם. ככל שנהיה עם אנשים רבים יותר, ככל שהחבורה שלנו תהיה מורכבת מפנים 

ומאישיויות רבות יותר – כך נוכל להצליח לראות תמונה שלמה וטובה יותר של המציאות.

יש מקום בלב, יש מקום לכולם ב. 

אפשרות 1 )לחבורה שמסוגלת לדבר בלי ציניות ובכנות( – הניחו על הרצפה כל מיני משפטים הקשורים לחבריא ב בסניף 

)נספח 4(. ייתכן שיהיו גם פתקים שאינם רלוונטיים לסניף הספציפי שלכם, או שיהיו משפטים שהניסוח יצטרך טיפה 

להשתנות כדי שיהיה מתאים. כל חבר וחברה יקבלו שלושה פתקים קטנים, ויצטרכו לפזר אותם בין המשפטים בהתאם 

למה שהם חושבים לנכון ביותר. בדקו אילו מהמשפטים קיבלו מספר פתקים רב ואילו קיבלו מעט פתקים, ופתחו דיון.

אפשרות 2 – הנחו את כולם לעצום עיניים, והקריאו את המשפטים של אפשרות 1. בהתאם לכל משפט, בקשו מהחברים 

להרים את ידם כאשר המשפט רלוונטי לחבורת חבריא ב שלכם. עליכם לשים לב אילו מהמשפטים 'זכו' למספר קולות 

רב, ולאחר מכן לפתח דיון בעזרת הממצאים.

דיון: 

מדוע לדעתכם המשפט הזה קיבל את מספר הפתקים הגבוה/הנמוך ביותר?  �

מה זה אומר על חבריא ב שלנו?  �

האם המצב הזה הוא המצב האידאלי? האם אמור להיות אחרת?  �

האם אנחנו מאפשרים לכל אחד בחבריא ב לקבל את המקום שמתאים לו בחבורה, האם אנחנו בכלל חושבים על זה?  �

מהו המצב האידאלי שצריך להיות בחבריא ב שלנו? �

אנחנו צריכים להבין כי מתן מקום בתוכנו לאחרים הוא חיוני ומשמעותי. אין לנו אפשרות לגדול ולהגדיל אם לא נאפשר 

וניתן מקום לכל אחד ואחת מתוכנו, מחברינו. לא צריך לרוץ ולקבל ולהכיל אנשים אחרים, יש קודם להכיל את עצמנו, 

את הסביבה הקרובה לנו.

למה לפעמים קל לנו יותר לקבל מישהו ששונה מאתנו לגמרי מלקבל מישהו ששונה מאתנו רק במעט? מדוע קשה 

לנו להכיל את כל החברים שחושבים אחרת, מתנהגים אחרת, מסתכלים אחרת? איך מתגברים על המחסום הזה? כדי 

להעלות את השאלה הציגו את הקריקטורה המצורפת )נספח 5(.

למדריכים – שימו לב, הדיון הנ"ל הוא רק נקודה קטנה במהלך הפעולה. אם הדיון רלוונטי וחשוב לכם, התרכזו בו יותר, אם 
לא – אפשר לדלג או לדבר בקצרה.

מהמצב הקיים למצב האידאלי – פתחו בשאלה: איך נצליח להגיע למצב האידאלי שדיברנו עליו קודם? כיצד האווירה 

בחבריא ב תוכל להיות אחרת, מקבלת, פתוחה ונותנת מקום לכולם? הניחו על הרצפה שלושה דפים שכתוב עליהם: 'עין 

טובה', 'כנות' ו'ערבות הדדית'. אלו שלוש דרכים שאפשר דרכן להפוך את החבורה שלנו לחבורה נעימה, טובה ומקבלת 

יותר.

עין טובה: עין טובה פירושה לבחור לראות את הדברים הטובים והחיוביים באדם שמולנו, במציאות שבה אנו נמצאים. אחת 

הדרכים לעשות זאת היא להימנע מלהשאיר את המבט שלנו על הרבדים החיצוניים ולהתגבר על הרושם הראשוני ועל 

הסטיגמות, לבחור להתאמץ לראות מעבר למה שגלוי לעין )אפשר לקרוא את הסיפור 'רואה עד הלב', נספח 6(.

כבוד: סביבה שמאפשרת לכל אחד בה להיות הוא עצמו, בלי שיידרש להשתנות כדי להיות 'מקובל'. סביבה שמכבדת את 
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מי שנמצא בה היא סביבה שאין בה ציניות, שיש בה הקשבה והכלה.

כולם  בשמחה  או  בקושי  נמצא  אחד  חבר  אם  ולכן  יחד,  שכולנו  הרגשה  משמעותה  הדדית  ערבות  הדדית:  ערבות 

משתתפים בהם יחד אתו. נותנים את התחושה שאף אחד אינו לבד.

חבורה חזקה מגיעה לדברים גדולים ג. 

שחקו 'מולקולות' – החברים יסתובבו בחופשיות בחדר, ואתם תתנו הגדרות של קבוצות שייכות. בכל פעם החניכים יצטרכו 

להסתדר במהירות על פי הקטגוריה שנתתם, ואחרי שכל אחד יימצא באחת הקבוצות, יחזרו החברים להסתובב בחופשיות 

עד ההגדרה הבאה. קטגוריות לדוגמה: להתחלק לפי בתי ספר, לפי כיתות, לפי תחביבים, לפי חוגים, לפי מקצוע אהוב, 

לפי רחוב או שכונה, לפי מיקום במשפחה וכו'.

לחלופין – הניחו על הרצפה מעגלי השתייכות שמקיפים אותנו )נספח 7(.

דיון –

מהו ההבדל בין קבוצות השייכות שיש לנו?  �

מה נוכל להשיג בכל אחת מקבוצות השייכות הללו? מה המקסימום שנוכל להגיע אליו בכל אחת מהם? �

חברי חבריא ב בסניף _____ – לאן הם יכולים להגיע? לאן הם רוצים להגיע? לאן הם מסוגלים להגיע?

איננו רוצים רק לדבר, אנחנו רוצים גם לצאת החוצה, לעשות טוב בחוץ, סביבנו. 

סיכום: 

כולנו משתייכים לחבורות ולקבוצות שונות, חלקן משמעותיות יותר וחלקן פחות. יכולתה של חבורה לגדול ולצמוח מבחינת 

כמות ואיכות טמונה בהבנה כי לא בהכרח השונה הוא המגביל, אלא דווקא המחשבה שכולם צריכים להיות דומים. הרווח 

העצום שחבורה מקבלת מהגיוון ששורר בה מתאפשר כאשר החבורה משכילה לתת מקום ולהכיל כל פרט ממנה. חבורה 

כזו, שרוצה ומסוגלת להגדיל את עצמה בגדילה איכותית ובגדילה כמותית צריכה ותצליח גם לפרוץ החוצה, לתת ולהעניק 

לסביבה שלה ולהיטיב עם העולם. 
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נספחים

נספח 1

נספח 2 

יוסי ברבי חנינא, דאמר  נקנית אלא בחבורה. כדר'  – עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה  "הסכת 
ר' יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב 'חרב על הבדים ונואלו'? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד 
בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד אלא שמטפשים, כתיב הכא 'ונואלו', וכתיב התם 'אשר נואלנו'. ולא עוד אלא 

שחוטאים, שנאמר'"ואשר חטאנו' איבעית אימא מהכא )=תוכל להגיד מכאן( 'נואלו שרי צוען'" 

)ברכות סג(.

יש ביקורת על תלמידי חכמים היושבים ולומדים לבד, והגמרא מוכיחה זאת מהקשר בין הפסוקים: מהפועל 'נואלנו' 

שמגיע לפני תיאור החטא.

נספח 3 

"אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ד' ורב שלום בניך א"ת בניך אלא כוניך כו'". )עין 

אי"ה, ט, שסא(:

יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה כי אם ע"י צביון אחד בדיעות ותכונות. אם כן כשרואים תלמידי 

והפך  למחלוקת  גורמים  הם  שבזה  חושבים  והשיטות,  הצדדים  מתרבים  המחקר  וע"י  בחכמה,  חוקרים  חכמים 

השלום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבא לעולם כי אם דוקא ע"י תואר של ריבוי השלום. 

הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות שיש בחכמה, ויתבררו איך כולם יש להם מקום כל דבר לפי 

ערכו מקומו וענינו. ואדרבא, הענינים הנראים כמיותרים או כסותרים, כשמתגלה החכמה האמיתית לכל צדדיה יראו 

שרק ע"י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדיעות הנראות שונות וכל המקצעות החלוקות, דוקא על ידם יראה 



136

אור האמת והצדק, ודעת ד' יראתו ואהבתו, ואור תורת אמת. 

על כן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, מה שהם מרחיבים, מבארים ומילדים דברי חכמה חדשים בפנים מפנים 

שונים, שיש בהם ריבוי וחילוק ענינים, בזה הם מרבים שלום, שנאמר "וכל בניך למודי ד'" כולם יכירו שכולם, גם 

ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה, המה כולם לימודי ד', בכל אחד מהנה יש צד שיתגלה ע"י ידיעת ד' ואור 

האמת. 

"ורב שלום בניך", לא אמר גדול שלום בניך, שמורה על ציור גוף אחד גדול, שאז היו הדברים מתאימים לאותו הרעיון 

המדומה, שהשלום צריך הוא דוקא לדברים אחדים ושיווי רעיונות, שזה באמת מגרע כח החכמה והרחבת הדעת. 

כי אור הדעת צריך לצאת לכל צדדיו, לכל הפנים של אורה שיש בו, והריבוי הוא רב שלום בניך. 

אל תקרי בניך אלא בוניך, הבנין יבנה מחלקים שונים, והאמת של אור העולם יבנה מצדדים שונים, משיטות שונות, 

שאלו ואלו דברי אלהים חיים. מדרכי עבודה והדרכה וחינוך שונים, שכל אחת תופסת את מקומה וערכה. והכלל 

כי אין ראוי לאבד כל כשרון וכל שלימות, כי אם להרחיבו ולמצוא לו מקום, ואם תראה סתירה ממושג למושג, בזה 

תבנה החכמה ביתה. 

וצריך לעיין בדברים איך למצא את התוך הפנימי שבמושגים, שבזה יתישרו הדברים ולא יהיו סותרים זה את זה, 

וריבוי הדיעות שבא ע"י השתנות הנפשות והחינוכים, דוקא הוא הוא המעשיר את החכמה והגורם הרחבתה. שלסוף 

יובנו כל הדברים כראוי, ויוכר שאי אפשר היה לבנין השלום שיבנה כי אם ע"י כל אותם ההשפעות שהיו נראות 

כמנצחות זו את זו. 

"יהי שלום בחילך", החיל, מקום החיל או הכחות העובדים, הם מתברכים בברכת שלום, ומה שלומם, לא שיהיו כולנו 

כח שוה דא"כ מנין תהי' פעולת החיים, כי דוקא ע"י ריבוי הכחות והתנגדותם, ימצא החיים. אלא שנערך ההבדל 

במקום  ושלוה  שקט  בארמנותיך",  "שלוה  נמצא  ע"כ  אחת,  למטרה  מובילים  שכולם  מתאים,  בערך  וההתנגדות 

הדרוש שקט, במרכז התכלית. 

"למען אחי ורעי", שלכולם יהי' מקום לעבודה, עבודת שכל ועבודת נטיה ורגש. "אדברה נא שלום בך", המצב של 

ההתאחדות הבא מקיבוץ כחות ודעות נפזרות. 

"למען בית ד' אלהינו", התכלית הנרצה, הנקודה שהכל עבורו עובדים. "אבקשה מוב לך", הטוב הנאסף מכלי השלום 

שהוא מחזיק הברכהי. 

ונבנים  יתן", יתן להם חיים מלאים ענין, שהם עז, וכשהחיים מלאים ענין, מלאים הם צדדים רבים  "ד' עז לעמו 

מהרכבות של כחות רבים. ע"כ זאת היא ברכת השלום האמתית הבאה מהעז. 

"ד' יברך את עמו בשלום", וברכת השלום הבאה מהעז. היא השלום של התאחדות כל ההפכים. אבל צריך שימצאו 

הפכים כדי שיהי' מי שיעבוד ומה שיתאחדו, ואז הברכה ניכרת ע"י כח אלו ואלו דברי אלהים חיים. ע"כ שלום הוא 

שמו של הקב"ה שהוא בעל הכחות – כולם, הכל יכול וכוללם יחד, יהי שמו הגדול מבורך מן העולם ועד העולם.

נספח 4 
משפטים:

חברי חבריא ב הם אוסף של בני נוער שאין ביניהם שום קשר
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לתחושתי יש לי מקום להביע את דעתי בחבריא ב

גם אם אומר משהו קיצוני יתייחסו אליי יפה בחבריא ב

יש חבר'ה קבועים שמדברים תמיד בפורום של חבריא ב

אני אוהב/ת לבוא לסניף בזכות חבריא ב

יש בחבריא ב אווירה טובה ונעימה

החבר'ה בחבריא ב הם החברים שלי

אנחנו מסוגלים ויודעים להרים מיזמים בחבריא ב

חבריא ב היא קבוצת ההשתייכות האהובה עליי

נספח 5

בכינוס שלום עם הפלשתינאים, 
שרנו "הנה מה טוב מה נעים",

אבא אמר שהערבים 
הם כמו אחים

וצריך להחזיר להם 
את כל השטחים.

וכשחזרנו חטפנו אבן 
במאה שערים,

אבא אמר
"שימותו השחורים". מתוך הספר "ילד רע ירושלים" של אורי אורבך ואורי פינק
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נספח 6  

'רואה עד הלב' )'וקראתם דרור', רונית לוינשטיין-מלץ(

התפעלתי מהאופן שבו דרור מתנהל בטבעיות עם קצינים בכירים מצד אחד, ומשתלב בקלות עם החיילים בגדוד מצד 

שני. הרבה תמונות שלו צילמתי: לוחץ יד לרמטכ"ל, צ'פחה לאלוף הפיקוד, חיבוק לרס"ר ו"תיסלם" לחיילי פלוגה מסייעת. 

אמרתי לו את זה בסוף הטקס, כשאספתי את הציוד שלי, והילדים עזרו לי בקיפול.

"אתה יודע מה הסוד?" שאל אותי וענה מיד בעצמו, "הגובה שלי."

אני מוכרח להודות שהתקשיתי לרדת לסוף דעתו.

"מי זה ר' אריה לוין אתה יודע?" שאל שוב. לא ממש. 

"הצדיק הירושלמי, לא שמעת עליו?" התפלא. כאילו שאני מכיר צדיקים. "הוא היה אדם גדול, שעסוק כל הזמן במעשי 

חסד. משהו מיוחד. עזר לעניים, הלך לבקר חולים שאין להם משפחה ואין מי שיבקר אותם, הלך אפילו לבקר מצורעים." 

דרור הסתכל עלי, בודק אם אני איתו. "מספרים עליו שפעם שם לב שאחד ממכריו מתחמק מלומר לו שלום. ר' אריה 

התפלא ושאל אותו מדוע. האדם הזה ענה שהוא מסתובב בלי כיפה והוא מתבייש שר' אריה יראה אותו ככה.

ר' אריה ענה לו בנחת: 'אל תדאג. אני נמוך קומה. אני לא רואה אם יש לך כיפה על הראש. אני רואה רק עד הלב!'"

דרור הסתכל בחיוך לתוך עיני.

"גם אני נמוך קומה," דרור המשיך. "ומר' אריה למדתי שזה יתרון. בגלל זה אני לא רואה את הדרגות שעל הכתף. אני רואה 

רק עד הלב. מי שנותן את הלב – אני איתו."

נספח 7 

בית ספר

מקום התנדבות

שבט

מקום מגורים

חבריא ב

כיתה

מגמה

נוער

משפחה גרעינית

משפחה מורחבת

חוג
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מקורות להרחבה: 
? V האם תהית פעם מדוע האווזים נודדים במבנה בצורת

כמו לרוב צורות ההתנהגות של בעלי החיים, לאלוהים הייתה סיבה טובה לכלול את זו באינסטינקטים שלהם.

כשכל אחת מהציפורים מנפנפת בכנפיה זה גורם להתרוממות הציפור שמאחוריה. בצורת V כל המבנה מוסיף לטווח 

התעופה שלו לפחות 71% יותר ממה שכל אחת מהציפורים יכלה לעוף לבד.

בכל פעם שאווז יוצא מהמבנה הוא מרגיש לפתע את המשיכה וההתנגדות לניסיון לעוף לבד... וחוזר מהר למבנה.

אנשים שחולקים כיוון משותף ותחושת קהילה יכולים ללכת לעבר יעדם מהר יותר ובקלות רבה יותר מאלו המנסים ללכת 

לבד.

כמו אווזים... כאשר האווז הנמצא בראש המבנה מתעייף הוא עובר לתוך המבנה ואווז אחר עובר לראש המבנה.

אם אנשים היו משתמשים בהיגיון לפחות כמו האווזים הם היו מגיעים למסקנה שבסופו של דבר ההצלחה שלהם תלויה 

בעבודתם כצוות,

כשהם לוקחים תורות בעשיית המשימות הקשות וחולקים את המנהיגות. אווזים הנמצאים בסוף המבנה צווחים וקוראים 

בקול כדי לעודד את אלו בחזית להגביר את מהירותם. חשוב לקדם את "קריאות העידוד מאחור". ובכן, אחרת זה רק... 

צווחות.

הם נשארים עם חבר הלהקה שאינו בריא עד אשר הוא מסוגל לעוף שוב או עד שהוא מת.

כאשר אווז נעשה חולה או נפצע שני אווזים אחרים עוזבים את המבנה ומלווים אותו למטה כדי לעזור לו ולספק לו הגנה.

לאחר מכן הם מנסים להתלוות ללהקה אחרת שעוברת בדרכם או מנסים להדביק את הלהקה שלהם.

לו היינו כה מוכנים להקריב, כך שנהייה ראויים לכאלה חברים בעת מצוקה. כדאי ללמוד מיצירתו המופלאה של האל;

צריך רק לעצור לזמן ארוך מספיק כדי להתבונן ולתת לאל לגלות לך את נפלאותיו. 

אתה לא חייב להיות מדען...

ם. ִמי לֹא ָיַדע  ֵגי ַהּיָ רּו ְלָך ּדְ יַח ָלָאֶרץ ְותֶֹרָּך; ִויַסּפְ ד ָלְך. אֹו ׂשִ ַמִים ְוַיּגֶ ָ ַאל ָנא ְבֵהמֹות ְותֶרָּך )יסבירו לך(; ְועֹוף ַהּשׁ "ׁשְ
ָתה ּזֹאת"  י ַיד ה' ָעׂשְ ה ּכִ ָכל ֵאּלֶ ּבְ

)איוב יב, ז-ט(

מישהו שאל את האווזים...

יוֵרׁש  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ נַח,  ת  ְסֻגּלַ ָהָיה  ם  ְוׁשֵ ם  ׁשֵ ת  ְסֻגּלַ ָהָיה  ְוֵעֶבר  ִעְבִרי,  ִנְקָרא  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוַתְלִמידו  ֵעֶבר  ת  ְסֻגּלַ "ְוַאְבָרָהם 
ת  רום. ּוְסֻגּלַ ֵצא ֶיֶפת ֶאל ָצפון ְוָחם ֶאל ּדָ בּוָאה, ַוּיֵ ַנַען ַאְדַמת ַהּנְ ָתם ֶאֶרץ ּכְ ר ֶאְמָצִעיָתם ְוֶחְמּדָ ִוים, ֲאׁשֶ ָ ָהַאְקִליִמים ַהּשׁ
ת ִיְצָחק -  ְהֶיה ְמֻיֶחֶדת ְלִיְצָחק, ּוְסֻגּלַ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֶלת ּכְ ָניו ֵמָהָאֶרץ ַהּזאת ַהְמֻסּגֶ ל ּבָ ָניו - ִיְצָחק, ְוִהְרִחיק ּכָ ל ּבָ ַאְבָרָהם ִמּכָ

ָאֶרץ ַהִהיא. ָכה ַיֲעקב ּבָ ּזָ ֵני ׁשֶ ו ָאִחיו ִמּפְ ַיֲעקב, ְוִנְדָחה ֵעׂשָ

ְוֶזה ָהָיה  ִעְנָין ָהֱאלִהי,  ּבָ קום ַההּוא ַהְמֻיָחד  ְוָהָיה ָלֶהם ַהּמָ ם ְראּוִיים ָלִעְנָין ָהֱאלִהי,  ּלָ ּכֻ ה,  ם ְסֻגּלָ ּלָ ּכֻ ְבֵני ַיֲעקב  אולם 
יִחיִדים.  י ִאם ּבִ ר לא ָהָיה ִנְמָצא ּכִ ת חּול ָהִעְנָין ָהֱאלִהי ַעל ָקָהל, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְתִחּלַ

ֵלם ּדוֶמה  ִרי ׁשָ הוִציא ּפְ ְרׁשו טוב, ַעד ׁשֶ ר ׁשָ ל ָהִאיָלן ֲאׁשֶ ר ְיֻגּדַ ֲאׁשֶ ִמְצַרִים, ּכַ ַלם ּבְ ם ַוְיַגּדְ ְרּבֵ ְפֵרם ַוּיַ ְמֵרם ָהֱאלִהים ַוּיַ ׁשְ ַוּיִ
ה ְוַאֲהרן ּוִמְרָים,  ִרי מׁשֶ ּנּו, ְרצוִני לוַמר: ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ְויוֵסף ְוֶאָחיו. ְוָהָיה ִמן ַהּפְ ע ִמּמֶ ר ִנּטַ ִרי ָהִראׁשון ֲאׁשֶ ַלּפְ
ְוָכֵלב  ַע  ְוִכיהוׁשֻ ַמְתֶמֶדת,  ִלְנבּוָאה  ְראּוִיים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקִנים  ַהּזְ ְבִעים  ְוׁשִ ּטות  ַהּמַ י  ָראׁשֵ ּוְכמו  ְוָאֳהִליָאב,  ַצְלֵאל  ּבְ ּוְכמו 
ָחה ַהִהיא ָהִרּבוִנית. ְוִאם ָהיּו ֵביֵניֶהם ַמְמִרים ָהיּו  ּגָ ים. ְוָאז ָהיּו ְראּוִיים ְלֵהָראות ָהאור ֲעֵליֶהם ְוַהַהׁשְ ְוחּור ְוזּוָלָתם ַרּבִ



140

ָאב  ּבְ ְוִנְזָהִרים  ה  ְסֻגּלָ ָהָיה  ּשֶ ִמי  ַוּיוִלידּו  ה  ֻגּלָ ַהּסְ ִמן  ְוִטְבָעם  ם  תוַלְדּתָ ּבְ ר ֵהם  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ְסֻגּלָ ָסֵפק  ִלי  ּבְ ַאְך ֵהם  ִנְגָעִלים, 
ָאַמְרנּו  מו ׁשֶ ה, ּכְ ּפָ ְך ַהּטִ ּכֵ ְזּדַ ּתִ ֶ ּשׁ ִפי ַמה  נו ּכְ ֶבן ּבְ ְבנו או ּבְ ָרֶאה ּבִ ר ּתֵ ה ֲאׁשֶ ֻגּלָ ְתָעֵרב ּבו ִמן ַהּסְ ּיִ ֶ ּשׁ ֲעבּור ַמה  ְמֶרה ּבַ ַהּמַ
ל  תוֶלֶדת ּכָ ּלא ָהָיה ֵכן ּבְ ֶ ה, ַמה ּשׁ ּיוִליד ְסֻגּלָ ׁשֶרׁש ּתוַלְדּתו ׁשֶ ק ּבו ָהִעְנָין ָהֱאלִהי ַאְך ּבְ ּלא ִנְדּבַ י ׁשֶ ֶתַרח ְוזּוָלתו ִמּמִ ּבְ
ָלל ַאְך הּוא דוֶמה ַלֲאִבי  ֵאינו דוֶמה ָלָאב ּכְ ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ה ֵיׁש ִמּבְ י ַכּמָ ְבִעי, ּכִ ִעְנָין ַהּטִ ַהּנוַלד ֵמָחם ָוָיֶפת. ְוִנְרֶאה ָכֶזה ּבָ
ר ָהָיה ָצפּון  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ׁשָ ּלא ִנְרָאה ַלַהְרּגָ י ׁשֶ ָאב ְוַאף ַעל ּפִ ְמיון ַההּוא ָהָיה ָצפּון ּבָ ַבע ַההּוא ְוַהּדִ י ַהּטֶ ָאִביו?! ְוֵאין ָסֵפק ּכִ

ְרָאה ְבַאְבָרָהם"  ּנִ ָבָניו ַעד ׁשֶ ֶטַבע ֵעֶבר ּבְ

)כוזרי מאמר א פסקה צ"ה(.

"תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפלה 
במקום רנה שם תהא תפלה אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר אלהים 
נצב בעדת אל ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין לשלשה שיושבין 
בדין ששכינה עמהם שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומנין לשנים שיושבים ועוסקין בתורה ששכינה עמהם שנאמר 
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו' מאי ולחושבי שמו אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס 
ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל 
המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא תרי מכתבן מלייהו בספר 
וכי מאחר דאפי' תרי תלתא מבעיא מהו דתימא דינא שלמא  הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות 
בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קמ"ל דדינא נמי היינו תורה וכי מאחר דאפי' תלתא עשרה מבעיא עשרה קדמה 

שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי" 

)ברכות ו(.

ּנּו,  ֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמּמֶ ׁש ּבַ ּיֵ ה ׁשֶ ֻקּדָ ִלּבֹו ֵמַהּנְ ל ִהְתעֹוְררּות ּבְ ֵדי ְלַקּבֵ ַמִים, ּכְ ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ל ָאָדם ְלַדּבֵ "ַגם ָצִריְך ּכָ
ם  ה ְוׁשָ ִחיַנת ְנֻקּדָ ִחיָנה הּוא ּבְ ּנּו, זאת ַהּבְ ֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמּמֶ ׁש ּבַ ּיֵ ִחיָנה ׁשֶ ֶזה ַהּבְ י ּבְ ין" ּכִ ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ תּוב: "ּוְמַקּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ַהּזאת, ׁשֹוָרה ָהַאֲהָבה" ֻקּדָ ַהּנְ ּבְ

)ליקוטי מוהר"ן לד(. 

"בזה שנמצאים רבים מבני ישראל, שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קדשו, מוסיפים רוח 
חיים ואור פנימי מעודד ומקשר בכל האומה כולה" 

)אורות ישראל פרק ט פסקה ב(.

 







מדריכים יקרים! 

החודש הזה אינו יכול להישאר ברמת הפעולות הנחמדות לבדן; יש בנושא הזה ערך משמעותי שבני עקיבא צורבת בלב 

של החניכים, והצריבה הזו תלויה בכם... בהצלחה רבה!

אם כתבתם פעולות בנושא אנא שלחו ל: r-hadracha@bna.org.il; בין השולחים יוגרל פרס.

מהי העשיה שאנחנו יכולים לעשות בעקבות הנושא שלנו?

אלו תובנות חשוב לי שהחניכים שלי יכירו אחרי החודש?

איך אייצר הזדהות עם התובנות האלה?

רציונל
ופרצת – מגדילים את התנועה )למה?(

תנועת בני עקיבא מחנכת לתפיסת עולם מסוימת, ובשבוע הזה נרצה להגדיל את ההתלהבות מהתנועה וממשנתה 
הרוחנית ולהגדיל את התנועה בלב של כל אחד ואחת מהחניכים והחברים בתנועה. נעשה זאת דרך היכרות עם 
התנועה ועם ערכיה, הזדהות עם דמויות ועם שירים, תודעה תנועתית ותחושת שייכות. בשבוע זה נרצה להגדיל את 

התודעה של התנועה בלבנו, בלב חברינו, בלב השבט שלנו ובלב הסניף. 

מה הנושא אומר לי?





שבוע שלישי  ⋅  פעולת שבת  

נבטים - ניצנים 
משך: כ-60 דקות

  

אני חלק מבני עקיבא!

נושא: 
הכרת ההיסטוריה של התנועה.

פתיחה: 
כדי להתחבר לבני עקיבא ולהבין למה אנו באמת רוצים להיות בתנועה הזו, אנחנו צריכים להכיר את ההיסטוריה שלה 

ואת האידאולוגיות שלה. נכיר מקרוב את האנשים הקשורים להקמת התנועה, נחקור את ססמת התנועה ואת ההמנון שלה 

ומתוך זה נתחבר לאמת ולאור של בני עקיבא.

מטרות הפעולה:
החניכים יבררו מדוע הם חלק מהתנועה וילמדו על הקמתה.. 1

החניכים יעמיקו בעניין ההמנון ויבררו מדוע ססמת התנועה היא 'תורה ועבודה'. . 2

החניכים ילמדו על הרב נריה ועל אופיו כחלק בלתי נפרד מהתנועה.. 3

העשרה למדריכים:

o     תעודת זהות בני עקיבא

o    קצת על ההיסטוריה של בני עקיבא

o     הרב משה צבי נריה זצ"ל

o    סרטון שמסביר מדוע בני עקיבא קיבלה תואר של כבוד מאוניברסיטת בר אילן

ציוד נדרש: 
שני קטעים על ההיסטוריה של בני עקיבא  �

אביזרים ותחפושות להצגות  �

מילות ההמנון �

גיליון עם ההמנון �

חבל �

רשימת ניגודים �

המילים 'תורה ועבודה' �

שלטים של מצוות וערכים �

סיפור על הרב נריה �
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גוף הפעולה: 

הכרת ההיסטוריה של התנועה א. 

שאלו כל אחד ואחד מהחניכים בסבב:

מדוע את/ה מגיע/ה לסניף? �  •

לאחר שהחניכים ישתפו, הכינו אותם שהיום בפעולה תלמדו להכיר את התנועה שאתם שייכים אליה ותבררו מדוע אתם 

רוצים להיות חלק ממנה.

חלקו את החניכים לשתי קבוצות )מומלץ שיהיו מדריך או מדריכה עם כל קבוצה(, וחלקו להם קטע מההיסטוריה של בני 

עקיבא )נספח 1(. תנו להם כעשר דקות להתאמן, וכל קבוצה תציג את הקטע שקיבלה.

למדריכים – מומלץ מאוד להביא אביזרים ותחפושות כדי להכניס לאווירה.

פתחו דיון עם  החניכים: האם גם לנו יש אש כזאת בעיניים?! האם גם אנחנו מרגישים חלק מתנועה גדולה או שאנחנו 

באים בשביל החברים? האם אנחנו רוצים להרגיש שותפים? איך אפשר לעשות את זה?

כיף לנו להגיע לסניף ולהיות עם חברים שלנו, וגם זה חשוב מאוד! אך כחניכים בתנועת בני עקיבא אנחנו רוצים וצריכים 

להרגיש חלק מהתנועה ולהגדיל את האור שלה בתוכנו ובסביבתנו. 

מעמיקים בהמנון ובססמה ב. 

שחקו עם החניכים משחק על מילות ההמנון )נספח 2(:   .1

למדריכים – בחרו את האפשרות המתאימה ביותר לחניכים שלכם.

V    אפשרות 1: חלקו לכל חניך וחניכה מילה או כמה מילים מהמנון התנועה, ותנו להם זמן מוגבל שבו יצטרכו להרכיב

את ההמנון לפי הסדר.

V    .אפשרות 2: חלקו את החניכים לשתיים-שלוש קבוצות, וכל קבוצה תקבל את המילים ותצטרך להרכיב את ההמנון

הקבוצה שתסיים ראשונה – תנצח.

V    אפשרות 3: רשמו לחניכים על גיליון את ההמנון והשמיטו ממנו מילים. את המילים הללו תנו לחניכים, והם יצטרכו

להניח אותן במקומן הנכון.

ודאו שהחניכים יודעים את סדר מילות ההמנון, וספרו להם עליו:

את המנון התנועה חיבר הרב נריה זצ"ל בחול המועד סוכות תרצ"ב )1932(. הלחן הראשוני של ההמנון היה של שיר לכת 

רוסי, ואחר כך בשל הפצרות חניכים ופעילים הוחלט לחבר לחן 'מתאים יותר'. ההמנון כפי שהוא מושר כיום הוא על פי 

לחן של מיכאל פרלמן.

שחקו עוד משחק – העמידו את החניכים בשורה ומתחו חבל על רצפת החדר. הסבירו לחניכים שאתם קוראים   .2

שתי מילים מנוגדות, כמו חורף–קיץ, והם צריכים להחליט מה הם מעדיפים ולעמוד בצד החבל המתאים )נספח 3(. אם 

יהיו חניכים שיאמרו שהם מעדיפים את שני הניגודים יחדיו, התעלמו מהם ושמרו בחירה זו לסוף.

וטהרם בעבודה". הססמה מורכבת  חייך בתורה  "קדש  בני עקיבא:  וספרו להם על הססמה של  הושיבו את החניכים 

מ'תורה' ומ'עבודה' )הניחו את השלטים על הרצפה(. 

פתחו דיון:

האם גם המילים הללו הן ניגודיות? האם יש אפשרות לשלב בין השתיים? כמו שהיו חניכים שהעדיפו גם חורף וגם  �

קיץ )היו מתואמים עם תשובות החניכים שלכם, כמובן(, אנחנו בבני עקיבא מאמינים שאפשר ואף צריך לשלב בין שתיהן. 



נבטים - ניצנים

אנחנו צריכים לקיים בחיינו גם את מצוות הדת וללמוד תורה, וגם את העבודה המעשית והפיזית – לבנות את ארץ ישראל 

ולפתחה.

להכיר את  הרב נריה ג. 

הניחו על הרצפה שלטי מצוות וערכים )נספח 4(. 

שאלו את החניכים:

מדוע לפעמים קשה לנו לקיים את המצוות הללו? )כי אין לנו כוח, כי אנחנו רגילים שלא לעשות, כי לא מתחשק  �

לנו, כי החברים שלנו לא עושים( – בתוכנו כולנו רוצים לקיים את כל המצוות והערכים, אבל לפעמים יש חסמים סביבנו 

שמפריעים לנו לעשות זאת, כמו הרגל, לחץ חברתי, עצלות ועוד.

ספרו לחניכים על האדם ששמו הרב משה צבי נריה )ראו מידע עליו בברקוד שלעיל, בסעיף 'העשרה למדריכים'(. הרב 

נריה הוא אדם שבני עקיבא הולכת לאורו, כלומר אנחנו מנסים ללמוד ממעשיו הטובים. כדי שגם נצליח לעשות זאת, 

ספרו לחניכים סיפור המדגים את טוב לבו של הרב נריה )נספח 5(.

למדריכים – שימו לב להקשבה של החניכים ובחרו האם לספר את הסיפור או לוותר עליו!

סכמו: 

הערכים  את  קצת  להכיר  ניסינו  בפעולה  היום  אידאולוגיות.  המון  עם  גדולה  תנועה  עקיבא,  בני  מתנועת  חלק  אנחנו 

שהתנועה דוגלת בהם ולמדנו על האנשים שהתנועה הולכת על פיהם כדי להבין למה אנחנו רוצים להיות חלק מהתנועה 

המדהימה הזאת. הבנו אילו אנשים נפלאים קשורים לתנועה ועד כמה הערכים שלה חשובים, וביררנו עם עצמנו שאנחנו 

מגיעים לסניף מתוך רצון להיות חלק מהתנועה ולא רק ליהנות עם החברים שלנו.

הצעה לצ'ופר: 
צמיד או מחזיק מפתחות שכתוב עליו 'בחרתי להיות חלק מבני עקיבא'.
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נספחים

נספח 1 

קטע היסטורי 1:

"...התאספנו מספר חברים וכל אחד 'זרק' שם לחלל. מכל השמות שהועלו 'תפסה' אותנו מיד הצעתו של אברהם 

קסטנבוים ז"ל, מי שהיה חבר במרכז העולמי של המזרחי והפועל המזרחי. הוא הציע את השם 'בני עקיבא' וזה 

הדליק אותנו. רבי עקיבא סימל בעינינו, יותר מכל שם אחר, את רעיון התורה ועבודה. הוא היה גם פועל, גם רועה 

צאן, גם לוחם לאומי וגם תלמיד חכם, והשקיע את עצמו ב-ד' אמותיה של תורה והלכה. רבי עקיבא ראה בכל אדם 

– אדם, וזו הייתה גם תפיסתנו: לא להרחיק, אלא לקרב. אנו תלמידיו של רבי עקיבא – אנו רבי עקיבא..."

קטע היסטורי 2:

"...סידרנו קבוצות וארגנו פעולות פעמיים בשבוע. והפעולות כללו תרגילי סדר ושיחות חברה על נושאים ספרותיים 

– מסיבת  גולת הכותרת   – ואחרי התפילה  ותרבותיים. בשבת אחה"צ היו פעולות בקבוצות לפני תפילת מנחה, 

סעודה השלישית והשירה..."

נספח 2 
מילות ההמנון: 

בני עקיבא

יד

לכם

כולכם

בעזרת ה'

הנוער

סוגה

הידד

אחים

כוכב

חנו

עלה

החביב

בעבודה

במעלה

לכם

תורה

מסביב

נעלה

על

בלב

מולדת

שלוחה

דרככם

יזהיר

קדימה

דגלנו

אמיץ



נבטים - ניצנים

נספח 3
רשימת ניגודים:

חול–קודשים–מדבר

מתוק–מרחורף–קיץ

גבוה–נמוךחום–קור

חושך–אורילדים–מבוגרים

עצב–שמחהסדר–בלגן

קטן–גדולמסגרת–מרחב

מציאות–דמיוןפרטי–קבוצתי

בכי–חיוךרכב פרטי–תחבורה ציבורית

תורה–עבודה   עיר–יישוב

לנו

הקדושה

בלב

במעלה

זו

תורתה

נעלה

מורשה

מידי

אמיץ

ארץ

כפינו

קדימה

ראשינו

אביר

בעזרת ה'

אבות

ברגבי

בני עקיבא

בעמקי

יעקב

עלה

ארצנו

אדמתה

הידד
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נספח 4 
שלטי מצוות וערכים: 

כיבוד אב ואם

התנדבות

לימוד תורה

תפילה

נטילת ידיים שמירה על הניקיון

סבלנות צדקה

רכילות

נספח 5

סיפור על הרב נריה – הפריצה למטבח

ערב אחד סיימו שניים מתלמידיו של הרב נריה ללמוד למבחן והרגישו תחושת רעב קלה. השניים החליטו ל'התפלח' 

למטבח של הישיבה ולחפש שם משהו לטעום.

בו בזמן עבר הרב נריה בשבילי הישיבה ושם לב שהאור במטבח דולק. הוא תמה לפשר הדבר והחליט לבדוק מה 

מתרחש במטבח.

הוא פסע לאטו לתוך המטבח ומצא את שני המורעבים תוך כדי סעודתם. הרב פנה אליהם בדאגה ושאל: "האם 

לא היה די אוכל בארוחת הערב? האם לא שבעתם?" 

יישארו חס וחלילה  יותר כדי שהתלמידים לא  יהיו מזינות ומשביעות  הרב ציין שעליו לוודא שהארוחות בישיבה 

רעבים.

בדברי הרב לא היו כעס או הטפת מוסר כלפי התלמידים. מתוך ראייתו הבסיסית שהאדם הוא טוב ועושה טוב לא 

היה מסוגל הרב לראות בתלמידיו פורצים או גנבים. 

תורה עבודה



ארצנו, תורתנו ועמנו!

נושא: 
הגדרת התנועה.

פתיחה: 
חשוב מאוד שנדע להגדיר משהו שהוא חלק מהיום-יום שלנו, משהו שהוא מיוחד בחיינו ובמיוחד משהו שאנחנו שותפים 

לו. אנחנו חלק מתנועה גדולה, ואחרי שקצת הכרנו אותה ואת האידאולוגיות שלה, אנחנו צריכים לדעת להגדיר מהי 

בשבילנו, מהי היא נותנת לנו.

מטרות הפעולה: 
החניכים ילמדו להגדיר מונחים מהיום-יום שלהם.. 1

החניכים יכירו את המושגים 'ארץ ישראל', 'תורת ישראל' ו'עם ישראל'.. 2

החניכים ישתפו מהי בני עקיבא בשבילם ויצרו סרטון המביע זאת.. 3

העשרה למדריכים:
o   עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל – הרב דוד לנדאו

o            הסבר על החוט המשולש

ציוד נדרש:
 הגדרות למשחק� 

דפים ועטים כמספר החניכים �

טאבו )נספח 1( �

מונחים לפנטומימה �

שלטי ארץ ישראל – תורת ישראל – עם ישראל )נספח 2( �

סוכריות �

ברקו �

מפצל �

רמקולים �

מסך �

סרטון �

מצלמה איכותית �

שבוע שלישי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

נבטים - ניצנים 
משך: 35–60 דקות
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גוף הפעולה:

מגדירים א. 

שחקו שני משחקים.

למדריכים – בחרו את האפשרויות המתאימות ביותר לחניכים שלכם, שנו את המשחק והתאימו אותו לפי הצורך.

משחק 1: אפשרות א – משחק הגדרות )נספח 5(. חלקו את החניכים לשתי קבוצות )ואפשר לשחק גם בקבוצה אחת(. 

בכל תור תקבל כל קבוצה חצי דקה או דקה לענות על הגדרות רבות ככל האפשר לפי אחת מאותיות האל"ף-בי"ת. 

הקריאו את ההגדרות בקול, והקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה שתצליח לענות תשובות נכונות רבות יותר על ההגדרות.

אפשרות ב – כל חניך וחניכה יקבלו דף ועט, יכתבו את שמם בתחתית הדף ויעבירו את הדף ימינה. הנחו את החניכים 

להגדיר את חבריהם במשפט )דברים טובים ומפרגנים(, לקפל את השורה שכתבו ולהעביר את הדף ימינה, עד שהדף 

יעבור בין כל החניכים.

משחק 2: אפשרות א – טאבו )תבנית טאבו בנספח 1(. חלקו את החניכים לשתי קבוצות )ואפשר לשחק גם בקבוצה אחת(. 

בכל סבב יוזמנו חניך או חניכה מאחת הקבוצות לקבל פתק שכתוב בו מונח הקשור לתנועה, לסניף או לשבט. תוקצב 

להם חצי דקה להגדיר את המונח בלי לומר את המונח עצמו ובלי לומר את המילים הרשומות תחתיו, וחברי קבוצתם 

יותר פתקי טאבו. המונחים האחרונים  יצטרכו לגלות מהו המונח. הקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה שתצליח להגדיר 

במשחק יהיו: ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל.

אפשרות ב – פנטומימה. חלקו את החניכים לשתי קבוצות )אפשר לשחק גם בקבוצה אחת(. בכל סבב יוזמנו חניך או 

חניכה מאחת הקבוצות לקבל פתק שכתוב בו מונח הקשור לתנועה, לסניף או לשבט. תוקצב להם חצי דקה להגדיר את 

המונח בלי לדבר, רק להחוות עם בגופם, וחברי קבוצתם יצטרכו לגלות מהו המונח. הקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה 

שתצליח לגלות את המונחים הרבים ביותר. ההגדרות האחרונות יהיו: ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל.

דוגמאות למונחים: סניף, קומונרית, מפקד, שם של מדריך, שם של השבט, עניבה וכו'.

שאלו את החניכים: 

האם התקשיתם להגדיר?  �

האם היו מונחים שהצלחתם להגדיר ביתר קלות? �

מהו המשולש? ב. 

הניחו על הרצפה שלושה שלטים שכתוב בהם: 'ארץ ישראל', 'תורת ישראל', 'עם ישראל' )נספח 2(. עברו עם החניכים 

שלט-שלט והגדירו אותו בהגדרה הברורה ביותר שהחניכים יבינו.

ארץ ישראל – שטח גאוגרפי )ארץ( שקיבלנו מהקב"ה. הארץ המתאימה לעם ישראל להקמת ממלכתו השלמה. גבולות 

הארץ המובטחת מוזכרים בתנ"ך. כיהודים מאמינים יש לנו מחויבות לשמור על הארץ ולהגן עליה.

תורת ישראל – ניתנה לנו מפי ה' על ידי משה רבנו. כללים וחוקים שהם בעבורנו תורת חיים והדרכה כיצד לחיות חיים 

אלוקיים בקדושה ובטהרה. התורה היא זכותנו וחובתנו כאחד. היא המייחדת אותנו והמבדילה אותנו משאר העמים והיא 

המחייבת אותנו לחיות חיים אלוקיים.

עם ישראל – העם הייחודי והקדוש שנוצר על ידי הקב"ה באופן מיוחד ושונה מכל האומות כדי שיוכל לעבדו – כל מי 

ששייך לצאצאי יעקב אבינו או הצטרף על ידי גיור. עם ישראל מחויב לחיות על פי תורת ישראל בארץ ישראל כדי למלא 

את ייעודו.

חלקו לכל חניך וחניכה שלוש סוכריות )לא חייבים סוכריות! מומלץ לשחק עם אוכל, הוא תמיד מוסיף לאווירה... אם אין 



נבטים - ניצנים

תקציב אפשר לשחק בקיסמים וכד'(. כל חניך וחניכה יצטרכו להניח את הסוכריות בשלטי המושגים החשובים ביותר 

לדעתם )תנו להם דוגמאות לאפשרויות: שלוש באחד, שתיים באחד ואחד באחר, אחת בכל אחד...(. לאחר שכולם התיישבו 

ִספרו כמה סוכריות יש בכל מושג.

כל אחד מהמושגים הוא חשוב. ארץ ישראל חשובה – אחרת לא יהיה לנו איפה לגור. תורת ישראל חשובה – אחרת לא 

יהיה לנו על פי מה לחיות. עם ישראל חשוב – אחרת לא נהיה. אבל כשיש חיבור בין שלושת המושגים )אפשר לחבר את 

המושגים על הרצפה לצורת משולש עם חוט, עם מקל או עם הסוכריות( – זה הכוח האמתי, זה החיבור הגדול. כשהם 

כרוכים יחד העצמה שלהם גדולה יותר וחשיבותם עצומה יותר. חזון התנועה הוא: "לחנך דור נאמן ומסור לעמו, תורתו 

ולארץ. איזה כיף שבתנועה שלנו מאמינים בכוח הגדול של חיבור  וארצו" – אנחנו רוצים להיות מסורים לעם, לתורה 

המשולש.

מהי התנועה בשבילנו? ג. 

הקרינו לחניכים סרטון שיצרו בסניף גבעתיים: "מה זה בני עקיבא בשבילי?"  

למדריכים – לא חובה להראות את כל הסרטון, אפשר להסתפק בדוגמה. 

וספרו להם שיהיה אפשר להקרין את הסרטון  שאלו את החניכים אם גם הם רוצים ליצור סרטון כזה. הלהיבו אותם 

בהופעות של שבת ארגון ולהעלות אותו לאתר התנועה ולפייסבוק שלה.

למדריכים – ודאו שזה באמת יקרה, החניכים מצפים לכך וזו תהיה גאווה בשבילם!

יאמרו מהי התנועה  יוסרטו לכמה שניות, שבהן הם  וחניכה  החליטו לפני תחילת העבודה אם אתם רוצים שכל חניך 

בשבילם, או יצולמו עם דף שעליו כתוב מהי התנועה בשבילם )אפשר לתת להם לבחור(.

עזרו לחניכים להחליט מה הם אומרים או כותבים. אל תשכחו שאנחנו רוצים להשיג מהם דברים עמוקים יותר מאשר "בני 

עקיבא בשבילי זה כיף וחברים" – עזרו להם לגוון. צלמו אותם וערכו את הסרטון.

זו הזדמנות ליצור סרטון כיפי וחווייתי עם החניכים. הוסיפו תמונות או סרטונים מהווי השבט!

טיפים לעריכת הסרט: 

עדיף לצלם במצלמה איכותית, אך גם המצלמה בסלולרי היא אחלה!  .1

אם אתם מצלמים בסלולרי – צלמו לרוחב!  .2

השתדלו שלא לשלוח תמונות או סרטונים בווטסאפ אלא העבירו ישירות למחשב. השליחה בווטסאפ מורידה מהאיכות.  .3

שמרו כל התקדמות קטנה בעריכת הסרטון, חבל שכל העבודה תימחק בטעות.  .4

אפשר למצוא באינטרנט עצות וטיפים לצילום סרטים ולעריכתם בתכנת 'מובי מייקר'.  .5

 

סכמו:

היום בפעולה ניסינו ללמוד להגדיר דברים שהם מהיום-יום שלנו, ואחר כך הגדרנו מושגים שבני עקיבא מאמינה בהם, והם 

המשולש המחבר בין שלושה מושגים – שכולם חשובים בפני עצמם, אבל יחד חשיבותם מתעצמת. בשיא הפעולה הגדרנו 

מהי בני עקיבא בשבילנו ומה התנועה נותנת לנו, כדי להבין את חשיבות ההגעה לסניף לא רק בגלל הכיף והחברים.
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הצעה לצ'ופר: 
V    מחזיק מפתחות שבצדו האחד כתוב "בני עקיבא בשבילי", ובצדו האחר החניכים יכתבו את מה שאמרו בסרט, מומלץ

לניילן )נספח 3(.

V   ."חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה"

V   .)4 מחזיק מפתחות בצורת משולש, שכתוב עליו 'ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל' )נספח



נבטים - ניצנים

נספחים

נספח 1
תבנית טאבו 

מונח:  __________

1 ._________________

2 ._________________

3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________
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3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________
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מונח:  __________

1 ._________________

2 ._________________

3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________
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3 ._________________

4 ._________________
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3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________

מונח:  __________

1 ._________________

2 ._________________

3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________
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4 ._________________
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4 ._________________
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מונח:  __________
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4 ._________________

5 ._________________

מונח:  __________

1 ._________________

2 ._________________

3 ._________________

4 ._________________

5 ._________________
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נספח 2 
שלושה שלטים: 

נספח 3

"בני עקיבא בשבילי" 

נספח 4 
משולש שבכל  פינה כתוב אחד מאלה: , תורת ישראל, עם ישראל

נספח 5:
מונחים להגדרות לפי האל"ף-בי"ת

פסוק מתהיליםאישיותמשהו שיש במקרר

שורה משירמשהו מהירמשהו מתוק

חימאכלמשהו סגול

ענף ספורטביטוי בן שתי מיליםמשהו שלא הייתם רוצים

קוסמטיקהמשפט של מורותלפגוש בסמטה חשוכה

שתייהמשהו שקשור לבית חוליםמשהו שיש בשוק

עם ישראלארץ ישראל  תורת ישראל 

ארץ
 ישראל

תורת 
ישראל

עם 
ישראל



נבטים - ניצנים

משהו שכדאי לשמורמשהו בגודל שלמשהו שקשור לצבא

תכנית טלוויזיהמשהו שקשור לקיץקופסת גפרורים

משהו שיש בארנקכינוי חיבהמשהו שנמצא במטבח

משהו שקונים במכולתציוד משרדישם של נחל בארץ

חבר כנסתספר קודשמשהו שנוסע

משהו שקשור ליום הולדתעיר בארץשיר

כלי נגינהטכנולוגיהמשהו שקשור לאש

משהו שקשור להיסטוריהמשהו שקשור לחורףמשהו מצחיק

משהו צהובמשהו כבדדמות מסרט מצויר

משהו חמוץפרשת שבועשם של בן

משהו שיש על חוף היםמשהו שקשור למסיבותמשחק

גדול יותר מכיסא,שם של סטייקייהמשהו שמתחרז עם שמים

משהו שעשוי מפלסטיקמעולם האמנותקטן יותר מבית

משהו פצפוןמשהו שיש רק באגדותמושג במתמטיקה

מעולם המוזיקהמשהו שאפשר להכניס לתאמשהו שיש בקניון

מעולם המחשביםמשהו דוקרמטען של מכונית
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משהו שתולים על הקירמשהו שיש במכוניתדומם

מישהו שנמצא כאןגדול יותר משולחן, להקה

משהו שמחארץקטן יותר מכדור הארץ

משהו מסוכןמשהו עם ריח טובמשהו שכואב כשהוא נופל

משהו שקשור לאוניברסיטהמשפט של פרסומתלך על הראש

עבה יותר מנייר,משהו שמפיץ אורגדול יותר ממפוחית,

משהו שבירזמרקטן יותר מפסנתר

משהו רךשם של יישובמחלה

משהו שקשור לחגיםמשהו שמשמיע קולסרט

לא בארץמוסד לימודיםנמוך מעמוד חשמל, 

מידהמישהו מהתנ"ךגבוה ממטרייה

סוג של סלטתכונהמשהו שיש בגן חיות

ראשי תיבותמצווהמשהו שקשור לבית ספר

מכשיר חשמליכלי תחבורהמשהו שקשור לחתונה

קישוטמשהו חמודמשהו שקשור לירושלים

פתגםצבעמשהו שקשור לתנועת נוער



נבטים - ניצנים

שם של רבשבט בבני עקיבאמשהו שקשור לשבת

ספררחוב בתל אביבצומח

חומר דליקעיר בעולםמשהו מפחיד

משהו שקונים במאפייהמשהו שיש במקפיאמשהו שאפשר לסגור

משהו שקשור לאוטובוסקטן מעכבר, גדול מנמלהמשהו שיש ביער

משהו שקשור לתינוקמשהו שלובשיםמשהו רטוב

משהו של מרוקאיםמשהו שיש בשמיםמשהו שיש בבית כנסת

טעם של גלידהאקטואליהמשהו בפוליטיקה

מאכל מסורתימשהו לא בריאמשהו שקשור לים

אירוע היסטורימשהו מהטבעמשהו שקשור לחופש

חיה שלא תשמחו לראות 
בבית שלכם

משהו שקרה היוםמקצועות במשפחה

אוכל עם שמןגדול יותר מקרנףקטן יותר ממסטיק

משהו אטי
משהו שלא נכנס בספסל של 

אוטובוס
משהו שכדאי לשבור

דרומי יותר מנתניהמשהו מבריקמשהו שיכול להיכנס לכוס

שם הזוימשהו משעמםחד-פעמית

פוליטיקהמשפט שאומרים בטיוליםקבוצת כדורגל
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משהו שקשור לחנוכהמשהו מלכלךרחוב

משהו בצורת מרובעמשהו שקשור לפוריםמשהו שזורקים לפח

צפוני יותר מעין גדי,מקום שהייתם בומשהו שיש בחדר הזה

בארוחת ערבמשהו שקרה אתמולבאחד הטיולים



שבוע שלישי  ⋅  פעולת שבת  

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות

  

מי אוהב את... בני עקיבא?!

פתיחה: 
בשבוע זה אנו רוצים להעצים את התלהבות החניכים מהתנועה ואת החיבור שלהם אליה, לא על ידי הצגת הפן החברותי 

של התנועה אלא על ידי הבנת הדרישה של בני עקיבא מאתנו להיות אנשים גדולים החיים חיי תורה ועבודה בשלמותם.

מטרות הפעולה:

החניכים יתמודדו עם השאלה מה עומד בראש סדר העדיפויות שלהם – דברים חיצוניים או ערכיים? האם חייהם הם . 1

חיים בינוניים, או שהם חיים כפי שבאמת היו רוצים לחיות?

החניכים יבררו ויבינו את החיבור בין ערכי התנועה )תורה ועבודה(, שאינו נולד מבינוניות אלא מרצון לעשות כל דבר בשלמותו.. 2

החניכים יבינו את חשיבות ההזדהות עם ערכי התנועה כתנאי לשייכות בה ויתעוררו למחשבה האם אמנם הם מוכנים . 3

להיות שותפים לתנועה.

גוף הפעולה:

א.  מה בראש? 

לקראת המשחקים הקרובים חלקו את החניכים לשתי קבוצות. תנו לקבוצות כמה משימות, והקבוצה שתמלא אותן מהר 

יותר – תנצח.

לא נפסיק לשיר – קראו מילה מהרשימה, וכל קבוצה בתורה תצטרך למצוא שיר שהמילה נזכרת בו. אם קבוצה   .1

אחת אינה מוצאת עוד שירים בתורה – הקבוצה האחרת תנצח, ועוברים למילה הבאה.

המילים: ים, תורה, גיבור, אוהב, יחד, יפה, ישראל.

השלמת שירים – חלקו לכל קבוצה שיר של בני עקיבא )נספח 1(. הקריאו אותו, ובכל פעם שתגיעו למילה חסרה   .2

– בקשו מהחניכים להשלים אתכם. לאחר מכן עשו זאת בשיר עכשווי שהחניכים מכירים.

הערה למדריכים – המטרה היא להראות לחניכים שהם מכירים טוב יותר שירים העוסקים בתכנים רדודים ושטחיים משהם 
מכירים את שירי בני עקיבא, לכן עליכם לבחור שיר שהחניכים אוהבים ומכירים, ומייצג תפיסת עולם רדודה.

זיהוי תמונות – הראו לחניכים תמונות )נספח 2(, ויהיה עליהם לזהות מה הן מייצגות.  .3

שאלות ידע – שאלו את החניכים שאלות טריוויה על ערכי תורה ועבודה )נספח 3( ועל נושאים שמעסיקים אותם   .4

ביום-יום.

למדריכים – המטרה היא להראות לחניכים שהם מתעסקים יותר בתכנים רדודים משהם עוסקים בערכי בני עקיבא, לכן עליכם 
לשאול שאלות בנושאים שהחניכים ידעו לענות עליהם )למשל שאלות על תכנית טלוויזיה שטחית, כדורסל וכד'(.
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בסוף המשחקים שאלו את החניכים: 

על אילו שאלות ידעתם לענות ביתר בקלות? מה זה אומר על תחומי העניין שלנו? למה זה מעניין אותנו יותר? �

קחו כדוגמה את השירים – למה אנחנו אוהבים יותר את השיר העכשווי ההוא? אילו ערכים הוא מייצג? האם הערכים  �

הללו הם הערכים החשובים לנו ביותר בחיים?

אילו ערכים עומדים במרכז החיים שלנו? איך השייכות לבני עקיבא קשורה לזה? �

בקשו מכל חניך וחניכה לומר עד כמה הם אוהבים את בני עקיבא מ-1 עד 10, ולהסביר מדוע.

תורה ועבודה – הילכו שניהם יחדיו?  ב. 

הצבעה – פזרו על הרצפה כרטיסים עם כל מיני פעולות; חלקן קשורות יותר למושג 'תורה' וחלקן למושג 'עבודה',   .1

חלקן קשורות להווה וחלקן לעתיד )נספח 4(. ערכו הצבעה בין החניכים: מהן שתי הפעולות שאם נממשן נהיה 'חברי בני 

עקיבא אידאליים'?

סביר להניח שתיבחר פעולה אחת שקשורה ל'תורה' ופעולה אחת שקשורה ל'עבודה'.

שאלו את החניכים: 

מדוע נבחרו דווקא הפעולות האלה?  �

האם אנחנו רוצים לחיות חיים של חצי-חצי, פשרה, גם וגם?  �

האם מטרת בני עקיבא היא לשאוף לבינוניות או שיש דרך להגשים את שני הערכים בלי שהם יבואו זה על חשבון זה? �

פזרו על הרצפה ציורים )עיגול מעל עיגול, עיגול בתוך עיגול, שני עיגולים צמודים, עיגול קטן יוצא מתוך עיגול   .2

גדול וכד'(, ובקשו מהחניכים לבחור איזה ציור מבטא לדעתם את הקשר בין תורה ועבודה, ולהסביר מדוע.

אפשר להרחיב את הדיון ולשאול איזה מהערכים 'תורה' ו'עבודה' חשוב יותר? האם 'העבודה' נכללת בתוך התורה )בין אדם 

לחברו, עשייה חברתית וכו'( או שיש חידוש בתוספת 'עבודה'?

סכמו והציעו תשובה לשאלות ששאלתם: הערכים 'תורה' ו'עבודה' אינם באים זה על חשבון זה אלא להפך, יונקים זה מזה 

)שני עיגולים שיש ביניהם חפיפה(. תנועת בני עקיבא מציבה לנו דרישה להיות לא רק אנשים שלומדים ומתפללים וגם 

לא רק אנשים שעושים למען הכלל אלא לחיות את שני הערכים, כל אחד ב-100%, בשלמות!

הכוח לעשייה נובע מתוך התורה, וכן להפך, התורה אינה יכולה להישאר באוויר אלא חייבת לרדת לחיים, לתכלס.

סיכום – לחיות את זה!  ג. 

קראו את הקטע שכתב שח"ל )נספח 5(

למדריכים – תוך כדי הקראת הקטע כדאי לעצור מדי כמה משפטים ולהסביר במילים שלכם, כדי שהחניכים לא 'יאבדו' אתכם 
באמצע...

השייכות לבני עקיבא אינה מתבטאת רק במספר הפעולות שאנו מגיעים אליהן אלא בשייכות הרעיונית, בשאלה אם אנו 

מזדהים עם הערכים של בני עקיבא, האם הם חשובים לנו ואנו משתדלים לחיות לאורם, או שאנו ממשיכים לחיות חיים 

בינוניים ורגילים...

מטרתנו היא שהחניכים יצאו מהפעולה עם נקודה למחשבה, שישאלו את עצמם האם הם שותפים לתנועה הזו – על מנת 

שיבחרו בה מחדש, מתוך הבנה שלמה יותר של משמעות הבחירה הזו.



מעלות - מעפילים

הצעה לצ'ופר: 

כוונתי. רציתי  "נכון, אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה 
שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים!" 

)ר' נחמן(

אנחנו יכולים להיות אנשים רגילים, 'כשרים', אנשים של 'בסדר'... 

יותר מזה, לחיות  אבל דרישת השייכות לבני עקיבא היא להיות 

חיים גדולים וערכיים שאינם מתפשרים בהם על שום דבר.
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נספחים

נספח 1
תשובות:        

מאוהלי תורה 
מילים: הרב נריה

לחן: א"י מש

מאהלי ּתֹוָרה ְוׁשּדמּות ____

נקומה ַהּנוַער, ָנקּום ְוִנְגַאל

ַּבּתֹוָרה ִנְכֹּבׁש, ָהֶאֶרץ ____

ָקִדיָמה ַהּנוַער, ּגֹוֵאל ָהָעם

ִיְׁשֶגה ּדֹור ____, ַּבְּכָפר ּוָבִעיר

ַיְגִּביר ְמַאֵּמץ, יתנער ____

ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה

ְׁשִאיַפת ְּבִני ֲעִקיָבא

ָעֶלה ּוְבָנּה

ְלַמד ֲעבֹוָדה ָעֶלה ּוְבָנּה

ָעָלה ַּבּתֹוָרה ּוָבָנה ____ .

עֹוד יזל ַהֶּפֶלג ְוִיְׁשֹטף ____

ֶמֶרץ ָעלּוִמים ַיְרִקיַע ֶאל ____

ישע ופדות, ֹטַהר ְיָלדֹות,

ַּבֹּכַח, ְּב____, זֹו ַהְּתעּוָדה

ֵיְלכּו ְרָבבֹות ְּבַדְרֵכי ָאבֹות

ָיִקימּו ַחֵּיי ____ ַוֲעבֹוָדה.

ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה....

מאוהלי תורה 
מילים: הרב נריה

לחן: א"י מש

מאהלי ּתֹוָרה ְוׁשּדמּות ָעֵמל

נקומה ַהּנוַער, ָנקּום ְוִנְגַאל

ַּבּתֹוָרה ִנְכֹּבׁש, ָהֶאֶרץ ַנְחֹרׁש

ָקִדיָמה ַהּנוַער, ּגֹוֵאל ָהָעם

ִיְׁשֶגה ּדֹור ָצִעיר, ַּבְּכָפר ּוָבִעיר

ַיְגִּביר ְמַאֵּמץ, יתנער ְוָקם.

ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה

ְׁשִאיַפת ְּבִני ֲעִקיָבא

ָעֶלה ּוְבָנּה

ְלַמד ֲעבֹוָדה ָעֶלה ּוְבָנּה

ָעָלה ַּבּתֹוָרה ּוָבָנה ָּבֲעבֹוָדה.

עֹוד יזל ַהֶּפֶלג ְוִיְׁשֹטף ַהַּגל

ֶמֶרץ ָעלּוִמים ַיְרִקיַע ֶאל ַעל

ישע ופדות, ֹטַהר ְיָלדֹות,

ַּבֹּכַח, ְּבֹאֶמץ, זֹו ַהְּתעּוָדה

ֵיְלכּו ְרָבבֹות ְּבַדְרֵכי ָאבֹות

ָיִקימּו ַחֵּיי ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה.

ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה....



מעלות - מעפילים

נספח 2

נספח 3
שאלות על בני עקיבא, על תורה ועל עבודה:

מה היה שמו של מי שהקים את תנועת בני עקיבא? )יחיאל אליאש( �

עד איזו שעה ביום מותר להתפלל שחרית? )חצות היום( �

מהו 'קו העוני'? )מדד חברתי-כלכלי, המתייחס לרמות ההכנסה של אדם או של משפחה( �

מי המציא את הססמה 'תורה ועבודה' )הרב שמואל חיים לנדאו, שח"ל( �

איפה מותר לברך ברכת המזון? )חובה לברך במקום שבו אכלנו, ולכל הפחות שנראה את המקום שבו אכלנו( �

כמה ניצולי שואה חיים היום בישראל? )200,000( �

נספח 4
 

להיות בחור ישיבה

להרים לכלוך מהרצפה 
ברחוב

לחתום קבע בצה"ל

להקים יישוב חדש ביהודה 
ושומרון

להיות סופר סת"ם

להיות רפתן בקיבוץ

להתנדב כשהמורה מבקשת 
עזרה לארגן ערב כיתה

לעזור לאימא בכל מה שהיא 
מבקשת

להתפלל במניין

ללמוד בחברותא עם חבר, 
אבא, מדריך וכד'

להיות רב

להיות אחות בבית חולים

להיות חבר כנסת

לנסוע לשליחות ברוסיה וללמד 
את הילדים עברית ויהדות

להתחתן וללדת שמונה 
ילדים

להתנדב עם זקנים
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נספח 5 

"כשאנו רוצים לדעת עד כמה גדלה הצלחת איזו תנועה בחיים, רגילים אנו לדון על פי כמות הדוגלים בשמה – 

ואמנם, אין לנו אמת מידה אחרת בלתי אם לדעת מספר חבריה. אבל באמת עלינו לחקור בתחילה עם היכה הרעיון 

הרוחני של המפלגה שורש בליבות הנמנים על צבאה. כי יש אשר תגדל התנועה ורבו חבריה, מבלי אשר יחדור 

הרעיון לתוך רוחם, כי אם במסיבות חיצוניות נספחו לנושאי דגלה הגשמי, הצורה החיצונית בחיים, ולא ישימו על 

לב אם באמת רוח המפלגה מתאים להלך רוחם ומחשבותיהם הפנימיות. כדבר הזה אנו רואים בהתפתחות התנועה 

הציונית. התנועה הזאת גדלה בעת האחרונה שבעתיים מאשר חיכינו, וחבריה הולכים ורבים מיום ליום, אבל האם 

נוכל לשפוט מזה כי הרעיון הרוחני ילד לנו את אלה בחדור אל ליבם? ספק גדול! אפשר כי לא ההכרה בצדקה 

ואמיתותה של ההשקפה הציונית הביאה את אלה למחננו, כי הצרות והרדיפות שמצאו את עמנו בעת האחרונה 

בגולה והכוכב המזהיר שעלה על שמינו בארץ אבותינו, המה קירבו את הרחוקים והשיבו אותם על ציון".

שהרעיונות  בתנועה  החברים  מספר  אלא  בה  החברים  מספר  אינו  רוחנית  תנועה  להצלחת  הקריטריון  כלומר, 

האידאולוגיים נחקקו בלבם!

"... והרי אנו רואים כי עתה, כשהשעה דורשת קרבות ומסירות נפש, כשנחוץ להקדיש כוחות יותר גדולים מאשר 

לקנות את 'שקל הגאולה' ולשיר את שיר 'התקווה', הננו עומדים חלשים, רפי אונים ואין לנו הכוחות הדרושים, ואנחנו 

תמהים ושואלים: איה המונים שנסחפו בעת האחרונה אל דגל הציונות? האנשים, שבלי יגיעת מוח ועבודת רוח, 

ורק בעזרת מאורעות חיצוניים באו אלינו – אינם מסוגלים להקדיש כוחותיהם ולמסור נפשותיהם. מסוגלים לזה רק 

אנשים שרעיון התחייה ממלא את לבם ומוחם, אנשים שעל פי הכרה עמוקה ובינה חודרת לתוך תוכו של האידיאל 

הלאומי נעשה רגש התחייה לחלק מנשמתם, ואנשים כאלה, הוי, מה מועטים הם".

)ר' שמואל חיים לנדוי, מתוך הספר 'להיות תנועה של עם'(



מחייה של תנועה

פתיחה: 
אחרי שלמדנו בשבת על מהותה של תנועת בני עקיבא, ננסה לחבר את החניכים חיבור חווייתי לעשייה בתנועה ולדמויותיה.

מטרות הפעולה:
החניכים יכירו את תחומי הפעילות של בני עקיבא ואת מסגרות הפעילות והעשייה הקיימות בתנועה.. 1

החניכים יכירו דמויות גדולות שחיו חיי תורה ועבודה וביטאו ערכים מרכזיים במשנתה של התנועה.. 2

ציוד נדרש: 
מקרן �

רמקולים  �

כיסויי עיניים  �

שני חבלים �

דפים וכלי כתיבה �

תלבושות לתחרות הסרטונים )חולצות משובצות, כובעים וכד'( �

כדורגל �

תפוחים �

שתי קערות �

לוח סולמות וחבלים  �

שני בקבוקים  �

נרות �

סמל התנועה – צ'ופר �

גוף הפעולה:
למדריכים – 

התחנות בנויות כתחרות בין שתי קבוצות. אם השבט קטן, אפשר להחליט שפעולה זו תהיה פעולה סניפית או של כמה   •
שבטים יחד.

בסוף כל תחנה תנו לחניכים רמז שיוביל אותם למקום שבו נמצאת ההפתעה שעליהם למצוא בסוף הפעולה.  •

חלקו את החניכים לשתי קבוצות: 'תורה' ו'עבודה', ותלו לוח ניקוד על הקיר.

קליטת עלייה א. 

ומהמשפחה, השפה החדשה,  )הניתוק מהבית  העולים  הרבים של  קשייהם  את  לחניכים  להעביר  היא  מטרת התחנה 

שבוע שלישי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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התרבות השונה, יצירת קשרי חברות חדשים וכד'(. 

צורות בחושך – קשרו לחניכים את העיניים במטפחות ותנו להם לאחוז בחבל )כל החניכים בקבוצה אוחזים חבל אחד 

ארוך(. בקשו מכל קבוצה ליצור צורת עיגול, ולאחר מכן ריבוע ומשולש.

שאלו את החניכים: 

איך הרגשתם בחושך, בלי לראות מה אתם עושים? �

'שיר השיירה' )נספח 1( – בקשו מכל קבוצה לכתוב קשיים רבים ככל האפשר שעשויים להיות לעולים חדשים המגיעים 

לארץ.

הקרינו לחניכים סרטון על פועלה של התנועה בעניין זה ב'פרויקט עמישב', המצמיד מדריך לכל חניך עולה, והמדריך 

מלווה אותו בהשתלבות בשבט ועוזר לו להיקלט בצורה הטובה ביותר.

הרב מוהליבר – עשייה למען הציונות ב. 

החניכים יחוו בתחנה זו את הקושי לשכנע אנשים לפעול למען מטרות חשובות. הפגישו את החניכים עם דמותו של הרב 

שמואל מוהליבר, שפעל רבות בחו"ל למען הציונות וההתיישבות בארץ ישראל למרות האתגרים הרבים הכרוכים בכך.

למדריכים – מומלץ לקרוא את כתב החידה כדי לדעת עוד פרטי רקע על הרב.

תחרות משימות – תנו לכל קבוצה דף עם משימות שעליהם למלא מהר ככל האפשר, לדוגמה:

V   .צאו לרחוב ואספו מספרי טלפון רבים ככל האפשר של אנשים המוכנים לתרום יום בשבוע לעזרה לנזקקים

V   .ארגנו יום ניקיון עירוני, שכונתי או יישובי, וגייסו אליו מתנדבים רבים ככל האפשר

V   .מצאו אנשים המכונים לארח בביתם למשך כמה שבתות חיילים בתהליכי גיור

V   .'אספו חתימות של אנשים המוכנים לבוא לכנס התעוררות בעניין 'אנחנו וקידומו של בית המקדש השלישי

לאחר שהחניכים יחזרו מהמשימות, שאלו אותם: 

האם הצלחתם?  �

האם התוצאות מספקות לדעתכם או שהתאכזבתם?  �

מה גרם לאנשים לסרב ולא להצטרף, האם המטרות האלה אינן חשובות בעיניהם? �

כתב חידה – חלקו לכל קבוצה כתב חידה ובו מידע על הרב שמואל מוהליבר ושאלות )נספח 2(. על כל קבוצה לענות 

על השאלות מהר ככל האפשר.

תחרות סרטונים – חלקו לכל קבוצה ציטוט של הרב מוהליבר, ובקשו מהחניכים להכין סרטון באורך 15 שניות על הרב 

מוהליבר לפי מה שלמדו ולפי הציטוט שקיבלו. ציטוטים אפשריים:

"לאומות העולם יש מקומות קדושים בארץ ישראל, ואילו לעם ישראל – כל הארץ כולה מקום קדוש הוא".

"תורתנו שהיא מקור חיינו צריכה להיות יסוד תחייתנו בארץ אבותינו".

אחים נכבדים, עבודה רבה לפנינו ועלינו לעבוד ולעבוד בלי לאות ובלי הרף. עלינו לעבוד שכם אחד, בלי פירוד, 
באהבה גמורה ובאחדות גמורה".
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בעלי צרכים מיוחדים ג. 

בתחנה זו יחוו החניכים מעט מקשייהם של בעלי צרכים מיוחדים כדי להבין איך בני עקיבא מנסה לעזור להם על ידי 

שבטי יובל. 

משחקים – ערכו בין שתי הקבוצות תחרויות מספר, אך הגבילו אותם בהן. לדוגמה:

V   משחק כדורגל ברגליים קשורות

V   תחרות אכילת תפוח שנמצא בקערת מים בידיים קשורות מאחורי הגב

V   תחרות הצגת סיטואציות בפנטומימה

שחקו את המשחקים שוב, ובכל פעם הגבילו רק קבוצה אחת.

החניכים בוודאי יתחילו לומר שלא הוגן לשחק כך. שאלו אותם: מדוע זה לא הוגן? מה הרגשתם כשהייתם מוגבלים?

הקרינו את הסרטון על שבטי יובל, הפועלים בסניפים בכל רחבי הארץ ונותנים לילדים ולהוריהם רגעי כיף ושמחה בתוך 

המציאות המורכבת.

הרב קוק – להוסיף אור ד. 

מטרת תחנה זו היא להפגיש את החניכים עם דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שביטא בחייו ובכתביו מבט 

חיובי ודרך של קידום המציאות על ידי הגדלת הטוב ולא בעזרת גירוש הרע, בבחינת "מעט מן האור דוחה הרבה מן 

החושך".

סולמות וחבלים – הניחו על הרצפה בין שתי הקבוצות לוח סולמות וחבלים ושני חיילים )חייל לכל קבוצה(. המיוחד בלוח 

שתצרו הוא שהסולם והחבל יוצאים מאותה נקודה, שמצויר בה כוכב.

הוראות המשחק: כל קבוצה בתורה מטילה את הקובייה ומתקדמת לפי המספר שקיבלה. כאשר הקבוצה מגיעה לכוכב, 

היא מקבלת מקרה מהמקרים שברשימה )נספח 3(. אם האירוע נראה לחברי הקבוצה טוב, היא עולה בסולם. אם האירוע 

נראה להם רע, הקבוצה יורדת בחבל. הדגישו לחניכים שעליהם לנמק כל החלטה, והקבוצה שתגיע ראשונה לסוף הלוח 

– תנצח.

סביר להניח שבמהלך המשחק החניכים יקלטו שכדי להתקדם עליהם למצוא נקודות טובות בכל אירוע.

שאלו את החניכים: 

מה קרה במהלך המשחק?  �

האם שיניתם את נקודת המבט שלכם?  �

במה עזר שינוי נקודת המבט במשחק?  �

האם הוא עוזר גם בחיים? �

משימה: מים נקיים – תנו לכל קבוצה בקבוק עם מעט מים מלוכלכים, ובקשו מהם להחזיר לכם את הבקבוק מלא במים 

נקיים, בלי לשפוך את המים שבתוך הבקבוק. הקבוצה שתחזיר ראשונה את הבקבוק עם מים נקיים – תנצח.

הדרך הנכונה לעשות זאת היא להתחיל למזוג מים נקיים לבקבוק עד שהוא יעלה על גדותיו, והמים המלוכלכים שבתוכו 

ייפלטו ממנו.

טריוויה על הרב קוק – שאלו את החניכים שאלות על הרב קוק )נספח 4(. הקבוצה הראשונה שתענה תשובה נכונה – 

תנצח.
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ספרו על דרכו המיוחדת של הרב קוק, דרך של מבט חיובי על המציאות גם כשהיא קשה. הרב קוק האמין ש"מעט מן 

האור דוחה הרבה מן החושך" – שהדרך לסלק את הרע היא להגביר את הטוב. לכן למשל יצא למסע המושבות וביקר 

במושבות החילוניות שקמו בארץ ישראל, בירך את החלוצים ופעל לשלומם ולמילוי מחסורם מתוך אמונה כי רק האהבה 

והחיבור יקדמו את עם ישראל.

סיכום

לאחר שהחניכים יקבלו בסוף כל תחנה רמז על מיקום ההפתעה )צ'ופר(, עליהם לצאת לחפש אותה. הצ'ופר יהיה סמל 

של בני עקיבא עם כנפיים – וכדאי לניילן ולהדביק סיכת ביטחון בחלק האחורי של הסמל כדי שהחניכים יוכלו לחבר אותו 

לחולצות התנועה שלהם.

חלקו את הסמלים וסכמו: כל ארבעת הערכים שפגשנו הם חלק מהדרך של התנועה, ועלינו לנסות לדבוק בערכים אלו 

כדי להשתייך אליה באמת, כפי שלמדנו בפעולה הקודמת.

צ'ופר: 
סמל של בני עקיבא עם כנפיים של סיירת .
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 נספחים

נספח 1 

שיר השיירה )אריק איינשטיין(  

בלשונות רבות מספור דיברנו 

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 

ואל הארץ, אל הארץ באנו. 

ונמשכת שיירה 

מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 

איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 

בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 

לא שקטנו ולא נחנו 

לא ימשיכו בלעדינו 

זוהי הרפתקת חיינו. 

מגטאות ומחנות הגחנו 

אל הביצות ואל הישימון הלכנו 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה 

ושפה אשר נרדמה 

שוב התחילה מתעוררת 

ומדברת ומדברת 

מסביב יהום הסער 

רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמוח 

יש עוד אומץ, יש עוד כוח. 

איך ישראל צומחת מסביבנו 

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. 

ונמשכת שיירה 

מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 

איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 

בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 

לא שקטנו ולא נחנו 

לא ימשיכו בלעדינו 

זוהי הרפתקת חיינו.
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נספח 2

כתב חידה

שיפזן  צצחאודפא  שקגל  אמונה  מתוך  ממסחר  ימיו  כל  כמעט  והתפרנס  ב-1824  נולד  מוהליבר  שמואל  הרב 

ופרנסה מעמל כפיים. גם כששימש בזקנותו שבגא גש חי בדוחק ממשכורת מצומצמת שאת רובה נתן לצדקה. 

הרב מוהליבר 5, 10, 5 / 3, 1, 6, 50 / 2, 400, 6, 200, 5 – כבר כשהיה בן עשר התפרסם כעילוי, בן 15 נשא אישה 

ובאותו זמן החל ללמד תלמידי חכמים שיעור בגמרא, וכשהיה בן husmach lerabanoot 18. עם הזמן הוכר 

כאחד מגדולי רבני רוסיה. גדולתו הייתה גם בחכמת הנסתר וגם בהשכלה חילונית.

הרב מוהליבר וגחי שגשמי תא אימלאפ שבמכפש כמיפקמ צדפקב פצספכ, דעות שנחשבו נועזות ביותר באותה 

תקופה.

 leshachnea מנת  על  באירופה  למסעות  חשבונו  על  ונסע   tzionutב מרצו  כל  את  השקיע  מוהליבר  הרב 

.yehudim laalot leeretz israel

הרב מוהליבר הקים את תנועת 'מרכז רוחני', 300, 50, 100, 200, 1, 5 / 2, 5, 40, 300, 20 / 5, 40, 7, 200, 8, 10. 

תנועה זו פעלה 30, 40, 70, 50 / 5, 5, 400, 10, 10, 300, 2, 6, 400 / 2, 1, 200, 90 / 10, 300, 200, 1, 30.

הרב מוהליבר נפטר בביאליסטוק, ועל שמו נקרא הקיבוץ gan shmuel ליד חדרה.

שאלות:

מדוע עסק הרב מוהליבר במסחר? �

מה עשה הרב כשהיה בן 18? �

איך נקראה בהמשך תנועת 'מרכז רוחני' ובמה היא פעלה? �

איזה יישוב נקרא על שם הרב שמואל מוהליבר? �

נספח 3 

נכשלתי במבחן

אמי הענישה אותי שלא לשחק במחשב שבועיים

פספסתי את ההסעה למסע סוכות

אחי הקטן קלקל לי את המשחק האהוב עליי ביותר
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המורה הושיב אותי ליד תלמיד חדש

החזרתי לספרייה ספר באיחור וקיבלתי קנס

חליתי ביום הראשון לחופש הגדול

איבדתי את הארנק

שברתי את הרגל במשחק כדורגל

משפחתי עברה דירה לעיר אחרת

נספח 4 
שאלות

באיזו שנה נולד הרב קוק? )1804, 1921, 1865(  .1

באיזו שנה עלה הרב קוק לארץ ישראל? )1904, 1888, 1870(  .2

באיזה תפקיד שימש הרב קוק כשהגיע לארץ? )הרב הראשי, הרב של יפו, הרב של ירושלים(  .3

האם הרב קוק תמך ב'היתר מכירה'? )כן, לא(  .4

בשנת 1913 יצא הרב קוק למסע המושבות הראשון. מה היה יחסו אל החלוצים שלא שמרו מצוות? )הוא קרא   .5

להחרים ולנדות אותם, הוא טען שהם לא חלק מעם ישראל, הוא האמין שהם מקדמים את הגאולה וניסה לקרבם(

כיצד נקראה הישיבה שהקים הרב קוק בארץ ישראל? )הישיבה המרכזית העולמית, ישיבת כפר הרא"ה, ישיבת וולוז'ין(  .6

האם הרב קוק עודד את הציונות? )כן אך לא בפומבי, כן, לא(  .7
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מחברים לבבות

נושא: 
יצירת חיבור עמוק לתנועה.

פתיחה: 
עלינו להבין מהי התנועה שלנו, מה  כדי שנוכל לפרוץ מתוך התנועה  הוא לפרוץ מתוך התנועה החוצה.  הרצון שלנו 

האידאולוגיות שלה, מה ההיסטוריה שלה ומי הקים אותה – ולהשריש עמוק בלב. מתוך החיבור העמוק שנתחבר לתנועה 

בלבנו, יהיה לנו רצון רב הרבה יותר לצאת החוצה בשליחות התנועה.

מטרות הפעולה: 
החניכים יעמיקו את הכרתם בחוקת בני עקיבא.. 1

החניכים יתחברו לדמויות בתנועה ולהווי שלה. . 2

החניכים ישתפו כיצד התנועה מתחברת אליהם על פי מה שהכירו בפעולה.. 3

העשרה למדריכים: 
o )חוקת בני עקיבא מתוך הוועידה הכ"ג של בני עקיבא "האמת והאמונה" – תשע"ג )באתר התנועה

ציוד נדרש: 
חוקת התנועה �

תמונת אחת הדמויות מודפסת והמידע עליה בעותקים כמספר החניכים �

אחד השירים בעותקים כמספר החניכים �

גוף הפעולה:

הכרת חוקת בני עקיבא א. 

חלקו לחניכים חלק מתוך חוקת בני עקיבא )יעדים, מטרות(, כפי שנוסחה בוועידת התנועה הכ"ג – 'האמת והאמונה', 

תשע"ג )נספח 1(.

אפשרות 1: חלקו את החניכים לקבוצות ותנו להם שאלות מספר לדיון בקבוצה )נספח 2(.

לאחר הדיון בקבוצות בקשו מנציג מכל קבוצה להציג נקודה משמעותית שעלתה בדיון הקבוצתי. 

אפשרות 2: חלקו את החוקה לשלושה חלקים )מהות, מטרה, יעדים ומטרות(. חלקו את החניכים לשלוש קבוצות, ותנו לכל 

קבוצה שאלות לדיון על החלק שקיבלה )נספח 2(. 

לאחר הדיון בקבוצות בקשו מנציג מכל קבוצה להציג נקודה משמעותית שעלתה בדיון הקבוצתי. 

שבוע שלישי  ⋅  פעולת שבת  

הרא"ה–מורשה 
משך: כ-45 דקות
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הכרת דמויות מהתנועה ב. 

במהלך השנים בתנועה כחניכים בחבריא א זכו החניכים להכיר דמויות רבות ומרכזיות בתנועה, כגון הרב נריה, הרב קוק, 

יחיאל אליאש ונוספים. 

מכיוון שהחניכים שלכם כבר למדו על דמויות אלו, בחרנו להביא דמויות מוכרות פחות אך משפיעות מאוד על התנועה. 

למדריכים – אפשר לחשוב על יצירת קיר עם ציטוט של אחת מהדמויות או עם תולדות חייה. מכיוון שאין היא מהדמויות הבולטות 
של בני עקיבא, על ידי ציור הקיר אפשר לחשוף לפני הסניף את מעשיה. 

אפשר לבחור את אחת מהדמויות הללו )נספח 3–4(:

V    אברהם קסטנבוים – הוא אשר נתן את השם 'בני עקיבא' לתנועת הנוער אשר חרתה על סמלה את הססמה 'תורה

ועבודה'. שמה של התנועה נגזר משמו של רבי עקיבא, המסמל הן את הגבורה היהודית הן את לימוד התורה.

V    קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה', המהווה אבן פינה באידאולוגיית' שלמה זמן שרגאי – הוא שטבע את הפתגם 

התנועה.

ולהציגה לקבוצה האחרת, למשל בהצגה קצרה מתוך קורות חייה,  הנחו את החניכים לקרוא את המידע על הדמות 

במשחק ניחושים או ביצירת דו-שיח בין הקבוצות.

הכרת שירים הקשורים לבני עקיבא ג. 

"הלשון היא קולמוס הלב, והשיר – קולמוס הנפש", קבע האדמו"ר הזקן, הידוע כ'בעל התניא', מייסד חסידות חב"ד.

יש ממד נוסף מעבר לדיבור, שהוא השירה. חז"ל אמרו לנו כי "אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה" – כך היה עם בני 

ישראל בשעה שיצאו ממצרים, וכך גם אנחנו שרים שירים מתוך רוממות רוח ודבקות.

כשאנחנו שרים מורל ושירים המזוהים עם התנועה, אנחנו בעצם מגלים שייכות פנימית והזדהות עמוקה עם כל הערכים 

והאידאלים שאנחנו מחונכים על פיהם.

ר' נחמן מברסלב תיאר זאת כתורה ותפילה, ובעצם על כל תורה שכתב חיבר תפילה כדי שהדברים ייכנסו אל הלב.

חלקו לחניכים את אחד השירים המצורפים )נספחים 6 ו8( וחשבו על מה השיר מדבר, כיצד הוא מתחבר לחיינו כחניכים 

בבני עקיבא וכיצד הוא נוגע בחיינו בכלל )ראו רקע על כל אחד מהם בנספח  5 ו7 בהתאמה(. 

למדריכים – השתדלו להעביר לחניכים את הקישור לשיר לפני שבת כדי שישמעו את השירים ויכירו את הלחן. ברקוד מצורץ. 

דיון:

בחרו משפט אחד מתוך השיר שהתחברתם אליו

מדוע בחרתם דווקא בו? �

במה השיר עוסק? �

מי כתב אותו? �

באיזו לשון כתובה השיר? )עתיד, עבר, הווה( מדוע? �

איך מסתיים השיר? מהי קריאתו של המשורר? �

סכמו: 

בפעולה הכרנו את התנועה ברובד העמוק שלה; קראנו את חוקת התנועה, למדנו על דמויות שהזדמן לנו לפגוש פחות 

במהלך שנותינו בסניף – וגם הן היו חשובות מאוד למהלך ההיסטורי של בני עקיבא. לסיום למדנו שיר של בני עקיבא, 



הרא"ה - מורשה

וכמו שנאמר: "הלשון היא קולמוס הלב, והשיר – קולמוס הנפש": על ידי לימוד השיר יכולנו באמת ליצור בלבנו חיבור עמוק 

יותר לתנועה ותחושת שייכות לתנועה הגדולה והזדהות עמה.

לאחר שהפצנו את התנועה בלבנו, בפעולה הבאה נצא להפיץ אותה בלבבות של אחרים, חניכים בסניף ובשבט. 
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נספחים

נספח 1 

חוקת התנועה

השם: תנועת בני עקיבא בישראל.

הסיסמא: תורה-ועבודה.

המהות:

והסתדרות  "תורה-ועבודה"  תנועת  של  מיסודה  חלוצית,  ציונית-דתית,  תנועת-נוער  היא  עקיבא  בני  תנועת   .1  

הפועל-המזרחי.

 2. תנועת בני עקיבא פועלת על-פי ההלכה המסורה לנו מדור דור ומקיימת בתוכה מבנה דמוקרטי חינוכי ומעשי.

המטרה:

 1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו, לארצו החי על עבודתו ברוח התורה. החותר ל"תיקון עולם במלכות שדי"

 2. חינוך להגשמה אישית של רעיון "תורה-ועבודה" וחתירה להקמת חברה המיישמת את ערכי "תורה-ועבודה" 

בארץ ישראל.

 3. חינוך לאהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, להזדהות עם מדינת ישראל ולנאמנות לה כמדינה יהודית 

ודמוקרטית.

יעדים ומטרות:

תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי 

תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לחתירה לחברה צודקת ולשמירה על כבוד הבריות 

– לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אושיות התורה והמסורה.

לאור עקרונות יסוד אלה, תחנך התנועה את חבריה לאורח חיים המושתת על:

יראת שמיים, לימוד תורה וגמילות חסדים.

קיום מצוות וקדושת החיים.

פשטות הליכות, דרך ארץ והצנע לכת.

חברה צודקת ותיקונה של החברה.

לעבודה עצמית.

להתיישבות דתית חלוצית במסגרות קהילתיות ברחבי הארץ כולה.

לקליטת העלייה ולמיזוג גלויות.

לקירוב לבבות בין כל חלקי העם.

להיות חיל חלוץ של היהדות הדתית הלאומית, על כל משימותיה.

הדרך להגשמת ערכי התנועה כדרך חיים נקבעת על פי המשימות הלאומיות המוגדרות על-ידי מוסדות התנועה. על 

חברי התנועה ובוגריה מוטלת חובה אישית להגשים ערכים אלו בכל עת, תוך מיצוי מלוא כישוריהם וכישרונותיהם 

האישיים.



הרא"ה - מורשה

הארץ  יישוב  מצוות,  וקיום  תורה  לימוד  מחייבים:  התנהגות  ודפוסי  מרכזיים  כערכים  רואים  עקיבא  בני  חברי   .1

ופשטות הליכות, עבודת אדמה ועמל כפיים, חיי קהילה המקיימת בתוכה חברה צודקת ודיבוק חברים.

ערך  תורה-ועבודה.  ערכי  להגשמת  דרך  והמושבית,  הקיבוצית  בהתיישבות הדתית השיתופית,  רואה  2. התנועה 

מיוחד נודע לאורח חיים זה, המאפשר להטות כתף לבנין הארץ, המדינה והחברה, ולפתרון בעיות וקשיים הפוקדים 

את המדינה מעת לעת.

3. התנועה רואה בהקמת חבורות הגשמה תנועתיות שתצאנה להתיישבות קהילתית לכל יעד בו תזהה התנועה 

צורך או אתגר לאומי/תנועתי – ערך חשוב בהתמודדות על דמות החברה בישראל.

נספח 2 

אפשרות 1 – שאלות לדיון על החוקה:

לפני  � כתובה  'המטרה'  ומדוע  'המטרה'?  לפני  כתובה  'המהות'  מדוע  על הסדר שלה.  בחוקה, חשבו  הביטו 

'היעדים והמטרות'?

כאשר בונים חוקה מדקדקים מאוד בכל המילים. מדוע הססמה הנבחרת היא 'תורה ועבודה'? �

ציינו דוגמאות ליעדים שבני עקיבא עומדים בהם על ידי מחלקת הגשמה. �

מה כבר קיים בבני עקיבא? כיצד הוא מתבטא במטרה? �

האם לדעתכם יש משמעות לסדר היעדים והמטרות? מדוע? �

כיצד היעדים והמטרות מתבטאים כיום בבני עקיבא? �

אפשרות 2 – שאלות על כל חלק מהחוקה:

המהות:

קראו את 'המהות'. האם אתם אכן מרגישים שהמהות משקפת את בני עקיבא כמו שהיא כיום? �

מה עניין הסדר שבו כתובה החוקה? �

 המטרה:

כיצד המטרה מתבטאת כיום בבני עקיבא? �

האם יש לדעתכם משמעות לסדר שבו כתובה 'המטרה'? מדוע? �

יעדים ומטרות:

ציינו דוגמאות ליעדים שתנועת בני עקיבא עומדת בהם על ידי מחלקת הגשמה. �

מה כבר קיים בבני עקיבא? כיצד הוא מתבטא ביעדים ובמטרות? �

האם לדעתכם יש משמעות לסדר היעדים והמטרות? מדוע? �
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נספח 3 
מתוך ויקיפדיה, ערך 'אברהם קסטנבוים'

אברהם קסטנבוים

יישובים  הקים   ,1956–1896 )קסטנבאום(,  קסטנבוים  אהרן(  )אברהם  אברהם 

וישיבות רבים ושימש בתפקידים ציבוריים רבים.

נולד בדרוהוביץ', היא עיר באוקראינה בחבל לבוב.

בצעירותו קיבל חינוך תורני-חסידי. בלימודיו הוכיח שקדנות וחריפות, וכן התעניין 

השפה  את  עצמו  בכוחות  למד  כללית.  יהודית  והגות  בספרות  גם  והתמצא 

העברית והגרמנית.

שירת בצבא האוסטרי במלחמת העולם הראשונה, ואמו טרחה להעביר אליו 

מזון כשר במאמצים מרובים, שכן בלא כך היה מסתפק בלחם ובמים. מלחמה 

זו, אשר חיילים יהודים שפכו בה את דמם למען שני הצדדים – אך לא למען 

עם ישראל וארץ ישראל – חיזקה בו את הרעיון הציוני.

בהיותו מבאי ביתו של האדמו"ר מדרוהוביץ' דבקה גם בו החיבה לציון. יחד עם 

רבי אביעזר שפירא, בנו של האדמו"ר, ייסד בווינה קואופרטיב לכריכת ספרים 

כהכנה לעלייה לארץ ישראל.

באדר תרפ"ב )1922( עלה ארצה כחלוץ עם קבוצת חלוצים דתיים מפולין, שעלתה דרך וינה.

היה ממייסדי תנועת 'הפועל המזרחי'.

הוא אשר נתן את השם 'בני עקיבא' לתנועת הנוער אשר חרתה על סמלה: 'תורה ועבודה', וכן הציע את השם 

'אליצור', עם הרב משה צבי נריה, לאגודת הספורט הדתית.

אברהם קסטנבוים עמד בראש המרכז החקלאי של 'הפועל המזרחי' והיה ממניחי היסוד ליישובים רבים ולישיבות 

'מודרניות', כגון: מושב שדה יעקב, כפר יעבץ, קיבוץ יבנה, כפר חסידים, כפר הרא"ה, כפר אברהם, כפר פינס, כפר 

הנוער הדתי )ליד כפר חסידים(, ישיבת ההסדר 'כרם ביבנה' )ישיבת ההסדר הראשונה(, הישיבה התיכונית בכפר 

הרא"ה )הישיבה הראשונה של תנועת 'בני עקיבא'(, הישיבה התיכונית 'נתיב מאיר' )בירושלים(, הישיבה הטכנולוגית 

'תורה ומלאכה' )בפתח תקווה(.

עומס העבודה והמאבקים הקשים הכריעו את לבו, והוא הלך לעולמו ביום י"ב בניסן תשט"ז )1956(. פרות מעשיו 

הרבים ופרות פרותיהם פזורים ברחבי ארץ ישראל – אלו הם פניה היפות של הציונות הדתית.

מדבריו בשנת תרפ"ד )1924(:

"התיישבותנו צריכה ללמוד מן החסידות ומן תנועת המוסר. החסידות מלמדת רעות ועזרה הדדית במובן הדתי-

כן נבסס את   – ומתעלים לכלל אחד  יחד  ושרים-רוקדים  יחד  ופשוטי-עם מתפללים  – למדנים  רוחני. כחסידים 

ישובינו החקלאיים על קשר נפשי בין חבר לחבר וקשרם לתנועה כולה. תנועת-המוסר מלמדת חסד, ענווה ונקיות-

דעת, מידות אלה הכרחיות הן לחברה עובדת דתית. אל נסתפק ב'סור מרע', אלא נשאף גם ל'עשה טוב' ביחידות 

ובציבור" )מתוך 'פרקי חיים של חלוץ דתי' – זיכרונותיו של נתן גרדי, ממייסדי 'הפועל המזרחי' והרבנות הצבאית(.

בית אברהם, בשכונת כפר אברהם בפתח תקווה, נקרא על שמו.

כמו כן נקרא על שמו 'גן אברהם קסטנבאום' בפתח תקווה, בצומת הרחובות הרב ריינס ורמח"ל.
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נספח 4

מתוך ויקיפדיה, ערך 'שלמה זלמן שרגאי'

שלמה זלמן שרגאי

ציוני- ופוליטיקאי  אידאולוג  היה   ,1995–1899 )פייבלוביץ(,  זלמן שרגאי  שלמה 

דתי, ראש עיריית ירושלים בשנים 1950–1952, ממייסדי תנועת 'תורה ועבודה', 

ממנהיגיה הבולטים של 'הפועל המזרחי' ומראשי מוסדות 'המדינה שבדרך'.

שרגאי נולד למשפחת פייבלוביץ הענייה בעיירה גורשקוביץ' בפולין. משפחתו 

השתייכה לחסידות ראדזין והייתה מ'חובבי ציון', והוא ספג בה ידיעת ארץ ישראל 

ותורת ישראל ואהבתן. הוא נשא לאישה את מרים לבית שפילברג בשנת תרפ"ד 

)1924(, ובאלול באותה שנה עלה לארץ ישראל.

שרגאי מילא תפקידים רבים ומגוונים והטביע בהם את חותמו:

שימש ציר בקונגרסים הציוניים.

שלה;  העלייה  מחלקת  וראש  בירושלים  היהודית'  'הסוכנות  הנהלת  חבר  היה 

במשך 14 שנות כהונתו בתפקיד זה העלו ארצה יותר מחצי מיליון יהודים מכל 

קצוות תבל.

שימש ראש העיר הנבחר הראשון של ירושלים לאחר קום המדינה, בשנים 1950–1952. על תקופת כהונתו כראש 

עיר כתב בזמנו שופט ביהמ"ש העליון שניאור זלמן חשין: "שרגאי עמד על שלו. גילה דעתו באומץ לב, סירב להיכנע 

ללחץ ואיומים. החוק וטובת העיר ירושלים היו נר לרגליו ומצפונו הדריך אותו".

שרגאי מילא תפקידים ממלכתיים וציבוריים רבים במשך כ-70 שנות פעילותו למען ארץ ישראל, עם ישראל ותורת 

ישראל. דוד בן-גוריון, איסר הראל,  הרב קוק ואישים רבים אחרים מזכירים אותו לא אחת בכתביהם, מתוך ציון פעליו 

והחלטות חשובות וגורליות שהיה שותף להן.

הוא היה מזקני חסידי ראדזין בארץ, והיה מקורב לשלושת האדמו"רים האחרונים, רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר, 

רבי שמואל שלמה ליינר ורבי אברהם ישכר אנגלרד. היה שותף לשחזור התכלת הרדזינאית בארץ ישראל לאחר 

השואה, ואף ייחד לעניין זה מאמרים וספרים.

שרגאי נפטר בשנת 1995 ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים. על שמו נקרא רחוב בירושלים.

שרגאי כתב במשך שנות חייו כ-90 ספרים וקבצים ואלפי מאמרים, ולאורם חונכו אלפי חניכי תנועות הנוער הדתיות 

ו'הפועל המזרחי'. הוא אשר טבע  ו'ברית חלוצים דתיים' וכלה ב'בני עקיבא'  בארץ ובחו"ל, החל מ'השומר הדתי' 

באחד ממאמריו את הססמה: "קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה", ססמה שהתוותה מאז את דרכם של חניכי 'בני 

עקיבא' בכל רחבי הארץ.

נספח 5

רקע: 

"בשנת תרצ"א פנה יחיאל אליאש, מייסד בני-עקיבא ומרכז סניף ירושלים, אל החבר משה-צבי מנקין לימים הרב נריה, 

שהיה אז תלמיד בישיבת מרכז הרב ושימש כמרצה-מדריך בסניף, בבקשה שיחליפו ויקח על עצמו את ריכוז הסניף. הרב 

נריה נענה לבקשה ואליאש פנה להגשים את חזון התנועה ויצא בראש חבורת צעירים להקים את 'קבוצת בני-עקיבא' ע"י 
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פתח תקוה. 'הקבוצה שימשה מקום לפגישות מדריכים, לביקורי חברי הסניפים, אולם השפעתה הייתה יותר עמוקה. היא 

השפיעה על כל חבר מתחת לסף הכרתו. ידענו: יש מגשימים. יש מעפילים'.

בל"ג בעומר תרצ"ג חגגו חברי בני עקיבא חמש שנים להקמת התנועה בהנחת אבן פינה למבנה הראשון בקבוצה. 

לרגל המאורע חיבר הרב נריה שיר, והוא נעשה במהרה להמנון הקבוצה: 

הֹוי, ַאִחים נריע

ַעד ֲאֶׁשר ַנִּגיַע

ִלְקבּוַצת ְּבִני ֲעִקיָבא ַהְּׁשִמיִנית

ִּפַּנת ֶאֶבן ָאִריַח

ָּבִרָּנה ַנִּניַח

ַעד ִּתָּקָרה ומעזבה.

הו ָמַתי יבוא ַהּיֹום

ִיְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום

ֲחלֹום ָחזֹון ַהְּנעּוִרים

ֲחַבֶּצֶלת השרון

ִעם ֻּכָּלנּו רֹון תרון

ִיְתָּפְרצּו ֹּכחֹות ֲעצּוִרים.

החברים קיוו, אולם האבן לא הייתה לראש ומן המסד לא התרוממו הטפחות. בנים–בונים לא הגיעו וצלילי שיר יסוד לא 

נצטרפו להרמוניה של מוגמר.

קול ענות חלושה נשמע במחנה הקבוצה: 

הוי מתי יגיע יום

יתגשם החלום

חלום חזון נעורים?

בשל גורמים שונים, מצב הקבוצה הלך והידלדל, חלק מן החברים עזבו והמצב הכלכלי לא הותיר ברירה, הקבוצה פורקה 

והתפזרה, אך במקביל הלכו ונפתחו עוד ועוד סניפים חדשים ברחבי הארץ. אולם, החלום הגדול נגוז וכל שנותר ממנו היה 

השיר 'הוי אחים נריע', שחברי התנועה המשיכו לזמרו בהתלהבות בכל כינוס ופעילות, בתפילה ותקווה לחידוש ההתיישבות 

התנועתית... 

למעלה מעשור מאוחר יותר, בשנים שבין השואה להקמת המדינה, התפילה התגשמה וחברי בני עקיבא הקימו את קיבוץ 

עין-צורים בגוש עציון ואת קיבוץ סעד בנגב המערבי. מאז, במשך שנים רבות המתינו חברי התנועה בציפיה להקמת 

הקיבוץ השלישי 'עלומים'... 

במשך שנים אלו היו שרים את השיר, כאשר לשורה השלישית הוסיפו קריאה: 'לקבוצת בני-עקיבא השלישית', וכך נשתמר 

השיר בזיכרונם של רבים מבוגרי התנועה.

השיר 'הוי אחים נריע', יחד עם שאר שירי בנ"ע, שקעו ונעלמו במהלך השנים ואף חברי בני-עקיבא פסקו מלזמרם... 

בשנת תש"ל בחגיגות ארבעים שנה לתנועה בוצע השיר בעיבוד חדש של המנצח נתן שחר ואף הוקלט בתקליט שיצא 

לרגל מאורע זה ושוב חודש באירועי היובל.

מאז שוב ירדו שירי בנ"ע לתהום הנשיה, עד אשר החליטה הנהלת התנועה לחדשם במהלך חורף תשע"ו, והם ניתנו 

לעיבוד מחודש של להקת 'איילת השחר', אשר הופיעה עם השירים המחודשים במהלך סמינריון חורף לקומונריות. 

במהלך החודשים שלאחר מכן הוטעמו השירים בקרב חברי הסניפים והחיו מחדש את השירה התנועתית הנשכחת" )מתוך 

עבודה שכתב יצחק ברוכי(.



הרא"ה - מורשה

נספח 6 

הוי, אחים נריע 

מילים: הרב נריה

לחן: חסידי

הֹוי, ַאִחים נריע

ַעד ֲאֶׁשר ַנִּגיַע

ִלְקבּוַצת ְּבִני ֲעִקיָבא ַהְּׁשִמיִנית

ִּפַּנת ֶאֶבן ָאִריַח

ָּבִרָּנה ַנִּניַח

ַעד ִּתָּקָרה ומעזבה.

 

הו ָמַתי יבוא ַהּיֹום

ִיְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום

ֲחלֹום ָחזֹון ַהְּנעּוִרים

ֲחַבֶּצֶלת השרון

ִעם ֻּכָּלנּו רֹון תרון

ִיְתָּפְרצּו ֹּכחֹות ֲעצּוִרים

 

נספח  7

שיר חדש: אודי דוידי שר בני עקיבא
ולבצע שיר עבור  שנים אחרי שפגש את אשתו דרך תחרות הזמר של התנועה, החליט גדול המוזיקה היהודית להלחין 

הועידה ה23 של תנועת הנוער הציונית דתית. מילות השיר נכתבו על ידי חנן פורת ז"ל

צביקה קליין | 7/1/2013 10:12

דוידי: "הרב חנן פורת היה אדם עצום"

הוא מציין בראיון לnrg יהדות כי הוא התרגש מאוד מהפנייה של בני עקיבא "הרב חנן פורת היה אדם עצום. מלבד היותו 

איש ארץ ישראל בכל איבריו, ותלמיד חכם, מספיק היה להביט בעיניו בשביל ללמוד מהי דרך ארץ, מהי ענווה ומהי אמת" 

והוסיף כי "בשבילי לקבל שיר של פורת היה כבוד גדול. התחברתי מאד למילותיו של השיר, שמבטאות את אישיותו של 

הרב חנן: רוך, ענווה, אמונה וארץ ישראל."

איזה חלק מהשיר היה חשוב לך להדגיש?

דוידי: "ללא ספק הקטע שבחרתי כפזמון החוזר, והוא: 'עקיבא – שמנו כשמך, בנים אמתיים / עקיבא הפורש ממך פורש מן 
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החיים' וזה המסר שאני מקבל מהשיר, ומבקש להעבירו הלאה: כמו רבי עקיבא, שגדל כרועה צאן והגיע בגיל מבוגר להיות 

גדול הדור, כך גם אנחנו צריכים לשאוף לאהבת התורה שבו ולמידת הענווה, ובעיקר, להאמין בעצמך בכל שלב שהוא".

הירשברג משתף כי בית אחד מהשיר הושמט בגלל חוסר במקום: "יש לי חבר יש לי רב, אני מבני עקיבא". לטענתו, זו 

היתה דרכו של פורת להטיף מוסר כנגד מבקרי התנועה "תמיד שואלים למה השם של התנועה הוא 'בני עקיבא', ולא 

'בני רבי עקיבא', במילים שכתב מסביר חנן כי בני עקיבא קרובה יותר מחיבור של רב לתלמיד אלא לשל חבר". עוד מציין 

הירשברג כי "השיר ממחיש את היכולת של בני עקיבא ללכת קדימה בלי פחד מהמהמורות בדרך". את השיר יבצע דוידי 

יחד עם חניכי בני עקיבא מרחבי הארץ על במת האירוע המרכזי בחול המועד פסח.

נספח 8
 

'נלך עמך רבי עקיבא'

מילים: הרב חנן פורת

לחן: אודי דוידי 

ֶזה אֹור ֻאָמּה ְותֹוָרָתּה: ָאַהְבִתּי ּתֹוָרְתָך.

ָבּּה ְכָּלל ָגּדֹול: ְוָאַהְבָתּ – ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך!

ּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהָבה: ָאָדם – ְבֶּצֶלם ֵאל.

ֲאָבל – ְבָּכל ָהֲעָנָוה ָהֹעז – ְלִיְשָׂרֵאל!

פזמון: ֲעִקיָבא – ְשֵׁמנּו ְכִּשְׁמָך, ָבִּנים ֲאִמִתִיּים.

ֲעִקיָבא – ַהּפֹוֵרׁש ִמְמָּך, ּפֹוֵרׁש ִמן ַהַחִיים.

ָכּמֹוהּו ַגּם ֲאִני ֶאְשַׂחק, ְלׁשּוָעִלים ְקַטִנּים.

ִכּי אֹור ָרִאיִתי ְבֶּמְרַחק, יֹוֵקד ַאְלֵפי ָשִׁנים.

ֵנֵלְך ִעְמָך ָהלֹוְך ָואֹור, ַעד ַשָׁעֵרי ָשַׁמִים ֵנֵלְך ִעְמָך ְלַהר ָהּמֹור ִגְּבַעת ְירּוָשַׁלִים.

 



"בסוף הדרך עוד תהיה מאושר..."

נושא: 
הפצת אור התנועה.

פתיחה: 
אחרי שעסקנו בפעולה הקודמת בחיבור התנועה ללב החניכים, נרצה כעת לעסוק בהפצת אור התנועה ובחיבורה ללב 

של השבט, הסניף והכלל. לשם כך נצא לפעולה השונה מהפעולות הקודמות – למשחק 'סוף הדרך' שווה עם משימות 

בשיתוף אנשים מסביבת המגורים שלנו. 

פעולה זו שונה מקודמותיה מכיוון שאנו רוצים ליצור אפשרות להגיע אל הכלל ולחשוף אותו לתנועת בני עקיבא. אפשר 

למצוא באינטרנט עוד משימות. 

מטרות הפעולה: 
החניכים יתלהבו מהתנועה.. 1

החניכים יחוו חוויה משותפת של תהליך שבטי ולימוד על התנועה.. 2

החניכים ישתפו אחרים בתהליך שהם עברו בנוגע לתנועה וישתפו אותם בהיכרותם את התנועה.. 3

למדריכים – 
בחרנו לשנות בפעולה זו וללכת על התחום החווייתי, כדי שכל החניכים יוכלו לשתף פעולה זה עם זה ועם אחרים בסביבתם. משחק 

כזה יוצר התלהבות והחניכים בדרך כלל אוהבים אותו. שימו לב שלא להקשות עליהם וודאו שהמשחק מתאים לשבט. 

בסיס משחק סוף הדרך מוכן כאן, ומובן שככל שתוסיפו משימות ורעיונות ותשקיעו בעיצוב )הזמנות, מעטפות וכו'(, הפעולה 
תהיה חווייתית יותר. 

אפשר לחלק את החניכים לכמה קבוצות או למלא את המשימות כקבוצה אחת.

ציוד נדרש: 
משימה 1 – תמונות: מצלמה, חולצת תנועה  �

משימה 2 – חידון דמויות: מידע על דמויות מהתנועה ושאלות על הדמויות )נספח 1(  �

משימה 3 – משפטי בני עקיבא מבולבלים: משפט של בני עקיבא שבולבל )נספח 2( �

משימה 4 – שאלון: דף שאלון )נספח 3( וכלי כתיבה  �

משימה 5 – סידור השבטים: רשימת כל שמות השבטים מההתחלה ועד היום )נספח 4( �

משימה 6 – חתימות: דף חתימות )נספח 5( וכלי כתיבה �

משימה 7 – זיהוי שיר: דיסק און קי, דיסק או הקלטה בווטסאפ עם התחלות של שירי בני עקיבא �

שבוע שלישי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

הרא"ה–מורשה 
משך: כ-60 דקות
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גוף הפעולה:

משימה  1 – תמונות:

ציוד נדרש למדריכים – מצלמה וחולצת תנועה. �

פתק משימה לחניכים –

נקודת התחלה בסניף.

עליכם להלביש בחולצת תנועה חמישה אנשים שאינם מהסניף ולהצטלם אתם. 

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.

משימה 2 – חידון דמויות:

ציוד נדרש למדריכים – מידע על דמויות מהתנועה ושאלות על הדמויות )נספח 1(.  �

פתק משימה לחניכים –

למדנו בפעולה הקודמת על דמות הקשורה לבני עקיבא. מצורפים לכם קטעי מידע על דמויות מספר בתנועה שלא למדנו עליהן 
כעת, אך הם מוכרות בבני עקיבא.

עליכם ללמוד את המידע המצורף על הדמויות ולחזור אל המדריכים – הם ישאלו אתכם כמה שאלות על הדמויות. 

עניתם על כל התשובות נכונה?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.

משימה 3 – משפטי בני עקיבא מבולבלים:

ציוד נדרש למדריכים – משפט של בני עקיבא שבולבל )נספח 2(.  �

פתק משימה לחניכים – 

לפניכם משפטים מבולבלים הקשורים לבני עקיבא. צרו את המשפט בסדר הנכון ומצאו מי חיבר אותו. אפשר להיעזר באנשים 
מהסביבה; אין להשתמש באינטרנט. 

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.



הרא"ה - מורשה

משימה 4 – שאלון:

ציוד נדרש למדריכים – דף שאלון )נספח 3( וכלי כתיבה. �

יחפשו פעילים, רכזים, את אחד המייסדים או דמות  למדריכים – במשימה זאת אתגרו את החניכים, השתדלו שהחניכים 
בהנהלה בעבר או בהווה. אם הם לא מוצאים אפשר לעבור לקומונרית או לגרעינרים.

פתק משימה לחניכים –

כעת עליכם למצוא דמות במקום מגוריכם אשר יש לה קשר לבני עקיבא ולפגוש אותה לריאיון קצר )מצורף(. אתם יכולים לראיין 
פעילים, רכזים, מייסדים, חברי הנהלה בעבר או בהווה, ואל תשכחו לנהוג בנימוס ובדרך ארץ. 

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.

משימה 5 – סידור השבטים:

ציוד נדרש למדריכים – רשמת שמות כל השבטים מההתחלה ועד היום )נספח 4(. �

פתק משימה לחניכים –

עליכם לסדר לפי סדר כרונולוגי את שמות כל השבטים מהשבט הראשון ועד לשבט ששמו ניתן לו בחודש ארגון האחרון.

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.

משימה 6 – חתימות:

ציוד נדרש למדריכים – דף חתימות )נספח 5( וכלי כתיבה. �

פתק משימה לחניכים –

מצורף דף חתימות; עליכם להחתים את האנשים לפי מה שכתוב על הדף. 

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם המשימה הבאה.

משימה 7 – זיהוי שיר:

ציוד נדרש למדריכים –  דיסק און קי, דיסק או הקלטה בווטסאפ עם התחלות של שירי בני עקיבא. �

קישורים לשירים מצורפים )נספח 6(. �
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פתק משימה לחניכים –

מצורפות התחלות של שירי בני עקיבא. עליכם לזהות שניים מהשירים, לכתוב מהו השיר ומי כתב אותו, למצוא שלושה אנשים ברחוב, 
ללמוד אתם את השיר ולשיר אותו אתם. 

סיימתם?

קבלו אישור מ__________

ורוצו אל____________________________, שם תחכה לכם ההפתעה הסופית.

למדריכים –
אפשר לשדרג את המשימות בכל מיני דרכים:  להכניס את הפתקים לכלי עם קרח קפוא, לכתוב בטוש שחור על בקבוק קולה, 

להחביא בתוך בלונים, לכתוב בשפה זרה וכו', כיד הדימיון הטובה עליכם. 

סכמו: 

זו שונה מהפעולות הקודמות, מכיוון שהיא נועדה לשחרר את החניכים מעט, לצאת ולהשמיע בחוץ, בסביבת  פעולה 

הסניף, מהי בני עקיבא ומה הקשר שלנו אליה, וליצור התלהבות פנימית וחיצונית מהתנועה.
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נספחים

נספח 1 

הרב  משה צבי נריה זצ"ל

הרב נריה נולד בכ"א בשבט תרע"ג )1913( לר' פתחיה ורחל מנקין. כבר מינקותו 

והיה  ספג את ריח התורה, שכן אביו היה רב העיירה קורצ'ה ברוסיה הלבנה 

אישיות גדולה ומוערצת גם על בנו. הרב פתחיה היה יושב עם בנו ולומד לאחר 

שסיים את מחויבויותיו, והיה משנן לו שצריך ללמוד תורה לפחות עד גיל 20 – 

אם לא יותר.

לאחר שלמד ב'חדר' עד גיל מצוות, נסע הנער משה צבי ללמוד בישיבת מינסק 

התלמידים  לאחד  נחשב  והוא  מהרה  עד  הורגש  בלימוד  כישרונו  המפוארת. 

המצוינים, אך משה צבי לא הסתפק בלימוד התורה בגלות: נפשו כמהה לארץ 

באמצעות  ארצה  לעלות  שיוכל  לו  נודע   ,)1930( תר"ץ  בשנת  והנה,  הקודש. 

אשרת נסיעה מיוחדת לתלמידי ישיבות. מיד כתב מכתב אל הרב קוק והוסיף 

לו כמה דברי תורה מפרי עטו. דבריו הרשימו מאוד את הרב קוק, וכעבור תקופה 

קצרה קיבל ממנו אשרת עלייה וכרטיס נסיעה. כאשר הגיע ארצה בכ' בתמוז, 

שם פעמיו היישר לביתו של הרב קוק, והוא קלט אותו באהדה והכניסו לחוג 

הישיבה.

שנותיו בישיבה היו שנים משמעותיות בעיצוב דרכו בחיים, ושנים אחר כך סיפר: "בארץ ישראל, בישיבת הרב, למדתי 

להעמיד במרכז חיי את היהדות הציבורית, הלאומית. למדתי שכל אדם מחויב לחשוב על עם ישראל, לדאוג לעם 

ישראל, לראות את עצמו ערב לעם ישראל".

תחושות אלו הניעו את משה צבי, שכונה "נריה" בפי חבריו, להצטרף אל סניף בני עקיבא בירושלים, ומאז לא פסק 

הקשר עם בני עקיבא עד יומו האחרון, מכתיבת ההמנון ועד ריכוז סניפים, ארגון פעילויות וקשר שוטף עם החניכים.

בשנת תרצ"ט, באחד מסמינריוני המדריכים, החליט הרב נריה שאין אפשרות למנוע את הסחף של הנוער הדתי אל 

עבר החילוניות ללא מוסד חינוכי 'משלנו'. וכך מוסד הרעיון והוקמה מתוך קשיים ישיבת בני עקיבא 'כפר הרא"ה', 

שהתחילה מישיבה קטנה עם 13 תלמידים והלכה ושגשגה והייתה לאם הישיבות.

מישיבות אלה צמחו ועלו רבבות תלמידים ותלמידות, חניכים וחניכות, שהגשימו וממשיכים להגשים את חזונו של 

הרב נריה זצ"ל ושל רבו – הרב קוק זצ"ל.

רבות סופר על הרב נריה – המחנך, ראש הישיבה, הדמות – האדם שדאג לכל תלמידיו לפרטים הקטנים ביותר, 

הכניס רוח חיות ושמחה לכל דבר שעשה ויצק תוכן של אמונה וביטחון אמתיים.

דבריו האחרונים שאמר על ערש דווי, כשהמחלה האיומה כבר כמעט הכריעה אותו, יכולים אולי לשמש סיכום וגם 

מעין צוואה לדמותו הייחודית והמיוחדת:

"תנו לי קצת עירוי דם לנפשי לחזק אותה ולחזק את תלמידיי.

אני מבקש!

קדושה – אני מבקש.
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קודש הקודשים – אני מבקש.

תנו לי קדושת ארץ ישראל.

תנו לי קדושת אהבת ישראל.

לא סתם דיבורים תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל!"

ואז קרא כמה פעמים בקול גדול:

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

הוא סיים במילים: "נוציא את כולנו ונתקדש כולנו", ונדם בי"ט בכסלו תשנ"ו )1996(.

ריאיון עם יחיאל אליאש

 זהו סיפור על איש עם חלומות שהקים את בני עקיבא. סיפור על איש עם חלומות ואידאלים, שבשמם החליט 

לצאת נגד כל המוסכמות ולפעול.

"נולדתי בט' אייר תרס"ח בכפר קטן בפולניה", יחיאל אליאש מספר, "בגיל עשר אמי נפטרה ממחלה ומצאתי את 

עצמי מתפקד כהורה לאחי הקטנים. כשהייתי בן 13 יצאתי ללמוד בישיבה רחוקה בביתי. בישיבות של פולין עוצבה 

השקפתי הדתית-לאומית". בן 17 היה אליאש כשהחליט לעלות לארץ. הוא טען אז שלא די לדבר על ארץ ישראל, 

צריך גם לעשות. בבחינת לא רק 'נאה דורש' אלא גם 'נאה מקיים'.

בשנת 1925 הגיע אליאש לארץ, ל'מרכז הרב'. "למדתי בישיבה ובמקביל המשכתי בחברותי ב'הפועל המזרחי', שבה 

התחלתי לפעול עוד בפולין", הוא מספר. "הלך המחשבה שלי באותה תקופה היה שארץ ישראל זקוקה ליהודים 

לומדי תורה, אבל מי שאינו מתעתד להיות ראש ישיבה או רב צריך להקדיש את כל מרצו וכוחו לבניית הארץ באופן 

ממשי. בניין הארץ, פירושו ללכת לעבוד בחקלאות ויחד עם זה לשמור על הקשר המתמיד עם הישיבה". מנהיגי 

'הפועל המזרחי' עודדו אותו לעבור לקבוצה בחקלאות ועם זה לשמור על הקשר המתמיד עם הישיבה. ראשי 'מרכז 

הרב' הבינו גם הם לרוחו, וכך עזב אליאש את הישיבה ועבר לקבוצה חקלאית שהוקמה על אדמות פתח תקווה.

"לא החזקתי שם מעמד הרבה זמן", הוא ממשיך, "זמן קצר אחרי שהגעתי חליתי והרופאים אמרו שאין לי סיכוי 

לחיות". אליאש החליט שאם נגזר גורלו למות, לפחות שיהיה זה בירושלים. "תוך כדי העבודה הזאת, שנהניתי ממנה, 

הרגשתי שכוחותיי חוזרים אלי והתחלתי להאמין כי ייתכן שאמשיך לחיות".

בשלהי שנת תרפ"ח )1928( החליט אליאש שהגיע הזמן להגשים את חלומו ולהקים תנועת נוער דתית-לאומית. 

ובהגנה על היישובים. הזהות הדתית  וחילונים כאחד עסקו בעבודה חקלאית  בניין הארץ, דתיים  ימי  היו  הימים 

היטשטשה. "היה צורך לפתח את הזהות הדתית ולהחדיר גאווה בלב בני הנוער", אומר אליאש. "הכנתי את התכניות 

להקמת תנועה ברעיון 'התורה והעבודה', ופניתי עם הרעיונות לשלמה זלמן שרגאי, שהיה באותה תקופה המזכיר 

הראשי של הברית העולמית לתורה ועבודה".

רבים מחבריו ששמעו על הקמת תנועת נוער דתית-לאומית קראו לאליאש 'בעל החלומות', אבל הוא אומר שזה לא 

הפריע לו כי הוא הרגיש שאת חלומותיו יוכל לממש. אברהם קסטנבוים, שהיה באותה תקופה חבר הוועד הפועל 

של 'המזרחי', הציע את השם 'בני עקיבא'. "מה יותר מתאים משמו של התנא רבי עקיבא, שבמעשיו סימל הן את 

התורה והן את העבודה?" אמר לאליאש, "תלמידיו קיבלו מרבם את אהבת ארץ ישראל בצורה חיה ומעשית ולא 

כתורה מופשטת, ואנחנו ממשיכי דרכם". השם התקבל, ורעיון הקמת התנועה הועבר לוועד הפועל של 'המזרחי'.

הוועד החליט להתייעץ עם מומחי חינוך, ובישיבה ארוכה, שאליאש לא הורשה להשתתף בה, סירבו ראשי הוועד 

לרעיון הקמת התנועה בנימוקים שאין אדם בעל שיעור קומה המתאים להנהיג בני נוער; גיל העשרה הוא גיל של 
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מרד, והחינוך הדתי דוגל בשמרנות, כך שתנועת נוער עלולה לתת פתחון פה ל'מורדים'. היחיד שתמך באותה ישיבה 

בהקמת בני עקיבא היה ד"ר עקיבא ארנסט סימון, חבר הוועד, שאף עזר לאליאש בדרכו החינוכית כשזה החליט 

להקים את התנועה למרות הכול.

"הבנתי שאל לי לסמוך על החוגים האלה ושאם אני רוצה שמשהו יזוז, עלי לעשות זאת בעצמי". אמר ועשה.

ביום רביעי, כ"ד באדר א' תרפ"ט )1929(, התכנסו החברים הראשונים של בני עקיבא. היו שם תלמידי כיתות ח של 

ת"ת 'מזרחי' ותלמידי סמינר למורים של 'המזרחי', שהחליטו יחד על הקמת תנועת נוער ברוח התורה והעבודה, 

תנועה שמטרתה לחנך דור בריא ואמיץ, מסור ונאמן לעמו, לארצו ולתורתו, החי מעבודתו על פי חוקי התורה.

"אמרתי לחברים הראשונים שהם חלק מתנועת התורה והעבודה שמתפתחת בכל העולם", ממשיך אליאש, "רציתי 

להחדיר בהם את רגש הגאווה ואת התחושה שהם עושים היסטוריה".

וכך היה. במהלך החודשים הקרובים הגיעו עוד ועוד חברים חדשים. ארגון בני עקיבא קיבל חדרון קטן בבית הפועל 

ירקות בשביל סעודה שלישית של שבת. הם שמעו שיחות מוסר  גינה קטנה עם  ושם ארגנו החברים  המזרחי, 

שנקראו 'פעולות', קבעו חוקים וארגנו נשפים בחגים.

"התחושה הייתה שכולנו שותפים לדבר גדול" ממשיך אליאש, "אני לא הרגשתי 'מעליהם', אלא נתתי את התחושה 

שכולם שווים". הימים, כזכור, היו ימים שבהם 'ההגנה' שלטה בארץ, וברוח הימים ההם נקבע שכל פעולה תיפתח 

בתרגילי סדר.

עד ל"ג בעומר היו חברים בבני עקיבא כ-30 חברים קבועים. "החברים היו גם אלו שהחליטו לקבוע את ל"ג בעומר 

ישראל  בארץ  האומה  לתחיית  הדרך  את  הסוללים  החדשים  עקיבא  רבי  לתלמידי  כחג  עקיבא,  בני  ייסוד  כיום 

ההולכת ונבנית מחדש".

שירים  בדמות  וחיים  שמחה  להכניס  רצה  אליאש  השירה.  בתחום  דווקא  הייתה  החדשה  התנועה  של  הבעיה 

המשותפים לחברי התנועה, ולא היו שירים בנמצא. "הכרתי כמה שירים מהישיבות שלמדתי בהן בילדותי", הוא 

מספר, "אבל זה לא הספיק, וחברים שהיה להם חוש שירה הלכו לבתי מדרש חסידיים ללמוד שירים. קבענו לעצמנו 

שהשירה צריכה לחנך, ולכן כשחינכנו להסתפקות במועט שרנו: 'כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני, 

וחנינא בני די לו בקב חרובין בערב שבת'" )לקוח ממסכת ברכות(.

זה כמה עשרות שנים אחרי הקמת התנועה, ויחיאל אליאש עוצם עיניים ושר את השיר. "אין לי קול מתאים לשירה", 

הוא מתנצל "אבל זה שיר יפה כל כך שאהבנו לשיר יחד".

הימים שחלפו הביא להתארגנות סניפים נוספים של בני עקיבא. קם סניף בתל אביב וקם גם אחד בכפר גדעון.

בני עקיבא המשיכה לגדול ולפרוח. חברים המשיכו להצטרף, לקחו חלק מעשי בבניית הארץ ובעזרה ליישוב היהודי, 

התרימו לקופת הקק"ל, והשמחה בזמן הפעולות הייתה גדולה. אווירה ייחודית של תנועת נוער נוצרה, בנות הצטרפו 

)בני עקיבא בראשיתה כללה רק בנים(, ונדמה היה שהכול צועד בכיוון הנכון.

"ראיתי את הסניף בהתפתחותו", ממשיך אליאש, "וחשבתי שהגיע הזמן להתחיל בארגון גרעין לקבוצות בני עקיבא 

אשר ישמש מורה דרך לחברי הארגון כיצד להגשים את הרעיון הלכה למעשה. גרעין זה התחיל בפגישות ובדיונים 

לגבי נתיבי הגשמה. רציתי לצאת לאותו גרעין חקלאי ולשמש דוגמה לעשייה ולהמשך הגשמה, וידעתי שאצטרך 

מישהו שימלא את מקומי בראשות הסניף של בני עקיבא בירושלים. החלטתי לחפש מחליף ב'מרכז הרב', המקום 

שהייתי קרוב אליו בדעותיי.

"במהלך חיפוש שמעתי על עולה חדש מרוסיה, בעל להט ורצון לפעולה, איש בעל שאר רוח והתלהבות דתית, 

נרי'ה היה אותו התלמיד.  וראוי להיות מחנך בבני עקיבא. השתכנעתי שהוא האיש המתאים. משה צבי  מוכשר 

כשהצעתי לו את התפקיד הוא לא מיהר להשיב בחיוב. ניהלנו שיחות רבות על העניין, הרב נרי'ה חקר ובדק ושאל 
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וחשב עד שהסכים להצעתי.

מבני עקיבא בירושלים עבר אליאש לגרעין שהוקם במרכז הארץ, ומשם יצא לשליחות בצ'כוסלובקיה הרחוקה, הפך 

למזכיר 'הפועל המזרחי' בתל אביב, הקים את ארגון אליצור והמשיך לחלום ולהגשים. 'בעל החלומות' הוכיח שעם 

נחישות, אמונה ועבודה קשה אפשר להגשים כל חלום.

למיטתי. אבל כשאני  "אני מרותק  אומר.  הוא  בוועידה הקרובה"  בני עקיבא  להיות עם חברי  אוכל  לא  "לצערי, 

מסתכל היום על התנועה ורואה מה נעשה בה, אני מתמלא גאווה. כשעמדתי אז, במפקד הראשון של התנועה 

החדשה, קיוויתי שיבוא יום ובבני עקיבא יהיו חברים אלפי בני נוער. היום, כשאני רואה שב"ה זכיתם לרבבות, אני 

מאחל לכם שתזכו לראות אלפי רבבות של חברים שמגיעים לבני עקיבא ופועלים ברוח התורה והעבודה".

יחיאל אליאש נפטר בז' בתשרי התשנ"ח.

שאלות:

היכן נולד יחיאל אליאש? �

מי נתן לתנועה את שמה 'בני עקיבא'? �

מה היו המילים האחרונות של הרב נריה? �

איזה ארגון נוסף הקימו עם בני עקיבא, וכיצד הוא נקרא? �

מתי עלה לארץ יחיאל אליאש? �

מי היה רבו של הרב נריה? �

מי היה שלמה זמן שרגאי ומה הוא עשה? �

נספח 2 
משפטי בני עקיבא:

"קדש חייך בתורה, וטהרם בעבודה" )שלמה זלמן שרגאי(

"דרחך שי ביתדהק, ווהרבום בעטה" )לרגהז שמלאמ שין(

"יד אחים לכם שלוחה הנוער החביב" )הרב משה צבי נריה(

"יע אהי בחחם שלובם הדחנור הילכ" )בנרה מהיהברש צ י(



הרא"ה - מורשה

נספח 3
שאלון:

שלום רב, 
יש לנו שאלות מספר, ונשמח אם תוכל לענות עליהם. 

באיזה שבט אתה? �

איך אתה קשור לתנועה? �

האם אתה פעיל בבני עקיבא? �

מהו תפקידך? �

כמה שנים אתה בבני עקיבא? �

מהו הדבר שאתה הכי אוהב בתנועה? �

מהו לדעתך המאפיין המרכזי של בני עקיבא? �

ספר לנו סיפור אחד שזכור לך מהיותך חניך בחבריא א �

איפה אתה רואה את בני עקיבא בעוד 20 שנה? �

נספח 4
שמות  השבטים:

גרעינים א-ז

יבנה

מגשימים

נטעים

יחדיו

איתנים

נתיבות

נחלים

גלבוע

עלומים

מוריה

מתנחלים

עציון

מרחבים

נחשון

אורים

הראל

הטירה

גאולים

חלוצים

להגשמה

שחל

צורים

אמונים
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עז

דביר

מורשה

איתן

לביא

קוממיות

הגבורה

נאמן

אחיה

עמיצור

להב"ה

אביחי

נצח

אלעד

נעלה

ציון

שבות

גולן

אלישיב

מגשימים

שחם

שלם

דרור

נחלה

היובל

רעות

אחוה

גלבוע

שובה

נריה

עצמאות

ברמה

התחיה

עמיחי

ידידיה

נחשון

ישורון

התקומה

המבשר

אחדות

צוריאל

אריאל

החלוץ

להגשמה

כיסופים

יחיעם

עמישב

אמונה

עמיעד



הרא"ה - מורשה

נספח 5 
חתימות :

החתימו שלושה אנשים משבט נצח

החתימו ארבעה אנשים בחולצות תנועה

החתימו שני אנשים שלא היו חברים בבני עקיבא

החתימו זוג נשוי שהכיר בבני עקיבא

החתימו שלושה אנשים שמכירים את כל ההמנון בעל פה 

נספח 6 
שירי בני עקיבא:

אותה תנועה
http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2015/03/ota-htnua.mp3 

העוז והענווה
http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2015/03/hoz-vehanava.mp3 

קדושה אני מבקש
http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2015/03/kdusha.mp3 

יותר
http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2015/03/yoter.mp3 
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"התנועה שלנו..." 

נושא: 
מגדילים את התנועה.

פתיחה: 
בפעולה זו נחשוף את החניכים לסמל התנועה על כל מרכיביו. על ידי הכרת סמל התנועה ומשמעותו ניצור חיבור של 

החניכים לתנועה. החניכים ישחקו בהנאה, ועל הדרך ילמדו על התנועה שלנו, בני עקיבא, ועל האנשים השותפים בה.

מטרות הפעולה:
החניכים יכירו את סמל התנועה ואת מרכיביו. . 1

החניכים יבינו שכולנו חלק מתנועת בני עקיבא.. 2

החניכים יכירו בערך 'תורה ועבודה' העומד מאחורי תנועת בני עקיבא.. 3

ציוד נדרש: 
)לדוגמה: הקומונרית,  � ומקומות חשובים בסניף  זוגות תמונות של אנשים  ובו שבעה  זיכרון שהכנתם מראש  משחק 

מדריך שבט מסוים, חדר שבט הכנה, חדר שבט יובל, הכניסה לסניף, רחבת המפקד, מדריך שבט יובל(

כל שבעת חלקי סמל התנועה מודפסים כל אחד בפני עצמו )נספח 1( ומוצפנים במקומות שכרטיסי הזיכרון מפנים  �

אליהם

גוף הפעולה:

איפה זה? א. 

שבו עם החניכים במעגל גדול ופזרו במרכזו את משחק הזיכרון שהכנתם מראש. בכל פעם שהחניכים יגלו זוג תמונות 

זהות, הם יידרשו לגשת לאדם או למקום המוצג בתמונה ולהשיג דרכו פריט מסוים שהצפנתם מראש במקומות המתאימים 

ואצל האנשים המתאימים. 

החלו לשחק עד שהחניכים יצליחו לצבור את כל הפריטים. 

מה זה? ב. 

פרסו את פריטי הסמל על הרצפה ושאלו את החניכים אם הם מכירים את המוצג לפניהם. אם כן, מהיכן הם מכירים? 

מה הם מזכירים להם?

הסבירו מעט על כל פריט ופריט:

לוחות הברית – שני לוחות אבן שעשרת הדיברות היו חקוקים עליהם. את לוחות הברית קיבלנו על הר סיני, והתורה 

שבוע שלישי  ⋅  פעולת שבת  

שבט יובל 
משך: 35–60 דקות
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מתארת כי הלוחות היו "כתובים בצלם אלוקים" )שמות לא, יח(, "מעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על 

הלוחות" )שמות לב, טו(. 

עלי זית – אחד הסמלים הידועים של מושג השלום הוא היונה הלבנה, המחזיקה בפיה עלה או ענף של עץ זית. מקורו של 

סמל זה בספר בראשית, בתיאור היונה ששלח נח בתום המבול למצוא יבשה. היונה שבה אל תיבת נח ובפיה עלה זית 

שסימל את תום המבול. עלי זית מצויים גם בסמל המדינה.

חרמש וקלשון – כלי עבודתו של החקלאי. החרמש משמש לקציר והקלשון להרמת חומרים כגון חציר, עלים, ענבים ושאר 

תוצרת חקלאית.

שיבולת – שיבולי חיטה. חיטה היא משבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם והראשונה הנזכרת בפסוק: "ארץ חיטה 

ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש" )דברים ח, ח(.

תי"ו ועי"ן – אותיות המסמלות את המילים תורה ועבודה. אותיות אלו סייעות לבטא את המשמעות והערכים שמאחורי כל 

מרכיבי הסמל שהצגתם לחניכים עד עכשיו. 

סמל שלם ג. 

הציגו לחניכים את סמל התנועה המוכר להם )נספח 2(, והסבירו כי סמל התנועה מורכב מכל החלקים שזה עתה דיברנו 

עליהם. חברו עם החניכים את כל הפריטים שהשיגו לכדי הסמל השלם של התנועה.

הוסיפו תחת הסמל שנוצר את הסרט שרשום עליו בני עקיבא )נספח 3(, שם התנועה. 

סכמו: 

הסרט שוזר את כל הפריטים לסמל אחד ברור – ממש כמו שבני עקיבא מצרפת את כל הסמלים יחד לתנועה אחת, 

משלבת את התורה עם העבודה ויוצרת גוף אחד שלם שכולנו חלק ממנו.



שבט יובל

נספחים 

נספח 1

 
 

נספח 2 
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 נספח 3 



"מכירים טובה..." 

נושא: 
מגדילים את התנועה – עשייה למען הסניף.

פתיחה: 
בפעולה זו נרצה לחזק את הקשר בין החניכים לתנועה על ידי הכרת הטוב לאנשים העוסקים במלאכה המרובה של ניהול 

הסניף בכלל ושל חודש ארגון בפרט.

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו שלא קל לנהל את הסניף ולארגן חודש ארגון.. 1

החניכים ירגישו שהם אוהבים את הסניף ושהם מחוברים אליו.. 2

החניכים יכירו טובה לקומונרית, מנהלת הסניף.. 3

מקורות להרחבה: 
o מצורפים בסוף הנספחים

ציוד נדרש: 
בריסטול לבן בצורת חולצת תנועה לפי מספר החניכים )נספח 1(  �

חולצת תנועה אמתית  �

צבעים, טושים וחומרי יצירה �

גוף הפעולה:

חולצת תנועה א. 

שבו עם החניכים סביב לשולחן בחדר יובל וחלקו לכל חניך וחניכה בריסטול לבן בצורת חולצת תנועה )נספח 1(. אפשרו 

לחניכים זמן חופשי לצביעת חולצת התנועה שלהם. לאחר שכולם צבעו את חולצות התנועה שלהם, דונו עם החניכים: 

מה זו החולצה הזו? מה היא מסמלת בשבילנו? מדוע אנו לובשים אותה?

שאלו את החניכים: 

מה אנו אוהבים בסניף שלנו?  �

מה הסניף נותן לנו? )ערכים, חברה, תעסוקה, שמחה וכו'(.  �

כתבו מאחורי כל חולצה את תשובת החניך; חוררו כל חולצה, קשרו לחוט והפכו אותה לשרשרת לכל חניך וחניכה.

שבוע שלישי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

שבט יובל 
משך: 35–60 דקות
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להשיב גמול ב. 

חזרו על תשובות החניכים מהשלב הקודם, על החיבור לסניף, על מה שהוא נותן להם ועל שהם אוהבים אותו, ושאלו את 

החניכים כיצד אנו יכולים להשיב לסניף כגמולו. 

דברו על מהות חודש ארגון: במה שונים הימים האלה מכל שאר הימים שאנו מגיעים בהם לסניף? מה קורה מסביב? 

לכבוד מה כולם מתכוננים בחודש הזה? 

עזרו לחניכים להגיע להבנה כי זהו חודש מיוחד שבו כל הסניף עמל ויגע בחזרות לקראת שבת ארגון. 

שאלו את החניכים: 

מי אחראי להצלחת שבת ארגון? )החניכים, המדריכים, הקומונרית וכו'(. �

האם לדעתם פשוט או קשה לארגן שבת כזו?  �

איך נוכל לתת מעצמנו לטובת הצלחת השבת ולעידוד כל העוסקים במלאכה? עודדו את החניכים להכיר טובה  �

לאחראים על שבת ארגון.

הכרת הטוב ג. 

הציגו לחניכים חולצת תנועה אמתית וגלו להם שעכשיו אתם מכינים חולצה ומעניקים אותה במתנה לקומונרית, שהיא 

בעצם אחראית על הסניף ועל המתרחש בו לקראת שבת ארגון. 

מפני  החולצות,  כל  כמו  תהיה  לא  הזו  החולצה  תנועה,  חולצות  הרבה  יש  פי שלקומונרית  על  לחניכים שאף  הסבירו 

שבחולצה הזו יש סימן להערכה ולתודה. 

הפכו את החולצה וכתבו על צדה האחורי עם החניכים את הנקודות המשמעויות שהם העלו בדיון. 

"הסניף נותן לנו..."; " אנו אוהבים את הסניף כי..."; "הסניף חשוב לנו כי...".

צאו מחדר יובל עם החניכים לחפש את הקומונרית. תנו לחניכים להגיש לקומונרית את החולצה שהכינו בעבורה, בקשו 

מהחניכים להסביר לקומונרית מה מהות החולצה ועד כמה אתם מעריכים את עבודתה.

ערכו מפקד קטן עם הקומונרית ושירו את המנון התנועה.

הצעה לצ'ופר: 
כל חניך וחניכה יקבלו שרשרת בצורת חולצת תנועה שהם צבעו, שמאחוריה כתוב מה הסניף נותן להם.



שבט יובל

נספחים

נספח 1



204



מחב"בים את התנועה

נושא: 
'מגדילים את התנועה', מחזקים את תורת בני עקיבא ומגדילים ואת ערכיה בתוכנו ולאחר מכן מחוצה לנו.

פתיחה: 
עד כמה אנחנו מכירים באמת את בני עקיבא, את מקימיה, את חזונה ואת ערכיה? אנו מגדירים את עצמנו 'בני עקיבא', 

אך מתי לאחרונה ישבנו וניסינו להבין באמת מהי התנועה הזו, במה היא שונה מתנועות אחרות ואיזו בשורה ואמירה 

חדשה היא הביאה לעולם? הלימוד וההיכרות המעמיקים בפעולה זו יצרו הזדהות וחיבור עד כדי הבנה שאנו רוצים להיות 

שליחים לתורה ולערכים אלו בעם ישראל ובעולם כולו.

מטרות הפעולה: 
החברים ילמדו מהי בני עקיבא וידעו לשייך כל מיני ערכים לתורתה של בני עקיבא. . 1

החברים יתחברו לערכי התנועה ויבחרו לתת להם מקום משמעותי בחייהם.. 2

החברים ירצו 'להפיץ' את תורת התנועה ואת ערכיה מתוך תחושת הזדהות וחיבור עמוקים ומתוך הבנה כי הם דרך . 3

חיים ולא ססמאות של תנועת נוער בלבד.

ציוד נדרש: 
דומינו בני עקיבא �

קטעים מצולמים על דמויות בתנועה �

ערכי בני עקיבא  �

מטרותיה המרכזיות של בני עקיבא מודפסות בגדול �

מקורות להרחבה )מצורף בנספחים(: 
o חוקת התנועה

o ריאיון עם יחיאל אליאש

o )מעשה בענק אחד )הרב הס

o  )מה מטרת תנועת נוער בכלל ותנועת בני עקיבא בפרט? )יוחנן בן יעקב

o )פסקה מתוך "עמודו של עולם" )הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק

גוף הפעולה:

מי את, בני עקיבא? א. 

'דומינו בני עקיבא' – חלקו לכל אחד מהחברים חלק 'דומינו' )נספח 1(. על החברים להרכיב את כל חלקי הדומינו הרכבה נכונה.

ציון - אביחי
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חלקו לשלושה חברים את שלושת הקטעים )נספח 2(, וקראו יחד.

לפני שצוללים לערכי התנועה חשוב להבין על מה מדברים, מאיפה הכול התחיל ומה בכלל קורה כאן.

אין כמו התנועה שלי! ב. 

פזרו על הרצפה את ערכי בני עקיבא )נספח 3(, בלי לציין שאלו הם ערכי בני עקיבא על פי חוקת התנועה. שאלו את 

החברים אילו מהערכים על הרצפה היו משייכים לתנועת בני עקיבא, ואילו מהם היו מגדירים כערכים שלהם עצמם. 

אפשרו שיח ודיון בין החברים, ומומלץ לאתגר אותם ולבקש מהם לסדר את הערכים בהדרגה, מהחשוב ביותר אל החשוב 

פחות בעיניהם, או להנחות כל אחד לבחור חמישה ערכים בלבד שהם החשובים ביותר בעיניהם. 

הקריאו מחוקת התנועה את המטרות ואת היעדים העיקריים של התנועה )נספח 4(, והסבו את תשומת לב החברים לכך 

שכל הערכים הללו הם ערכים שאנו מאמינים בהם במהותנו, אפילו בלי לדעת שאלו ערכי בני עקיבא בהגדרה. 

'קדימה בני עקיבא, הידד במעלה' ג. 

אחרי שהבנו אילו עצמות יש לתנועה הזו, ועד כמה היא מקיפה ומכילה חיים שלמים, נפתח בתוכנו את היכולת והרצון 

להפיץ את ערכיה הלאה ולא להשאיר את הטוב רק אצלנו – "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך" )אבות 

ב, ח(.

ספרו את הסיפור )נספח 5(, למדו את המדרש )נספח 6( עם החברים.

בסוף ספר שופטים מסופר שנהרגו 72,000 איש מעם ישראל בעקבות מלחמת אחים שהייתה בעם. המדרש שואל: מדוע 

הם נהרגו? מדוע התחילה המריבה שהובילה למלחמת אחים? התשובה היא שכאשר עם ישראל נכנס לארץ, היה על 

מנהיגי הדור )הסנהדרין שהכשיר משה, ועמם יהושע ופנחס( ללכת לכל העיירות של עם ישראל וללמד אותם דרך ארץ. 

אך הם לא עשו זאת אלא השאירו את הידע והטוב לעצמם, והלכו וישבו "איש תחת גפנו ותחת תאנתו". לכן לא הייתה 

בעם ישראל דרך ארץ והתחילה מלחמת אחים נוראה.

כאשר אנחנו בוחרים שלא ללמד ולהפיץ את הטוב שיש אצלנו, אנחנו עלולים להגיע למציאות קשה מאוד. כל אדם 

שלומד, והלימוד מטיב עמו – אסור לו להשאיר אצלו את מה שלמד. יש לו האחריות והמחויבות להעביר את זה הלאה, 

לבניו, לחבריו, לבני משפחתו ולסביבתו. יש לנו אחריות לסביבה שלנו.

מעבר לכך הרצון להיטיב הוא רצון שטבוע בנו. קראו את הפסקה של הרב קוק – הרצון להיטיב )נספח 7(.

ואנושי להיטיב עם הסביבה שלנו ולהשפיע עליה לטובה. באופן טבעי, כאשר אנו נחשפים למשהו  יש בנו רצון טבעי 

שנראה לנו נכון וטוב אנחנו שואפים שכל מי שאנו מכירים ואוהבים יהיה חלק מזה וגם הוא ייהנה מזה. לאחר שראינו שיש 

בנו הזדהות גדולה עם ערכי בני עקיבא ואמונה בהם, טבעי ומובן ביותר שנרצה גם להפיץ את האור והטוב הזה הלאה, 

לעם ישראל ולעולם כולו. 

סכמו: 

אחרי היכרות קצרה עם התנועה והיחשפות לסולם ערכיה ולמטרות שהיא הציבה ושהיא מציבה לעצמה כל הזמן – הבנו 

כי יש בנו תחושת הזדהות עמוקה. ערכים אלו הם ערכים המנחים אותנו לאורך חיינו אפילו בלי לדעת שבני עקיבא מציבה 

אותם כערכיה שלה. באופן טבעי, כאשר אדם חש בטוב, כאשר הוא חש שיש בידו ידע וערכים שמרוממים אותו – הוא 

רוצה שכל הסובבים אותו יהיו גם הם בטוב ויחושו את אותה התרוממות רוח ותחושת משמעות. איננו רשאים להשאיר 

בידינו בלבד את כל הטוב הזה, את תחושת המשמעות והרוממות שאנו חווים, ויש לנו אחריות ומחויבות להפיצם החוצה.



ציון - אביחי

נספחים

נספח 1  
דומינו

סמל התנועה

הססמה

שבט יובל

מרכז ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא

גרעין יונתן

המנון התנועה

פרויקט השחר

המליאה התנועתית

עמישב

הוועידה

'יד אחים לכם שלוחה'

קובעת את אופי התנועה 
לשנים הקרובות

מיזם שמפעילה התנועה 
שמטרתו פיתוח מנהיגות 
בקרב הנוער בקהילה 

האתיופית

תנועת-בת של תנועת הנוער 
בני עקיבא בישראל, הפועלת 

בתפוצות

תכנית שמטרתה לשלב ילדים 
ממשפחות שעלו ארצה זה 

עתה בסניפי התנועה

מקבלת החלטות חשובות על 
עמדותיה של התנועה ועל 

דרכה

קדש חייך בתורה 
וטהרם בעבודה

שבט לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים

רשת חינוך ציונית דתית. 
ברשת יש ישיבות תיכוניות, 
אולפנות, ישיבות הסדר, 

מכללות ובתי ספר תיכוניים

גרעיני נוער משכונות מצוקה 
לפיתוח מנהיגות צעירה 

בשכונות
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נספח 2 

יחיאל אליאש ז"ל: א. 

בשלהי שנת תרפ"ח )1928( החליט אליאש שהגיע הזמן להגשים את חלומו ולהקים תנועת נוער דתית-לאומית. 

ובהגנה על היישובים. הזהות הדתית  וחילונים כאחד עסקו בעבודה חקלאית  בניין הארץ, דתיים  ימי  היו  הימים 

היטשטשה. "היה צורך לפתח את הזהות הדתית ולהחדיר גאווה בלב בני הנוער", אומר אליאש. "הכנתי את התכניות 

להקמת תנועה ברעיון 'התורה והעבודה', ופניתי עם הרעיונות לשלמה זלמן שרגאי, שהיה באותה תקופה המזכיר 

הראשי של הברית העולמית לתורה ועבודה".

רבים מחבריו ששמעו על הקמת תנועת נוער דתית-לאומית קראו לאליאש 'בעל החלומות', אבל הוא אומר שזה לא 

הפריע לו כי הוא הרגיש שאת חלומותיו יוכל לממש. אברהם קסטנבוים, שהיה באותה תקופה חבר הוועד הפועל 

של 'המזרחי', הציע את השם 'בני עקיבא'. "מה יותר מתאים משמו של התנא רבי עקיבא, שבמעשיו סימל הן את 

התורה והן את העבודה?" אמר לאליאש, "תלמידיו קיבלו מרבם את אהבת ארץ ישראל בצורה חיה ומעשית ולא 

כתורה מופשטת, ואנחנו ממשיכי דרכם". השם התקבל, ורעיון הקמת התנועה הועבר לוועד הפועל של 'המזרחי'.

הוועד החליט להתייעץ עם מומחי חינוך, ובישיבה ארוכה, שאליאש לא הורשה להשתתף בה, סירבו ראשי הוועד 

לרעיון הקמת התנועה בנימוקים שאין אדם בעל שיעור קומה המתאים להנהיג בני נוער; גיל העשרה הוא גיל של 

מרד, והחינוך הדתי דוגל בשמרנות, כך שתנועת נוער עלולה לתת פתחון פה ל'מורדים'. היחיד שתמך באותה ישיבה 

בהקמת בני עקיבא היה ד"ר עקיבא ארנסט סימון, חבר הוועד, שאף עזר לאליאש בדרכו החינוכית כשזה החליט 

להקים את התנועה למרות הכול.

גרעיני נחשון תנועת הבוגרים

שני לוחות הברית עליהם 
כתובות האותיות תי"ו-עי"ן, 
עטורים עלי זית, חרמש 
וקלשון מימין ושיבולת 
משמאל, ומוקפים סרט 
שכתוב עליו 'בני עקיבא'

מסגרת הגשמה של ערכי 
התנועה המיועדת לחברי 

חבריא ב בסניפים

של"ף

מב"ע

בני עקיבא העולמי

גרעיני נח"ל

הגרעין מיועד לבוגרי שנה ב' 
וג' בישיבות ובמכינות, הבאים 

מתוך עולמה של תורה 
ומתגייסים יחד לשירות צבאי 
במסגרת הנח"ל. המסלול 
כולל שנתיים שירות קרבי 
בחטיבת הנח"ל, ובשנה 
השלישית יוצא הגרעין 

למשימה לאומית

מטרת התנועה היא לספק 
לכל המעוניינים במה 

מתאימה ומסודרת ללימוד 
ולעשייה ערכית המתאימה 

לגילם. כמו כן התנועה חרתה 
על דגלה לייצר תרבות פנאי 
ההולמת את ערכי התנועה

שמיניסטים לעיירות פיתוח. 
בנים ובנות בכיתה יב 

שעוברים לגור בעיר חדשה, 
ללמוד בה ולחיות בה.

גוף הפועל במסגרת התנועה, 
שהוקם מתוך רצון לתת 

הכשרה מקצועית למדריכים 
ולגרעינרים למלא את 

תפקידם בסניפי.



ציון - אביחי

"הבנתי שאל לי לסמוך על החוגים האלה ושאם אני רוצה שמשהו יזוז, עלי לעשות זאת בעצמי". אמר ועשה.

ביום רביעי, כ"ד באדר א' תרפ"ט )1929(, התכנסו החברים הראשונים של בני עקיבא. היו שם תלמידי כיתות ח של 

ת"ת 'מזרחי' ותלמידי סמינר למורים של 'המזרחי', שהחליטו יחד על הקמת תנועת נוער ברוח התורה והעבודה, 

תנועה שמטרתה לחנך דור בריא ואמיץ, מסור ונאמן לעמו, לארצו ולתורתו, החי מעבודתו על פי חוקי התורה.

"אמרתי לחברים הראשונים שהם חלק מתנועת התורה והעבודה שמתפתחת בכל העולם", ממשיך אליאש, "רציתי 

להחדיר בהם את רגש הגאווה ואת התחושה שהם עושים היסטוריה".

וכך היה. במהלך החודשים הקרובים הגיעו עוד ועוד חברים חדשים. ארגון בני עקיבא קיבל חדרון קטן בבית הפועל 

ירקות בשביל סעודה שלישית של שבת. הם שמעו שיחות מוסר  גינה קטנה עם  ושם ארגנו החברים  המזרחי, 

שנקראו 'פעולות', קבעו חוקים וארגנו נשפים בחגים.

"התחושה הייתה שכולנו שותפים לדבר גדול" ממשיך אליאש, "אני לא הרגשתי 'מעליהם', אלא נתתי את התחושה 

שכולם שווים". הימים, כזכור, היו ימים שבהם 'ההגנה' שלטה בארץ, וברוח הימים ההם נקבע שכל פעולה תיפתח 

בתרגילי סדר.

עד ל"ג בעומר היו חברים בבני עקיבא כ-30 חברים קבועים. "החברים היו גם אלו שהחליטו לקבוע את ל"ג בעומר 

ישראל  בארץ  האומה  לתחיית  הדרך  את  הסוללים  החדשים  עקיבא  רבי  לתלמידי  כחג  עקיבא,  בני  ייסוד  כיום 

ההולכת ונבנית מחדש".

הרב משה צבי נריה זצ"ל:  ב. 

הרב משה צבי נריה הצטרף לישיבת "מרכז הרב", ובישיבה זו יצר קשר עם בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה, שפתח 

לפניו את המבואות הגשמיים והרוחניים לבית הרב. בתוך זמן קצר הפך להיות תלמיד מובהק וחביב של הרב עצמו, 

והוא קירבו מאוד ועקב אחר התפתחותו הרוחנית. מרבותיו בישיבת "מרכז הרב" קיבל את תורת ארץ ישראל על 

הגוון המיוחד שבה, עם הדאגה לכלל ישראל והזיקה בין ישראל לארצו.

הדברים הללו סללו נתיבים חדשים לאמונתו והשקפת עולמו. כשמדובר בדאגה לכלל צריך היה ליישם רעיון זה 

הייתה  שעדיין  הדתית-לאומית  הנוער  תנועת  עם  נריה  הרב  נפגש  זו  בנקודה  ציבורית-חברתית.  ובדרך  במוחש 

בחיתוליה, "בני עקיבא". הוא הוזמן להרצות בסניף התנועה בירושלים, ולאט לאט התקרב לארגון והרגיש כי מוטלת 

עליו המשימה להתמודד עם השאלות, הלבטים והשאיפות שפיעמו בלב הנוער והעסיקו אותם. לאחר זמן הסכים 

להצטרף כקומונר לסניף, ועם זאת המשיך בלימודיו בישיבה. הוא הביא עמו רעיונות חדשים להעמקת התודעה 

הדתית בקרב החברים ובתוך זמן קצר הפך להיות הרוח החיה בסניף, התגלה כמשורר וחיבר את שיריו ופזמוניו של 

הארגון. אחד מהם הפך להיות המנון התנועה. הרב נריה היה העורך הראשון של עיתון התנועה, שנקרא "זרעים", 

וכאן נמצא שדה מבורך לכישרונו הספרותי. מאמרים רבים כתב שם תחת כמה שמות ספרותיים. 

בפעולתו בתנועת בני עקיבא הגיע למסקנה כי אין תחליף לישיבה כמבצר רוחני וכמחסום בפני החילוניות, ויש 

צורך להקים ישיבה ברוח חדשה התואמת לשאיפות בני עקיבא. רעיון זה החל קורם עור וגידים בקיץ תרצ"ט, עם 

התארגנות חוגי צעירים להגשים את משימת הישיבה החדשה. בי' במרחשוון ת"ש עלתה קבוצה של שלושה עשר 

נערים, והרב נריה בראשם, להקים את ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה. הישיבה החדשה, שהוקמה מתוך תנועת 

נוער, הצטיינה בגישתה החינוכית המיוחדת. הרבנים פעלו כמדריכים המשפיעים על חניכיהם והקרינו את הקו ואת 

הדרך, אך אורחות החיים והלימודים נקבעו על ידי התלמידים עד שכינוה "רפובליקה של תורה". באווירתה נתייחד 

מקום לשירה ולניגון שטבע בה מייסדה. 
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בתחילתה הייתה ישיבת בני עקיבא ישיבה שכל הלימודים בה היו לימודי קודש. מתוך בחינת מורכבות הערכים 

ישראל המתחדשת, קיבלה הישיבה בהדרגה את  והגשמיים של הציבור הציוני-דתי במדינת  והצרכים הרוחניים 

עיצובה כישיבה תיכונית. נמצאה הדרך לשמור על אופי הישיבה על אף הרחבת תחומי הלימוד, ברוח אמרתו של 

הרב קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש יתקדש". הרב נריה קשר גורלו ואת חייו עם הישיבה בכפר הרא"ה, אך ידו 

הייתה נטויה להקמת ישיבות במתכונת זו במקומות נוספים. ביזמתו ובהכוונתו הוקמו עוד ישיבות רבות ואולפנות 

לבנות, עד שהורגש הצורך בהקמת "מרכז ישיבות בני עקיבא" כמסגרת-על המאגדת את כל המוסדות.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל: ג. 

הרב קוק נולד בלטביה, אירופה, ועלה לארץ בכ"ח באייר 1904, כשכבר היה כמעט בן 40. בשנות חייו בלטביה 

כבר הספיק להיות נודע כגדול ואדיר בתורה. את תחילת דרכו בארץ עבר הרב קוק בעיר יפו, ושימש שם רב העיר. 

אחת הפעולות המיוחדות שביצע הרב קוק ביפו, וכבר סימלו את המשך דרכו, הייתה הקמת בית הספר "תחכמוני", 

שהחידוש בו היה שילוב בין לימודי קודש ללימודי חול. 

בתקופה זו גם יצר הרב קוק קשר עם אנשי הציונות החילונית שפעלו בארץ באותה תקופה וגם ייסד את "מסע 

המושבות" – מסע של תלמידי חכמים שהצליח הרב קוק לגייס, שרצו לחזק את הציונים בעבודתם את הארץ וליצור 

חיבור בינם ובין עולם התורה והמצוות. בפגישתם עם אנשי המקום נתברר להם שנמצאים כאן יהודים תמימים 

וישרים המבקשים חינוך תורה לבניהם, אלא שמורים שונאי דת השתלטו על בית הספר והם מחנכים אותם בניגוד 

לדעת אבותיהם. הרב קוק והרבנים שבאו אתו הבטיחו להם שבשובם ממסעם ישלחו למקום מורים דתיים. 

בשנת 1919 התמנה הרב קוק לרב העיר ירושלים, ושם גם ייסד את "הרבנות הראשית", המסמלת את אחדות עם 

ישראל סביב רב, סביב תורה וסביב קדושה. כמה שנים אחר כך הקים הרב קוק בירושלים את ישיבת "מרכז הרב" 

שהחידוש בה היה שלמדו בה בשפה העברית )ולא ביידיש, כמו ברוב הישיבות( וגם העיסוק הרחב בשאלות של 

אמונה ומחשבה. הרב קוק היה רבו של הרב משה צבי נריה, ששימש רב ומורה הדרך הרוחני של תנועת בני עקיבא 

במשך שנים רבות. דרכה של התנועה, המאמינה ב'תורה ועבודה', כלומר גם בערכו של העולם החומרי, שלפעמים 

נראה לנו עולם של חול מיותר, יונקת מתורתו של הרב קוק. 

בשנת תרצ"ד שלח הרב קוק מכתב ברכה לכינוס המדריכים ובו כתב: "יקירי לבבי חברי בני-עקיבא עז לכם ויפעת 

נשמה ממקור ישראל. חביבי ממעמקי הלב הנני שולח לכם את הבעת הוקרתי לכינוסכם היקר". במכתב זה בא 

לידי ביטוי הקשר וההערכה שהיו לרב קוק לתנועת בני עקיבא שמבקשת ליישם בחיים תורות של הרב קוק. שבט 

הרא"ה בתנועת בני עקיבא מנציח עד היום את שמו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,שכונה בראשי התיבות של 

שמו: ראי"ה.

נספח 3

יראת שמים

קדושת החיים

גמילות חסדים

לימוד תורה 

פשטות הליכות

קיום מצוות 
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נספח 4 
חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו, לארצו החי על עבודתו ברוח התורה. החותר לתיקון עולם במלכות שדי.  .1

חינוך להגשמה אישית של רעיון 'תורה ועבודה' וחתירה להקמת חברה המיישמת את ערכי 'תורה ועבודה' בארץ   .2

ישראל.

חינוך לאהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, להזדהות עם מדינת ישראל ולנאמנות לה כמדינה יהודית   .3

ודמוקרטית.

תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל   .4

ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לחתירה לחברה צודקת ולשמירה על כבוד הבריות 

– לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אושיות התורה והמסורה.

הדרך להגשמת ערכי התנועה כדרך חיים נקבעת על פי המשימות הלאומיות המוגדרות על-ידי מוסדות התנועה.  .5

כישוריהם  מלוא  מיצוי  תוך  עת,  בכל  אלו  ערכים  להגשים  אישית  חובה  מוטלת  ובוגריה  התנועה  חברי  על    .6

וכישרונותיהם האישיים.

חברי בני עקיבא רואים כערכים מרכזיים ודפוסי התנהגות מחייבים: לימוד תורה וקיום מצוות, יישוב הארץ ופשטות   .7

הליכות, עבודת אדמה ועמל כפיים, חיי קהילה המקיימת בתוכה חברה צודקת ודיבוק חברים.

התנועה רואה בהתיישבות הדתית השיתופית, הקיבוצית והמושבית, דרך להגשמת ערכי תורה-ועבודה. ערך מיוחד   .8

נודע לאורח חיים זה, המאפשר להטות כתף לבנין הארץ, המדינה והחברה, ולפתרון בעיות וקשיים הפוקדים את המדינה 

מעת לעת.

התנועה רואה בהקמת חבורות הגשמה תנועתיות שתצאנה להתיישבות קהילתית לכל יעד בו תזהה התנועה   .9

צורך או אתגר לאומי/תנועתי – ערך חשוב בהתמודדות על דמות החברה בישראל

נספח 5 

להפיץ את הטוב – ממקומך )מתוך 'סוד הנקודה הטובה', רן ובר(

את אשר רוזנטל פגשתי ביום שישי בבוקר, כשהלכתי לקנות קפה עם אשתי ועם בננו התינוק. בדרך לקפה ראיתי מזווית 

חברה צודקת 

קליטת עלייה 

חלוץ של היהדות הדתית-לאומית על כל 
משימותיה 

קירוב לבבות בין כל חלקי העם

דרך ארץ

עמל ועבודה עצמית

תיקון החברה

מיזוג גלויות

הצנעת לכת

התיישבות דתית חלוצית במסגרות קהילתיות 
ברחבי הארץ כולה
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העין איש לבוש באדום מחלק עיתונים. "בוקר טוב, איש ירא שמים עם נסיך על הידיים!" קרא לעברי. חייכתי והודיתי לו, 

והשבתי לו בברכת בוקר טוב. אני לא קורא את העיתון, אמרתי, אבל תודה בכל אופן.

קנינו קפה וישבנו לרגע על ספסל ציבורי. מרחוק ראינו את אשר ממשיך לפנות לעוד אנשים. הוא קרא להם בקול ובחיוך 

גדול: "בוקר טוב, איש מכובד," האיש המכובד התעלם ממנו והמשיך במורד הרחוב. "בוקר טוב, אישה יפה!" קרא לעבר 

מישהי שייתכן כי הוא היחיד שאי פעם ראה בה יופי, והיא חייכה בביישנות והודתה לו. "בוקר טוב, אישה עם תיק," "בוקר 

טוב, בחור צעיר," וכך הוא המשיך לברך את העוברים והשבים, עם חיוך גדול והרבה שמחה. האווירה סביבו השתנתה. 

אפילו אנשים חמוצי הבעה לא הצליחו להישאר רציניים כל כך )מלבד אלה שהם ממש ממש רציניים(. ואשר? הוא המשיך 

לברך אותם בלבביות.

חלוקת עיתונים. עבודה שאנשים רבים היו מקטרים על כך שהם נאלצים לעסוק בה... אבל לא אשר! הוא לקח את המקום 

שהוא נמצא בו ובחר להוסיף טוב ולשמח את העוברים והשבים.

האיש הזה ִסקרן אותי, ובזמן שאשתי נכנסה לסופר תפסתי אותו לשיחה קצרה. מתברר שהוא פנסיונר בן "74 וחודש," 

מבט מהיר בשעונו, "וחמישה-עשר יום!" החיוך לא מש מפניו. הוא סיפר שבעברו היה מזכיר יישוב, מתכנת מחשבים ואף 

מרצה. לאחר שיצא לפנסיה ישב בבית והרגיש שאם הוא לא עושה משהו, הוא גמור. הוא החליט לחזור לעבוד ומצא את 

עצמו מחלק עיתונים. הוא שמח על ההזדמנות לפגוש אנשים, והוא עושה את המקסימום במקום שלו.

אחד מהדברים שמונע מאתנו לעשות הרבה טוב הוא התפיסה שאנחנו צריכים להיות "במקום מסוים" או עם "ידע מסוים" 

או לקנות לעצמנו "איכות מסוימת" כדי להפיץ את הטוב ולעשות טוב בעולם.

ובסוף הפגישה איחלתי לו שיזכה להפיץ את הניחוח המיוחד שלו בעולם. הוא  ימים פגשתי מכר מהעבר,  לפני כמה 

הסתייג. שאלתי לפשר העניין, והוא אמר שראשית הוא צריך לאסוף אותו – את הניחוח הזה – ולהתחבר אליו, ואז נראה.

מדובר באדם נפלא בעל יכולות יוצאות דופן, שרוצה לעשות המון טוב. מה מונע ממנו להוסיף טוב? הפגישה הייתה קצרה 

וחטופה ולא הספקנו להעמיק. סיבותיו נותרו עמו. יצא לי לחשוב על כך הרבה אחרי שנפרדנו. אני מכיר אנשים רבים 

שיש בהם המון טוב והם יכולים להוסיף טוב לסביבה שלהם, ובכל זאת הם חיים בתחושה תמידית שהם עדיין לא מספיק 

מוכנים. "אילו הייתי במקום אחר," הם אומרים, "בזמן אחר או בעבודה אחרת, הייתי יכול לעשות זאת."

זו אינה האמת. מכל מקום שבו אתה נמצא אתה יכול להתחבר לטוב. בין אם אתה מנכ"ל של חברה גדולה או עובד 

מחסן, אתה יכול להשפיע על הסביבה שלך. בין אם אתה משורר מוכשר או סנדלר עני, תמיד תוכל להוסיף עוד ועוד טוב.

שמעתי פעם בארה"ב סיפור על רב אחד שנסע למנהטן להעביר שיעור. הוא קם בבוקר ונכנס למונית ביחד עם תלמידו. 

נהג המונית היה עצבני וזעוף. הוא רטן כל הזמן וקילל, אבל הרב ישב בנחת ושיבח את הנהג. "איזה יופי אתה נוהג", הוא 

אמר לו. "כמה הוא נוהג בזהירות! וגם באדיבות," קרא לתלמידו. לאט לאט התרכך הנהג והתחיל לחייך. כשיצאו מהמונית 

הוא קרא לעבר הרב: "שיהיה לך בוקר נפלא!"

בדרך שאל התלמיד את הרב לפשר התנהגותו. אותו הנהג, הסביר הרב בחיוך, לוקח עשרות אנשים במנהטן בשעות 

הבוקר. העשרות הללו יפגשו מאות ואלפי אנשים. אם הוא יישאר זועף כזה – זה מה שיעביר לאחרים, אך אם אצליח 

לשמח אותו – במהלך היום השמחה תעבור ותדביק אלפים ואולי רבבות.

בזמן האחרון זכיתי לפגוש אנשים שמפיצים המון טוב מתוך המקום שלהם. החל מאליהו מהחומוס, שכל מי שנכנס 

לחומוסייה שלו יוצא עם חיוך, ועד לרב אברהם, מורה בחסד, שכל תלמיד שלו מקבל יחס אישי ומותאם למידתו. כל אחד 

מהם מפיץ את הטוב מנקודתו האישית, מהמקום הנוכחי שבו הוא נמצא, בלי לנסות לזוז למקום אחר, בלי לנסות לשנות, 

בלי לרטון ולכעוס ולהרגיש כל הזמן שהוא לא במקום הנכון.
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נספח 6 

אם תאמר אותם שנים ושבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו היה להם לסנהדרי גדולה שהניח 
משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם 
)=יפשילו שרוולים( ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום 
אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ בשנה בשתים בשלש בארבע בחמש עד שיתישבו 
ישראל בארצם, יתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כלו שברא מסוף העולם ועד סופו, הם לא עשו כן אלא 

כיון שנכנסו ישראל לארצם כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו ואומר שלום עלי נפשי שלא להרבות הטורח 

)ילקוט שמעוני שופטים, פרק יא, רמז סח(

נספח 7 
הרצון להיטיב:

"עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב, 
זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי 
גדלו, היקפו ועמקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפעל 
בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לה כח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל 
חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלהות כלל, היא מלבשת את האלהות המתגלה שבעולם 
הכללי, וחפצה בהויתה את החפץ האלהי של טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה, 
לו בעצם  המוכרחת לבא, הטוב מוכרח לנצח את הכל, והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק הפנימי 
תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. 'והטוב בעיניך עשיתי, זה 

שסמך גאולה לתפילה' )ברכות י(" 

)אורות ישראל פרק א פסקה ד(.

מקורות להרחבה: 

ריאיון עם יחיאל אליאש   •

זהו סיפור על איש עם חלומות שהקים את בני עקיבא. סיפור על איש עם חלומות ואידאלים, שבשמם החליט לצאת נגד 

כל המוסכמות ולפעול.

"נולדתי בט' אייר תרס"ח בכפר קטן בפולניה", יחיאל אליאש מספר, "בגיל עשר אמי נפטרה ממחלה ומצאתי את עצמי 

מתפקד כהורה לאחי הקטנים. כשהייתי בן 13 יצאתי ללמוד בישיבה רחוקה בביתי. בישיבות של פולין עוצבה השקפתי 

הדתית-לאומית". בן 17 היה אליאש כשהחליט לעלות לארץ. הוא טען אז שלא די לדבר על ארץ ישראל, צריך גם לעשות. 

בבחינת לא רק 'נאה דורש' אלא גם 'נאה מקיים'.

ב'הפועל המזרחי', שבה  בחברותי  ובמקביל המשכתי  בישיבה  "למדתי  הרב'.  ל'מרכז  לארץ,  אליאש  הגיע   1925 בשנת 

התחלתי לפעול עוד בפולין", הוא מספר. "הלך המחשבה שלי באותה תקופה היה שארץ ישראל זקוקה ליהודים לומדי 

תורה, אבל מי שאינו מתעתד להיות ראש ישיבה או רב צריך להקדיש את כל מרצו וכוחו לבניית הארץ באופן ממשי. בניין 

הארץ, פירושו ללכת לעבוד בחקלאות ויחד עם זה לשמור על הקשר המתמיד עם הישיבה". מנהיגי 'הפועל המזרחי' עודדו 

אותו לעבור לקבוצה בחקלאות ועם זה לשמור על הקשר המתמיד עם הישיבה. ראשי 'מרכז הרב' הבינו גם הם לרוחו, 

וכך עזב אליאש את הישיבה ועבר לקבוצה חקלאית שהוקמה על אדמות פתח תקווה.

"לא החזקתי שם מעמד הרבה זמן", הוא ממשיך, "זמן קצר אחרי שהגעתי חליתי והרופאים אמרו שאין לי סיכוי לחיות". 



214

אליאש החליט שאם נגזר גורלו למות, לפחות שיהיה זה בירושלים. "תוך כדי העבודה הזאת, שנהניתי ממנה, הרגשתי 

שכוחותיי חוזרים אלי והתחלתי להאמין כי ייתכן שאמשיך לחיות".

בשלהי שנת תרפ"ח )1928( החליט אליאש שהגיע הזמן להגשים את חלומו ולהקים תנועת נוער דתית-לאומית. הימים 

היו ימי בניין הארץ, דתיים וחילונים כאחד עסקו בעבודה חקלאית ובהגנה על היישובים. הזהות הדתית היטשטשה. "היה 

צורך לפתח את הזהות הדתית ולהחדיר גאווה בלב בני הנוער", אומר אליאש. "הכנתי את התכניות להקמת תנועה ברעיון 

'התורה והעבודה', ופניתי עם הרעיונות לשלמה זלמן שרגאי, שהיה באותה תקופה המזכיר הראשי של הברית העולמית 

לתורה ועבודה".

'בעל החלומות', אבל הוא אומר שזה לא  רבים מחבריו ששמעו על הקמת תנועת נוער דתית-לאומית קראו לאליאש 

הפריע לו כי הוא הרגיש שאת חלומותיו יוכל לממש. אברהם קסטנבוים, שהיה באותה תקופה חבר הוועד הפועל של 

'המזרחי', הציע את השם 'בני עקיבא'. "מה יותר מתאים משמו של התנא רבי עקיבא, שבמעשיו סימל הן את התורה והן 

את העבודה?" אמר לאליאש, "תלמידיו קיבלו מרבם את אהבת ארץ ישראל בצורה חיה ומעשית ולא כתורה מופשטת, 

ואנחנו ממשיכי דרכם". השם התקבל, ורעיון הקמת התנועה הועבר לוועד הפועל של 'המזרחי'.

הוועד החליט להתייעץ עם מומחי חינוך, ובישיבה ארוכה, שאליאש לא הורשה להשתתף בה, סירבו ראשי הוועד לרעיון 

הקמת התנועה בנימוקים שאין אדם בעל שיעור קומה המתאים להנהיג בני נוער; גיל העשרה הוא גיל של מרד, והחינוך 

הדתי דוגל בשמרנות, כך שתנועת נוער עלולה לתת פתחון פה ל'מורדים'. היחיד שתמך באותה ישיבה בהקמת בני עקיבא 

היה ד"ר עקיבא ארנסט סימון, חבר הוועד, שאף עזר לאליאש בדרכו החינוכית כשזה החליט להקים את התנועה למרות 

הכול.

"הבנתי שאל לי לסמוך על החוגים האלה ושאם אני רוצה שמשהו יזוז, עלי לעשות זאת בעצמי". אמר ועשה.

כיתות ח של  היו שם תלמידי  בני עקיבא.  )1929(, התכנסו החברים הראשונים של  א' תרפ"ט  כ"ד באדר  רביעי,  ביום 

ת"ת 'מזרחי' ותלמידי סמינר למורים של 'המזרחי', שהחליטו יחד על הקמת תנועת נוער ברוח התורה והעבודה, תנועה 

שמטרתה לחנך דור בריא ואמיץ, מסור ונאמן לעמו, לארצו ולתורתו, החי מעבודתו על פי חוקי התורה.

"רציתי  אליאש,  ממשיך  העולם",  בכל  שמתפתחת  והעבודה  התורה  מתנועת  חלק  שהם  הראשונים  לחברים  "אמרתי 

להחדיר בהם את רגש הגאווה ואת התחושה שהם עושים היסטוריה".

ועוד חברים חדשים. ארגון בני עקיבא קיבל חדרון קטן בבית הפועל  וכך היה. במהלך החודשים הקרובים הגיעו עוד 

המזרחי, ושם ארגנו החברים גינה קטנה עם ירקות בשביל סעודה שלישית של שבת. הם שמעו שיחות מוסר שנקראו 

'פעולות', קבעו חוקים וארגנו נשפים בחגים.

"התחושה הייתה שכולנו שותפים לדבר גדול" ממשיך אליאש, "אני לא הרגשתי 'מעליהם', אלא נתתי את התחושה שכולם 

שווים". הימים, כזכור, היו ימים שבהם 'ההגנה' שלטה בארץ, וברוח הימים ההם נקבע שכל פעולה תיפתח בתרגילי סדר.

עד ל"ג בעומר היו חברים בבני עקיבא כ-30 חברים קבועים. "החברים היו גם אלו שהחליטו לקבוע את ל"ג בעומר כיום 

ייסוד בני עקיבא, כחג לתלמידי רבי עקיבא החדשים הסוללים את הדרך לתחיית האומה בארץ ישראל ההולכת ונבנית 

מחדש".

הבעיה של התנועה החדשה הייתה דווקא בתחום השירה. אליאש רצה להכניס שמחה וחיים בדמות שירים המשותפים 

לחברי התנועה, ולא היו שירים בנמצא. "הכרתי כמה שירים מהישיבות שלמדתי בהן בילדותי", הוא מספר, "אבל זה לא 

הספיק, וחברים שהיה להם חוש שירה הלכו לבתי מדרש חסידיים ללמוד שירים. קבענו לעצמנו שהשירה צריכה לחנך, 

ולכן כשחינכנו להסתפקות במועט שרנו: 'כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין 

בערב שבת'" )לקוח ממסכת ברכות(.

זה כמה עשרות שנים אחרי הקמת התנועה, ויחיאל אליאש עוצם עיניים ושר את השיר. "אין לי קול מתאים לשירה", הוא 
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מתנצל "אבל זה שיר יפה כל כך שאהבנו לשיר יחד".

הימים שחלפו הביא להתארגנות סניפים נוספים של בני עקיבא. קם סניף בתל אביב וקם גם אחד בכפר גדעון.

ובעזרה ליישוב היהודי,  ולפרוח. חברים המשיכו להצטרף, לקחו חלק מעשי בבניית הארץ  בני עקיבא המשיכה לגדול 

התרימו לקופת הקק"ל, והשמחה בזמן הפעולות הייתה גדולה. אווירה ייחודית של תנועת נוער נוצרה, בנות הצטרפו )בני 

עקיבא בראשיתה כללה רק בנים(, ונדמה היה שהכול צועד בכיוון הנכון.

"ראיתי את הסניף בהתפתחותו", ממשיך אליאש, "וחשבתי שהגיע הזמן להתחיל בארגון גרעין לקבוצות בני עקיבא אשר 

ישמש מורה דרך לחברי הארגון כיצד להגשים את הרעיון הלכה למעשה. גרעין זה התחיל בפגישות ובדיונים לגבי נתיבי 

הגשמה. רציתי לצאת לאותו גרעין חקלאי ולשמש דוגמה לעשייה ולהמשך הגשמה, וידעתי שאצטרך מישהו שימלא את 

מקומי בראשות הסניף של בני עקיבא בירושלים. החלטתי לחפש מחליף ב'מרכז הרב', המקום שהייתי קרוב אליו בדעותיי.

"במהלך חיפוש שמעתי על עולה חדש מרוסיה, בעל להט ורצון לפעולה, איש בעל שאר רוח והתלהבות דתית, מוכשר 

וראוי להיות מחנך בבני עקיבא. השתכנעתי שהוא האיש המתאים. משה צבי נרי'ה היה אותו התלמיד. כשהצעתי לו את 

התפקיד הוא לא מיהר להשיב בחיוב. ניהלנו שיחות רבות על העניין, הרב נרי'ה חקר ובדק ושאל וחשב עד שהסכים 

להצעתי.

יצא לשליחות בצ'כוסלובקיה הרחוקה, הפך  ומשם  בירושלים עבר אליאש לגרעין שהוקם במרכז הארץ,  מבני עקיבא 

למזכיר 'הפועל המזרחי' בתל אביב, הקים את ארגון אליצור והמשיך לחלום ולהגשים. 'בעל החלומות' הוכיח שעם נחישות, 

אמונה ועבודה קשה אפשר להגשים כל חלום.

"לצערי, לא אוכל להיות עם חברי בני עקיבא בוועידה הקרובה" הוא אומר. "אני מרותק למיטתי. אבל כשאני מסתכל היום 

על התנועה ורואה מה נעשה בה, אני מתמלא גאווה. כשעמדתי אז, במפקד הראשון של התנועה החדשה, קיוויתי שיבוא 

יום ובבני עקיבא יהיו חברים אלפי בני נוער. היום, כשאני רואה שב"ה זכיתם לרבבות, אני מאחל לכם שתזכו לראות אלפי 

רבבות של חברים שמגיעים לבני עקיבא ופועלים ברוח התורה והעבודה".

יחיאל אליאש נפטר בז' בתשרי התשנ"ח.

מעשה בענק אחד )הרב הס(  •

מעשה בענק אחד, בן למשפחת נפילים, שגלה מעירו וממשפחתו עוד בהיותו צעיר לימים. העיר שנתגלגל אליה היתה 

עיר רגילה – אנשיה לא אנשי מידות, כעיר מוצאו, אלא אנשים פשוטים, בינוניים בקומתם. 

בימים הראשונים לו חש בן-הענק זרות וקושי. אולם משנתארכו הימים ישיבתו בעיר הפך הדבר להיות קשה מנשוא: הבית 

שבנה לעצמו היה כשאר בתי העיר, כאשר לימדוהו חבריו – ומה צר היה לו לשבת בתוכו, וכמה חבטות ספג ממשקוף 

ביתו כל אימת שנכנס לתוכו; הבגדים שקנה לא יכלו להלום אף מקצת מאיבריו הענקיים, וכן שאר צרכי החיים. אולם 

יותר מכל רדף אותו – הצל. כל צעד שצעד, כל פסיעה שפסע, היה מלווהו צל שחור משחור – צל ענק, שלא ראה כמותו 

בכל העיר, מפחיד ומאיים. יום יום היה יוצא לרחוב העיר – ולכל מקום שהלך, ִצלו ִעמו. לא הועילו לו כל נסיונותיו – להכות 

בצל, לברוח ממנו – ולשווא. 

יום אחד נפלה לו מטבע לארץ, וכאשר התכופף להרימה, וראה זה פלא – גם הצל קטן. "הנה עצת פלא", אמר לעצמו, 

ומיד החל להלך ממקום למקום בכפיפה–זחילה, שצמצמה מאוד את הצל המאיים – אולם מה גדלה אכזבתו כאשר החל 

עד מהרה לחוש כאב חד בכל איבריו, כאב קשה מנשוא! 

לפתע הזדקף הענק: הצל – צלי הוא; גדול הוא מאוד מפני שאני הנני גדול. את עצמי איני יודע – ועל כן צל זה מאיים 

ומבהיל. 

נכנס הענק לביתו, התבונן במראה הקבועה בקיר, ואמר: אכן, ענק הנני! 



216

ומאותו הזמן היה מתכנס בחדרו ומחשב בִלבו: מי אני, מדוע כה גדולה קומתי? מאין באתי למקום זה, שהנני בו כל כך זר? 

עד שמצא הדרך לשוב לעירו – ובה מצא מנוחה.

... קול דודנו דופק, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים – קורא באזני עמנו: התעורר, זקוף קומתך, דע את גודלך, את 

עברך, את עתידך ומגמותיך, את שם ד' הנקרא עליך. דע כי הצל הכבד המלווה אותך בכל אשר פנית לא בא אלא מפני 

גדולתך, מפני שאינך – ולא תוכל היות – ככל עם, לא בגלותך ונדודיך, ולא בשובך לארצך! הקשב לבת-קול הזועקת מתוך 

אותו צל, הקוראת לך למלא תפקידך בעולם, לעמוד פנים בפנים עם קיומך המופלא, הנצחי, שאין לו אל ורע באומות, עם 

כשרונותיך המיוחדים, המעולים, המביאים ברכה לאנושות מאז ועד עתה, ועם השפעתך הגדולה בעולם – על אמונותיו, 

תרבויותיו, מוסרו ושאר גילויי חייו. 

ושוב מתוך כך אל מקומך, אל הערך האמיתי של לאומיותך – להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" , להיות עם החי גם בחייו 

הלאומיים, ולא רק בחיי היחידים שבו, כ"גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו" וכ"גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים 

ככל התורה הזאת".

מה מטרת תנועת נוער בכלל ותנועת בני עקיבא בפרט?  •

הדרכה היא ליבת הפעילות התנועתית, והיא מיועדת להוביל להגשמת יעדי התנועה. על מטרות תנועות-הנוער נכתבו 

ספרים חשובים, לא ניתן במסגרת זו למצות זאת. אציין שתי נקודות מרכזיות שעמדו ביסוד הקמתן של שתי תנועות-הנוער 

הראשונות בעולם: "ציפורי הנוד" בגרמניה ו"הצופים" בבריטניה, שקמו לפני מעט יותר ממאה שנים:

תנועת-הנוער נועדה להעניק לנוער מסגרת חיים מלאה וכוללת, שתענה על צרכיו הגשמיים והרוחניים, שהם שונים מאלו 

של ילדים קטנים מחד גיסא, ושל מבוגרים מאידך גיסא. מסגרת זו נועדה ליצור 'חיברּות' )סוציאליזציה( של הדור הצעיר 

והכשרתו לחיי בוגר בחברה. למעלה ממאה שנים הבית-המשפחה ובית הספר מתקשים למלא משימה זו, אנו עדים לכך 

בימינו. חיי הנעורים מורכבים יותר ויותר, ואף נפרשים על פני תקופת זמן ממושכת ומתארכת. בהיותי בן י"ח, פחות או יותר 

ידעתי לאן פני מועדות, מה תהא דרכי בחיים. צעירים בגיל זה כמוכם, עדיין רחוקים מאד מהחלטות מה יעשו "כשיהיו 

גדולים", גיל הנישואין בחברות רבות עולה, ועוד. תנועת-הנוער נועדה במקורה למלא חלל זה באופן מיטבי ובהתאמה 

מרבית לצרכי הנוער ולשאיפותיו.

בצד זה ולא פחות חשוב, תנועת-הנוער קמה כדי לחולל מהפכה בדמות החברה הבוגרת, הזקוקה לתיקון ולשיפור מתמיד. 

הכוחות הגלומים בבני הנעורים יכולים וצריכים להוביל לבניית חברה טובה יותר, ערכית וצודקת יותר, נאמנה לערכים 

ולעקרונות שרבים מהם נזנחים על ידי המבוגרים במרוצת החיים. תנועות-הנוער חוללו מהפכות גדולות וחשובות, בזכות 

העוצמה האצורה בבני נעורים, שהם "כחיצים ביד גיבור". לא בכדי צעירים הובילו את העליות החלוציות לארץ ישראל, 

ואת פריצות הדרך הגדולות בהתיישבות הציונית. חברי תנועות-הנוער )הכלליות, לא הדתיות!( הובילו בשואה את המרד 

בנאצים, ועוד. אילו זכינו והיו בישראל תנועות-נוער נאמנות לייעודן, הן היו ראש החץ של המחאה החברתית הנוקבת נגד 

המדיניות הכלכלית-חברתית, שהוגדרה על ידי נשיא המדינה: "קפיטליזם חזירי". )מחאה מוצדקת ואמיתית זו, מובלת על 

ידי גורמי שמאל קיצוני, שפועלים נגד המדינה היהודית ונגד ערכי הציונות(.

בראשית דרכי כמזכ"ל בני-עקיבא העברתי החלטה לפיה בני-עקיבא, שנקראה אז בכל מקום וגם באופן רשמי "ארגון בני-

עקיבא", מחליפה את שמה ל"תנועת בני-עקיבא", כך היא מוכרת עד היום. נימקתי זאת אז, דומני מעל דפי זרעים, בכך 

ש"תנועה" במהותה היא מעבר מנקודה אחת לנקודה שנייה. אנו לא מבקשים להיות "ארגון", לארגן, אלא להוביל, להניע 

חניכים, להזיז חברה, לטלטל אומה לעבר מציאות טובה וערכית, יהודית וציונית יותר. עניין זה מהותי לתנועת-נוער בכלל 

ולבני-עקיבא בפרט. להמחשה, מול רעיון "התנועה" ניצב המתנ"ס, שאין לו יעדי הגשמה, אינו מציב תביעות בפני הבאים 

בשעריו, הם באים ליהנות, ללמוד, להתבדר וכדומה.

שתי נקודות ראויות לתשומת לב, בהקשר זה:



ציון - אביחי

תנועות-הנוער היהודיות כולן, ובני-עקיבא בכלל, קמו כמרד צעירים נגד החברה הבוגרת. בציונות הדתית, התופעה מוכרת 

כ"המרד הקדוש". בראשית דרכה של בני-עקיבא, ראשי "המזרחי" והרבנים הציונים-דתיים אסרו על אנשיה להיכנס לבתי-

הספר של הציונות-הדתית, הם הסתייגו מהקמתה של תנועת-נוער דתית וראו במרד דבר מה בעייתי בציבור דתי.

הרצון של תנועה להיות המונית, להכיל את כ-ו-ל-ם, בא על חשבון הערכים, הכיוון הרעיוני – ההמוניות מחייבת התפשרות, 

ויתור והכלה – ובכך פוגע במהות, ביכולת התנועה לנוע לעבר יעדים גבוהים, להציב רף הגשמה גבוה. המתח הזה קיים 

בבני-עקיבא בעוצמה רבה. לטעמי, אנו רחוקים מנקודת האיזון הראויה בין שני מרכיבים חשובים אלו.

בני-עקיבא נטלה על עצמה לשלב יסודות מתנועות-נוער בעולם, עם חיי תורה ומצוות. זו משימה קשה ומורכבת, אך 

"תורה- "תורה-ועבודה".  ערכי  להגשמת  ובוגריה  חבריה  את  להביא  בני-עקיבא  של  להגשמה. מטרתה  בהחלט  ניתנת 

ועבודה" אינו שילוב טכני של לימוד תורה ועבודת אדמה )כפי שכתב הרב נריה: "בישיבה למד תורה ובפרדס לעבודה" 

– זה נכון, אך זה איננו רעיון "תורה-ועבודה"!(. רעיון תו"ע משמעו חיים של "צדק חברתי ע"פ התורה", רעיון זה הוא קומה 

עליונה של מגדל מתנשא לגבהים, שבסיסו: נאמנות מלאה לתורה ולמצוות, לאמונה ולהלכה; קומותיו: תפיסת התורה 

כ"תורת חיים" כוללת את מלוא רוחב ועומק הקיום האנושי, כדרך החסידות; השקפת עולם תורנית ברוח חז"ל, הרואה 

בשילוב מלכתחילה של חיי תורה מלאים יחד עם חיים בעולם המודרני – ערך תורני ראשון במעלה, בדרכה של תנועת 

"תורה עם דרך ארץ"; הזדהות מלאה עם הרעיון הציוני – מדינה יהודית של העם היהודי בארץ ישראל; הערכה ומימוש 

ערך העבודה, כצו התורה, כיסוד בניין העולם "ומלאו את הארץ וִכבשּוה" )ראו רמב"ן שם(. פירוט, הסברים וביסוס רעיוני 

ומעשי, מחייבים הרחבה רבה, החומר קיים וממתין למבקשים ללמוד )יוחנן בן יעקב(.

"ב'דעה את ה'' מצוי יסוד נוסף, אשר יזכה לחשיבות מיוחדת כשנשוב אל תולדות חייו של אברהם אבינו. ידיעת   •
הא-להים משמעה גם תשוקה לחלוק ידיעה זו עם אחרים, להתאוות ללמד אחרים, להביא את המסר לבורים ולגסי 
הדעת או לאותם חסרי מזל שלא זכו להזדמנות ללמוד ולהחכים. אדם מאושר שאיננו מבקש ללמד אחרים איננו בהכרח 
אכזר או אנוכי; אך הוא איננו תלמיד חכם. תלמיד חכם של אמת איננו יכול לעצור בקרבו את מה שיודע; הוא מתפוצץ. 
הידע מביא עימו יסוד דינאמי; היודע נעשה חסר מנוח, האמת זועקת מתוך חביוני אישיותו הנסתרים והוא חייב להודיע 

אותה לאחרים" 

)'עמודו של עולם', הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, עמ' 40(.
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חג הסגד 

  

זו השנה השלישית ששבת הארגון נחגגת בשבת פרשת ויצא, על מנת שהתנועה תהיה פנויה להשתתפות רחבה באירועי 

חג הסיגד, לציין את החג בסניפים, לעסוק במהותו וליישם את תכניו. בשנה שעברה סניפים רבים ציינו את החג בסניפים, 

העבירו פעולות עיוניות וחווייתיות בנושא, לקחו חלק באירוע המתקיים בארמון הנציב, חשפו את החג לציבור הרחב או 

נחשפו אליו תוך עבודה משותפת עם סניפים שונים בעירם ועוד ועוד.

השנה אנו מבקשים להמשיך מגמה זו ולהתעצם ולהרחיב עוד יותר את ההשתתפות התנועתית. חג הסיגד מזמין אותנו 

להיפגש עם שורשיו הנצחיים של עם ישראל ומאפשר לנו ליצור אחדות תנועתית אמתית שיכולה להוביל לאחדות לאומית. 

זכות זו מחייבת כל אחד מאתנו, חניך, מדריך, חבר חב"ב, גרעינר, קומונרית וחבר הנהלה לקחת חלק במגמה זו, ולהמשיך 

להגדיל את הפעילות בנושא מתוך הכרת כוחו של הנוער לשנות את המציאות.
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אז - מה זה חג הסגד?



( מלשון סגידה, השתחוויה, הוא שמו העממי של חג הֶמֶהלַלה ) - תחינה(, והוא מועד מרכזי בלוח השנה  סְגד )

יהודי אתיופיה  זה  יום הכיפורים. בחג  יום לאחר   50 יהודי אתיופיה. חג הסְגד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון,  של 

מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין ה׳ לעם ישראל במתן התורה בהר סיני, ושחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא 

הסופר. יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום 

חלקנו בברית – שמירת מצוות התורה. 

יהודי אתיופיה  הגעגועים לירושלים והתקווה לשוב לארץ ישראל. בשבתם באתיופיה האמינו  נוסף של החג הוא  היבט 

שהודות למחויבותם לברית עם ה׳ המתבטאת בקיום המצוות הם יזכו להגשים את חלומם לשוב לארץ ישראל ולירושלים. 

זמנו של החג:
יהודי  יום הכיפורים. הנחת המוצא של  50 ימים לאחר  בכ"ט בחשוון,  הזמן אשר בו נחגג החג במשך דורות רבים הוא 

אתיופיה הייתה שכדי להיות ראויים לעלייה לירושלים אין די בצום יום הכיפורים, בתיקון בתחום האישי, אלא יש צורך ביום 

נוסף של תיקון כללי, לאומי, שיבוא ויכפר על כלל הציבור שנמצא כעת בגלות בגלל העדר יחסי אנוש מתוקנים. 

לאחר 49 ימים המוארים באור התשובה האישית והכפרה של יום הכיפורים, מגיע יום ה-50, יום של חשבון נפש ותיקון 

עוולות ציבוריות בכדי ליצור חברה צודקת.

מקור החג:
בספר נחמיה מתואר מעמד חידוש הברית בין עם ישראל וה' בימי שיבת ציון. בפסוקים מתואר יום של צום, התוודות על 

חטאים, קריאה בספר התורה והשתחוות. 

יהודי אתיופיה מאמינים שכפי ששבי ציון חידשו את בריתם עם האל, כך גם על כולנו לחדש את בריתנו עם האל בכל 

שנה ושנה כדי לזכור את החשיבות של שמירת המצוות. 

ה,  ִים; ַוּיֹאְמרּו, ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר--ְלָהִביא ֶאת-ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹׁשֶ ַער-ַהּמָ ר ִלְפֵני ׁשַ ִאיׁש ֶאָחד, ֶאל-ָהְרחֹוב, ֲאׁשֶ ָאְספּו ָכל-ָהָעם, ּכְ "ַוּיֵ
יֹום ֶאָחד, ַלחֶֹדׁש  מַֹע--ּבְ ה, ְוֹכל, ֵמִבין ִלׁשְ ָ ָהל, ֵמִאיׁש ְוַעד-ִאּשׁ ִביא ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת-ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהּקָ ָרֵאל. ַוּיָ ה יי ֶאת-ִיׂשְ ר-ִצּוָ ֲאׁשֶ
ִביִנים;  ְוַהּמְ ים,  ׁשִ ְוַהּנָ ים  ָהֲאָנׁשִ ַהּיֹום--ֶנֶגד  ַעד-ַמֲחִצית  ִמן-ָהאֹור  ִים,  ַער-ַהּמַ ׁשַ ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ָהְרחֹוב  ִלְפֵני  ְקָרא-בֹו  ַוּיִ ִביִעי.  ְ ַהּשׁ
ֶפר ְלֵעיֵני ָכל-ָהָעם,  ח ֶעְזָרא ַהּסֵ ְפּתַ ָבר... ַוּיִ ר ָעׂשּו ַלּדָ ל-ֵעץ ֲאׁשֶ ֲעֹמד ֶעְזָרא ַהּסֵֹפר, ַעל-ִמְגּדַ ְוָאְזֵני ָכל-ָהָעם, ֶאל-ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ַוּיַ
מַֹעל  ּבְ ֲענּו ָכל-ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן,  ַוּיַ דֹול;  ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא, ֶאת-יי ָהֱא-לִֹהים ַהּגָ ּוְכִפְתחֹו, ָעְמדּו ָכל-ָהָעם.  ל-ָהָעם ָהָיה;  ּכָ י-ֵמַעל  ּכִ

ִים ָאְרָצה..." )ח, א-ו( ֲחוּו ַליי, ַאּפַ ּתַ ׁשְ דּו ַוּיִ ּקְ ְיֵדיֶהם, ַוּיִ
ֵני ֵנָכר;  ָרֵאל, ִמּכֹל ּבְ ְדלּו ֶזַרע ִיׂשְ ּבָ ים, ַוֲאָדָמה, ֲעֵליֶהם. ַוּיִ ּקִ צֹום ּוְבׂשַ ָרֵאל ּבְ ה, ֶנֶאְספּו ְבֵני-ִיׂשְ ָעה ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ִרים ְוַאְרּבָ "ּוְביֹום ֶעׂשְ

ֵסֶפר ּתֹוַרת יי ֱא-לֵֹהיֶהם, ְרִבִעית ַהּיֹום; ְקְראּו ּבְ קּומּו, ַעל-ָעְמָדם, ַוּיִ ְתַוּדּו ַעל-ַחּטֹאֵתיֶהם, ַוֲעוֹ נֹות, ֲאבֵֹתיֶהם. ַוּיָ ַעְמדּו, ַוּיִ ַוּיַ
ֲחִוים, ַליי ֱא-לֵֹהיֶהם."  ּתַ ים ּוִמׁשְ ּוְרִבִעית ִמְתַוּדִ

)ט, א-ג(

חג הסגד באתיופיה:
חג הסגד נחגג בכמה כפרים מרכזיים. אנשים שגרו במקומות רחוקים יצאו למסע שלפעמים ארך כמה ימים כדי להגיע 

אז - מה זה חג הסגד?

  
 

 הסגד?מה זה חג  -אז

"תחינה"( והוא  - ምህልላמלשון "סגידה", " השתחוויה" הוא שמו העממי של חג הֶמֶהלַלה )  ሰግድסיְגד, 

יום  לאחריום  05מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה. חג הסיְגד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון, 

 ,במתן תורה ין ה׳ לעם ישראלמחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בהכיפורים, בחג זה יהודי אתיופיה 

יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש  בהר סיני, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר.

 שמירת מצוות התורה.  -הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקנו בברית 
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יום  לאחריום  05מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה. חג הסיְגד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון, 

 ,במתן תורה ין ה׳ לעם ישראלמחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בהכיפורים, בחג זה יהודי אתיופיה 

יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש  בהר סיני, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר.

 שמירת מצוות התורה.  -הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקנו בברית 

 



224

לאותם הכפרים שצוין בהם החג, כמו למשל ַאְמּבוֶּבר במחוז גוְנֶדר, בית ֶמַהרַיה במחוז תיְגֵרה, ִמְדַררו ועוד.

ההכנות לסגד:
יום לפני הסגד התכוננו כולם, מקטן ועד גדול, בהתרגשות רבה לקראת החג. נהוג היה להכין את בגדי החג ולכבסם מראש. 

הקסים )כוהני הדת( שחטו פרות וכבשים והכינו את הבשר לסעודה החגיגית בסופו של החג, לאחר הצום. בערב החג נהוג 

היה להתפלל תפילות מיוחדות לקראת בואו של החג.

מיקום הסגד:
זו ממחישים  וכן משום שבדרך  ונתפס כמקום טהור,  גבוה נחשב  גבוה, משום שמקום  את הסגד קיימו תמיד על הר 

ומשחזרים את חוויית מתן התורה, כריתת הברית הראשונה בין עם ישראל וה'.

יום הסגד עצמו:
השכם בבוקר טבלו כולם בנהר ולבשו את בגדי החג, בגדים לבנים ונקיים. כולם התאספו יחד, כאיש אחד בלב אחד, בבית 

הכנסת. ה"קסים" הוציאו את ה"אורית" בשירה מבית הכנסת, וכך, כאשר ה"אורית" צועד בראש השיירה והנשים מלוות 

בקולות שמחה צעדו במעלה ההר. חלק מן העולים נשאו על גבם או על ראשם אבן שסימלה את ההכנעה לפני ה' ואת 

הרצון לבקש סליחה על החטאים.

כאשר הגיעו כולם יחד לראש ההר, ַהֵּקִסים היו מתפללים תפילות שבהן דברי הלל לה', בקשת סליחה ורחמים מה', והבעת 

הרצון להשתחוות לקב"ה בירושלים; וקוראים מה"אורית" את סיפור התגלות הקב"ה בהר סיני )ספר שמות, י"ט(, חידוש 

הברית בין העם לבין ה' בימי שיבת ציון )נחמיה ט'( ואת מעמד הברכה והקללה )ויקרא כ"ו, דברים כ"ז-כ"ח(. במהלך 

הטקס ה'קס' הראשי היה פונה אל הקהל ומזכיר לו את חובתו בזכירת חוקי התורה ושמירתם, כלומר דורש ממנו לשמור 

את חובתו בברית ולחדש אותה בכדי שיזכו לשוב לירושלים.

לקראת סיום הקריאה ב"אורית" כולם היו מבקשים סליחה ומחילה על חטאיהם. כורעים על ברכיהם ומשתחווים ארצה 

תוך פרישת כפיהם אל השמים. בסיום המעמד היו תוקעים בחצוצרות ואומרים "כשם שזכינו לחגוג את החג השנה, כך 

נזכה לקיים אותו בשנה הבאה בירושלים".

היום נחתם כאשר יורדים מן ההר בשמחה ובריקודים אל בית הכנסת, ושם התקיימה סעודת מצווה. כל הלילה נמשכו 

החגיגות ולמחרת נוצל היום למפגש בין מנהיגי הכפרים בכדי לדון בבעיות השעה בחברה כחלק מחזרה בתשובה כללית 

מתוך רצון ליצור חברה צודקת.

חג הסגד בארץ ישראל:
בארץ בני הקהילה ממשיכים לשמר את המסורת של חג הסגד בעלייה לירושלים ובתפילה. מדי שנה עולים יחד בני 

הקהילה חמישים יום לאחר יום כיפור, בכ"ט בחשוון, לטיילת ארמון הנציב בירושלים הצופה אל הר הבית.

בכ"ז בסיוון תשס"ח נקבע בכנסת חוק חג הסגד. משנה זו חג הסגד הוא מועד רשמי במדינת ישראל, ולא חגה של קהילת 

יהודי אתיופיה בלבד. 

בשנים האחרונות החלו חניכי תנועת הנוער "בני עקיבא" בהובלתם של חניכי תכנית "השחר" לצעוד אחר ירידת הקסים 

מן הטיילת בארמון הנציב אל הכותל המערבי, בתהלוכה המלּווה בשירה ובריקודים. 

מתכונת החג בישראל שונה מזו שהייתה נהוגה באתיופיה, ולמעט התהלוכה המשותפת והתפילות, רבים מן המנהגים 

מצוינים באופן סמלי בלבד.



חג הסגד

הנה בחסדי ה' יתברך אשר גמל עם עבדיו חסד, וקיים הבטחתו לקיבוץ עם הקודש בארץ הקודש,

אל יעלה בליבנו שום שמץ של מחשבה שהגענו אל התכלית, אל השלמות, אל פסגת ההר, ולנסות להשליך את העבר.

הבטחוני,  המדיני,  במישור  יציבות  לחוסר  הגורמות  קשות  ומחלוקות  בעם  פילוג  של  אלה  בימים  אדרבה,  אלא 

החברתי והרוחני – יש מקום להמשיך מנהג יפה זה של חג הסגד לפחות ברובד הרעיוני והעמוק.

לעלות לירושלים, לעיר שעושה כל ישראל חברים,

ושם להגביר את האהבה, את הסליחה, ואת השאיפה לסובלנות ולהבנה הדדית.

להגביר את החיפוש המשותף להתחברות ולהתלכדות...

עד אשר "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים".

מתוך "...בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל".

ואם יהפוך חג הסגד בעתיד לחג לאומי, יהיה זה שכרנו ותרומתנו לעם קודש בארץ הקודש.

הרב שרון שלום

תנועת בני עקיבא זוכה השנה על ידי דחיית שבת הארגון ליצור מציאות של חברה צודקת במדינת ישראל, לפתוח את עינינו ולבנו 
לעוד חלק משורשו של העם היהודי ולאפשר לנו לקחת חלק בחג זה שבמהותו שייך גם לדורנו: קריאה לכל העם לחידוש הברית עם 

ה', כמיהה לירושלים הרוחנית ולבניין בית המקדש, ועצירה לבירור וחשבון נפש ציבורי וכללי בכדי ליצור חברה צודקת.
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מי ששוכח את עברו יעשה טעויות כל חייו
  

ַתִריּכּון ֶיֶרַסה ְסְהֶתת ֶמְדֶגמּו ַאְיֶקְרם - 
מי ששוכח את עברו יעשה טעויות כל חייו

עמידתו של עם ישראל בכל דור מושתתת על שורשיו הענפים והנצחיים של עם ישראל. אנו זוכים היום לחיות בארץ 

ישראל ולהמשיך את שרשרת הדורות של העם יהודי. 

ידיעת העבר מחברת אותנו למהות שלנו, לעצמיות שלנו כעם ה'. הידיעה עוזרת לנו לנתב את דרכנו בעתיד ונותנת לנו 

כוחות להתמודד בהווה. היכולת להבין את גודלו, עוצמתו ונצחיותו של עם ישראל יכולה להגיע רק מתוך חיבור אמתי 

לשורשים מימי אברהם אבינו דרך דור המדבר, ימי שיבת ציון, גירוש ספרד, תקופת השואה וקיבוץ הגלויות אליו נחשפנו 

בשנים האחרונות. 

כוחו של עם ישראל וייחודיותו נובעים ממגוון הקהילות והעדות שנאספו והתאחדו יחד בארץ ישראל. בכדי לסלול את 

המשך דרכו של עם ישראל צריך להבין ששורשיו ומסורתו אינם שייכם לקהילה אחת ולעדה מסויימת. השורשים והמסורת 

של עם ישראל הם צירוף של כלל השורשים והמסורות המגוונות של כלל הקהילות והעדות שהתאחדו בארץ. רק הכלה, 

ענווה, למידה וחיבור אמתי של כל אחד מאתנו לכלל השורשים והמסורות יובילו אותנו ליצירת 'יחד שבטי ישראל' אליו אנו 

מייחלים ומצפים בדרכנו לבניין הבית.

קהילת ביתא ישראל- נעים להכיר!
קהילת יהודי אתיופיה היא קהילה עתיקה שנותקה בתקופה קדומה משאר קהילות ישראל. הקהילה מכונה בפי חבריה: 

'ביתא ישראל'. כינוי רווח לביתא ישראל בקרב הנוצרים האתיופים הוא "פלאשים " שפירושו פולשים, חסרי אדמה זרים.

אתיופיה:
אתיופיה, הידועה בשמה העתיק חבש, שוכנת בצפון מזרח אפריקה. שטחה יותר ממיליון קמ"ר )פי שלושים ממדינת ישראל( 

ובירתה היא אדיס אבבה. אוכלוסיית אתיופיה מונה כ- 52 מיליון נפש ומורכבת ממגוון רב של גזעים, שבטים, וקבוצות אתניות. 

הקבוצה הדומיננטית בשלטון ובחברה היא האמהרה, והאמהרית היא הלשון העיקרית במדינה. הנצרות הוכרזה כדת המדינה 

בשנת 325 לספירה וכך הפכה את אתיופיה למדינה השנייה ולאימפריה הראשונה שקיבלה את הנצרות.

ראוי לציין שבמשך מאות שנים טרם קבלת הנצרות, רווחו באתיופיה מנהגים ויסודות אמונה יהודיים. היהדות ומנהגיה 

נשמרו על ידי תושבים רבים באזור המלוכה, ועד ימינו שרדו בנצרות האתיופית יסודות יהודיים המהווים עמודי תווך בדת: 

ברית מילה ביום השמיני, שבת כיום מקודש, מבנה הכנסייה משחזר את מבנה בית המקדש, שמירת על דיני כשרות 

מסוימים, איסור אכילת חזיר ועוד. השפעות אלו מצביעות על ריכוז יהודי חזק ומשפיע שחי בארץ.

מאין הגיעו יהודים לאתיופיה?
על מקורם של יהודי אתיופיה ועל הזמן ההיסטורי שבו הגיעו לאתיופיה לא ידוע הרבה, ורבו המסורות וההשערות בדבר. 
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כבר בשלהי הבית הראשון מנבא הנביא ישעיה את שיבתם ארצה של גולי עשרת השבטים מארצות רבות, ובכללן מארץ 

כוש: "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם 

ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים: ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ" )ישעיה י"א, י"א- 

י"ב(. נבואה זו מלמדת אותנו שכבר אז היו יהודים באתיופיה. מסורות והשערות שונות מספרות שגם בתקופות מאוחרות 

יותר הגיעו יהודים לאתיופיה ממצרים ומתימן.

החיים באתיופיה:
רוב היהודים באתיופיה חיו בכפרים, בהם עבדו כעצמאיים ונשענו בעיקר על חקלאות ומרעה. היהודים נחשבו מומחים 

באזורם בנפחות, אריגה וקדרות, והיו כמעט היחידים שהכירו מיומנויות אלו .

לכל כפר הייתה מנהיגות דתית שניהלה את חיי הדת והחברה בקהילה. בראש הקהילה עמדו ה'ֵקסים'. ה'ֵקס' הוא מעין 

רב ומנהיג של הקהילה. הוא אחראי על התפילות והברכות, מלמד את העם תורה ומצוות, מנהל את השמחות ואת אירועי 

האבל ומעורב בכל חיי הקהילה. בכל כפר היה בית כנסת ששימש כמקום מרכזי בחיי הדת של תושבי הכפר, ובו התנהלו 

התפילות והתכנסויות שונות לשם מצווה, כגון דרשות ה'קס' וקריאה ב"אורית" )ספר התורה(. בנוסף לספר "האורית" היו 

בידי היהודים גם שאר ספרי הנ"ך, וכן "ספרים חיצוניים" )ספרים שנכתבו בסוף תקופת התנ"ך אך לא נכנסו לתנ"ך(. מכיוון 

שקהילת "ביתא ישראל" גלתה בתקופה קדומה, והקשר בינה לבין שאר העם היהודי נותק, לא היו מוכרים באתיופיה 

חיבורים מתקופת הבית השני והלאה, כמו המשנה, התלמוד, שולחן ערוך וכו'. למרות המחסור בספרים, המשיכו ה'ֵקסים' 

ללמד את העם בעל פה ושרשרת העברת התורה ולימודה לא נפסקה.

והשלישית לאחר  היום לערך  בימי חול התפללו באתיופיה שלוש תפילות: האחת לאחר עלות השחר, השנייה בחצות 

שקיעת השמש סמוך לחשיכה. לתפילות אלה הגיעו בדרך כלל רק ה'קסים', הזקנים והאנשים הפנויים ממלאכה. בימי 

שבת ומועד היו תפילות נוספות לכבוד השבת והחג, ואליהן הגיעו כל בני הקהילה.

בנוסף לתפילות הקבועות היו ברכות ותפילות קצרות הנאמרות בהזדמנויות שונות, כגון: ברכות לפני הסעודה ולאחריה, 

ועוד. בכלל, ענייני  ופרידה ממנו, הזכרת נשמות, ברית מילה, חתונה, טהרת היולדת  וידוי, תפילת הדרך, ברכה לאורח 

התפילות והברכות תופסים מקום מרכזי בעבודת ה'. לשון התפילות היה געז. הגעז היא שפה אתיופית עתיקה, שאותה 

יודעים רק ה'קסים' ועוזריהם. 

יהודי  במסורת  והטהרה.  הטומאה  דיני  על  וההקפדה  השמירה  הוא  האתיופית  הקהילה  את  המייחדים  הדברים  אחד 

אתיופיה ישנו איסור להיטמא, ולכן כל אדם נזהר תמיד מלהיטמא בכל טומאה שהיא. כך, למשל, נזהרו שלא לגעת במת, 

בנבלה, בנידה וכדו', וכן נמנעו מלגעת בגוי.

במשך כל שנות הגלות המרה לא הפסיקו יהודי אתיופיה לכסוף לארץ ישראל ובעיקר לירושלים, ולחכות ליום שבו יוכלו 

להגיע אליה. כל התפילות מלאות בשבחי ירושלים ובתקווה לגאולה. כל אב סיפר לבנו וכל סב סיפר לנכדו על ירושלים 

עיר הקודש ועל הרי ישראל שמהם גלינו לפני שנים כה רבות.

היו נוהגים מנהגים רבים הקשורים לירושלים; התפללו לכיוון ירושלים, בזמן שחיטת בהמה ראשה של הבהמה היה מופנה 

לירושלים, חג הסגד – אחת הסיבות לקיומו היא הכמיהה והתקווה לירושלים, ועוד.



1414-1429
קיסר אתיופיה איסחק גוזר שכל מי שלא יתנצר לא יירש את אדמת אבותיו. היהודים לא נכנעו ללחצים ולכן נשללה מהם 

האדמה ודבק בהם הכינוי "פלאשים" שפירושו פולשים, חסרי אדמה, זרים.

1552
הרב דוד שלמה בן אבי זמרה )הרדב"ז(, מנהיג 

בני  ההלכה  פי  על  כי  קובע  מצרים,  יהדות 

"ביתא ישראל" הנם יהודים ככל העם. 

1855
דניאל בן חנניה ובנו משה, חברי עדת "ביתא 

ישראל  בארץ  לראשונה  מבקרים  ישראל", 

ונפגשים עם רבני ירושלים.

1862
אבא מהרי, נזיר ומנהיג מ"ביתא ישראל", יוצא 

יחד עם אלפי יהודים במסע רגלי מאתיופיה לעבר ירושלים דרך ים סוף. המסע נכשל לאחר שרבים מתים בדרך.

1864
הרב עזריאל הילדסהיימר, רב גדול בגרמניה, מפרסם 'קול קורא' ובו הוא קובע בבירור את יהדותם של עדת "ביתא ישראל" 

ואת חובת ההצלה והסיוע כלפיהם מכוח הערבות ההדדית היהודית.

1867-1868
יוסף הלוי, מזרחן וחבר בחברת אליאנס, בשיתוף חברת "כל ישראל חברים" )כי"ח( נשלח לבדוק את דבר קיומה של קהילה 

יהודית באתיופיה. הלוי מגלה כי "ביתא ישראל" היא קהילה יהודית לכל דבר.

1888-1892
שנים של בצורות, מלחמות ומגפות באתיופיה, בהן נספו כשליש מיהודי אתיופיה. בשנים אלה החלו יהודים להמיר את 

דתם על מנת לשרוד ולהשיג מעמד כלכלי-חברתי טוב יותר. כך החלה להיווצר קהילה יהודית נבדלת שנוהגת במנהגי 

הנוצרים, שלאחר מכן כונתה בכינוי הגנאי "פלאשמורה".

1904
ד"ר יעקב פייטלוביץ, היסטוריון ותלמידו של יוסף הלוי, מבקר באתיופיה ומחזק את עובדת קיומה של הקהילה היהודית 

"ביתא ישראל" באתיופיה. ד"ר פייטלוביץ פעל רבות לטובת העדה ולהכרת קהילת "ביתא ישראל" בקרב יהדות העולם.

נקודות ציון היסטוריות חשובות

  

הרדב"ז נשאל : "מי שקנה עבד מאותם היהודים הדרים בארץ כוש, איך יתנהג 

עמו - אם יוצא בשש או לא וכל הדינים הנוהגים בעבדים אם נוהגים בו או לא". 

שאלה זו מתייחסת לעבד אתיופי מבני הפלאשים, שככל הנראה נמכר בשוק 

העבדים במצרים. על כך משיב הרדב"ז: "הלכך זה שקנה העבד כיוון שנתברר 

לו שהוא יהודי, אין זה אלא פדיון שבויים, לא קניין עבדים, והמצווה היתה מוטלת 

על כל ישראל לפדותו כדי שלא ייטמע בין העכו"ם...". ובהמשך התשובה מבאר 

הרדב"ז את דעתו הברורה בנושא היהודים מחבש: "אבל אלו הבאים מארץ כוש 

הם משבט דן בלי ספק ומפני שלא היו ביניהם חכמים בעלי קבלה תפסו להם 

פשטי הכתובים, אבל אם היו מלמדים אותם לא היו פוקרים בדברי רבותינו ז"ל 

והוי כתינוק שנשבה לבין הגויים" )שו"ת דברי דוד, הלכות אישות סי' ה' וכן בשו"ת 

רדב"ז ח"ז תקנת עגונות סי' ה'(.
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1908
בין  איגרות  חילופי  היו  זו  בשנה 

ישראל'  'ביתא  קהילת  וזקני  כהני 

לבין רבנים בקהילות שונות ברחבי 

שהביא  לאיגרת  כמענה  אירופה. 

בשובו ממסעו  פייטלוביץ  ד"ר  עמו 

צבי  הרב  חיבר  לאתיופיה  הראשון 

שמואל מרגליות איגרת עליה חתמו 

משמונה  רבנים  ושלושה  ארבעים 

האיגרת  שונות.  מדינות  עשרה 

תורגמה לאמהרית ובה דברי חיזוק 

ועידוד כנגד המיסיון. במהלך מסעו 

השני של ד"ר פייטלוביץ נמסרה לו 

אגרת תשובה החתומה בידי עשרים 

הקהילה.  וזקני  מכהני  ושלושה 

אחיהם  אל  פונים  הם  זו  באיגרת 

על  להם  מודים  בעולם  היהודים 

תקוותם  את  ומדגישים  התמיכה 

לשובם המלאה לחיק עם ישראל.

1924
בית ספר יהודי ראשון מוקם באדיס 

אבבה על ידי ד"ר פייטלוביץ. למנהל 

בית הספר נבחר עמנואל תמרת, בן 

עדת "ביתא ישראל".

1936-1941
הצבא האיטלקי כובש את אתיופיה. הקיסר היילה סלסה גולה מארצו ונפסקת הפעילות היהודית במדינה; בית הספר 

היהודי באדיס אבבה נסגר. 

1941-1970
יהודי  ומצבם של  ישראל  מדינת  דיפלומטיים עם  מכונן קשרים  הוא  אתיופיה.  קיסר  להיות  חוזר  היילה סלסה  הקיסר 

אתיופיה משתפר.

1955
קבוצת נערים ונערות בני עדת "ביתא ישראל" )תלמידיו של יונה בוגלה( מגיעים מאתיופיה לישראל במטרה ללמוד

עברית ויהדות, על מנת לחזור לאתיופיה וללמד את בני העדה. הקבוצה, שמנתה 12 צעירים וצעירות, שהתה במוסד 

החינוכי כפר בתיה. 

"...ברוך ה' אלקי ישראל, אלקי כל רוח וכל בשר. 

איגרת הנשלחת מאת קהילות ישראל אשר בחבש אל אחינו, קהילות ישראל בכל העולם. 

שלום, שלום לכם בני ישראל, מה שלומכם? האיגרת ששלחתם אלינו בידי מורנו יעקב נח 

בן משה פיטלוביץ הגיעה אלינו וגרמה לנו נחת. 

לפנים היה עצם קיומכם ידוע לנו רק מן השמועה, אולם עכשיו הננו בטוחים בדבר ואנו 

שמחים מאוד על כך. 

הידיעות שקיבלנו מכם חיזקו וניחמו את לבנו. אנו נמצאים בצרות רחמו עלינו והתפללו 

בעדנו.

 תודה לאל, אלהי ישראל, אנו מחזיקים עד היום הזה באמונתנו, באל אחד ושומרים את 

תורת משה. 

אלקים מנע עד עתה כליון זרע יעקב בארץ חבש. 

לפנים סבלנו צרות ומצוקת ורבים מאתנו עברו בעל כורחם לנצרות. 

אמונת  לפי  יחיה  אחד  רוצה שכל  מנליק  טוב.  מלך  ישראל,  לאלהי  תודה  לנו,  יש  עכשיו 

אבותיו, 

יתן לו אלקים חיים ארוכים, אבל כיון שאין לנו בתי ספר וספרינו נשמדו,

 הדיחו המיסיונרים את אחינו, בחלקם ביניהם את ספרי אמונתם.

עתה כששמענו תודה לאל, את בשורתכם הננו שמחים מאוד, עתה יש תקוה לבני ישראל 

בחבש. 

מאז בואו של מורנו יעקב נושאים כל בני ישראל את עיניהם אליכם, אם נקבל ספרים, בתי 

ספר ומורים כדי שילדינו יוכלו ללמוד, נהיה מרוצים מאוד.

־ בכוחותינו אנו לא נוכל להגיע לכך. אנו מתפללים לאל שיאריך ימים לכל בני ישראל ול

מורנו יעקב.

 עוד אנו מתפללים כי האל יאחד אותנו כולנו איש עם אחיו.

ישמור ה' אלקי אברהם, יצחק יעקב ומשה את מורנו יעקב נח בן משה.

איגרת חכמי 'ביתא ישראל' תרס"ט



חג הסגד

1973
אתיופיה מנתקת את קשריה עם ישראל בעקבות החלטה של 'ארגון אחדות מדינות אפריקה' על ניתוק הקשרים עם  �

ישראל.

הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל מוציא פסק הלכה שבו הוא קובע כי יהודי אתיופיה הנם יהודים כדת וכדין ויש  �

לפעול להעלאתם לישראל.  

1974
 מבצע כור: שבעה יהודים אתיופים מגיעים לארץ תחת מסווה של עובדי מכתש. המבצע נחשף, ועקב כך יהודים אחרים 

הממתינים לעלות לארץ נתפסים ומעונים על ידי ממשלת אתיופיה. 

1975
וועדה בין משרדית מחליטה להחיל את "חוק השבות" על יהודי אתיופיה.

1977
מנחם בגין עולה לשלטון ומורה לראשי המוסד "הביאו לי את אחיי יהודי אתיופיה". דייב קמחי, שהיה ראש אגף מבצעים 

במוסד, יחד עם דניאל איש המוסד נוחתים באדיס אבהה וסוגרים עסקה עם מנגיסטו, שליט אתיופיה: נשק תמורת יהודי 

אתיופיה.

1979
דניאל איש המוסד פוגש את פרדה אקלום, פורץ הנתיב הסודני בחרטום, ושניהם מתחילים 

לתכנן את יציאת יהודי אתיופיה דרך סודאן. 20 צעירים חוצים את הגבול מאתיופיה לסודאן 

בסיוע המוסד, ומוברחים לארץ. בהגיעם הם כותבים למשפחותיהם באתיופיה, וכך מתחיל 

המסע הגדול של יהודי אתיופיה לארץ דרך סודאן.

1984-1985
מבצע משה - מבצע עליית יהודי אתיופיה לישראל ממחנות פליטים ומחנות מעבר בסודאן. לאחר מסע מפרך פיזית 

ונפשית לסודאן, עלו במבצע זה 8,000 יהודים, מתוכם 1,500 ילדים ונוער ללא הורים שנקלטו בפנימיות ברחבי הארץ. 

במהלך המסע וההמתנה בסודאן מתו כ-4,000 יהודים מרעב וממחלות, ועל ידי שודדי דרכים.

קטע מתוך ספר שכתב יצחק מלקו, אסיר ציון בכלא באתיופיה: 

שתי ידיי נכבלו בחוט דק, הן הוכנסו בכפיפה, מתחת לשתי רגליי. 

בין הידיים הכבולות לבין הרגליים הונח מוט עץ. 

זאת כדי למנוע ממני לעמוד על רגליי, להתיישר.. 

החוקר החל להנחית על גופי ועל פניי מהלומות כבדות. בשוט שלעולם איננו נשבר. 

החוקר התהלך אנה ואנה ומדי פעם "בחר" להנחית עלי את המכה הנוראה.

 כל מכה גרמה לך להתייסר. "אז מי אמר לך להבריח יהודים?", "מי המנהיגים שלכם?", "מהיכן מגיע לך הכסף? 

"היו השאלות החוזרות.
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 כל תשובה שלילית גררה מיד חבטה נוספת. אחת המכות פגעה במוט העץ, שהפריד בין שתי ידי כבולות, לבין 

רגליי. מוט העץ נשבר וחלקו קפץ בעוצמה ישר לפרצופי. 

לא זכרתי יותר מאומה. איבדתי את הכרתי. רק במרפאה הבנתי את גודל האסון: איבדתי את עיני השמאלית. חבול 

ושבור שכבתי במיטה במשך שבוע ימים. 

בצעד יוצא דופן אפשרו הסוהרים לאמי לבקרני. רק אז נודעה לי סיבת ה"נדיבות": 

הם מסרו לידה את בגדיי המגואלים בדם וביקשו ממנה לכבסם. יותר מאוחר הבנתי, שבדרך זו ניסו לשבור את 

רוחי. הם האמינו, שלמראה הדמעות והבכי הגדול של אמא לא אוכל לעמוד, אשבר, ואסגיר את רשימת הבורחים. 

אבל אני לא נשברתי. 

מיהרתי לחבוש לראשי כובע גדול, כדי שאמא לא תבחין בצלקות. 

ידעתי שכל צלקת בפניי או בראשי, הם כנעיצת מסמר בליבה.17 חודשים של עינויים, סבל והשפלה עברו עלי 

בכלא "קרצלה" הידוע לשמצה בעיר גונדר. כשהתעוררתי לאחר שהכרתי שבה אלי, הבנתי כי איבדתי את הראייה 

בעיני השמאלית. הייתי מוטל על דרגש במרפאת בית הסוהר. הסוהרים שהתקבצו בחדר היו משוכנעים כי הנה 

בעוד רגע קט, אתפרץ בצעקות חימה ובבכי. ואני, עד כמה שהדבר ייראה מוזר, שכבתי דומם וחיוך על שפתיי.

כששאלו אותי בצעקות: "למה אתה מחייך???" עניתי להם בכוחותיי האחרונים:

לא נורא, עין אחת בשביל ירושלים... "

"עין אחת בשביל המדינה" מתוך "חלום בין סורגים"/ יצחק מלקו

1990
 שארית יהודי אתיופיה, מתחילים להגיע לאדיס-אבבה ולחזור בתשובה.

1991
מבצע שלמה – תוך 36 שעות הועלו לארץ מאדיס אבבה 14,500 מבני "ביתא ישראל" ברכבת אווירית. עשרות מטוסים 

נטלו חלק במבצע עלייה מרשים ומפואר שלא היה לו תקדים בתולדות המדינה.

1993-2013
במהלך שנים אלו מגשימים כ-50,000 יהודים משארית יהודי אתיופיה את חלומם להגיע לארץ ישראל. הם עולים לאחר 

שנים של המתנה קשה בעוני, רעב ומחלות, תוך התנכלויות מצד הנוצרים בערים אדיס אבבה וגונדר.

"והיה ביום ההוא, יוסיף ה' שנית לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער 
ומחמת ומאיי הים. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" 

)ישעיהו, י"א, יא-יב(



מטרות הפעולה:
החניך יכיר את חג הסגד – מהלך היום והמשמעויות שלו.. 1

החניך יבין שאחת מהמטרות החשובות של חג הסגד היא חשבון נפש קהילתי, ציבורי ותיקון עוולות חברתיות.. 2

חיבור החניך לרעיון הצדק החברתי בעם ישראל, ולכך שהאחריות לשינוי מוטלת על כל אחד. . 3

מהלך הפעילות:

חלק א':

מחלקים את השבט לקבוצות )בהתאם לגודל השבט(. כל קבוצה מקבלת דף שאלות מקיף על חג הסגד. המטרה של כל 

קבוצה היא לענות על השאלות כמה שיותר מהר, כאשר הקבוצה שמסיימת ראשונה מקבלת פרס. 

על  לענות  להם  לסייע  שיכולים  מידע(  )קטעי  רמזים  חמישה  יש  המדריך  בידי  השאלות,  דף  על  לענות  להצליח  כדי 

השאלות. על מנת לקבל את הרמזים החניכים צריכים לאסוף יחד שקיות אשפה. כל שקית אשפה מלאה מזכה את חברי 

הקבוצה ברמז אחד )סה"כ חמש שקיות אשפה – חמשה רמזים(.

לאחר שכל הקבוצות סיימו את השאלות המדריך אוסף את כל הקבוצות יחד ועושים סבב הקראה של התשובות. המדריך 

מקריא את השאלות לפי הסדר וכל קבוצה בתורה צריכה לקרוא תשובה אחת )המטרה של הסבב היא לשמור על כל 

החניכים בקשב יחד(.

כלי עזר:

דף שאלות )ראה בנספח( �

דף שאלות עם תשובות למדריך )ראה בנספח( �

רמזים )ראה בנספח( �

שקיות זבל �

)כל מדריך יכול לבחור כמה שאלות, ואיזה שאלות הוא בוחר לשים בדף השאלות בהתאם לשבט שלו.(

חלק ב':

אפשרות א:

המדריך שואל את כלל החניכים:   .1

 איך הם הרגישו כשהם היו צריכים לאסוף את שקיות האשפה? �

 האם זו עבודה קלה? האם זה היה להם נעים? האם הסניף היה נראה נקי יותר?  �

 האם זה משנה שהסניף נקי או לא?  �

 האם הם חושבים שזו מציאות נעימה שהסניף במצב כזה שיש הרבה אשפה שאפשר לאסוף?  �

לאחר שמגיעים עם החניכים להבנה שמציאות של לכלוך היא מציאות שלילית, ולא טובה.

שואלים אותם: 

סגד - חשבון נפש קהילתי - צדק חברתי 
חבריא א' 
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 האם הם חושבים שיש דרך למנוע את המציאות הזו?  �

 מה הם יכולים לעשות בתור שבט כדי שהסניף יראה אחרת? �

המטרה של המדריך להוביל את החניכים בסיומו של השיח לקבל על עצמם החלטה שתשנה את מציאות הלכלוך בסניף. 

לדוגמא:

o .כל חניך מקפיד לזרוק את הלכלוך שלו לזבל

o .קמפיין מודעות לניקיון הסניף. תליית שלטים ברחבי הסניף/העברת פעולות לשבטים אחרים בנושא

o .בסיום פעילות כל חניך אוסף מהרצפה חמישה לכלוכים לפני שהוא הולך הביתה

ועוד...  

מומלץ לעקוב אחרי ההחלטה ולהזכיר אותה לחניכים גם אחרי סיומו של חודש ארגון.

נחשפו אליהם במהלך החלק הראשון.  המדריך מזכיר לחניכים את המשמעויות השונות של חג הסגד שהם    .2

המדריך מחדד בפני החניכים כי הוא מתמקד במהות אחת: בסגד כיום של חזרה בתשובה חברתית וניסיון לתקן עוולות 

ועיוותים הקיימים בחברה. המדריך יספר לחניכים שבאתיופיה, מתוך רצון שהסגד יהיה יום של חשבון נפש חברתי אמתי, 

מנהיגי הקהילה והזקנים היו מתכנסים יחד ומקבלים על עצמם החלטות לניהול הקהילה ובכך פעלו למען יצירת חברה 

צודקת.

המדריך יחבר את השיח וקבלת ההחלטה למען ניקיון הסניף לתהליך חשבון הנפש החברתי אותו ערכו מנהיגי הקהילה 

ידמה לחניכים את התהליך שהם עשו בתור שבט שרוצה לשנות את הלכלוך בסניף לישיבה של  באתיופיה. המדריך 

הרצון ליצור חברה צודקת ולקחת אחריות על  המנהיגים באתיופיה. בשני המקרים מה שצריך לעמוד לנגד עינינו הוא 

המעשים שלנו בכדי לשנות את המציאות.

אפשרות ב:

המדריך מספר לחניכים שעושים 'ועידה שבטית'. )מומלץ להכין מראש שלט גדול ולתלות במרכז החדר(  .1

כל קבוצה )מהפעילות בחלק א'( צריכה לחשוב על משהו שמפריע לה בהתנהלות החברתית בשבט או בסניף ושחברי 

הקבוצה היו רוצים לשנות, וכותבת את הדברים על דף )ראה נספחים(.

אחרי שכל קבוצה בוחרת בעיה מסוימת היא צריכה לחשוב איך אפשר לשנות את ההתנהלות הזו. מה עליהם כחברי 

השבט לעשות בכדי לשנות את ההתנהלות או למנוע את הבעיה? 

אותו  לעשות  עצמם  על  יקבלו  השבט  חברי  אחד שאם  על מעשה  לחשוב  צריכה  קבוצה  כל  בקבוצה,  דיונים  לאחר 

המציאות הבעייתית תשתנה. 

בכדי להקל על החניכים אפשר לתת להם דוגמא:

התנהלות שמפריעה לי? מציאות בעייתית – הסניף מלוכלך.

מעשה שהשבט יכול לקחת על עצמו: להקפיד לזרוק את האשפה לפח ולא על הרצפה. 

אחרי שנותנים לכל קבוצה כמה דקות לחשוב ולכתוב את ההצעה שלהם על דף )ראה נספחים(,

כל קבוצה בתורה מציגה את הבעיה שהפריע לה ואת ההצעה שלה לשינוי המציאות. 

בסיום ההצגה של כל קבוצה, חברי השבט יצביעו האם הם רוצים לקבל על עצמם את ההצעה בכדי לשנות את המציאות 

ובכך ליצור חברה יותר צודקת בשבט/בסניף.

כלי עזר:

 דפים לכתיבת הבעיה וההצעה לכל שבט� 
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 דפים צבעוניים קטנים לניהול ההצבעה בעד ונגד )לא חובה, יכול לשדרג את האווירה של ההצבעה.(� 

נחשפו אליהם במהלך החלק הראשון.  המדריך מזכיר לחניכים את המשמעויות השונות של חג הסגד שהם    .2

המדריך מחדד בפני החניכים כי הוא מתמקד במהות אחת: חג הסגד כיום של חזרה בתשובה חברתית וניסיון לתקן עוולות 

ועיוותים הקיימים בחברה. המדריך יספר לחניכים שבאתיופיה, מתוך רצון שחג הסגד יהיה יום של חשבון נפש חברתי 

אמתי, מנהיגי הקהילה והזקנים היו מתכנסים יחד ומקבלים על עצמם החלטות לניהול הקהילה ובכך פעלו למן יצירת 

חברה צודקת.

המדריך ידמה את התהליך של 'הועידה השבטית' שהם חוו בתור שבט לישיבה של המנהיגים באתיופיה. בשני המקרים 

הייתה התבוננות על המציאות במטרה ליצור חברה צודקת, ולקחת אחריות על המעשים בכדי לשנות את המציאות.

חלק ג':

סיכום

בפעילות זו למדנו מעט על יהודי אתיופיה, מקורו של חג הסגד, ההכנות לקראתו והמשמעויות שלו. ראינו איך כל מנהג 

בחג מתקשר עם המסר המרכזי של החג – כיסופים לציון ותפילה לשוב אליה בקרוב. 

חג הסגד הוא חלק מהשורשים של העם היהודי, ובמהותו הוא משמעותי ורלוונטי גם בימינו. חשוב להדגיש לחניכים כי 

גם בדורנו עם ישראל נמצא במקום שיש צורך לחדש את הברית עם ה', להתפלל על הגעגועים והכמיהה לחזור לירושלים 

בה בית המקדש בנוי, ויש צורך ביום של חשבון נפש כללי, חברתי, בכדי ליצור חברה יותר צודקת וראויה להשראת השכינה 

ובניין בית המקדש.
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דף שאלות

יהודי אתיופיה מכונים בשם? _______________________________________________________  .1

מהו החלום הגדול של היהודים באתיופיה? ______________________________________________   .2

איך קראו למנהגי הקהילה באתיופיה ומה היה תפקידם? ___________________________________  .3

_________________________________________________________________________________

מה הפירוש של המילה סגד? _______________________________________________________   .4

 _______________________________________________________ הסגד?  חג  של  התאריך  מה   .5

צטטו את הפסוקים בתנ"ך שמספרים לנו על חג הסגד: ____________________________________  .6

_______________________________________________________________________________________

מנו שלוש סיבות מדוע חוגגים את חג הסגד?  .7

_______________________________________________________________________________ א. 

_______________________________________________________________________________ ב. 

_______________________________________________________________________________ ג. 

 _____________________________________________________ הסגד?  בחג  אוכלים  היו  האם   .8

החג?_____________________________________________  בבוקר  הקהילה  בני  עושים  היו  מה   .9

ה"אורית"?_________________________________________________________________  מהי   .10

_______________________________________________ גבוה?  הר  על  היה  הסגד  מעמד  מדוע   .11

_________________________________________ אבן?  ראשם/גבם  על  שסחבו  אנשים  היו  מדוע   .12

מה היו עושים על ראש ההר? _______________________________________________________  .13

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ מההר?  כשיורדים  הטקס  בסיום  עושים  היו  מה   .14

___________________________________ הסגד?  חג  שאחרי  ביום  הקהילה  מנהיגי  עושים  היו  מה   .15

_______________________________________________________________________________

איפה בארץ חוגגים את חג הסגד? ___________________________________________________  .16



חג הסגד

רמזים

קהילת יהודי אתיופיה היא קהילה עתיקה שנותקה בתקופה קדומה משאר קהילות ישראל. 
ה'ֵקסים'. ה'קס'  'ביתא ישראל'. בראש הקהילה עמדו  הקהילה מכונה בפי אנשיה קהילת 
הוא מעין רב ומנהיג של הקהילה. הוא מלמד את העם תורה ומצוות, אחראי על התפילות 

והברכות ומעורב בכל חיי הקהילה.

במשך כל שנות הגלות המרה לא הפסיקו יהודי אתיופיה להתגעגע לארץ ישראל ובעיקר 
לירושלים, ולחכות ליום שבו יוכלו להגיע אליה.

כל התפילות של הקהילה מלאות בשבחי ירושלים ובתקווה לגאולה. כל אב סיפר לבנו וכל 
סב סיפר לנכדו על ירושלים עיר הקודש ועל הרי ישראל שמהם גלינו לפני שנים כה רבות.

ספר נחמיה פרק ח פסוקים ה'-ו' ופרק ט פס ג'

את הסגד קיימו תמיד על הר גבוה, משום שמקום גבוה נחשב ונתפס כמקום טהור, 

וכן משום שבדרך זו ממחישים ומשחזרים את חוויית מתן התורה, 

כריתת הברית הראשונה בין עם ישראל לקב"ה. 

במהלך העלייה להר חלק מבני הכפר נשאו על גבם או על ראשם אבן 

שסימלה את ההכנעה לפני ה' ואת הרצון לבקש סליחה על החטאים.

בארץ בני הקהילה ממשיכים לשמר את המסורת של חג הסגד בעלייה לירושלים ובתפילה. 
מדי שנה עולים יחד בני הקהילה חמישים יום לאחר יום הכיפורים, בכ"ט בחשוון לטיילת 

ארמון הנציב בירושלים הצופה אל הר הבית.
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יום לפני חג הסגד התכוננו כולם, מקטן ועד גדול, בהתרגשות רבה לקראת החג. נהוג היה 

להכין את בגדי החג ולכבסם מראש. הקסים )כוהני הדת( שחטו פרות וכבשים והכינו את 

הבשר לסעודה החגיגית בסופו של החג, לאחר הצום. 

השכם בבוקר כל בני הכפר והאורחים שהגיעו טבלו בנהר, ולבשו את בגדי החג, בגדים לבנים 

ונקיים. ה"קסים" הוציאו את ה"אורית" )ספר התורה( בשירה מבית הכנסת, וכך, כאשר ספר 

ַהֵּקִסים היו  ה"אורית" צועד בראש השיירה, צעדו במעלה ההר. כאשר הגיעו לראש ההר, 

קוראים מה"אורית", מתפללים, ומזכירים לקהל את חובתם בזכירת חוקי התורה ושמירתם, 

בכדי שיזכו לשוב לירושלים.

לקראת סיום הטקס כולם היו מבקשים סליחה ומחילה על חטאיהם, כורעים על ברכיהם 

ומשתחווים. בסיום המעמד היו תוקעים בחצוצרות ואומרים "כשם שזכינו לחגוג את החג 

השנה, כך נזכה לקיים אותו בשנה הבאה בירושלים".

היום נחתם כאשר יורדים מן ההר בשמחה ובריקודים אל בית הכנסת, שם התקיימה סעודת 

מצווה. כל הלילה נמשכו החגיגות ולמחרת נוצל היום למפגש בין מנהיגי הכפרים בכדי לדון 

בבעיות השעה בחברה כחלק מחזרה בתשובה כללית מתוך רצון ליצור חברה צודקת.

חג הסגד חל בכ"ט בחשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים, והוא יום של צום, טהרה והתחדשות. 

סגד משמעו: סגידה, השתחוויה. חג הסגד הוא זכר לחידוש הברית בימי שיבת ציון, כאשר 

את  וחידשו  התורה  את  בפניהם  קראו  לירושלים,  הגולים שחזרו  את  אספו  ונחמיה  עזרא 

האמונה בין ישראל לקב"ה. לטקס החג משמעות סמלית לזיכרון מעמד הר סיני.

החג מבטא את הגעגועים לירושלים והתקווה לשוב לארץ ישראל. יהודי אתיופיה האמינו 

שאם הם ישמרו את מצוות ה' הם יזכו להגשים את חלומם לשוב לארץ ישראל ולירושלים. 

הם הבינו שכדי להיות ראויים לשוב לירושלים לא מספיק צום יום הכיפורים, העוסק בתיקון 

על  ויכפר  שיבוא  יום  חברתי,  תיקון  של  נוסף  ביום  צורך  יש  אלא  והפרטי,  האישי  בתחום 

יום של  החטאים של כלל הציבור שנמצא כעת בגלות בגלל מעשיו. לכן, חג הסגד הוא 

חשבון נפש ותיקון ציבורי בכדי ליצור חברה צודקת.
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מפריע לנו ש.....

הצעה לפתרון:



240



מטרות הפעולה:
החניך יכיר את חג הסגד- מהלך היום והמשמעויות שלו.. 1

החניך יבין שאחת מהמטרות החשובות של חג הסגד הוא חשבון נפש קהילתי ותיקון עוולות חברתיות.. 2

חיבור החניך לרעיון הצדק החברתי בעם ישראל, ולכך שהאחריות לשינוי מוטלת על כל אחד. . 3

החניך יכיר את חג הסגד כפי שהוא מתקיים היום בארץ, ויברר את החשיבות של המשך קיום החג והבאתו למודעות . 4

כלל הציבור הישראלי.

מהלך הפעילות:

חלק א':

אפשרות א:

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת בריסטול גדול שעליו כתוב טקס שמספר על חג הסגד. בנוסף 

כל קבוצה מקבלת גם כרטיסיות עם מילים שחסרות בטקסט. המשימה של כל קבוצה היא להשלים את הטקסט בעזרת 

הכרטיסיות. הקבוצה שמסיימת ראשונה היא המנצחת.

בסיום התחרות, בוחרים נציג שיקרא את הטקסט בקול רם לכל שאר חברי חב"ב.

כלי עזר:

שני בריסטולים גדולים שעליהם מעתיקים את הטקסט. )נספח 1( �

כרטיסיות שעליהם מעתיקים את המילים להשלמה. )נספח 3 (  �

אפשרות ב:

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות כל קבוצה מקבלת דף שעליו כתוב טקס שמספר על חג הסגד. שתי הקבוצות 

מקבלות זמן קצוב כדי לקרוא את הטקסט ולצבור כמה שיותר מידע. בסיומו של הזמן הקצוב לוקחים את הטקסט ועושים 

חידון בין שתי הקבוצות על חג הסגד. הקבוצה שעונה נכון על כל השאלות היא המנצחת. )ניתן לשכלל את החידון ולבצע 

חידון הימורים( 

כלי עזר:

שני דפי מידע עם טקסט על חג הסגד. )נספח 4(  �

רשימת שאלות על הטקסט. )נספח 5(  �

)אביזרים לשדרוג החידון: שלטי א/ב/ג/ד לכל קבוצה / סוכריות לביצוע הימורים/ ועוד.. (  �

חלק ב':

הרכז מחלק את חברי חב"ב לקבוצות )בהתאם לגודל החב"ב, ניתן גם לבקש מכל חניך לחשוב לבד.( כל קבוצה צריכה 

לחשוב על משהו שמפריע לה בהתנהלות החברתית בחב"ב/ בסניף/ בעיר/ ביישוב/ )כל סניף בהתאמה שלו( ושהיא 

הייתה רוצה לשנות. 

חג הסגד - חשבון נפש קהילתי
חבריא ב'  
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ניתן לפזר ברחבי החדר קטעים שונים מעיתונים כדי לחשוף את החניכים למציאות החברתית בארץ ובכדי לעורר אותם לחשוב 
גדול ומחוץ לקופסא.

אחרי שכל קבוצה בוחרת בעיה מסוימת היא צריכה לחשוב איך אפשר לשנות את ההתנהלות הזו? מה עליהם כחברי 

חב"ב, כמובילי הסניף, לעשות בכדי לשנות את ההתנהלות או למנוע את הבעיה?

לאחר דיונים בקבוצה, כל קבוצה צריכה לחשוב על מעשה אחד שאם חברי חב"ב יקבלו על עצמם לעשות אותו המציאות 

הבעייתית תשתנה. 

)בכדי להקל על החשיבה אפשר לתת להם דוגמא, התנהלות שמפריעה לי, מציאות בעייתית: הסניף מלוכלך.(

לאחר שנותנים לכל קבוצה כמה דקות לחשוב. )אם זה לא בשבת מומלץ שכל קבוצה תכתוב את ההצעה שלה על דף. 

ראה נספח.(

כל קבוצה בתורה מציגה את הבעיה שמפריעה לה ואת ההצעה שלה לשנוי המציאות. 

בסיום הצגה של כל קבוצה, חברי חב"ב יצביעו האם הם רוצים לקבל על עצמם את ההצעה בכדי לשנות את המציאות 

ובכך ליצור חברה יותר צודקת בשבט/בסניף/בשכונה/בעיר/ביישוב...

אפשר שהמתודה הזו תישאר ברובד של שיח בלב. מומלץ לעלות דרגה ולנתב את השיח לעשיה ברחבי השכונה/ העיר/ והיישוב. 
הדיון בבעיות ללא ירידה לפרקטיקה לא יוביל אותנו להיות חברה שלוקחת אחריות על המשעים שלה ויוצרת חברה צודקת. המתודה 

הזו יכולה להוביל את חברי חב"ב לעשות יישום נושא משמעותי בחודש הארגון )ולהמשיכו במשך השנה(.

בסיום ההצבעות הרכז מזכיר לחניכים את המשמעויות השונות של חג הסגד שנחשפו אליהן במהלך החלק הראשון, 

ומחדד בפני החניכים שהוא מתמקד במהות אחת: חג הסגד כיום של חזרה בתשובה חברתית וניסיון לתקן עוולות ועיוותים 

הקיימים בחברה. המדריך יספר לחניכים שבאתיופיה, מתוך רצון שחג הסגד יהיה יום של חשבון נפש חברתי אמתי. מנהיגי 

הקהילה והזקנים היו מתכנסים יחד ומקבלים על עצמם החלטות לניהול הקהילה ובכך פעלו למן יצירת חברה צודקת.

הרכז ידמה את התהליך שעשו יחד חב"ב לישיבה של המנהיגים באתיופיה. בשני המקרים הייתה התבוננות על המציאות 

במטרה ליצור חברה צודקת, ולקחת אחריות על המעשים שלנו כדי לשנות את המציאות.

כלי עזר:

 דפים לכתיבת ההצעה והפתרון לכל קבוצה.� 

 דפים צבעוניים קטנים לניהול ההצבעה בעד ונגד. )לא חובה, יכול לשדרג את האווירה של ההצבעה.( �

חלק ג':

בעקבות מה שלמדנו על חג הסגד מהטקסט, ומתוך ההתנסות בחוויית 'חשבון הנפש' החברתי כמו שהיה נהוג

באתיופיה. ניתן לפתוח דיון בשאלה-

?האם יש עניין להמשיך ולחגוג את חג הסגד גם בארץ הרי לכאורה לפתיי
חת הדיון ניתן להיעזר בקטע- 'להפוך את הסגד לחג לאומי / רני רזנהיים' )מצורף בנספחים(.

מטרת הדיון לגרום לחניכים להבין בעצמם את מקומו של חג הסגד כחג בלוח השנה היהודי ולא בלוח שנה של ישראלים יוצאי 
הקהילה האתיופית בלבד. 

מתודות להעברת הדיון:

V    ניתן לחלק את חב"ב לשתי קבוצות; קבוצה אחת צריכה לטעון טיעונים בעד המשך קיום החג בארץ, וקבוצה שנייה

תטען טיעונים נגד המשך קיום החג. 

V    ניתן לבחור שני מתנדבים; מתנדב אחד צריך לטעון טיעונים בעד המשך קיום החג בארץ, ומתנדב שני צריך לטעון
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טיעונים נגד המשך קיום החג. בכדי שיהיה למתנדבים יותר קל, ניתן לחלק לכל מתנדב דף ובו רשימה של טיעונים בכדי 

לסייע לו לבסס את עמדתו.

V    ניתן לשם במרכז החדר שני כסאות, על כסא אחד מניחים שלט בעד. על הכסא השני מניחים שלט נגד. הדיון מתנהל

בין שני אנשים בלבד. בהתחלה בוחרים שני אנשים שיתחילו את הדיון, במהלך הדיון כל אחד מחברי חב"ב יכול לקום 

ולהחליף את אחד הנציגים שיושב על הכסא. 

V   .פתיחה בשאלה כללית לחברי החב"ב. כל אחד יכול להציג את דעתו בנושא

לסיכום הדיון ניתן לחלק לחניכים ולקרוא איתם יחד את דבריו של הרב שרון שלום:

בחסדי ה' יתברך אשר גמל עם עבדיו חסד,

וקיים הבטחתו לקיבוץ עם הקודש בארץ הקודש,

אל יעלה בלבנו שום שמץ של מחשבה

שהגענו אל התכלית, אל השלמות, אל פסגת ההר,

וכי עלינו לנסות להשליך את העבר.

אדרבה, בימים אלה של פילוג בעם ושל מחלוקות קשות

הגורמות לחוסר יציבות במישור המדיני, הביטחוני, החברתי והרוחני –

יש מקום להמשיך מנהג יפה זה של חג הסגד לפחות ברובד הרעיוני והעמוק.

לעלות לירושלים, לעיר שעושה כל ישראל חברים,

ושם להגביר את האהבה, את הסליחה, ואת השאיפה לסובלנות ולהבנה הדדית.

להגביר את החיפוש המשותף להתחברות ולהתלכדות,

עד אשר "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים",

מתוך "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל".

ואם יהפוך חג הסגד בעתיד לחג לאומי,

יהיה זה שכרנו ותרומתנו לעם קודש בארץ הקודש.

ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם

הרב שרון שלום

לאחר קריאת דבריו של הרב שרון שלום ניתן להעלות לדיון את השאלה כיצד אנחנו חברי חב"ב יכולים לקחת חלק 

בהעלאת המודעות הכלל ישראלית לחג הסגד ולמהותו?
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נספח 1, הטקסט עם מילים להשלים

קהילת יהודי אתיופיה, קהילת __________, לא הפסיקה במשך הגלות המרה להתגעגע 

לארץ ישראל ולירושלים, וחיכתה ליום שבו תשוב אליה.

חג הסְגד, ) מלשון "סגידה", " ________" ( חל בכ״ט בחשוון, 50 יום לאחר ____________, 

ה׳ לעם  בין  ומזכירים את _______ שנכרתה  מקורו בספר _______. בחג זה מחדשים 

את  מזכירים  בחג  הסופר.  עזרא  ידי  על  ציון  שיבת  בזמן  וחודשה   ,__________ ישראל 

______________ ומתפללים על התקווה לשוב לארץ ישראל. בנוסף יום זה היה יום של 

__________ כללי בכדי ליצור חברה צודקת.

ביום הסגד היו _____, טובלים בנהר, ולובשים בגדי חג ______. את הסגד קיימו על הר 

גבוה, משום שמקום גבוה נחשב ונתפס כמקום _____, וכן משום שזה מזכיר את הר סיני. 

בני הכפר היו צועדים יחד לראש ההר בהובלת ה"קסים" שנשאו את __________ )ספר 

ַהֵּקִסים היו קוראים בתורה, מתפללים ומזכירים לקהל את ______  התורה(. בראש ההר 

ה'. לקראת סיום המעמד כולם היו מבקשים _______ על חטאיהם, כורעים  בברית עם 

ומשתחווים ארצה. 

היום נחתם בירידה מן ההר ________________ אל בית הכנסת, ושם התקיימה סעודת 

מצווה. ולמחרת נוצל היום למפגש בין _______ הכפרים בכדי לדון בבעיות השעה בחברה 

כחלק מחזרה _________ כללית מתוך רצון ליצור חברה ________.

בארץ בני הקהילה ממשיכים לשמר את ________ של חג הסגד בעלייה לירושלים ובתפילה. 

מדי שנה עולים יחד בני הקהילה בכ"ט בחשוון לטיילת ארמון הנציב _______ הצופה אל 

הר הבית.
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נספח 2, טקסט עם מילים להשלים והמילים עצמם

קהילת יהודי אתיופיה, קהילת 'ביתא ישראל', לא הפסיקה במשך הגלות המרה להתגעגע 

לארץ ישראל ולירושלים, וחיכתה ליום שבו תשוב אליה.

חג הסְגד, )מלשון "סגידה", " השתחוויה"( חל בכ״ט בחשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים, מקורו 

בספר נחמיה. בחג זה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין ה׳ לעם ישראל במתן 

תורה, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר. בחג מזכירים את הגעגועים לירושלים 

ומתפללים על התקווה לשוב לארץ ישראל. בנוסף יום זה היה יום של חשבון נפש כללי בכדי 

ליצור חברה צודקת.

ביום הסגד היו צמים, טובלים בנהר, ולובשים בגדי חג לבנים. את הסגד קיימו על הר גבוה, 

בני  סיני.  וכן משום שזה מזכיר את הר  ונתפס כמקום טהור,  נחשב  גבוה  משום שמקום 

הכפר היו צועדים יחד לראש ההר בהובלת ה"קסים" שנשאו את ה"אורית" )ספר התורה(. 

בראש ההר ַהֵּקִסים היו קוראים בתורה, מתפללים ומזכירים לקהל את חובתם בברית עם 

ה'. לקראת סיום המעמד כולם היו מבקשים סליחה על חטאיהם, כורעים ומשתחווים ארצה. 

סעודת  התקיימה  ושם  הכנסת,  בית  אל  ובריקודים  בשמחה  ההר  מן  בירידה  נחתם  היום 

מצווה. ולמחרת נוצל היום למפגש בין מנהיגי הכפרים בכדי לדון בבעיות השעה בחברה 

כחלק מחזרה בתשובה כללית מתוך רצון ליצור חברה צודקת.

בארץ בני הקהילה ממשיכים לשמר את המסורת של חג הסגד בעליה לירושלים ובתפילה. 

מדי שנה עולים יחד בני הקהילה בכ"ט בחשוון לטיילת ארמון הנציב בירושלים הצופה אל 

הר הבית.
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נספח 3, כרטיסיות עם המילים להשלמה

'ביתא ישראל'

הגעגועים לירושלים

חובתם

נחמיה

לבנים

מנהיגי

המסורת

השתחוויה

חשבון נפש

סליחה

הברית

טהור

בתשובה

בירושלים

יום הכיפורים

צמים

בשמחה ובריקודים

במתן תורה

ה"אורית"

צודקת
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נספח 4, טקסט על חג הסגד

קהילת יהודי אתיופיה היא קהילה עתיקה שנותקה בתקופה קדומה משאר קהילות ישראל. הקהילה מכונה בפי חבריה: 

'ביתא ישראל'. במשך כל שנות הגלות המרה לא הפסיקו יהודי אתיופיה להתגעגע לארץ ישראל ובעיקר לירושלים, ולחכות 

ליום שבו יוכלו להגיע אליה

( מלשון סגידה, השתחוויה הוא מועד מרכזי בלוח השנה של יהדות אתיופיה. הסיְגד חל בכ״ט בחשוון, 50  חג הסְגד )

יום לאחר יום הכיפורים, בחג זה יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין ה׳ לעם ישראל במתן תורה, 

וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר. מטרת חידוש הברית בכל שנה ושנה היא להזכיר לבני הקהילה את חשיבות 

שמירת מצוות התורה. היבט נוסף של החג הוא הגעגועים לירושלים ותפילה על התקווה לשוב לארץ ישראל. הנחת המוצא 

של יהודי אתיופיה הייתה שכדי להיות ראויים לעלייה לירושלים אין די בצום יום הכיפורים, בתיקון בתחום האישי. אלא, יש 

צורך ביום נוסף של תיקון כללי, חברתי, שיבוא ויכפר על כלל הציבור שנמצא בגלות בגלל העדר יחסי אנוש מתוקנים. לכן, 

49 ימים לאחר התשובה האישית והכפרה של יום הכיפורים, מגיע יום ה-50, יום של חשבון נפש ותיקון עוולות ציבוריות 

בכדי ליצור חברה צודקת.

המקור התנכ"י לחג הוא בספר נחמיה )ח'/ה'-ו' , ט'/ג'(:

ָהֱא-לִֹהים  ֶאת-יי  ֶעְזָרא,  ַוְיָבֶרְך  ָכל-ָהָעם.  ָעְמדּו  ּוְכִפְתחֹו,  ָהָיה;  ל-ָהָעם  ּכָ י-ֵמַעל  ּכִ ָכל-ָהָעם,  ְלֵעיֵני  ֶפר  ַהּסֵ ֶעְזָרא  ח  ְפּתַ ַוּיִ  "
ְתַוּדּו ַעל-ַחּטֹאֵתיֶהם, ַוֲעוֹ נֹות,  ַעְמדּו, ַוּיִ ִים ָאְרָצה... ַוּיַ ֲחוּו ַליי, ַאּפַ ּתַ ׁשְ דּו ַוּיִ ּקְ מַֹעל ְיֵדיֶהם, ַוּיִ ֲענּו ָכל-ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן, ּבְ דֹול; ַוּיַ ַהּגָ
ֲחִוים, ַליי ֱא-לֵֹהיֶהם."  ּתַ ים ּוִמׁשְ ֵסֶפר ּתֹוַרת יי ֱא-לֵֹהיֶהם, ְרִבִעית ַהּיֹום; ּוְרִבִעית ִמְתַוּדִ ְקְראּו ּבְ קּומּו, ַעל-ָעְמָדם, ַוּיִ ֲאבֵֹתיֶהם. ַוּיָ

בחג הסגד עצמו טבלו כולם בנהר, לבשו בגדים לבנים והתאספו בבית הכנסת. ה"קסים" הוציאו את ה"אורית" בשירה 

מבית הכנסת, וכך, כאשר ה"אורית" צועד בראש השיירה צעדו במעלה ההר. חלק מן העולים נשאו על גבם או על ראשם 

אבן שסימלה את ההכנעה לפני ה' ואת הרצון לבקש סליחה על החטאים. כאשר הגיעו לראש ההר, ַהֵּקִסים היו קוראים 

מה"אורית", מתפללים, ומזכירים לקהל את חובתם בזכירת חוקי התורה ושמירתם, בכדי שיזכו לשוב לירושלים.

לקראת סיום הטקס כולם היו מבקשים סליחה ומחילה על חטאיהם, כורעים על ברכיהם ומשתחווים. בסיום המעמד היו 

תוקעים בחצוצרות ואומרים "כשם שזכינו לחגוג את החג השנה, כך נזכה לקיים אותו בשנה הבאה בירושלים".

היום נחתם בירידה מן ההר בשמחה ובריקודים אל בית הכנסת, שם התקיימה סעודת מצווה. כל הלילה נמשכו החגיגות 

ולמחרת נוצל היום למפגש בין מנהיגי הכפרים בכדי לדון בבעיות השעה בחברה כחלק מחזרה בתשובה כללית מתוך 

רצון ליצור חברה צודקת.

בארץ בני הקהילה ממשיכים לשמר את המסורת של חג הסגד בעלייה לירושלים ובתפילה. מדי שנה עולים יחד בני 

הקהילה בכ"ט בחשוון לטיילת ארמון הנציב בירושלים הצופה אל הר הבית.

בכ"ז סיוון תשס"ח נקבע בכנסת חוק 'חג הסגד'. מתאריך זה חג הסגד הוא מועד רשמי במדינת ישראל, ולא חגה של 

קהילת יהודי אתיופיה בלבד. 

 

 הסגד?מה זה חג  -אז

"תחינה"( והוא  - ምህልላמלשון "סגידה", " השתחוויה" הוא שמו העממי של חג הֶמֶהלַלה )  ሰግድסיְגד, 

יום  לאחריום  05מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה. חג הסיְגד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון, 

 ,במתן תורה ין ה׳ לעם ישראלמחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בהכיפורים, בחג זה יהודי אתיופיה 

יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש  בהר סיני, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר.

 שמירת מצוות התורה.  -הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקנו בברית 
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נספח 5, שאלות לחידון

יהודי אתיופיה מכונים בשם? )'ביתא ישראל'(  .1

מה הפירוש של המילה סגד? )סגידה, השתחוויה(  .2

מהו החלום הגדול של היהודים באתיופיה שהתבטא בעיקר בחג הסגד? )לשוב לירושלים(  .3

מה התאריך של חג הסגד? )כ"ט בחשוון(  .4

כמה ימים לאחר יום הכיפורים חל הסגד? )50(  .5

מה המקור התנכי לחג הסגד? )ספר נחמיה(  .6

מדוע חוגגים את חג הסגד? סיבה אחת? )מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין עמ"י לקב"ה במתן   .7

תורה וחודשה בימי שיבת ציון(  

מדוע חוגגים את חג הסגד? סיבה אחת? )תפילה לחזרה לארץ ישראל ולירושלים(  .8

מדוע חוגגים את חג הסגד? סיבה אחת? )יום של חשבון נפש חברתי כללי(  .9

האם היו אוכלים בחג הסגד? )בבוקר היו צמים וכשהיו יורדים מההר היו אוכלים סעודת מצווה(  .10

בחג הסגד עצמו בני הקהילה היו? )טובלים בנהר, לובשי בגדים לבנים מתאספים בבית הכנסת, צועדים   .11

לראש ההר...(  

בגדי החג שלבשו היו בצבע? )לבן(  .12

מהי ה"אורית"? )ספר התורה(  .13

לאן צעדו בני הכפר? )לראש ההר(  .14

מדוע מעמד הסגד היה על הר גבוה? )מקום טהור, מזכיר את הר סיני(  .15

מה היו עושים על ראש ההר? )מתפללים, קוראים בתורה, משתווים לפני ה', מבקשים סליחה...(  .16

מה היו עושים בסיום המעמד? )יורדים בשירה וריקודים ואוכלים סעודת מצווה(  .17

מה היו עושים מנהיגי הקהילה יום אחרי חג הסגד. )מנצלים את היום לדון בבעיות חברתיות(  .18

איפה בארץ חוגגים את חג הסגד? )בירושלים, טיילת בארמון הנציב(  .19

מתי נקבע חוק חג הסגד בכנסת? ) כ"ז סיוון תשס"ח(  .20
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מפריע לנו ש.....

הצעה לפתרון:
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נושא: 
העלאת המודעות לסיפורו של אברה מנגיסטו

פתיחה: 
במדינת ישראל מתרחשים כל מיני אירועים; לפעמים הם נוגעים בנו יותר ולפעמים פחות. אירועים שנוגעים בנו הם בדרך 

כלל אירועים שמדברים אלינו, שיש לנו חיבור אישי אליהם. לצערנו, אין סיפורו של אברה מנגיסטו נמצא דיו במודעות 

שלנו, ואנו רוצים להכיר אותו עוד, כחלק מנושא הקיץ 'אני ועמי'.

מטרות הפעולה: 
סיפורו של אברה מנגיסטו ייחשף לחניכים. 1

החניכים ירגישו את הקשר שלהם לכל אחד מעם ישראל. 2

החניכים יפעלו למען העלאת הנושא למודעות בסניף, בשכונה, ביישוב או בעיר. 3

מקורות להרחבה: 
o :כתבות מהאינטרנט על אברה מנגיסטו ועל משפחתו

כתבה בחדשות 2:

http://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2015/Article-c5aa0659d497e41004.ht

כתבה באתר 'שיחה מקומית':

http://mekomit.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7

%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94-

/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95

:YNET כתב באתר

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4820383,00.html

 

חבריא א'  

אברה הוא עמי
משך: 35–60 דק'  
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פוסטים שפרסם אלחנן שטיגליץ, ראש מחלקת הדרכה בתנועה:

source=feed_text&story_id=10154319087009242?מחזירים_את_אברה_הביתה/https://www.facebook.com/hashtag

&pnref=story

 ריאיון עם שטיגליץ ברשת ב על אברה מנגיסטו:

https://www.youtube.com/watch?v=JgU5HmqAm3A

 ציוד נדרש: 
גיליון שכתוב עליו 'אברה מנגיסטו'  �

כרטיסיות עם משימות )נספח 1( �

אביזרים לביצוע המשימות: כדור, כוסות חד-פעמיות ושקיות זבל  �

חתיכות פאזל )נספח 2(  �

ציוד לעשייה להעלאת המודעות �

גוף הפעולה:

א. מי הוא בכלל?

V   "?הניחו לפני החניכים גיליון שכתוב עליו 'אברה מנגיסטו'. שאלו אותם: "מה זה? מי זה

אם הם יודעים מיהו אברה מנגיסטו, שאלו אותם שאלות ספציפיות יותר )מהיכן הוא בארץ? בן כמה הוא? מהם שמות 

הוריו? ועוד( כדי להגיע לנתונים שאין הם יודעים. 

V    לאחר תגובת החניכים לשאלותיכם הסבירו להם שכדי לענות על השאלה עליהם למלא כמה משימות )נספח 1(. כל

משימה שתבוצע על ידי כלל החניכים תזכה אותם בחתיכת פאזל )נספח 2(. הפאזל יכיל מידע שיכול לעזור להם לענות 

על השאלה 'מיהו אברה מנגיסטו?'. חשוב שתדגישו לחניכים שכדי לקבל את חתיכת הפאזל המשימה צריכה להתבצע 

על ידי כל החניכים. אם לא כל החניכים שותפים בביצוע המשימה אל תתנו לחניכים את חתיכת הפאזל – תנו להם את 

המשימה הבאה.

אם מתאים לגודל השבט: מומלץ לחלק את השבט לשתי קבוצות ולערוך תחרות בין הקבוצות – מי  שמרכיבה את הפאזל ראשונה 
תוכל לענות על השאלה ראשונה.

אם יש צורך לקצר את הפעולה אפשר לצמצם את המשימות ולתת שתיים-שלוש חתיכות פאזל בתמורה לכל משימה שהחניכים 
מילאו.

ב. הוא קשור אליי?

V    הרכבת הפאזל –  לאחר סיום ביצוע כל המשימות תנו לחניכים אפשרות להרכיב את הפאזל, לקרוא את מה שכתוב

בו ולענות לכם על השאלה 'מיהו אברה מנגיסטו?'.
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V    חשוב שתתנו מקום לחניכים לבטא את המחשבות ואת הרגשות שסיפורו של אברה מעורר בהם. אתם יכולים לשאול

אותם: מה אתם חושבים על הסיפור? האם הסיפור מעורר בכם רגש כלשהו? ועוד. מדובר בסיפור לא פשוט, ותפקידכם 

כמדריכים להיות ערים לרגשות שהסיפור מעורר בקרב החניכים. 

דיון – שאלו את החניכים:

מה היה קורה לו לא כל החניכים היו ממלאים את המשימה?  �

מה זה חשוב אם חניך אחד לא השתתף? זה רק חניך אחד, למה הימנעותו מהשתתפות משפיעה על כולם? �

נסו דרך השאלות לעורר בחניכים את ההבנה שמשהו שקורה לחניך אחד מהשבט משפיע על כלל השבט; חניך אחד 

שלא מילא את המשימה משפיע על כל השבט.

כדי לחדד את ההבנה הזו ניעזר במתודה של הפאזל. שאלו את החניכים:

לו חסרה חתיכה אחת של פאזל, האם הייתם מצליחים לקרוא את מה שהיה כתוב בו? האם יכולתם לענות על  �

השאלה מיהו אברה מנגיסטו?

זו רק חתיכה אחת של פאזל – למה החוסר משפיע על כולו?  �

כאשר חתיכה אחת של פאזל חסרה איננו יכולים לקרוא את כל הכתוב בפאזל; חתיכה אחת שחסרה משפיעה על כל 

התמונה. כך גם בשבט, חניך אחד שחסר או שאינו משתתף משפיע על כל השבט )אפשר לתת דוגמאות נוספות של 

מצבים של השפעה חיוביות ושליליות(.

אם החניכים לא הצליחו למלא חלק מהמשימות כולם יחד, וחסרים להם חלקים מהפאזל, קיימו את הדיון לפני הרכבת הפאזל, 
ורק בסיומו תנו לחניכים את החתיכות החסרות כדי שיוכלו להרכיבו ולענות על השאלה מיהו אברה מנגיסטו.

   V סיכום ביניים: ראינו שחלק אחד שחסר בפאזל פוגם בשלמות הפאזל כולו. כך גם בתנועה ובעם ישראל – חניך אחד

שלא השתתף במשימה חסר לשאר החניכים ולשבט כולו. כאשר סניף, מחוז או חבר בתנועה נפגע או חסר, התנועה כולה 

תושפע ותרגיש בחיסרון. כאשר מישהו מעם ישראל אינו נמצא אתנו, כאשר יש בעיות לכל מיני אנשים, החוסר המקומי 

פוגם בשלמות של עם ישראל והעם כולו נמצא חסר. לפעמים אנחנו מתעלמים מהפגיעה ומההשפעה של הדברים עלינו 

כעם, אבל בעומק אנחנו כמו פאזל שחתיכה בו חסרה, ואינו יכול להיות שלם בלי השלמות של כל חלקיו.

V    אברה מנגיסטו הוא בוגר התנועה וחלק מעם ישראל. אברה לא נמצא אתנו עכשיו, ומשפחתו של אברה עוברת

ימים מאוד לא פשוטים. מה שהם עוברים יכול לעבור לידינו, אנחנו יכולים לחשוב שזה לא קשור אלינו ולא משפיע עלינו, 

אבל באמת אנחנו עם אחד ומה שקורה לאברה ולמשפחתו קשור אלינו! אברה הוא חלק מאתנו! מה שקורה לו משפיע 

על כולנו! יהודי שנמצא כרגע במצוקה, משפחה שנמצאת בדאגה ובחוסר אונים, משפיעים עלינו כעם, כסניף, כשבט 

וכאנשים פרטיים. 

ג. הוא קשור לכולנו << יוצאים לעשייה!

אנו מאמינים שיש לנו אחריות להעלות את המודעות בחברה לסיפור של אברה. נוסף על כך חשוב לנו שהחניכים יתחברו 

לאברה מתוך עשייה פעילה. לכן בחרו משימה אחת שתמלאו עם החניכים כדי להגביר את המודעות לסיפור של אברה. 

אפשר לשבת עם החניכים ולחשוב ִאתם מה הם היו רוצים לעשות כדי להעלות את המודעות לסיפור של אברה בסניף, 

בשכונה, ביישוב או בעיר. 

אפשרות נוספת היא שאתם המדריכים תחליטו על פעילות ותבצעו אותה עם החניכים בסוף הפעולה. 

רעיונות לעשייה ולהעלאת המודעות לסיפורו של אברה מנגיסטו:

V   .הכנת שלטים לרפואתו של אברה )אברה בן אגרנש( ותלייתם בסניף או בבית הכנסת

V   .הכנת שלטים גדולים להעלאת המודעות לסיפורו של אברה ותלייתם בסניף או במקומות מרכזיים בשכונה, ביישוב או בעיר
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V   .הכנת דפי מידע קצרים עם סיפורו של אברה וחלוקתם במקומות מרכזיים בשכונה, ביישוב או בעיר

V   .הובלת תפילה בסניף לשלומו של אברה

V   .ערב לימוד לשלומו של אברה

V   .אמירת תהילים משותפת לשלומו של אברה

V   .כתיבת מכתבי חיזוק, תמיכה והערכה למשפחתו של אברה

סיכום:

במהלך הפעולה נחשף לחניכים סיפורו של אברה מנגיסטו. הם חוו פעילות שממחישה את הקשר שלנו לכל אחד בעם 

ישראל ואת הצורך שלנו בכל אחד ואחד מהעם. אברה הוא חלק מעם ישראל ולכן הסיפור האישי שלו משפיע עלינו 

וקשור אלינו. כדי להתחבר לסיפור ברמה האישית ולהעלות את המודעות אליו חשוב שהחניכים יצאו לעשייה.



חג הסגד

נספחים

נספח 1 – משימות
שימו לב – בחלק מהמשימות יש קווים שאתם צריכים להשלים בהתאם למספר החניכים ולאופי של השבט שלכם. נוסף על כך אתם 
מוזמנים להשתמש בכרטיסייה הריקה ולהוסיף משימות שיתאימו לחניכים שלכם. חשוב שהמשימות שאתם מוסיפים יהיו ניתנות 

לביצוע על ידי כלל חברי השבט.

משימה!
עליכם למסור את הכדור בין כל חברי השבט בלי שהכדור ייפול על הרצפה. 

אם הכדור נפל על הרצפה, אתם צריכים להתחיל את המשימה מהתחלה. 

משימה!
עליכם לאסוף יחד, כל החניכים, _____ שקיות זבל.

על כל חניך לאסוף לפחות _____ לכלוכים.

משימה!
עליכם לשחק את המשחק ________ במשך חמש דקות בשתיקה )אין לדבר(. 

אם חניך מדבר צריך להתחיל לספור את חמש הדקות מההתחלה.

משימה!
עליכם לספור עד המספר _______. 

אסור לכם לדבר ולתאם מי אומר איזה מספר, וצריך שכל אחד יאמר לפחות מספר אחד לבדו.

משימה!
כל אחד מהחניכים מקבל כוס, ועליכם לבנות פירמידה מכל הכוסות.

משימה!
עליכם לאסוף _____ )אבנים, שעונים, נעליים כמספר החניכים( 

ולכתוב בעזרתם את השם של השבט.
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משימה!
עליכם לעמוד בטור לפי המרחק בין הסניף לבית של כל חניך. החניך הראשון בטור יהיה החניך 

שגר הכי קרוב לסניף, והחניך האחרון יהיה החניך שגר הכי ממנו.

משימה!
עליכם לעבור מ __________ ל _____________ כשאתם עומדים על כיסאות, 

בלי לדרוך על הרצפה.

משימה!

משימה!
עליכם לשיר יחד, כל החניכים, מורל לשבט, במשך שלוש דקות רצופות.



חג הסגד

נספח 2 – טקסט ותמונה לפאזל

מי אתה, אברה מנגיסטו??
בן  כשהיה  ואגרנש.  איילין  להוריו,  שביעי  בן  באתיופיה,  נולד  אברה 
חמש עלה עם משפחתו לארץ. בארץ נולדו לו עוד שני אחים, וכעת 
המשפחה מתגוררת בשכונת עתיקות באשקלון. אברה היה ילד טוב 
ותמים. הוא למד במוסדות של הציונות הדתית והיה חבר בתנועת בני 
חייו סבל אברה מדיכאון קל. לפני כמה שנים חלה  עקיבא. במשך 
אחיו של אברה, מסרשאו, ומצבו הלך והידרדר. אברה השתדל בזמן 
המחלה להיות עם אחיו, לעודד אותו ולתמוך בו. מסרשאו לא הצליח 
לדיכאון  אברה  נכנס  מותו  בעקבות  ונפטר.   – מחלתו  על  להתגבר 

ואושפז בבית חולים לפגועי נפש.

לפני כשנתיים הגיע שוטר למשפחת מנגיסטו וסיפר להם שאברה 
חיילים  עזה.  רצועת  לתוך  ונכנס  עזה  עם  הגבול  גדר  מעל  טיפס 
קראו לו לעצור אבל אברה התעלם והמשיך בהליכה היישר אל ארץ 
האויב. אברה, נער חולה, נתפס בעזה והוא מוחזק שם בידי החמאס. 

למשפחה בארץ אין שום מידע בנוגע למצבו הפיזי והנפשי. 
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נושא: 
העלאת המודעות לסיפורו של אברה מנגיסטו

פתיחה: 
במדינת ישראל מתרחשים הרבה אירועים שונים. לפעמים האירועים נוגעים בנו יותר ולפעמים פחות. אירועים שנוגעים 

בנו הם בדרך כלל אירועים שמדברים אלינו שיש לנו חיבור אישי אליהם. לצערנו, סיפורו של אברה מנגיסטו, לא נמצא 

מספיק במודעות שלנו ואנו רוצים להכיר את אותו יותר כחלק מנושא הקיץ אני ועמי.

מטרות הפעולה: 
החניכים ייחשפו לסיפורו של אברה מנגיסטו . 1

החניכים יבינו כי החיבור שלנו לעם ישראל דורש ממנו להכיר את סיפורו של אברה ולעורר אותנו לאכפתיות ועשיה. 2

החניכים ינהלו דיון ויבררו מה נוגע בהם ומה עובר לידם- מה גורם להם להרגיש אכפתיות?. 3

מקורות להרחבה: 
כתבות שונות שיש באינטרנט על אברה מנגיסטו ומשפחתו-

ציוד נדרש: 
כתבות מודפסות  �

כרטיסיות עם שמות של דמויות �

כתבה על אברה �

גוף הפעולה:

שלב א- פתיחה

משחק לפתיחה- שחקו יחד עם החניכים את אחד המחשקים הבאים- שיפ בינג / וואה / זרם.

שיפ בינג- יושבים במעגל ומעבירים זרם בין כלל החניכים באמירת שיפ אחד לשני בסבב. כל חניך שמקבל את הזרם 

יכול לבחור עם הוא מעביר את הזרם או מנה כיוון באמירת שיפ בינג. חניך שרואים לו את השיניים או חניך שמעביר את 

הזרם למרות שזה לא התור שלו יוצר מהמשחק.

וואה- עומדים במעגל. חניך הראשון מעביר זרם על ידי אמירת וואה וזריקת הזרם עם הידיים לאחד החניכים שבמעגל. 

החניך שמקבל את הזרם אומר וואה ומרים את ידיו ללמעלה. שני בחניכים שעומדים בצדדיו אחרי שהוא הרים את ידיו 

חבריא ב'  

אברה הוא עמי
משך: 35–60 דק'  

  



260

וואה ועם הידיים  וואה ומשליכים את הידים שלהם אחד לכיוון השני. אחריהם החניך שקיבל את הזרם אומר  אומרים 

מעביר את הזרם לחניך אחר מהמעגל. החניך שמקבל את הזרם מרים את ידיו באמירת וואה וכן הלאה.. חניך שלא עשה 

את תפקידו שכך לומר וואה או לעשות תנועה עם ידיו או שהעביר את הזרם לחניך ששכן לו או לחניך שהעביר אליו את 

הזרם נפסל.

זרם- יושבים במעגל על הרצפה. מניחים את הידיים על הרצפה בסיקול עם השכנים. חניך אחד מתחיל להעביר זרם של 

דפיקות. כל חניך דופק על הרצפה ומעביר את הזרם ליד שלידו. חניך שדופק פעמיים משנה את כיוון הזרם לצד השני. 

חניך שדופק על הרצפה לא בתורו או שוכח לדפוק נפסל ומוציא את היד בה הוא נפסל מהמשחק.

שלב ב- נוגע לא נוגע?

מתודה- תפזרו על הרצפה כתבות שונות שפורסמו בשבוע האחרון בעיתונים או באינטרנט. תבקשו מהחניכים להסתובב 

בין הכתבות. לאחר שהחניכים הסתובבו תשאלו את החניכים-

איזה כתבה נגעה בהם? הם נעצרו לקרוא אותה? �

למה דווקא היא? �

אילו  וכחבורה?  כפרטים  בהם  נוגעים  ומקרים  סיטואציות  אילו  החניכים  כלל  של  ובירור  דיון  לעורר  השאלות  מטרת 

סיטואציות ומקרים מעוררים כל אחד ברמה האישית ואת כולם כחבורה?

תנסו למקד את החניכים-  

למה דווקא הדברים האלו?  �

מה מיוחד בכתבה שכל אחד מהם בחר? יש מכנה משותף כלשהו? �

תנסו להגיע יחד איתם להבנה של מה מייחד את הדברים שנוגעים בהם ומעוררים אותם? מדובר בדברים שנוגעים בי, 

ששייכים אלי, שמעוררים אותי שקשורים- שאכפת לי מהם. כמובן שעם החניכים יוסיפו עוד בגדרות זה מבורך!

שלב ג-  אברה מנגיסטו-

לב הפעולה- 

1. מי זה?

מתודה- תבקשו חמישה מתנדבים. לכל מתנדב תתנו כרטיסיה עם שם של דמות )נספח א'(. תסבירו לכלל החניכים כי כל 

מתנדב מקבל שם של דמות והם צריכים להצליח לגלות מהי הדמות. יש שלושה סבבים בהם לכל מתנדב יש 40 שניות 

להציג את הדמות שלו. בסבב הראשון המתנדבים יכולים להציג את הדמות בפנטומימה בלבד. מתנדבים שלא הצליחו 

להציג את הדמות שלהם ממשיכים לסבב השני בו ניתן לומר חמש מילים בלבד )מלבד השם של הדמות( כדי להסביר 

לשאר החניכים מי הדמות. בסבב השלישי והאחרון מותר למתנדבים לומר כמה מילים שהם רוצים במשך 40 שניות מלבד 

השם של הדמות. כל דמות שהחניכים מגלים תקדישו כמה דקות להכרות עם הדמות. תשאלו את החניכים מי הדמות? 

מה הם יודעים עליה? והאם הדמות קשורה אליהם בצורה כלשהי? אם החניכים לא ידעו תבקשו מהמתנדב לספר עליה. 

בנספח יש מגוון של דמויות תבחרו ארבע דמויות שרלוונטיות לחניכים שלכם. אתם יכולים גם לבחור דמויות שלא נמצאות 

בנספחים. אברה מנגיסטו יהיה הדמות החמישית. המתנדב החמישי יקבל את הדמות שלו. ייתכן והחניכים יצליחו לגלות 

את הדמות שלו וייתכן שלא. בכל מקרה בשלב של הכרות עם הדמות תנסו לברר מה החניכים יודעים על אברה בנספח 

ב' יש כתבה על אברה שמספרות את סיפורו. ניתן לצלם את הכתבה לכל החניכים ולהדגיש בכל צילום משפט אחר 

ולקרוא יחד כל החניכים את הטקסט. כל חניך קורא בתורו את החלק שמודגש אצלו או לבקש מחניך אחד שיקרא לכולם.

2. הוא קשור אלי?
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דיון- אחרי שחשפתם את החניכים לסיפורו של אברה מנגיסטו תנסו לברר יחד איתם האם הסיפור שלו נוגע בהם? קשור 

אליהם? ואם בכלל אכפת להם ממנו? 

תשאלו את החניכים-

האם הם הכירו את הסיפור קודם? �

מי שלא הכיר <  למה לדעתו הוא לא הכיר אותו? מה עכשיו הוא חושב כשהוא שומע את הסיפור? �

אם הכתבה הייתה נמצאת על הרצפה בשלב ב' של הפעולה האם לדעתם הם היו עוצרים לידה? היא הייתה נוגעת  �

בהם? למה?

תנסו במהלך הדיון לחבר בין שלב א' ו-ב' של הפעולה-

בשלב ב'- ראינו שיש הרבה דברים שקורים במדינה שלנו. יש דברים שנוגעים בנו יותר ויש דברים שנוגעים בנו פחות. הגענו 

יחד למסקנה שמה שנוגע בנו זה דברים שקשורים אלינו ששייכים לנו )ועוד דברים שהחניכים יעלו בדיון(- תנסו לשאול 

את השאלות על החיבור מתוך המתודה. תשאלו את החניכים – 

האם הסיפור של אברה  קשור אליהם? נוגע בהם? למה? �

האם הסיפור צריך להיות קשור אליהם? נוגע בהם? לעורר אותם? למה? �

תנסו להגיע יחד עם החניכים להבנה שאברה הוא חלק מעם ישראל ומה שקורה לו ולמשפחתו צריך לגעת בנו ולעורר 

אותנו!

האם הם צריכים / יכולים לעשות משהו בתור פרטים או כחבורה?  �

בכדי לחדד את ההבנה כי זה בידינו לפעול למען דברים תחברו את המתודה של שלב א'-

בשלב א' שיחקנו משחק בו היה זרם שעבר בין כלל החניכים. כל אחד קיבל זרם כלשהו והוא החליט מה לעשות עם 

הזרם? למי להעביר אותו? לשנות כיוון או להמשיך הלאה. לכל אחד הייתה את האפשרות של הבחירה מה לעשות עם 

הזרם שהוא קיבל. כך גם בחיים שלנו. יש כל מיני דברים שעוברים לידינו למשל סיפורו של אברה. זה יכול להישאר עוד 

ידיעה בעיתון- עוד סיפור שעובר לידינו או שזה סיפור שנוגע בנו- סיפור שעובר דרכנו, מעורר אותנו לאכפתיות ולעשיה.

תשאלו את החניכים:

מה אתם אומרים? מה הסיפור הזה עושה לנו כל אחד לבד וכולנו כחבורה?  �

רעיונות לדברים שניתן לעשות-

להוסיף תפילה לרפואתו ולשלומו של אברה, להגדיל את המודעות לסיפור שלו, לשתף את הדף שלו בפייסבוק, להיפגש 

עם המשפחה שלו ועוד.

סיכום: 

במהלך ביררנו אילו מקרים נוגעים בנו ומעוררים אותנו. סיפורו של אברה מנגיסטו הוא סיפור שלא מספיק מוכר וידוע 

בחברה. אברה הוא חלק מעם ישראל ולכן הסיפור שלו הוא הסיפור שלנו וזה צריך להיות סיפור שלא עובר לידנו אלה 

עובר דרכנו. סיפור שנוגע בנו ומעורר אותנו לאפתיות ולעשיה.
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נספחים: 

נספח א'- 
כרטיסיות דמויות- תבחרו ארבע דמויות ואת הדמות של אברה מנגיסטו.

משה רבינו

שולי רנד

סיוון רהב מאיר

בנימין זאב הרצל

עידן ריכל

הרמב"ם

מרים פרץ

אברה מנגיסטו

אסתר המלכה

הרמטכ"ל גדי איזנקוט

דני הירשברג

בן גוריון

מירי רגב

ר' עקיבא

יאיר לפיד
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נספח ב'- כתבה על אברה

מי אתה אברה מנגיסטו?? 

יגאל מוסקו

לפני שטיפס מעל לגדר ונכנס לתוך רצועת עזה, החליט משום מה להשאיר בצד הישראלי את תרמיל הגב שלו. 

המצלמה על המגדל עקבה אחר כל תנועותיו והקפיצה את כיתת הכוננות. החיילים קראו לו לעצור אבל האלמוני 

התעלם והמשיך בהליכה היישר אל תוך ארץ האויב. חבלן שהגיע למקום ירה לתוך התרמיל שנותר על החול. לאחר 

שהוסר החשש ממלכוד נפתח התרמיל ונמצאו בגדים ותעודת זהות: אברה מנגיסטו.

"הוא היה ילד טוב, תמים, אין שכן שיגיד על אברה דברים לא טובים", מספר אביו, איילין מנגיסטו. "הוא ילד מבורך 

כמו כל הילדים שלי", מצטרפת אמו, אגרנש. "הם גדלו להיות ענווים, לא מישירים מבט למבוגרים". כיצד הפך ילד 

תם לצעיר מעורער שעשה את המעשה הבלתי נתפס?

הוא היה בן חמש כשהמשפחה שלו עלתה לארץ, הקטן בין שבעה ילדים. כאן נולדו עוד שניים. את תשעת הילדים 

פרנסו בדוחק האב איילין מעבודות מזדמנות והאם אגרנש מניקיון בתים. הם קנו דירה בשכונת העתיקות של 

אשקלון...

גם הוא, כמו אביו לפניו, התפרנס מעבודות כפיים מזדמנות אבל לא סבל ממשברים מיוחדים עד מחלתו המסתורית 

של אחיו הקרוב והאהוב ביותר. מסרשאו, זה היה שמו, פיתח פחד לא מוסבר מרעלים והחל להרעיב את עצמו. 

מיום ליום רזה ונחלש.

"מצבו הלך והידרדר ואברה הרגיש את זה", אומרת האם. "בכל פעם שהוא פוטר מעבודתו, אברה ניסה לעודד 

את מסרשאו". המתחים עקב מחלת הבן החלו לכרסם ביחסים שבין האם והאב. אחרי חודשים שלא אכל ושתה 

מספיק, קרסו איבריו הפנימיים של נסרשאו וכשהובהל לבית החולים כבר היה מאוחר מדי.

אברה הלך ודעך, הלך ונטרף, עד שהלך לעזה. אולי הייתה זו דרכו יוצאת הדופן להתאבד ואולי פעולת התרסה 

כלפי ארצו שבה ידעה משפחתו רק אסונות. שוטר מאשקלון מסר את הבשורה ההזויה למשפחה, אמר שיהיה 

בקשר ונעלם. חלפו שבועיים ואחד האחים פנה באמצעות פייסבוק לחברת הכנסת דאז פנינה תמנו שטה. בעקבות 

התערבותה הגיע מפקד אוגדת עזה לפגוש את המשפחה.

"שאלתי אותו איך הוא עבר מעל לגדר, אז הוא אמר לי 'הוא עף ממש כמו ציפור ועבר את הגדר'", אומרת האם. 

בפגישה מאוחרת יותר הקרין מפקד האוגדה להורים את סרטון חציית הגבול, עד סיומו המשונה שבו אברה מתיישב 

בשיא הטבעיות בתוך חבורת דייגים עזתים ואף אחד שם לא נבהל או מזנק ממקומו.

בחודשים שחלפו מאז מונה אלוף משנה במילואים ליאור לוטן על הקשר עם המשפחה. "ליאור בא ואמר לנו 'אל 

תדברו בכלל. מהפועלים שיבואו לעצור אצלנו, נעצור אותם ותמורתם נביא את הבן שלך'", מתארת האם. "אמרתי 

'בסדר, תביאו את הבן שלי', אבל אני לא יכולה להגיד לכם לקחת בן של מישהו אחר".

המשפחה הרגישה שהיא זקוקה לחיזוק מול הממסד והצטיידה בעורך דין, אבל לוטן הצליח לנפנף אותו. "הגיע 

אלינו מידע שראו את אברה בבית חולים בסיני", מספר עו"ד צבי ריש שייצג את המשפחה. "ביקשנו פגישה והעברנו 

את המידע הזה לראש צוות משא ומתן שבויים ונעדרים. הוא רשם את זה בפנקסו אבל אמר 'אוקיי, תביאו לנו מידע 
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על הבית חולים ונבדוק את זה'".

"העבירו את הכדור אלינו, שאנחנו נביא להם את השם של הבית חולים", אומר עו"ד ריש. "ראשית, סיני לא משופעת 

בכל כך הרבה בתי חולים. הקשרים עם מצרים הם בשיאם. קל מאוד לברר, קל מאוד לבקש מהם לברר. לטעמי 

לא היו נוהגים כך לו היה מדובר במישהו אחר".

אתמול הוסר צו איסור הפרסום על הפרשה והתקשורת גדשה את שכונת העתיקות הנשכחת. כשירד הלילה, אביו 

של הנעדר אברה חיפש חצר אחורית ללון בה. אמו של אברה, שכבר נאלצה לראות בן אחד גווע מול עיניה, מצפה 

לגרוע מכל. "אני מעדיפה לקבל את הגופה שלו מאשר לבכות כל הזמן מחוסר ודאות", היא אומרת. "אני רוצה את 

הבן שלי. אם הוא חי או אם הוא מת, אני רוצה את הבן שלי".

בצוות השבויים והנעדרים מכחישים את דברי אמו של אברה, שטענה כי נמסר לה שישראל תעצור עזתים שמגיעים 

לעבוד בארץ ואומרים כי הדברים לא נאמרו. בנוגע להימצאותו של אברה בבית חולים בסיני, אומרים בצוות, עד היום 

לא נמסר שום מידע קונקרטי בנושא הזה.







מדריכים יקרים! 

החודש הזה אינו יכול להישאר ברמת הפעולות הנחמדות לבדן; יש בנושא הזה ערך משמעותי שבני עקיבא צורבת בלב 

של החניכים, והצריבה הזו תלויה בכם... בהצלחה רבה!

אם כתבתם פעולות בנושא אנא שלחו ל: r-hadracha@bna.org.il; בין השולחים יוגרל פרס.

מהי העשיה שאנחנו יכולים לעשות בעקבות הנושא שלנו?

אלו תובנות חשוב לי שהחניכים שלי יכירו אחרי החודש?

איך אייצר הזדהות עם התובנות האלה?

רציונל
ופרצת – תנועה גדולה לעם גדול )מה עושים עם זה?(

לאחר שהעמקנו בשבועות הקודמים במעגלים הפנימיים שלנו, עתה יש לנו הרצון להתקדם ולצאת החוצה. בשבוע 
הזה נרצה לחזק את הקשר שבין התנועה הגדולה ובין עמנו הגדול בכל המובנים. ככל שהתנועה תהיה נוכחת יותר 

בשיח הציבורי כך נשפיע יותר על עם ישראל, וממילא זוהי האחריות שלנו, לפרוץ ולדבר בכל מקום את תורתנו.

מה הנושא אומר לי?





שבוע רביעי  ⋅  פעולת שבת  

נבטים - ניצנים 
משך: כ-45 דקות

  

עם אחד – שיר אחד!

נושא: 
עם ישראל הוא עם גדול ומיוחד. 

פתיחה: 
אנחנו עם גדול ומגוון, שיש בו הרבה אנשים עם דעות ואמונות שונות, ואת כולם אנחנו אוהבים. יש לנו אחריות בידיים, 

ועלינו ללכת להשפיע, לתת מאור התנועה שלנו הלאה. בפעולה היום נבין שיש לנו כוח כקבוצה לצאת ולהשפיע, לצאת 

מעצמנו ולתת לאחרים.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבררו מהו המכנה המשותף לאנשים מעם ישראל.. 1

החניכים יבינו שלכל אחד מאתנו יש כוח, אך כקבוצה הכוח גדל ומתעצם.. 2

החניכים יתנסו בקבלת אחריות וידונו בשאלה: למה אנחנו צריכים להשפיע?. 3

העשרה למדריכים:
o   'השיר 'עם אחד שיר אחד

o    סרטון חמוד על כוחה של קבוצה

o     סיפור הצפרדעים

ציוד נדרש: 
שלטים עם מגזרים  �

סיפור �

פתקים עם תפקידים �

גוף הפעולה:

א. מה השוני בינינו ובין שאר האנשים בעם ישראל, ומה החוט המחבר בינינו?

שחקו משחק – הניחו על הרצפה פתק שכתוב עליו 'קטגוריה' של אדם: חרדי, חילוני, קיבוצניק, קומונרית, חניך משבט 

____, ילד מסניף ____ )חשבו על רעיונות שלחניכים שלכם יהיה מה לומר עליהם, שיהיו להם סטיגמות עליהם(. הכינו 

מראש רשימת שאלות שתשאלו על כל אדם )איפה הוא גר, במה הוא עובד, היכן הוא לומד, כמה אחים יש לו, מה הוא 

עושה בשעות הפנאי, מה הדבר החשוב לו ביותר וכו'(. השתדלו שכל החניכים ישתתפו בחלק הזה ואל תמהרו.
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שאלו את החניכים:

מה משותף לכל האנשים הכתובים פה למרות כל הדברים שמבחינים ביניהם ועמדנו עליהם? הגיעו אתם למסקנה  �

שכל אחד שונה בדעותיו, באופיו וכו', אבל כולנו חלק מעם ישראל. לא חשוב במה אדם מאמין, אנחנו אוהבים אותו כי 

הוא חלק מאתנו, חלק מהדבר הגדול והעצמתי שנקרא עם ישראל. הדגישו לחניכים שעצם היותנו יהודים הוא יסוד בסיסי 

וחשוב כל כך בשאלת הזהות שלנו, ולכן גם אם יש אלף הבדלים בינינו, העובדה ששנינו יהודים עולה על כולם והופכת 

אותנו משפחה אחת, ולכן היהודים האחרים קרובים אליי מאוד גם אם נראה לי שהם רחוקים ממני.

ב. יש לנו כוח בידיים, אבל הכוח גדול יותר כקבוצה

 ספרו לחניכים את הסיפור על המפעל )נספח 1(.

שאלו את החניכים: 

איך הבחור ניצל?  �

מדוע השומר זכר דווקא אותו? �

המעשים שלנו משפיעים על הסביבה שלנו. מאחר שהבחור היה אומר "שלום" לשומר בכל בוקר ובכל ערב, הוא גרם 

לשומר לזכור אותו – ולצאת להציל אותו.

שחקו 'מי מפחד מהדוב הגדול' – צאו למרחב גדול למדי. בצד אחד העמידו חניך אחד ובצד שמנגד העמידו את שאר 

החניכים. החניך יצעק: "מי מפחד מהדוב הגדול?" וכולם יענו לו: "אף אחד!". החניך: "ואם הוא יבוא?" כולם: "שיבוא!" 

החניך: "ואם הוא יטרוף?" כולם: "שיטרוף!". בשלב הזה החניך צריך לרוץ לצד האחר ולנסות לתפוס חניכים, והחניכים 

צריכים לרוץ גם הם לצד שמנגד ולנסות שלא להיתפס. מי שייתפס יצטרף לתופס. המשיכו לשחק עד שכולם ייתפסו 

וייעשו תופסים.

הושיבו את החניכים. שאלו את הנציג הראשון מתי היה לו קל יותר לתפוס, כשהיה לבד או כשהיו אתו עוד תופסים.

ככל שקבוצת התופסים גדלה, ככה גדל הסיכוי שאחרים ייתפסו. יש לקבוצה כוח. כוח לעשות דברים, כוח להשפיע על 

אחרים. דיברנו על הגיוון הרחב בעם ישראל, ולנו, לכל אחד ואחת מאתנו, יש הכוח לשמח, לעזור, להשפיע על כלל עם 

ישראל. בסיפור השומר שמח מאוד באמירה הפשוטה של 'בוקר טוב'. חשבו עד כמה שמח יכול השומר להיות אילו כל 

עובדי המפעל היו אומרים לו 'בוקר טוב'? זה מצוין שאדם אחד מחייך, אבל העולם היה יכול להיות נפלא אם כולם היו 

מחייכים זה אל זה ברחוב, אם כולם היו מתייחסים לאחרים בנועם ובשמחה.

ג. התפקיד והאחריות שיש לנו

שאלו את החניכים:

למה אנחנו צריכים להשפיע? �

שלום"  "שבת  אמרו  למדריכה,  מים  כוס  הגישו  )דוגמאות:  לעשות  שעליהם  תפקיד  עם  פתק  וחניכה  חניך  לכל  חלקו 

לקומונרית, אמרו מילה טובה לחבר שיושב מימינכם ועוד(. אל תגידו להם מה לעשות, פשוט חלקו.

תנו לחניכים זמן למלא את המשימה שניתנה להם.

הסבירו לחניכים שכל אחד קיבל תפקיד ומילא אותו בלי שהיו צריכים להזכיר לו למלא אותו או להסביר לו מה עליו 

לעשות. גם לנו כתנועה יש תפקיד; אנחנו צריכים להפיץ את אור התורה, להפיץ את הטוב. יש לנו אחריות בידיים ואנחנו 

צריכים לממש אותה. בפעולה הבאה, באמצע השבוע, ננסה לממש את האחריות שלנו כלפי עם ישראל. נפיץ את האור 

ואת הטוב שבתנועה שלנו. את כל הערכים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר – תורה ועבודה, ארץ ישראל, תורת ישראל ועם 

ישראל, טוב הלב והאכפתיות לאחר שהדגים הרב נריה.



נבטים - ניצנים

למדריכים – מומלץ להחליט מה עושים בפעולה הבאה ולשתף את החניכים.

סכמו: 

בפעולה היום דיברנו על האנשים המגוונים שיש בעם ישראל, ועל שלמרות כל השוני בינינו אנחנו עם אחד גדול וטוב, 

ואנחנו אוהבים את כולם כי הם חלק מהעם שלנו. הבנו שלכל אחד מאתנו יש כוח בידיים, אבל כאשר אנחנו קבוצה 

גדולה הכוח מתעצם וגדל, וכך אנחנו יכולים להשפיע הרבה יותר על הסביבה שלנו. שאלנו את עצמנו למה אנחנו צריכים 

להשפיע, והבנו שלכל אחד מאתנו יש תפקיד ואחריות, וכתנועה האחריות היא להפיץ את האור והטוב.

הצעה לצ'ופר:
V   .)2 השיר "עם אחד שיר אחד" )נספח

V   .)3 צמיד שכתוב עליו "יש לי הכוח לצאת ולהשפיע" )נספח
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נספחים

נספח 1 

סיפור על מפעל הבשר

זה קרה במפעל לייצור בשר ועיבודו. מבנה רחב ידיים, אלפי מטרים, שש קומות שממוקמים בהן משחטה, אולמות 

ייצור ומחסני קירור והקפאה.

לבניין הענק היו מגיעים מדי יום מאות פועלים, שוחטים ובודקים ואנשי מנהלה. בשערי המפעל, בתוך 'בודקה', ישב 

השומר, ותפקידו העיקרי היה לוודא כי רק המורשים, עובדי המפעל, נכנסים בשעריו.

וכך מדי יום במשך שנים רבות חלפו על פניו אותם אנשים, מאות במספרם, בבוקר הם באו ובערב יצאו.

אחד העובדים היה מקפיד הקפדה יתרה לברך את השומר בברכת 'בוקר טוב' בכניסתו ובברכת 'ערב טוב' בצאתו. 

השומר רחש לו כבוד גדול בעקבות זאת, שהרי מכל מאות האנשים שחלפו על פניו מדי יום, רק הוא זכר לברך 

ולהתייחס לשומר העושה את מלאכתו.

ביום מן הימים, שעה קלה לפני תום העבודה, בעוד עובדי המפעל החלו נוהרים החוצה, נכנס 'העובד המברך' לאחד 

מחדרי ההקפאה להניח דבר מה. לפתע קרסה מערכת החשמל, הדלת האוטומטית ננעלה והאיש מצא עצמו לבדו 

בתוך מקפיא ענק וחשוך, בקור עז של כמה מעלות מתחת לאפס.

המפעל הספיק להתרוקן מיושביו, ולאיש לא היה סיכוי לשמוע את זעקותיו. הוא גישש דרכו בעלטה, וידע כי אם 

לא יתרחש נס של ממש, בעוד זמן קצר יקפא למוות. כל שנותר לו היה לומר פרקי תהילים ולהתחנן לבורא עולם 

על חייו.

החושך ירד. השומר, שתפקידו לנעול את שערי המפעל אחרי שכולם יצאו, עמד בשערי המפעל ולפתע נעצר 

כשמחשבה אחת טורדת את מנוחתו. "אני זוכר בבירור שבבוקר הגיע האיש שאומר לי 'בוקר טוב' ו'ערב טוב'. אך 

אינני זוכר שיצא, כי אם היה יוצא, בוודאי היה מברכני ב'ערב טוב'", הרהר לעצמו.

הוא סב במהירות על עקביו והחל מתרוצץ ברחבי המפעל לתור אחר האיש הרוחש לו כבוד.

שם, בקומה העליונה, שמע את החבטות העמומות על דלת המקפיא הענק.

הסוף הטוב ידוע: השומר הצליח לחלצו בשלום זמן מועט לפני ש'ידידו המברך' היה נופח את נשמתו, וכך, בזכות 

הארת פניו, ניצלו חייו.



נבטים - ניצנים

נספח 2 

השיר 'עם אחד שיר אחד':

כשאני לעצמי ואתה לא אתי

מה אני כשאני בנפרד

כי אני יהודי לא הולך לבדי

רק אתך ידידי יד ביד

עם אחד שיר אחד

בא אחי ותן לי יד

ונוכל לשמוח ולרקוד יחד

כאיש אחד בלב אחד

לא רוצה להיות לבד

רק לנצח שבת אחים גם יחד

להיות משפחה זהו סוד השמחה

כי ביחד הכול טוב יותר

ואנחנו שרים כל ישראל חברים

על אף אחד לא נסכים לוותר

עם אחד שיר אחד

בא אחי ותן לי יד

ונוכל לשמוח ולרקוד יחד

אם נצליח לאהוב

ונשיר הנה מה טוב

המשיח עוד יגיע בקרוב

נספח 3 –  

יש לי הכוח לצאת ולהשפיע
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מוכנים למשימה!

נושא: 
הפצת אור התנועה לעם. 

פתיחה: 
אחרי שהבנו שלכל אחד מאתנו יש כוח, ושכקבוצה הכוח מתעצם, ולאחר שביררנו למה אנחנו צריכים להשפיע והבנו שיש 

לנו תפקיד ואחריות כתנועה להפיץ את האור והטוב של התנועה, ניקח את כל זה צעד קדימה. דווקא בשבוע האחרון של 

החודש, שיש בו מלא לחץ עם ההופעות והקירות – נעשה הפסקה וניישם את הפריצה שלנו לעם.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שהם חלק מקבוצה וכל אחד צריך לתת את החלק שלו.. 1

החניכים יצאו להשפיע מאור התנועה ומטובה לשאר העם.. 2

העשרה למדריכים: 
o  סרטון – משימת באג לייף

o    סיפור האב ובניו

ציוד נדרש: 
חתיכות פאזל כמספר החניכים  �

ציוד המתאים להתנדבות שנבחרה �

גוף הפעולה:

כל אחד מהחניכים הכרחי לקבוצה א. 

חלקו לכל חניך וחניכה חלק מפאזל והנחו אותם להרכיבו.

לאחר שיסיימו הסבירו לחניכים שכאשר כל אחד קיבל חלק, הם לא יכלו לדעת מה תהיה התמונה הסופית, אך כאשר 

הרכיבו את הפאזל ראו את התמונה. כלומר כל אחד הוא חלק מהשבט הזה, חלק מהקבוצה הזאת, ובשביל שההתנדבות 

הזאת תצליח כל אחד צריך להביא את החלק שלו, למלא את התפקיד שלו )כמו שדיברנו בפעולה הקודמת(, וכאשר כולם 

ימלאו את תפקידם תצליח ההתנדבות, ובאמת נשפיע את הטוב שיש בתנועה שלנו.

אז יאללה! בכל הכוח!

למדריכים – זו מתודה קצרה שנועדה להכניס את החניכים לאווירה. קבעו להיפגש רבע שעה לפני ההתנדבות במקום שאתם מתנדבים בו.

שבוע שלישי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

נבטים - ניצנים 
משך: משתנה  
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יוצאים להשפיע בעם ישראל ב. 

בשלב הזה יש כמה אפשרויות לבחירה; חשבו היטב מה יתאים לחניכים שלכם, ואתם תמיד יכולים לצאת להתנדבות 

מתאימה אחרת. אל תשכחו שאתם מגיעים עם החניכים בשם התנועה! אמרו להם להגיע בחולצות תנועה או בחולצות 

שיש עליהן את סמל התנועה. ואולם חשוב בעיקר שהחניכים יבואו מתוך ההבנה שכל הפצת הטוב הזאת נובעת מערכי 

התנועה שדיברנו עליהם בשבוע שעבר – 'תורה ועבודה' – ומהרצון "לחנך דור נאמן ומסור לעמו לתורתו ולארצו". מאחר 

שאנחנו אוהבים את עם ישראל על כל מגזריו, אנחנו רוצים שלכולם יהיה טוב. בני עקיבא מיטיבה בכל מיני דרכים, ואנחנו 

– כחלק מבני עקיבא – מיטיבים בהתנדבות שאנו יוצאים אליה עכשיו.

הדגישו זאת לחניכים והזכירו זאת גם במקום שאתם מתנדבים בו.

בהצלחה! 

אפשרות 1 – חלוקת פתקים וסוכריות במקום מרכזי:

הכינו מראש תבנית של פתק עם ברכה ליום טוב או כל ברכה שתרצו מתנועת בני עקיבא )אל תשכחו לשבץ בו את סמל 

התנועה!(. אם החניכים יזרמו, תנו להם לקשט את הפתקים. לכו עם החניכים למקום מרכזי ביישובכם או בעירכם וחלקו 

פתק וסוכרייה לכל עוברי האורח. עשו זאת בחיוך, בעדינות ובכיף!

ציוד: הרבה פתקים שכתוב עליהם האיחול, הרבה סוכריות, טושים או צבעים לקישוט.

אפשרות 2 – התנדבות בגמ"ח:

בררו מראש על גמ"ח מסוים ביישובכם או בעירכם שצריך עזרה )ודאו שההגעה שלכם עם מספר החניכים שלכם לא 

תעיק(. קחו את החניכים לשם, ואל תשכחו להדגיש שאתם באים מבני עקיבא. בשביל להדגיש זאת אפשר לתת מעין 

תעודת הוקרה מתנועת בני עקיבא שתכינו עם החניכים למתנדבים הקבועים של הגמ"ח.

ציוד: תעודת הוקרה.

אפשרות 3 – התנדבות בבית אבות:

קבעו מראש עם בית אבות באזורכם שמעוניין שתגיעו אליהם. שאלו מראש איזו פעילות תתאים שם – ריקודים, שירה 

בציבור, דפי צביעה, דפי עבודה ועוד. הכינו את כל הפעילות מראש. חג החנוכה מתקרב, ואפשר לקשר את הפעילות 

לחג. הגיעו עם החניכים לבית האבות ושמחו את הקשישים. אפשר להתקשט ולהתאפר כדי להעלות על פניהם עוד חיוך.

ציוד: פעילות מתאימה, אביזרים לשימוח.

אפשרות 4 – שימוח בבית חולים:

בררו מראש עם בית חולים קרוב האם אתם יכולים להגיע לשמח במחלקת ילדים. ודאו מראש שהילדים אינם במצב קשה 

מדי, כדי שלא ליצור אי-נעימות בקרב החניכים. אפשר להכין לחולים פתקי 'רפואה שלמה מבני עקיבא' ולחלק סוכריות, 

להביא כלי נגינה ולשיר את השירים האהובים על הילדים החולים או שירי חנוכה ועוד. אפשרות נוספת היא לקשט את 

מחלקת הילדים בקישוטים שתכינו לחג החנוכה המתקרב או בכל ציורים אחרים שיעלו חיוך על פני החולים.

ציוד: פתקי רפואה שלמה, סוכריות, כלי נגינה, ציוד לקישוט המחלקה.

אפשרות 5 – פינוק שאר הסניף: 

שימו לב: התנדבות זו אינה מוציאה את החניכים ממעגל התנועה החוצה, כלפי עם ישראל, ויש בזה החמצה של תחושת 

השליחות של החניכים לכלל העם. אם לא מתאפשרת לכם אחת מהאפשרויות האחרות, חשוב שבכל אופן החניכים יפעלו 

בעשייה כלשהי, וגם עשייה חיובית כלפי הסניף היא טובה ומשמעותית.

הכינו עם החניכים ארוחה או צ'ופר שווה וחלקו לשאר הסניף בשמחה את התוצרים.

ציוד: מתכון וציוד להכנת ארוחה, רעיון לצ'ופר והציוד הנדרש אליו.



נבטים - ניצנים

למדריכים – חשבו היטב מה יהיה המתאים והטוב ביותר לחניכים שלכם!

סכמו: 

עכשיו, אחרי שחווינו מה משמעות הפצת האור והטוב של התנועה שלנו, אחרי שהכרנו מקרוב חלק אחר מעם ישראל, 

אנחנו מבינים שאנחנו חלק קטן מעם גדול ומדהים! שנזכה להיות תמיד בצד התורם, המשפיע והמשמח!

הצעה לצ'ופר: 
חלק של פאזל שכתוב עליו הקטע על 'להיות חלק מפאזל' )נספח 3(.
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נספחים

נספח 1 
פתקי איחולים:

שיהיה לך יום טוב! סניף בני עקיבא

שתהיה לך שבת שלום! סניף בני עקיבא

שתהיה לך רפואה שלמה! סניף בני עקיבא

שיהיה חג חנוכה שמח ומאיר! סניף בני עקיבא

נספח 2 

תעודת הוקרה:

הננו רוצים להוקיר את _____________ 

על התנדבותם החשובה לחברה.

אנו יכולים ללמוד מכם רבות על מידת הנתינה.

מודים לכם בשם כולם!

סניף בני עקיבא



נבטים - ניצנים

נספח 3 

"כל אחת,

היא חלק מפאזל,

ואם בפאזל 

יחסר

אפילו 

חלק אחד,

הפאזל לעולם

לא יהיה מושלם..."

"כל אחד,

היא חלק מפאזל,

ואם בפאזל 

יחסר

אפילו 

חלק אחד,

הפאזל לעולם

לא יהיה מושלם..."
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התחלנו לנאום נאום גדול

נושא:
הפצת האור והאמת שבתנועת בני עקיבא כלפי עם ישראל.

פתיחה: 
הגענו לנושא האחרון במערך, נושא שהוא לב לבה של התנועה – בירור יחס  התנועה כלפי עם ישראל. בפעולה הקרובה 

נברר כיצד בני עקיבא משפיעה על המציאות ואיך זה קשור אלינו, לשבט שלנו ולסניף שלנו.

שימו לב – הפעולה מלאה ועמוסה. עברו על הפעולה מראש ובדקו אילו מהמתודות יעניינו את החניכים שלכם ויעבירו להם את 
המסר בצורה הטובה ביותר, והרכיבו את הפעולה בהתאם.

מטרות הפעולה:
החניכים יגביהו את המבט שלהם מהסתכלות פנים-תנועתית אל הסתכלות כלפי עם ישראל.. 1

החניכים ירצו לברר את דרכם ולהסבירה.. 2

החניכים יבינו שהפצת תורתה של בני עקיבא וערכיה תלויה בכל אחד ואחד מהם.. 3

החניכים ישתפו מהי ההשפעה של תנועת בני עקיבא במרחב הכללי, במדינה ובעם ישראל.. 4

העשרה למדריכים: 
o  ,'הספר 'להיות תנועה של עם' )מאמרים ספציפיים: 'ה' עמכם – להיות תנועה של עם', 'תנועה של עם הלכה למעשה

'גרעיני נחשון', 'תנועת הבוגרים'(

o מאמר 'תנועה בדממה' של רני רוזנהיים

ציוד נדרש: 
כרטיסיות עם שמות הפעולות שהיו עד כה במערך  �

כרטיסיות ערכים  �

מגוון כתבות מהשבוע האחרון �

כתרים עם מושגים הקשורים לתנועה  �

סוכריות טופי �

תלבושות להצגת הדמויות �

גוף הפעולה:

למה תנועת בני עקיבא מחנכת?  א. 

למדריכים – החלק הזה מובא כדי לרענן את זיכרון החניכים, ואינו חובה. 

שבוע רביעי  ⋅  פעולת שבת  

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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מה היה לנו עד כה? אחרי שלושה שבועות מלאים ועמוסים הזכירו לחניכים מה עברתם. הציגו לחניכים כרטיסיות   .1

עם שמות הפעולות שהעברתם להם עד עכשיו במערך )אפשר לעשות זאת בעזרת אביזר שקשור לכל פעולה או עם 

הצ'ופרים שחילקתם להם בכל פעולה(, ובקשו מהם לסכם במשפט מה היה בפעולה ועם איזה מסר הם יצאו מכל פעולה.

קולעים למטרה – פזרו כרטיסיות עם הערכים שלהלן וערכו סבב בין החניכים: למה תנועת בני עקיבא מחנכת?   .2

לשם מה היא קמה בכלל?

ערכים: חינוך דור, שינוי מציאות, עבודת ה', גמילות חסדים, מילוי שעות הפנאי של נערות ונערים ציונים-דתיים, התיישבות 

בארץ ישראל, צדק חברתי, חבורות וחברותיות, חיזוק היהדות במדינה, חיבור לשורשים, הבאת הגאולה.

הקריאו לחניכים את הקטע שלהלן על חזונו של יחיאל אליאש, שייסד את בני עקיבא: "בחזוני ראיתי לפניי יהדות   .3

דתית גאה, היוצרת ומעצבת את דמותה של המדינה היהודית בדרך, על כל היבטיה, ועשיתי כמיטב כוחותיי הדלים להפוך 

חזון זה למציאות".

לפי דברי יחיאל אליאש, מדוע הוקמה תנועת בני עקיבא?

סיכום ביניים: מטרת תנועת בני עקיבא היא ליצור מציאות שונה וחדשה בעם ובמדינה. בפעולות עד עכשיו ההתעסקות 

הייתה בהסתכלות פנימה, על עצמנו, וכעת הגיע הזמן לפעול בגדול, החוצה, להגשמת מטרת התנועה.

הנאום שלנו ב. 

בשלב זה החניכים ירגישו שאדם המאמין במטרותיו אינו יכול להתאפק מלומר אותן.

למדריכים – בחלק זה מומלץ לשחק שני משחקים, מכיוון שלאחר מכן הדברים כבר ימוצו. 

קרוב אל הלב – בקשו מכל חניך וחניכה לדבר במשך 30 שניות בלבד על נושא שקרוב ללבם )אפשר להציע   .1

נושאים מוכנים מראש שאתם יודעים שייגעו בכל החניכים – פוליטיקה, משהו שקרה בשבט, הכנות לשבת ארגון, ארגון 

בר/בת המצווה וכו'(. הקפידו לעצור את כל החניכים בדיוק לאחר 30 שניות. ככל הנראה את רוב החניכים תיאלצו לקטוע 

באמצע דבריהם או אפילו בתחילתם.

שאלו את החניכים מי חושב שכל פעילות שמארגנים צריכה להיות מיועדת לכלל השבט ולא לחבורות בשבט   .2

)או כל שאלה אחרת שיש בה ריבוי דעות סוערות אצלכם בשבט(, ואמרו לחניכים להתחלק לפי התשובות. בקשו מכל 

קבוצה להביע את דעתה במשך שתי דקות ללא כל הפרעה, ולאחר שתי דקות הקבוצות האחרות יכולות לשאול שאלות 

ולהקשות על הקבוצה המביעה את דעתה.

הזרם – חלקו את השבט לשתי קבוצות; קבוצה אחת תדבר על נושא שחבריה אינם מחוברים אליו )לדוגמה, חיות   .3

כיס באוסטרליה(, וקבוצה אחרת תדבר על נושא שחשוב מאוד לשבט )לדוגמה, היחס לחניכים שונים בשבט(. כל חניך 

וחניכה בתורם ידברו ברצף על הנושא עד שיסיימו את מה שרצו לומר, ואז עליהם ללחוץ על היד של מי שמימינם, והוא 

יצטרך להתחיל לדבר על הנושא של הקבוצה, וכן הלאה.

שאלו את החניכים: 

מתי קל לנו לדבר ולשתף, כשהדברים שאנו עוסקים בהם קרובים ללבנו או כשהנושא אינו מחייב?  �

האם נוכל לשתוק כשמדברים על דבר שחשוב לנו?  �

כך גם בתנועת בני עקיבא – לבני עקיבא יש ערכים ודברים חשובים לומר ולעשות, ולכן חובה שיהיו אנשי בני עקיבא 

שיפעלו מתוך בירור כדי לשנות את המציאות.

מה חשוב לבני עקיבא? ג. 

בשלב זה תבררו עם החניכים מהם הערכים החשובים לבני עקיבא ואיך פועלים בהם.
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"זה חשוב? חשוב זה..." – ערכו סבב, וכל חניך וחניכה יאמרו בתורם מהם הערכים החשובים לבני עקיבא. אבל   .1

כדי שהחניכים יתעמקו בתשובות שהם זורקים, הסבב יתנהל כך: אחד המדריכים יאמר ערך שחשוב לבני עקיבא, והחניך 

הבא אחריו אומר: "זה חשוב לבני עקיבא?! לבני עקיבא חשוב..." ואת הערך שלדעתו חשוב יותר, וכך הלאה בסבב. אפשר 

להמשיך את הסבב כמה וכמה פעמים.

פזרו בחדר כתבות בכל מיני נושאים מהשבוע האחרון, ושאלו את החניכים: מה לדעתכם יש לתנועת בני עקיבא   .2

לומר על הכתבה הזאת? האם אנחנו יכולים לפעול בעניין? מה זה דורש?

'אתה בני עקיבא אתה?' משחק הכתרים – כשאנחנו אומרים 'בני עקיבא', למי אנחנו מתכוונים? מטרת משחק זה   .3

היא שהחניכים ירגישו שהם חוליה בשרשרת ארוכה של חברי בני עקיבא.

בחרו חניך או חניכה והניחו על ראשם כתר שכתוב עליו שם של דמות הקשורה לתנועה. החניכים יצטרכו לנחש מיהי 

הדמות שעל ראשם על ידי שאילת 21 שאלות שתשובותיהן יהיו כן או לא בלבד. מי שיצליח לנחש מיהי הדמות, יקבל 

סוכרייה ויאפשר לחניך אחר לנחש את האישיות הבאה.

אישים אפשריים: יאיר שחל )המזכ"ל(, רכז המחוז, רכז ההדרכה, הקומונרית, המדריך, יחיאל אליאש, הרב נריה, האדמו"ר 

החלוץ, רבי עקיבא – והדמות האחרונה תהיה 'אני'.

שאלו את החניכים: 

מה הקשר בינינו ובין כל האנשים החשובים הללו? �

כל אחד ואחד מאתנו ממשיך את דרך התנועה שחרתה על דגלה 'תורה ועבודה', וכל אחד מאתנו הוא בעצם 'בני עקיבא', 

כל אחד מייצג את התנועה ויכול לומר ולהפיץ את הדרך המיוחדת של בני עקיבא.

נאום גדול ד. 

'אמבה-אמבה' – במשחק הזה תעבירו לחניכים את העצמה שיש בלהיות חלק ממשהו גדול. בקשו מהחניכים   .1

להסתובב ברחבי החדר ולמלמל 'אמבה-אמבה', וכשתמחאו כף על החניכים להיעצר ולשחק 'אבן נייר ומספריים' עם מי 

שנעצר מולם. המפסיד ייעמד מאחורי המנצח ויעשה לו מורל. כך ימשיכו החניכים להסתובב בחדר עד שכולם עושים 

מורל לחניך אחד, שהוא החניך המנצח.

הציגו לפני החניכים )או בקשו מהם להציג( דמויות שיספרו למה בני עקיבא היא כה משמעותית לעם ישראל:  .2

אם לחניך בשבט יובל )הילד שלה משתלב במסגרת חברתית, זמן לנוח ולהתייחס לשאר הילדים, הילד מרגיש שווה(. א. 

עולה חדש מצרפת שעלה לארץ והצטרף לתכנית עמישב.  ב. 

חקלאי מקיבוץ סעד שהיה חבר בגרעין בני עקיבא שייסד את הקיבוץ. ג. 

חברה בתכנית השחר של בני עקיבא להצמחת מנהיגות בקרב העדה האתיופית. ד. 

הרב משה צבי נריה בהקמת ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה )הישיבה התיכונית הראשונה ששילבה לימודי קודש וחול(. ה. 

חניכה בסניף בני עקיבא בבוסטון שהחליטה לעלות לארץ בעקבות פעולה בסניף. ו. 

פצוע צה"ל שקיבל מתנועת בני עקיבא מגן הוקרה על מסירותו בקרב. ז. 

משפחה שכולה שחברי בני עקיבא הניחו נר ודגל על קברו של יקירם לקראת יום הזיכרון. ח. 

סכמו:

שלה  הנוכחות  אליה,  מצטרפים  חברים  ועוד  יותר  גדולה  שהתנועה  ככל  ומיוחדים.  גדולים  דברים  עושה  עקיבא  בני 

משמעותית ומורגשת יותר.
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מטרת תנועת בני עקיבא היא לפעול מחוץ לגבולות התנועה, להפיץ הלאה בקרב אוכלוסיות אחרות את ערכי היסוד של 

התנועה, שהם דברים גדולים ומשמעותיים המשפיעים על העם והמדינה – וההפצה הזו תלויה בכל אחד ואחד מאתנו.

הצעה לצ'ופר: 
'התחלנו לנאום נאום גדול ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל' )הרב קוק(. אפשר לתת לצדו גומי בצורת שפתיים.



הבה נפיץ!

נושא:
הפצת האידאולוגיה של בני עקיבא החוצה, לכלל עם ישראל.

פתיחה: 
זוהי הפעולה האחרונה בחודש ארגון, המסכמת את הכול ומחדדת את חשיבות כל המהלך – תנועת בני עקיבא פועלת 

למען עם ישראל מתוך אמונה שהתורה תורת אמת והיא רלוונטית לכל יהודי.

מטרות:
החניכים יבררו מדוע הדרך של בני עקיבא רלוונטית לכולם.. 1

החניכים יבינו שאנשים מחפשים טוב ואמת ולבני עקיבא יש מה לתת להם.. 2

החניכים יפיצו את אור התנועה באומה.. 3

ציוד נדרש: 
כרטיסיות נוסעים  �

18 בלונים או כדורים �

דפים וטושים �

גיליון נייר �

הכנה מראש: 
סידור חדר – שייראה כמו כביש ראשי )תמרורים, רצפה מחולקת לנתיבים, מכוניות צעצוע מפוזרות(.

מדריכים יקרים, אומנם מדובר בשבוע האחרון של חודש ארגון, אבל אם תארגנו את זמנכם בהתאם, תוכלו להקדיש לזה זמן, 
וכידוע: אין דבר חשוב יותר מהטמעת הנושא בלבבות החניכים.

גוף הפעולה: 

מי מכוון את התנועה ומי נוסע? א. 

בשלב זה נרצה להדגים לחניכים את רוחב תנועת בני עקיבא, שערכיה אינם נוגעים רק לחברי בני עקיבא אלא רלוונטיים 

באמת להמון אנשים, שאולי מקצתם חושבים שנתיב הנסיעה שלהם אינו לפי דרכה של בני עקיבא. אבל מכיוון שבני 

יהודי בעולם. לפיכך  לכל  רלוונטית כמעט  היא  וכוללת המון ערכים,  ונקודתי  יותר מנתיב מסוים  עקיבא רחבה הרבה 

תפקידנו הוא לפתוח בלבנו עוד נתיבים לכלל עם ישראל.

הכניסו את החניכים לחדר המסודר כמו כביש ראשי והציגו לפניהם את כביש 'בני עקיבא'. שאלו את החניכים: 

שבוע רביעי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

מעלות–מעפילים 
משך: כ-60 דקות
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מי יכול לנסוע בכביש הזה?  �

למה? )כוונו את החניכים לכך שבכביש הזה יכולים לנסוע רק מי שמחוברים ליעדי התנועה(: �

אדם שאינו שומר שבת ומתנדב בגמ"ח

אדם שלומד תורה כל היום ולכן אין לו כסף לתת צדקה

חניך בשבט מעלות שמשלם מכספו על מסע סוכות ואינו מדבר בכבוד לאחרים

קיבוצניק שהקים קיבוץ בעמק יזרעאל

עולה חדש מארצות הברית

שליח חב"ד שמחלק נרות שבת בקניון 

חייל בצה"ל

ראש הממשלה

יהודי שומר מצוות שמתגורר בחו"ל

איש עסקים שתורם מהונו לטובת רכישת נשק לצה"ל

מחנך בבית ספר

מתנדבת במד"א

שאלו את החניכים: 

האם לדעתכם יש מישהו אחר שאינו יכול לנסוע בכביש בני עקיבא? מיהו? למה? �
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מגנט מושך ב. 

בשלב זה החניכים יבינו שאנו נמשכים אל אור ואל אמת.

חלקו את השבט לשתי קבוצות, ותנו לכל קבוצה תשעה כדורים. על כל כדור כתבו שם של כוכב  )שמש, חמה,   .1

נוגה, כדור הארץ, מאדים, צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון: זה הסדר שלפיו הם מסודרים, השמש במרכז וסביבה שאר כוכבי 

הלכת(, ובקשו מהחניכים לסדר את הכדורים בתוך חמש דקות לפי סדר הכוכבים במערכת השמש. איזה כוכב ממוקם 

בלב המערכת? מה מקיף את מה? אסרו שימוש בסלולריים )אפשר להיעזר באנשים אחרים, אך לא באינטרנט(.

שאלו את החניכים: 

למה לדעתכם השמש נמצאת במרכז?  �

למה היא אינה בקצה?  �

למה דווקא אותה כל כוכבי הלכת סובבים ולא את כדור הארץ? �

השמש נמצאת במרכז מכיוון שהיא המעניקה לנו אור וחום והיא הכוכב החשוב ביותר!

אמת ושקר – בקשו מכל חניך וחניכה לספר על עצמם עובדה אחת של אמת ועובדה אחרת שאינה נכונה, ושאר   .2

החניכים ינחשו מה האמת ומה השקר. האירו את עיני החניכים שבדרך כלל קל לזהות את האמת.

בקשו מהחניכים למנות דברים שמקדמים את העולם שלנו להיות עולם טוב יותר וכתבו את תשובותיהם. אחר כך   .3

עברו על הדברים שרשמתם ושאלו את החניכים על כל דבר: האם בני עקיבא נותנת את המענה לזה? האם בני עקיבא 

שותפה לדבר כזה?

למדריכים – יכול להיות שבהתחלה התשובות יהיו שטחיות; נסו להגיע עם החניכים לנקודות עמוקות יותר על ידי דיון בכובד ראש 
על כל דבר שהם אומרים. 

ויודעים שהם חלק  כולם מרגישים  )לא בהכרח  מגוון עצום של אנשים  היא תנועה הכוללת  בני עקיבא  ביניים:  סיכום 

מבני עקיבא, אבל הם מוציאים לפועל את ערכי התנועה(. ומכיוון שהתנועה מקרינה טוב ואור, היא גורמת לאנשים רבים 

להתאגד סביבה וסביב האמת הברורה שלה.

מפיצים את האור הגדול! ג. 

כעת הגענו לשלב המעשי של הפצת אור התנועה באומה. החניכים יבחרו שתי משימות הפצה, ומשימות אלו ילוו אותם 

במהלך השנה. חשוב מאוד לקבוע משימות מוגדרות ולהקפיד לקיים אותן, ואפשר לצ'פר את החניכים על עמידה בתכנית 

או לדרבן אותן בעזרת שיחות מוטיבציה – ובעיקר לפרגן להם על הרצון לפעול ולעשות.

השמיעו לחניכים את השיר 'הבה נפיץ' וחלקו להם את מילות השיר )נספח 1(.   .1

שאלו את החניכים: 

היכן אנחנו יכולים להפיץ את האור?  �

הניחו במרכז החדר גיליון וכתבו עליו: 'בני עקיבא מפיצה את אור...'. בקשו מכל חניך וחניכה לכתוב על הגיליון   .2

איזה אור אנחנו, חברי בני עקיבא, צריכים להפיץ )הכוונה כמובן לערכי בני עקיבא שאנחנו רוצים להקרין החוצה אל כלל 

עם ישראל(. אחרי שכולם יכתבו מהו האור שבני עקיבא צריכה להפיץ, חשבו יחד כל השבט אילו רעיונות רלוונטיים לשבט 

שלכם, ובחרו )בהצבעה דמוקרטית( שניים מערכי התנועה. חלקו את השבט לשתי קבוצות – כל קבוצה תהיה אחראית 

לערך אחד שהשבט יפיץ כמשימה שנתית. 

למדריכים – כוונו את החניכים לחשוב על משימות שאינן חד-פעמיות אלא יכולות להתמשך לאורך השנה.

תכנית פעולה – בקשו מכל קבוצה לשבת יחד, לחשוב על הדרך שלה להפיץ את האור ולתכנן את מהלך הפצת   .3

האור של השבט )אפשר להיעזר בנספח 2 או לחלופין להכין מצגת שתסביר את הרציונל, את המהות ואת דרכי הפעולה(. 
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עברו בין הקבוצות ועזרו בדיונים ובהכוונת המשימות.

הצגת תכניות – בקשו מכל קבוצה להציג את התכנית שלה להפצת האור וערכו מליאת שבט שתכלול דיונים,   .4

ניסיונות שכנוע ולבסוף הצבעה לקבלת החלטה סופית. חשוב שתצאו מהמליאה עם החלטה סופית לביצוע הפצת האור. 

חלקו אחריות בין החניכים והתחילו להפיץ את האור!

למדריכים – כדי שהתכניות באמת יצאו לפועל ולא יאבדו בים המשימות של חודש ארגון, מומלץ לארגן לאחר חודש ארגון 'ערב 
חשיפת תכניות והפצת האור', שבו כל קבוצה תציג את התכנית שלה. אפשר להזמין נציגים מהמחוז והורים, ולהפוך את הערב 

לאירוע השקה חגיגי.

בהצלחה!

סיכום: 

לתנועת בני עקיבא יש אמת גדולה שהיא רוצה להפיץ החוצה, לכלל ישראל, מתוך אמונה שהאור והאמת שלנו רלוונטיים 

לכל יהודי. האחריות שלנו היא להיות קרני שמש שמתרגמות את האור של השמש, את האור והטוב, אל כל עם ישראל. 

אנחנו מתחילים בהארת נקודה מסוימת בסביבת הסניף שלנו, ובע"ה לאט-לאט המעשים הקטנים שלנו יצטרפו זה לזה 

עד שהאור הגדול יגיע לכולם.

 



מעלות - מעפילים

נספחים

נספח 1 

הבה נפיץ את האור הגדול )הרב משה צבי נריה(

הבה נפיץ את האור הגדול

את אור התורה

נסיר מעלינו כל מכשול

נקים בארצנו ישיבה

ישיבות נקים בכל מקום

בעיר ובכפר

בעמק, בהר, בצפון, בדרום

וגם בסוף המדבר

יבוא היום   יבין העם

כי התורה היא חיינו

ילכו ללמד תורה כולם

והיא תאיר את דרכנו
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נספח 2 

מפיצים את אור התנועה באומה!

הערך שבחרנו להפיץ: __________________________________

מי האחראים להפצה? ________________________________________________________________

איפה אנחנו מפיצים את האור שלנו? _____________________________________________________

למה בחרנו להפיץ דווקא את הערך הזה? _________________________________________________

________________________________________________________________________________

מה יקרה אחרי שנפיץ את האור? _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

תארו בפירוט את הערך שבחרתם להפיץ: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

איך מפיצים את האור?

מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה? ______________________________________________________  .1

________________________________________________________________________________

זה דורש מהשבט: _______________________________________________________________  .2

________________________________________________________________________________

זה דורש מאתנו )האחראים(: ________________________________________________________  .3

________________________________________________________________________________

מכשולים או עיכובים אפשריים: ______________________________________________________  .4

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ הארות: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

מיקום הפצת האור: ___________________________

תאריך ושעה: ________________________________

התכנית מיועדת למשך תקופה של: ____________________________

בהצלחה רבה!

ה' עמכם



כי שתיים זה תמיד ביחד!

נושא: 
מפיצים את האור לכלל.

פתיחה: 
לאחר שבמשך החודש נפגשנו עם הצורך לפרוץ ולגדול בכל מיני מעגלים, פגשנו את התנועה והגדלנו את המקום שלה 

בלבנו, השבוע אנחנו רוצים לצאת ולהפיץ את האור שלנו החוצה. עם ישראל הוא עם גדול הזקוק לרעיונות גדולים, ובוערת 

בנו אמת שמוכרחת להימצא בכל פינה.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שלתנועה גדולה יש כוח השפעה גדול על עם ישראל, ושככל שגדלים כך גם ההשפעה גדלה.. 1

החניכים יכירו את המסגרות, את המפעלים ואת האירועים שבני עקיבא פעלה ופועלת בהם כדי להאיר באורה את . 2

כלל העם.

החניכים ירצו להשתלב בפעילות המשפיעה של התנועה כדי להגדיל את התנועה ואת השפעתה.. 3

גוף הפעולה:

א.  יחסי כוחות...

לאחר שבוע של התעסקות בתנועת בני עקיבא, נתבונן ביחס של בני עקיבא כלפי עם ישראל.

בקשו מהחניכים להגדיר מה בעיניהם היחס בין בני עקיבא לעם ישראל. פזרו על הרצפה כל מיני הגדרות שיוכלו לעזור 

לחניכים )נספח 1(. בקשו מכמה מהחניכים להסביר את ההגדרה – ואיך הם רואים אותה בפועל.

שחקו אחד מהמשחקים הללו לפחות:

לייחד  והחליטו מראש כמה זמן  לחניכים שלכם; חשבו היטב את כל שלבי הפעולה  למדריכים – בחרו את המשחק המתאים 
למשחקים בשלב זה.

V    הקדרים באים' – מטרת החניכים במשחק היא שלא להיתפס או להיתפס אחרונים. העמידו את כל החניכים פרט'

20 מטר מהם, בקו הסיום, העמידו את החניך הנותר. על החניך לצעוק:  ובמרחק  לחניך אחד בשורה בקו ההתחלה, 

"הקדרים באים!" ולרוץ לכיוון החניכים האחרים כדי לתפסם. החניכים צריכים להגיע עד לקו הסיום בלי להיתפס. מי 

שנתפס בדרך מצטרף ל'קדר'. אסור – לחניכים ולתופס – לחזור אחורה.

V    יעשה אחד  וכל  בחדר,  יסתובבו  החניכים  כל  הקבוצה'.  'מלך  להיעשות  היא  החניכים  מטרת   – העידודים'  'משחק 

מורל לעצמו )לדוגמה: "רו-תם! רו-תם!"(. כאשר אחד המדריכים ימחא כף, כל חניך וחניכה צריכים להיעמד מול חניך 

אחר ולשחק 'אבן-נייר-ומספריים' זה עם זה. מי שיפסיד יעבור לצד של המנצח, יצעד אחריו בחדר ויצטרף למורל שלו. 

שבוע רביעי  ⋅  פעולת שבת

הרא"ה–מורשה 
משך: 35 דקות
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כשהחניך עם הטור מאחוריו יפסיד לחניך אחר – הוא וכל הטור יעברו לעודד את המנצח. לבסוף ייפגש הזוג האחרון, 

והמנצח ייעשה 'מלך הקבוצה' וכל הקבוצה תריע לו.

דברו עם החניכים על המשחק:

מה הרגשתם?  �

מי היה החזק ביותר במשחק?  �

מתי היה קל יותר להשיג את המטרה? �

הקדרים באים – בפעם הראשונה שהקדר רץ, כמה חברים הוא תפס? וכאשר היו הרבה קדרים, כמה הם תפסו  �

בפעם אחת? 

איך ייתכן שמקדר אחד הגענו למצב שכולם קדרים? �

משחק העידודים – שאלו את 'המלך': איך הרגשת? כשכולם הצטרפו אליך בהדרגה, איך זה גרם לך להרגיש? ואיך  �

הרגשת בתחילת המשחק כשעודדת את עצמך? מה ההשפעה של הציבור על היחיד?

קראו עם החניכים את הקטע 'עצים יבשים' )נספח 2( מתוך הספר 'חיי מוהר"ן'.

בספר 'חיי מוהר"ן' ר' נתן, תלמידו של ר' נחמן מברסלב, מתאר את דרכי קירוב הרחוקים שהיה מנחיל ר' נחמן. הנחת היסוד 

הראשונה והבסיסית היא שיש להיות מעורב עם הבריות. להכיר אותן, לדעת מה עושה להן טוב, מה הן אוהבות ולמה הן 

מתחברות פחות, ואז ממילא האור שבנו ימשוך רבים.

לאהרן הכהן היו תלמידים רבים, והמסר המרכזי שהוא העביר להם הוא "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". מתוך שנאהב 

את הבריות – הן יתקרבו לתורה.

 כדי להגדיל את החבורה שאנו פועלים בה, כדי להאיר עם האור של בני עקיבא ולקרב עוד ועוד אנשים לתורה הזאת, 

עלינו להיות עם העם. כדי לקרב צריך להתקרב!

תנועה שאומרת ועושה ב. 

עד כמה אנחנו באמת מכירים את התנועה שלנו? האם אנחנו מודעים למהפכה שהיא מחוללת בחברה הישראלית? 

הכניסו את החניכים לחדר שהכנתם מראש. בחדר יהיו פזורות על הקירות ועל הדלת עובדות מודפסות על מוסדות בני 

עקיבא וכתבות תוכן על המהפכה שהיא חוללה בחברה הישראלית )נספח 3(.

למדריכים – כדי ליצור אפקט משמעותי כדאי להכין מראש חדר מסודר, נקי ונעול עד שתיכנסו אליו. הכתבות והעובדות יהיה 
מודבקות על הקירות או ישתלשלו בחוטים מהתקרה. 

אם אין באפשרותכם ליצור חדר כזה מראש, הדפיסו את החומרים ופזרו אותם על הרצפה בפעולה עצמה.
ראו בנספח כמה כתבות ופרטי מידע על כל מיני תכניות. מובן שמומלץ לחפש ולהדפיס עוד כתבות ופרטים שיעניינו את החניכים 

שלכם. תנועת בני עקיבא מגיעה לאתרי החדשות הרבה פעמים, צריך רק לחפש!

תנו לחניכים להסתובב בין הכתבות והעובדות ולקרוא את הדברים. אחר כך התאספו ושבו במעגל.

בקשו מהחניכים לשתף בכתבה או בתכנית שנגעה בהם, לדבר על משהו שהיו רוצים להיות שותפים בו ולנמק מדוע.

שאלו את החניכים 

אילו תחושות עולות בהם לאחר קריאת הכתבות: גאווה? רצון להיות שותפים? שותפות? גודל? עצמה? אחדות?  �

זלזול? חוסר עניין? כיוון? דרך?

סכמו: 

ראינו שההשפעה של גוף על סביבתו גדלה ככל שהגוף גדל. הכוח והעצמה של הגוף גדלים, ולכן הוא משמעותי יותר 



הרא"ה - מורשה

לסביבתו.

אחרי שבשבוע שעבר דיברנו על בני עקיבא, על הערכים ועל התורה הגדולה שהיא מחזיקה, הבנו שאנחנו רוצים לפרוץ 

עם התורה הזאת לכלל עם ישראל. לרצון הזה יש שתי תולדות:

להגדיל את התנועה כדי להגדיל את ההשפעה שלה. א. 

לפרוץ עם האמת ועם האור של התנועה לכל מקום; לכל סדק, חריץ וגומחה בעם ישראל!  ב. 

הדרך להגדיל היא לחבר, הדרך לקרב היא להתקרב. כדי לנגוע באחרים צריך להיות מעורבים אתם. 

לא סתם תנועת בני עקיבא היא אחת התנועות הגדולות בארץ! עם ישראל צמא לאור הגדול שיש בידינו, ועלינו לצאת 

ולפעול, להאיר הארה פעילה בכל מקום!



294

נספחים

נספח 1 
הגדרות:

נספח 2 

'עצים יבשים', מתוך הספר 'חיי מוהר"ן':

ה ִעם  ר ַהְרּבֵ ל ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ַרְך, ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְמאֹד ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהּשׁ ה ִעּמָ ר ַהְרּבֵ ָעִמים ָהָיה ְמַדּבֵ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ִעְסֵקי  ין ּבְ יחֹות ֻחּלִ ֵני ָהעֹוָלם שִֹ ר ִעם ּבְ ַרְך. ּוְרצֹונֹו ָהָיה ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ יָבם ְלָקְרָבם ְלַהּשׁ ֵדי ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהׁשִ ֵני ָאָדם ּכְ ּבְ
ָעְלָמא,  נּוָעה ּבְ י-ִאם ּתְ ַרְך ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ִיְפַעל ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ עֹוְררּו אֹוָתם ְלַהּשׁ ּיְ ּבּוִרים ׁשֶ ה ּדִ ל ִמּזֶ ְלּגֵ ָהעֹוָלם, אּוַלי ִיְצַמח ְוִיְתּגַ
ְרבֹות  ּבִ ׁשֶ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ן  ּכֵ ל-ׁשֶ ִמּכָ ְמֹאד,  טֹוב  ן  ם-ּכֵ ּגַ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ִהְתעֹוְררּות  אֹו  ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּור  ֵאיֶזה  ֶהם  ּבָ ְכנֹס  ּיִ ׁשֶ
ר ֵאין  ַרְך ֲאׁשֶ ַרְך ּוְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת ְלַהּשׁ ה ְלעֹוְרָרם ּבֶ ר, אּוַלי ִיְזּכֶ ֶהם ְוַיֲחזֹר ִויַדּבֵ ר ִעּמָ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ִמים, ּכְ ַהּיָ
ְוכּו'  ָבא  ְדַחּיָ יָדא  ּבִ ָאֵחד  ּדְ ָאה ָמאן  ַזּכָ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְפָרט  ּבִ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ

ָכל ָעְלִמין:  ּה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריְך הּוא ִמׁשְ א ּבְ ְוֻקְדׁשָ

ה  ה ִמיֵני ְלׁשֹונֹות. ְוַכּמָ ַכּמָ ה, ְוֵזַרז אֹוָתנּו ָלֶזה ְמאֹד ּבְ ָעִמים ִמּזֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ נּו ּכַ ר ִעּמָ ְוהּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶהֱאִריְך ְלַדּבֵ
ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ים ַעל  ְיֵבׁשִ ּוַפַעם ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו ֵעִצים  ֶזה,  ּבָ ִלים  ָאנּו ִמְתַעּצְ ׁשֶ ִבְזיֹונֹות ַעל  ּבְ ה אֹוָתנּו  ְמַבּזֶ ָהָיה  ָעִמים  ּפְ

ַרְך ַעל ָיֵדינּו: ם ִיְתּבָ ֵ ְתָקְרבּו ְלַהּשׁ ּיִ מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ׁשֶ

תנועה סגורה

עם ישראל הוא המנוע של המנוע

כולם יכולים להיות שותפים בבני עקיבא

תנועה מתירנית

אין נקודת השקה בין בני עקיבא לעם ישראל

תנועה של עם

הומוגנית 

תנועה של דתיים

תנועה שכל החצים שלה מופנים פנימה

תנועה של דוסים

אין מקום לכולם בתנועה

איבדה זהות

עם ישראל הוא המטרה של התנועה

הטרוגנית

תנועה שרואה כל נשמה בעולם



הרא"ה - מורשה

נספח 3 

תנועת בני עקיבא מקבלת תואר דוקטור לשם כבוד  .1

ד"ר לשם כבוד... אשרינו שזכינו – בעוז ובענווה

וכך נכתב בנימוקי הוועדה:

"לאות הוקרה על מסירותה ומחויבותה לעם ישראל ולמדינה. כשהיא מונחית על ידי ערכי הציונות והצדק החברתי, 

מובילה בני עקיבא את חניכיה למעורבות ולאחריות אזרחית. התנועה השואבת את השראתה ממשנתו של רבי 

עקיבא, פועלת לא רק לקדם את החברה הישראלית ולהעשירה, אלא גם לעודד את עליית יהודי התפוצות ולחזק 

את זהותם היהודית".

 .2

בני עקיבא העולמי

צורת  גם  ולכן בהתאמה  ישראל,  בני עקיבא  בני עקיבא העולמי שונות ממטרות  מטרות 

הפעילות בסניפים. הפעילות מתבצעת מתוך מתן דגש על הזהות היהודית של החניכים 

כדי למנוע את התבוללותם. עוד פועלת בני עקיבא כדי לקדם את העלייה לארץ ישראל 

דתיים  יהודים  הם  החניכים  רוב  ישראל  בארץ  שבעוד  הוא  נוסף  שינוי  ציוניים.  ממניעים 

אורתודוקסים, בחו"ל יש חניכים חילונים רבים.

הסניפים מפעילים  את  לעולם.  יהודיות מסביב  בקהילות  מדינות,  מ-30  ביותר  הפזורים  סניפים  כ-150  לתנועה 

בעיקר שליחים מהארץ, בוגרי צבא ובדרך כלל בוגרי ישיבות הסדר אשר יוצאים לשנת שליחות, או נשים שסיימו 

שנתיים של שירות לאומי, לימודים או צבא. חלק מהשליחות יוצאות במסגרת שנת שירות של השירות הלאומי 

בשיתוף עם ארגון בת עמי, ונוסף עליהם יש גם משפחות היוצאות לשליחות של שנה עד ארבע שנים.

השאיפה בתנועה העולמית היא שאת הפעילות יובילו בני הנוער או הסטודנטים בוגרי התנועה העולמית, כדי ליצור 

ומלווה  נשלח מישראל משמש מנחה  הנוער. השליח אשר  וכדי להעצים את  יהודית צעירה בתפוצות  מנהיגות 

הפעילות, וכמובן הגורם החשוב ביותר בכל הקשור לחינוך לישראל וליהדות. בחלק מן הסניפים, במיוחד בסניפים 

החדשים, השליחים אף מארגנים את כל הפעילויות.

 .3

רשת מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא – רשת של חינוך:

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הוא רשת חינוכית ציונית-דתית הפועלת בישראל מאז 

כפר  עקיבא  בני  ישיבת  עקיבא',  בני  ישיבות  ב'אם  המרכז  ראשית   .)1954( תשי"ד  שנת 

הרא"ה, אשר הוקמה על ידי הרב משה צבי נריה ו-13 תלמידים בשנת ת"ש )1940(, והמשכו 

בהקמת 'אם האולפנות' בכפר פינס, ישיבות הסדר ומוסדות נוספים. 

את מרכז ישיבות בני עקיבא הקים הרב אברהם צוקרמן זצ"ל עם הקמת מוסדות נוספים 

מלבד ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה. הרשת מונה כיום יותר מ-60 מוסדות בכל רחבי הארץ, ובהם ישיבות תיכוניות, 

אולפנות, ישיבות הסדר, מכללות ובתי ספר תיכוניים. במוסדות הרשת לומדים כ-20,000 תלמידים ותלמידות, ולהם 

כ-60,000 בוגרים ובוגרות.
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פרס האחדות בקטגוריה ארצית – פעילות משותפת הנוער העובד והלומד, בני עקיבא ודרור ישראל:

מובילות  והלומד(  הנוער העובד  )תנועת הבוגרים של  ישראל  ודרור  והלומד  הנוער העובד  בני עקיבא,  התנועות 

בשנים האחרונות קו של חינוך להידברות ולפעילות משותפת זו עם זו. לתנועות תפיסת עולם שונה באופן מובהק 

ולכן עצם המיזם עצמו הוא תוצאה של ההכרה בצורך באחדות בעם. מטרת הפעילות המשותפת היא  זו מזו, 

יצירת מפגש ישיר ומשמעותי של החניכים והמדריכים דרך בירור ולמידה משותפים, שיאפשרו היכרות של התנועות 

זה, עצרת המונים לזכר  וסניפים זה אצל  גווניהן. פעילויות המיזם כוללות מפגשי אירוח של קנים  האחרות על 

יצחק רבין, מאהל בתשעת הימים, מפגשי לימוד של מנהיגות התנועה ועוד. המיזם הוא דוגמה לאחדות אשר באה 

ממקום של שונות, אך מטרת תנועות הנוער הללו היא משותפת – חינוך בני הנוער בישראל לערכי הסבלנות, קבלה, 

הידברות וכבוד לצד האחר.

 .5

תנועת הבוגרים:

מי אנחנו? תנועת הבוגרים של בני עקיבא הוקמה בשנת 2010, ומונה למעשה את כלל 

בוגרי התנועה. תנועת הבוגרים הוקמה על ידי בוגרי התנועה כדי לספק לכל המעוניינים 

במה מתאימה ומסודרת ללימוד ולעשייה ערכית המתאימה לגילם, תחת המסגרת הרחבה 

כי פרט  בני עקיבא, על כך המשתמע מכך. תוך כדי הקמתה הבינו פעילי התנועה  של 

לצרכים הנזכרים לעיל יש גם חיסרון בתחום התרבות בחברה הדתית-לאומית, ולכן חרתה 

על דגלה לייצר תרבות פנאי ההולמת את ערכי התנועה.

 .6

גרע יני נחשון:

הסיפור של גרעיני נחשון החל אי שם במחוז דן לפני כעשר שנים. הוא החל בתחושה חזקה של חברים בבני עקיבא 

כי בתנועה חסרה דבר מה מהותי שבלעדיו כמעט שאין ערך לקיומה של התנועה. "כיום תנועתנו נמצאת על גבול 

הגדרת המתנ"ס", כתב אז במסמך ההקמה של הגרעין הראשון סמזכ"ל התנועה דאז, רני רוזנהיים, "בני עקיבא 

מאבדת את ייחודה כתנועת נוער".

התחושה הייתה כי באופן די אבסורדי התנועה מתמקדת בטיפוח מדריכים שייעודם לחנך מדריכים חדשים – והם 

יגדלו ויחנכו עוד מדריכים, ותו לא. "בני עקיבא כתנועת נוער איבדה את עצמה. מקימי התנועה לא חלמו לגבש 

ולבנות קבוצת מדריכים, אלא חלמו לגבש קבוצת חברים, שמטרתם לתקן, לשנות ולפעול למען העם" )שרית בן 

דוד, רכזת גרעיני נחשון הראשונה במחוז דן(. 

הגרעינים הוקמו אפוא כדי להשיב לתנועה את שיח העשייה וההגשמה הבוגרת. אין דרך לקדם ערכים ועקרונות 

בלא אנשים שיחיו אותם. אנשים החיים לאור ערכים ואידאולוגיות ומיישמים אותם בחייהם הם גם אלו המנחילים 

אותם לאחרים. כמו נחשון בן עמינדב משבט יהודה, שהיה הראשון לקפוץ למימיו הסוערים של ים סוף עת עמדו 

ישראל על שפת ים, כך גם גרעיני נחשון הוקמו כדי להיות הראשונים שיגשימו את הערכים הללו. מטרת העל היא 

יצירת חברה אחרת – חברה לומדת ועושה, חברה אכפתית הרואה את עצמה אחראית לעם ישראל. מכך נגזרת 

מסגרת הפעילות של הגרעינים – "קבוצה לומדת ועושה" – דהיינו קבוצות מחבריא ב המתמקדות בלימוד ובעשייה 
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חברתית.

לעשור,  קרוב  לפני  לפעול  דן שהחל  במחוז  קטן  מחוזי  מגרעין  פורחים.  הגרעינים  הקמתם  מאז  מעשור  פחות 

הגרעינים צמחו והם מונים היום יותר מ-500 חברים במחוז דן, שרון-שומרון, ירושלים ודרום, והיד עוד נטויה )מתוך 

האתר של בני עקיבא(.

 .7

גרעיני שירות לאומי:

עמוק  חיבור  מחוברות  ערכיה,  על  שהתחנכו  התנועה  לבוגרות  מענה  לתת  כדי  הוקמו  הלאומי  השירות  גרעיני 

ל"תנועה של עם" ומעוניינות לעסוק בהגשמת הערכים במסגרת התנועה.

הגרעין הראשון הוקם לפני חמש שנים בבת ים, וכיום יש יותר מעשרה גרעינים בכל רחבי הארץ )מצפון לדרום: 

מרום הגליל, מגידו, ביכורה, נתניה, שכונת התקווה, יהוד, בת-ים, שדות נגב, נתיבות ומרחבים(.

בנות הגרעין משרתות בבקרים בכל מיני תקנים )בעיקר בתקני חינוך(, ובמיזמים אישיים וגרעיניים אחר הצהריים. 

הגרעין מתמקד בהעצמת הסניף המקומי וביצירת קשרים עם הקהילה המקומית. חברות הגרעין מחוברות לתנועה 

חיבור ברור. את הפעילות הן עושות בחולצות תנועה, ולכל גרעין יש רכזת מטעם התנועה המלווה את הפעילות. 

כמו כן מדי שבוע מתקיים בית מדרש גרעיני, הדן בתכנים העומדים בלב התנועה דיון עמוק ורציני.

נכון להיום בכל מקום שיש גרעין ניכר שיפור גדול בסניף ויש אהדה רבה כלפי חברות הגרעין מצד הקהילה והרשות 

המקומית )מתוך האתר של בני עקיבא(.

 .8

גרעיני נח"ל:

גרעיני הנח"ל של בני עקיבא פונים לבוגרי התנועה שגדלו והתחנכו על ערכיה, שואפים להגשימם ולהישאר חברים 

בה בתקופת הלימוד והשירות הצבאי. במשך שנים רבות הייתה ההגשמה העיקרית של התנועה במסגרת גרעיני 

נח"ל, ובשנים האחרונות, במסגרת תנופת ההגשמה בתנועה, חודשו גם גרעיני הנח"ל. הגרעין הראשון התגבש על 

ידי חברי שבט עמיצור. הם התגייסו באדר תשס"ז )מחזור גיוס מרץ 07(, ואחריהם התגייסו גרעינים נוספים, אחת 

בשנה. הגרעין מיועד לבוגרי שנה ב' וג' בישיבות ובמכינות, הבאים מתוך עולמה של תורה ומתגייסים יחד לשירות 

)לבעלי פרופיל עורפי,  50 של חטיבת הנח"ל  צבאי במסגרת הנח"ל. המסלול כולל שנתיים שירות קרבי בגדוד 

תפקידים בהתאמה(, ובשנה השלישית הגרעין יוצא למשימה לאומית.

חינוכית-חברתית  משימה  הוא  האחד  פעילות:  תחומי  בשני  לתעסוקה  מחולקים  הגרעין  חברי  המשימה  בפרק 

בליווי נוער במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, בפעילות תנועתית ועוד, ותחום הפעילות האחר הוא חידוש 

ערך ההתיישבות והעבודה החקלאית בעוטף עזה. במהלך המסלול חברי הגרעין יוצאים לארבעה חודשי של"ת, 

המיועדים להעמקת חזון 'תורה ועבודה' בלימוד ובמעשה, ללימוד תורה ולהכנה לקראת פרק משימה )מתוך האתר 

של בני עקיבא(.
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תכנית של"ף:

התכנית מיועדת לבוגרי כיתה י"א מכל רחבי הארץ המעוניינים לשלב בשנת לימודיהם האחרונה עשייה ערכית 

ושליחות המהווים המשך ישיר וטבעי לערכים שחונכנו עליהם בתנועה.

התכנית פועלת בגרעינים של ארבעה עד שישה חברים העוברים לגור בעיר חדשה, ללמוד בה ולחיות בה. חברי 

השל"ף מנהלים את חייהם בעצמאות בדירה משותפת עם ליווי צמוד של מלווה מטעם בני עקיבא.

ומצטרפים לכוחות החיוביים הקיימים  י"ב בתיכון המקומי  חברי הגרעין משתלבים כתלמידים מן המניין בכיתה 

בכיתה, בסניף ובעיר, ופועלים אתם בפעילות ערכית וחינוכית בבית הספר, בסניף ובקהילה.

כעת פועלים כ-50 של"פים בשמונה גרעינים, מקריית שמונה בצפון ועד אופקים בדרום, ודירות נוספות יכולות בע"ה 

להיפתח בעוד מקומות.

מטרות התכנית:

1. להצטרף לכוחות החיוביים הקיימים בכיתה ובעיר, לחזק מבחינה ערכית ולימודית ולפעול יחד בפעילות ערכית, 

הן בתוך בית הספר הן בקהילה.

לייצר היכרות הדדית בלתי אמצעית של שמיניסטים ממקומות שונים ומעולמות שונים, והיכרות זו תפרה את   .218

שני הצדדים ותקדמם. חברי השל"ף משמשים בעצם חוליית חיבור בין המסגרת הפורמלית של בית הספר ובין 

המסגרת הלא פורמלית של בני עקיבא. חיבור זה יוצר את תפקידם הייחודי של השל"פים – להביא את התכנים 

ואת האווירה המיוחדת של בני עקיבא אל כלל הנוער בעיר שעדיין אינו מכיר תכנים אלו ואינו שותף להם. עשייה 

זו אפשרית בעזרת שתי תכונות יסוד שהפרויקט מבוסס עליהן – אחריות גדולה ואמון הדדי בין השל"פים לחבריהם 

)מתוך האתר של בני עקיבא(.

  .10

גרעיני שי"ן-שי"ן )שנת שירות(:

תכנית גרעיני שנת השירות היא תכנית קדם-צבאית לבנים ולבנות השואפת לתת מענה לאתגרי החברה הישראלית 

ולבנות שכבת מנהיגות המצמיחה מנהיגות חברתית בערים, בעיירות ובמוסדות, מתוך ערכי 'תורה ועבודה'.

חברי גרעיני השי"ן-שי"ן פועלים כחלק משדרת ההנהגה המרכזית של התנועה במגוון מקומות בכל רחבי הארץ 

– בערים, בעיירות פיתוח, בכפרי נוער, בבתי ילד, בעמותות, במוסדות לבעלי צרכים מיוחדים ועוד. הם מקבלים 

לידיהם תפקידי מפתח המניעים תהליכים חברתיים וחינוכיים בערים ומוסדות.

השי"ן-שי"נים נדרשים לפעול כקבוצה וכיחידים מתוך מיומנויות וכישורים חברתיים וקבוצתיים ויכולות הנהגה והדרכה.

בוגרי התכנית  ולקצונה. לאחר השירות  וביציאה לפיקוד  בוגריה לשירות משמעותי בצה"ל  התכנית מכווינה את 

משתלבים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית.

לאורך השנה מעניקה התנועה ליווי חינוכי, הכשרתי, משימתי וחברתי לחברי התכנית, כפרטים, כגרעינים וכתכנית 

כלל-ארצית. לאורך השנה השי"ן-שי"נים לומדים ומלבנים יחד סוגיות חברתיות ואידאולוגיות הקשורות לחברה ולמדינה.

כיום פועלת התכנית ב-15 גרעינים לערך ברחבי הארץ, ובכל שנה, למראה הביקוש, נפתחים עוד גרעינים.

תפקיד השי"ן-שי"ן משתנה מגרעין לגרעין לפי אוכלוסיית היעד והמקום שהגרעין פועל בו )מתוך האתר של בני 

עקיבא(.
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.11

חודשיים אחרי: צעדה לזכר ההרוגה בפיגוע בשרונה

אילנה נבעה הניחה אחריה ארבע בנות שמנסות להתרגל לחיים בלי אמן. השבוע צעדו 

חבריה של הבת הבכורה שירן וחברותיה מתנועת הנוער 'בני עקיבא' אל בית הקפה שבו 

נרצחה האם. "לקחת את הכאב למקום של עצמה".

ברקוד לסרטון על הצעדה, להרחיב את הידע – לא לצפייה בשבת:  

.12

.13
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.18

מאות עולים נחתו בארץ: "סוף סוף בישראל"

 218 עולים חדשים מארה"ב ומקנדה הגיעו ארצה והתקבלו ע"י מאות 

אנשים, ובהם חברי בני עקיבא, בטקס חגיגי. איליין השאירה את ילדיה 

אנג'לס:  מלוס  שהגיע  סטיבן  שנה".   50 "התלבטתי  בארה"ב:  ונכדיה 

"המצב שם מבחינה ביטחונית זהה, רק כתוצאה מפשיעה"

 



פורצים דרך

נושא: 
כוח ופריצה החוצה.

פתיחה: 
כחלק מהיותנו אוסף יחידים המרכיבים חברה שלמה ועם גדול, עלינו לקבל אחריות לממש את תפקידנו מימוש מלא 

כדי שיביא ברכה גדולה לעם ישראל. התנועה שאנו שייכים אליה היא תנועה גדולה שיש בה הרבה אמת, ותפקידנו הוא 

לפרוץ החוצה ולהפיץ אותה.

מטרות הפעולה: 
החניכים יתנסו במקום שהם משפיעים בו כלפי חוץ.. 1

החניכים יבינו שכדי להעביר משהו הלאה העברה טובה, אנחנו צריכים להכיר אותו ולהאמין בו ממש!. 2

החניכים יבחרו משימה שבטית שמתאימה לכוחות שלהם והם מאמינים בה.. 3

ציוד נדרש: 
מדבקות לבנות  �

גיליון בריסטול או מחשב ומקרן �

פתקי בעד ונגד גזורים )נספח 3( �

גוף הפעולה:

לגעת בלב של מישהו אחר א. 

שהעיקר  לזכור  צריכים  אנחנו  אך  ארגון,  חודש  של  האחרון  השבוע  זאת  בכל  הוא  עמוס,  הזה  השבוע  אמנם   – למדריכים 
הוא התהליך שהשבט עובר והמטען שכל חניך וחניכה ייקחו מחודש ארגון להמשך השנה, לכן השתדלו מאוד שלא לפספס את 

הפעולה...

בסוף הפעולה נרצה לקבל עלינו משימה שבטית קבועה ומשמעותית, וכדי שנצליח לעשות זאת יידרשו לנו הרבה כוחות. 

לאורך כל הפעולה שדרו לחניכים שהם כבר גדולים ואתם סומכים עליהם שיעשו דברים משמעותיים.

הדבר הבסיסי והיסודי ביותר שצריך בשביל להצליח הוא רצון! כשהחניכים ירצו למלא את המשימה הם יהיו מסוגלים 

לכל דבר. בפעולה הקודמת ניסינו קצת לדגדג את הרצון של החניכים להיות חלק מהעשייה ומהפעילות של בני עקיבא 

בעם ישראל, וכעת ננסה לתת לחניכים את התחושה הזאת של כוח השפעה כלפי חוץ.

כתבו את שמות החניכים על מדבקות לבנות והדביקו על חולצותיהם ליצירת תחושת שייכות לקבוצה, גאווה וחגיגיות. כך 

גם תשדרו להם את גודל האחריות המוטל עליהם בפעולה. בפעילויות המוצעות להלן גם תתנו להם תחושה של כוחם 

שבוע רביעי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

הרא"ה–מורשה
משך: 60 דקות ויותר
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ושל השפעה כלפי חוץ – לפעמים אחרי שמרגישים את ההשפעה שלנו כבר לא צריך להסביר כלום.

להלן כמה רעיונות אפשריים שיכולים לתת לחניכים את התחושה הזאת. קראו את הרעיונות, בחרו אחד מהם והתאימו 

אותו לאופי השבט, לגודלו ולסוג הסניף שלכם. הקפידו לעשות הכול כדי שהחניכים יקבלו את תחושת ההשפעה! בהמשך 

תוכלו למצוא הסברים על כל פעילות ופעילות )נספח 1(.

V   פלאש מוב

V   ללמד את הסניף מורל

V   להכין משחק לסניף

V   לתלות שלט משמח בתחנת אוטובוס

V   להפיץ הודעה

V   לחלק בשער היישוב משהו להורים כדי שיתנו אותו לחניכים

V   לפרגן למדריכים

V   להודות לרכזים במחוז

בחרו משימה אחת לפחות והוציאו אותה פועל עם החניכים. 

לאחר הפעילות התכנסו כולם ושאלו את החניכים: מה הייתה ההרגשה? האם הרגשתם את האדוות של מה שעשיתם 

מתפזרות הלאה? מה טוב באפשרות הזאת של להפיץ החוצה, ומה מסוכן בה?

כעת עברו לשלב הבא, והפגישו את החניכים עם מישהו שבעבודתו משפיע על הרבה אנשים.

בהתאם למקום מגוריכם, קבעו שיחה עם ראש העיר, עם ראש המועצה האזורית או עם סגנו, עם ראש מחלקת החינוך 

בעירייה, עם אחד מרכזי התנועה במחוז, עם מנכ"ל של חברה מצליחה שגר בעיר שלכם וכד'.

למדריכים – אל תוותרו על השלב הזה! את כל מספרי בטלפון וכתובות הדוא"ל אפשר למצוא באינטרנט. אל תהססו לבקש, אנשים 
אלו ישמחו לדבר עם הנוער ולהעביר לו מהידע שלהם.

בקשו ממי שהגיע לשיחה לדבר על פועלו, לשים דגש על נקודות ההשפעה שהוא חש בתפקידו, לפרט איך צריך להתנהל 

מי שרוצה להשפיע במעגלים גדולים ולבסוף לברך בהצלחה את השבט. 

להאמין ולהשפיע ב. 

בשלב זה נברר את כוח האמונה הנצרך כדי שיהיה אפשר ליצור פעילות קבועה ומשמעותית.

שחקו 'טלפון שבור' – שבו במעגל ולחשו משפט או מילה באוזן החניך או החניכה שלימינכם. הם בתורם יצטרכו ללחוש את 

המשפט או את המילה ששמע למי שלידם, וכך הלאה. מכיוון שקשה מאוד לשמוע לחישה ולהבינה, המילה 'הקומונרית' 

יכולה בקלות להפוך להיות 'הקולרבי'... 

שאלו את החניכים:

מה היה במשחק?  �

למה המילה לא עברה כיאות? �

סכמו את המשחק: גם כשאנחנו יוצאים לפעילות, עלינו להיות בטוחים במה שאנחנו רוצים; לרצות אותו ממש, אחרת הוא 

עלול להתפספס בגלל שחיקה, זמן שחלף, אנשים חסרי אמונה בדרך ועוד.

ראו מאמר שכתבה תלמידה ששכבתה ארגנה ערב התרמה )נספח 2(, וקראו קטע ממנו: 

"נפגשנו והתייעצנו עם כמה אנשים מבוגרים וכולם אמרו לנו שאנחנו לא מציאותיות ובזמן כל-כך קצר, של חודש וחצי, 
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אי אפשר להרים ערב התרמה. וברוך ה' שאנחנו בגיל ההתבגרות כך שזה עמוק בתוכנו לא להקשיב לאנשים מבוגרים, 

ופשוט המשכנו להריץ את זה".

שאלו את החניכים:

האם אתם מרגישים שיש בכם כוחות שאין למבוגרים? �

הסתכלו על החברים סביבכם; האם אלו אנשים שִאתם אתם מרגישים חזקים? �

קחו לכם רגע, חשבו עם עצמכם בעקבות כל הפעולות שהיו במשך החודש: מה מפריע לכם? מה בוער לכם בלב לעשות? �

תהליך בחירת מיזם ג. 

חשוב שתשאירו זמן לשלב זה; ידעו את החניכים שהפעולה תהיה ארוכה מהרגיל. אפשר להכין גם כיבוד קל לשלב זה 

של בחירת הפרויקט.

למדריכים – כיבוד תמיד עוזר למקד את הדברים ולהראות רצינות והשקעה. שימו לב שהכיבוד לא יתפוס את עיקר תשומת הלב, 
הסתפקו בשתייה קלה ועוגיות.

בקשו מהחניכים להעלות רעיונות למיזם חשוב לדעתם שיוכלו לפעול בעניינו כשבט. כתבו את הרעיונות בטוש על גיליון 

נייר או בריסטול. הפרויקט הזה הוא לא יהיה יישום נושא חד-פעמי של השבט אלא מיזם ארוך טווח שילווה אותם לאורך 

השנה.

כתבו כל רעיון של כל חניך, ונסו הפעם שלא לתת רעיונות משלכם אלא שהרעיונות יגיעו מלבם של החניכים.

בשבטים גדולים – אפשר לארגן מקרן, לכתוב את הרעיונות במצגת חדשה במחשב ולהקרינה.

לאחר שתכתבו את כל הרעיונות, תנו לכל חניך וחניכה פתקי 'בעד' ו'נגד' )נספח 3(.

הצביעו בהצבעה דמוקרטית. בתחילה בחרו את שלושת הרעיונות שקיבלו את מספר ההצבעות הגבוה ביותר, ואפשר 

להוגי הרעיונות הללו להסביר בקצרה מה הרעיון לפני שתצביעו על שלושתם. בשלב זה מקדו את החניכים בשאלות 

שיעזרו להם לבחור את המיזם המתאים להם:

האם הפרויקט חד-פעמי או מתמשך? �

האם אנחנו כשבט נצליח לעמוד במשימה? �

האם הפרויקט קטן או גדול מדי בשבילנו? �

האם כל אחד מחברי השבט יוכל לבוא לידי ביטוי בפרויקט זה? �

לאחר מחיאות הכפיים )הסוערות!( למיזם הנבחר, כתבו מיד את פרטי הרעיון, שבצו חניכים אחראים לכל משימה ומשימה 

)משימות: להתקשר לאחרים, לקבוע את הפגישה הבאה – שבה תתחילו לפעול פעולות מעשיות לקראת המיזם, לפרסם 

את המיזם, לתעד את ההכנות ואת הפעילות ועוד(.

סכמו: 

אפשר להקריא את הסיפור הנפלא של ד"ר סוס )נספח 4(. 

לא תמיד הכול יהיה פשוט – ולא תמיד הכול יהיה ורוד, אבל אתם המדריכים שלהם ומכירים אותם ויודעים כמה כוחות 

יש בהם. זהו, הם כבר גדולים, זה הזמן שלהם להזיז הרים.

הסיפור מופיע גם ביוטיוב )חפשו ביוטיוב "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים! עם תרגום"(. 

הצעה לצ'ופר: 
חלקו לחניכים שרוך לחולצת תנועה שחיברתם אליו משפט מנוילן: "ילד, אתה עוד תזיז הרים".
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נספחים

נספח 1

   V    .פלאש מוב – התקהלות בזק, למשל ריקוד שמתחילים יחידים ולאט לאט מצטרפים אליו עוד ועוד

קישור לדוגמא לריקוד פלאש מוב:

רקדו יחד עם החניכים פלאש מוב בתנועות פשוטות במרכז העיר, היישוב או הסניף.

בררו עם החניכים מה הרגישו בתחילה, כשהיו קצת רקדנים, ובהמשך, לאחר שהיו חלק מקבוצת רוקדים גדולה. 

איך הגיבו הסובבים? מה ההשפעה שהייתה לריקוד על הסביבה? האם אנשים אלו יחזרו הביתה ויספרו על הריקוד 

לחבריהם או לבני משפחותיהם? 

   V.ללמד את הסניף מורל – למדו מורל סניפי, ושירו את המורל כל הסניף ביחד בכל ערב או בשבת ארגון

שאלו את החניכים: מה הייתה ההרגשה ללמד את הסניף מורל חדש? האם הרגשתם שחניכי השבטים הקטנים 

לומדים מכם? איזו השפעה אתם חושבים שתהיה לכך כשכולם ישירו יחד בקול את המורל בשבת ארגון?

   V.להכין משחק לסניף – בהתאם לאופי הסניף. טורניר מחניים, חבילה עוברת, תופסת, מי מפחד מהדוב הגדול

שאלו את החניכים: מה הייתה התחושה בסניף לאחר המשחק? האם הרגשתם שהאווירה השתנתה? 

   V לתלות שלט משמח בתחנת אוטובוס – למשל שלט שמאחל יום שמח לכל העוברים בתחנה. שאלו את החניכים

כמה אנשים הם חושבים שיחייכו בעקבות קריאת השלט. האם הם מרגישים את הכוח שהיה במעשה זה להשפיע על 

רבים אחרים?

   V להפיץ הודעה – להפיץ מסרון או הודעה בווטסאפ. לכמה קבוצות הגיעה ההודעה? כמה קראו אותה? האם יש לנו

בכלל מושג לכמה אנשים אנחנו יכולים להגיע בעזרת העברת הודעה זו?

   V לחלק בשער היישוב משהו להורים כדי שיתנו לחניכים – סוכריית טופי או פתק קטן. המעשה יהדהד הלאה – לשמח

את החניכים בעקיפין, אפילו שלא אנחנו הם שנתנו להם ישירות את הטופי או פתק.

   V לפרגן למדריכים – לשלוח הודעות מפרגנות למדריכים, לבקש מאנשים שחשובים למדריכים לשלוח להם בכל שעה

הודעה מפרגנת או לתלות שלט מפרגן בסניף. האם הצלחנו לשמח את המדריכים? כיצד השפיעה שמחתם על האווירה? 

האם הצלחנו לגרום לעוד משהו חוץ מאשר חיוך למדריכים? )כאשר המדריכים שמחים, גם שאר חבריהם שמחים, יש 

להם יותר אנרגיה לחניכים, לקומונרית ולכולם(.

   V להודות לרכזים במחוז – בכל חמש דקות חניך אחר ישלח בתורו מילה, וכל המילים יחד ירכיבו משפט תודה לרכזים

במחוז. דברו עם החניכים על ההשפעה ועל ההדים של הודעה לרכזים – אולי הם בדיוק נכנסו לאיזה סניף ושפכו עליהם 

צבע, ועכשיו בזכות ההודעה הם לא מבואסים אלא שמחים ויש להם אנרגיה להמשיך לבקר באותו הסניף?
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נספח 2  

"הכל למען אמא של ירדנה"

"כולם אמרו לנו שאנחנו לא מציאותיות ובזמן כל-כך קצר, של חודש וחצי, אי אפשר להרים ערב התרמה. 

ברוך ה' שאנחנו בגיל ההתבגרות כך שזה עמוק בתוכנו לא להקשיב לאנשים מבוגרים, ופשוט המשכנו להריץ 

את זה". בנות כיתת י"ב עושות כל שביכולתן להציל חיים, לא תתנו יד?

שלומית מיכלי פורסם:  06.02.12 , 11:47

לפני שנה וקצת הבנו שלאמא של ירדנה - חברה שלנו מהכיתה, יש בעיה בכליות. ניסינו לעזור קצת בשוק פורים 

וכמה התרמות מאנשים טובים בשכונה וברחוב הראשי. אבל נקודת המפנה בסיפור שלנו הייתה סתם ערב אחד 

שישבנו כמה בנות בחדר שלנו מכיתה י"ב באולפנת בני עקיבא "אמנה" וחשבנו איך ניתן לגייס סכום כל-כך גדול 

להשתלת כליה בזמן כל-כך קצר. פתאום נזרק לחלל האוויר המושג "ערב התרמה" וישר כולנו התלהבנו על הרעיון. 

ווידוי קטנטן, אז לא ממש ידענו מה זה אומר...

הוצאנו לנו מחברת והתחלנו לרשום מה צריך: אולם, תאריך, פרסום, הדפסה ובעיקר אומנים. וזה לא היה נשמע 

מאוד מסובך. עברנו בין כל הבנות בשכבה ובדקנו למי יש קשרים עם אחד האמנים. אחרי כמה ימים כבר התקשרנו 

ללשכת ראש העיר, וכמו בנות שעוד לא ממש יצא להם להיתקל בבירוקרטיה שאלנו בשיא התמימות איך יהיה ניתן 

להיפגש עם ראש העיר. נקבעה לנו פגישה עם עוזר ראש העיר, מר חזי ברזני, וקיבלנו כתרומה את היכל התרבות 

לערב אחד.

התחלנו במסע טלפונים ושליחת מיילים לכמויות של אומנים. חלקם בחו"ל, חלקם עבר את המכסה של ערבי 

ההתנדבות, חלקם האמרגנים לא מסכימים )פוליטיקות של אומנים(, חלקם מופיעים באותו ערב. ולנו באותו זמן 

כבר היה תאריך סגור עם היכל התרבות יד לבנים בכפ"ס וממש לא רצינו לבטל את כל האירוע.

נפגשנו והתייעצנו עם כמה אנשים מבוגרים וכולם אמרו לנו שאנחנו לא מציאותיות ובזמן כל-כך קצר, של חודש 

וחצי, אי אפשר להרים ערב התרמה. וברוך ה' שאנחנו בגיל ההתבגרות כך שזה עמוק בתוכנו לא להקשיב לאנשים 

מבוגרים, ופשוט המשכנו להריץ את זה.

 מארגנות ערב ההתרמה - תלמידות י"ב ממחזור גיל-עד באולפנת "אמנה"

ואמיתית. כל אחד שמעודד  במצב הזה פתאום המושג "אנשים טובים באמצע הדרך" מקבל משמעות חדשה 

אותנו, כל אומן שמחזיר תשובה חיובית, וחלקם אפילו שלילית אבל עם ברכות הצלחה להמשך. ויש לנו ביד רשימה 

של 7 אומנים מופלאים: להקת לכתחילה, המדרגות, יאיר אורבך, גולן אזולאי, ליאור אלמליח, גד אלבז ושחר אלגבי.
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גם אחרי רשימת האמנים ביד, נשארנו בנות בכיתה י"ב שלא יודעות כל כך מה צריך לעשות. לכן החלטנו לפנות 

לכל אחד שיכול לעזור בלי להתבייש, וכל אחד זה כל אחד. בכל איש שפגשנו, הרגשנו שחזרה אליו רוח הנעורים 

של נתינה ללא רווחים, ללא ניצול וללא ציניות. עובדי עיריית כפר סבא, איש ההגברה, עיצוב הפליירים, פרסום, 

חולצות, צמידים, פשוט כולם - עזרו לנו, ובשמחה אמתית.

זרם של אנשים טובים

בגלל שכל אחת מכירה מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו )המושג הזה גם קרוי "חוק הדתיים השלובים"( החלטנו 

להיעזר בזה. בכל בי"ס מהאזור שלנו היה תלמיד שאנחנו מכירים שדאג למכור כרטיסים לתלמידי בית הספר. 

ההורים שלנו פרסמו בעבודה שלהם, ונעזרנו בעוד אנשים טובים שעזרו לנו בפרסום.

עד הבוקר של היום שבו חל ערב ההתרמה עוד היינו בטוחים שמתוך 800 המקומות הקיימים בהיכל התרבות, יהיו 

גג 400 אנשים נחמדים וניאלץ לשים בובות במקומות הריקים כדי שלא יהיה לנו פדיחות מול אמנים שמגיעים 

בהתנדבות ושאר האנשים שהשקיעו בערב. למרות זאת, בשעה 19:30 בשעת פתיחת הדלתות התחילו להגיע זרם 

של אנשים טובים, ששמעו על ערב ההתרמה והחליטו להגיע.

 תוך 20 דקות קיבלנו מאחת הבנות שתפקידה היה לעזור לאנשים להתמצא בתוך האולם: "אין מקום!!!". האולם 

מזמנם  האמנים המדהימים שהשקיעו  את  לציין  המקום  זה  בשמיים.  היו  והאנרגיות  מקום  אפס  עד  מלא  היה 

וכשרונם ופשוט העיפו את הקהל שקם לרקוד במעברים. באמצע הערב שלומית, האם שזקוקה להשתלה, החליטה 

לעלות לבמה ולהודות לעוסקים במלאכה. לא נותרה בקהל עין אחת יבשה.

נספח 3 

נגד בעד
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"שדה שיבולים ולב טוב..."

נושא: 
תנועה גדולה לעם גדול.

פתיחה: 
בפעולה זו נרצה להעמיק את הקשר שבין החניך לעם דרך היכרות עם אופיו הייחודי של עם ישראל, מתוך שימת דגש 

על חסד וערבות הדדית, אכפתיות ואהבה לזולת.

מטרות הפעולה: 
החניכים יבינו שהם שותפים בכמה מעגלי קרבה.. 1

החניכים יבינו מיהו עם ישראל ועד כמה מידותיו מיוחדות.. 2

החניכים יבינו שעם ישראל הוא העם הנבחר, ויבינו מדוע נקרא כך.. 3

החניכים ירגישו שטבעם כיהודים – לאהוב כל אחד מעם ישראל ולעזור לו.. 4

ציוד נדרש: 
המחשת מעגלי הקרבה )נספח 1(  �

סיפור שני האחים והשיבולים )נספח 2(  �

אביזרים ותפאורה המתאימים להמחזת הסיפור )לפני ההצגה אפשר להשתמש בכרטיסיות כללי ההתנהגות בהצגה  �

מהפעולה 'מתוק מדבש'(

גוף הפעולה:

מי אנחנו? א. 

בפתיחת הפעולה שאלו את החניכים: "מי אנחנו?" )מקצת החניכים יצעקו "שבט יובל!", אחרים יצעקו את שמם הפרטי(.

הסבירו לחניכים בעזרת ההמחשה על המעגלים הסובבים אותם )נספח 1(. במעגל הראשון נמצא אני עצמי, במעגל 

המקיף אותי נמצאת המשפחה הקרובה אליי, המשפחה הגרעינית שלי, במעגל הבא נמצאים בית הספר, החברים, הסניף, 

השבט, ובמעגל החיצוני נמצא העם שלי – עם ישראל. אני, הקטן, שותף בכל אחד מהמעגלים. 

היום נתרכז במעגל המקיף את כולנו ומשותף לכולנו – העם שלי. כולנו חלק מעם ישראל. לעם ישראל תכונות מאפיינות 

ייחודיות, והיום נגלה מעט מהן.

האחים והשיבולים ב. 

אמרו לחניכים שהיום אתם רוצים להציג להם שני אנשים מעם ישראל. המחיזו לחניכים את סיפור שני האחים והשיבולים 

שבוע רביעי  ⋅  פעולת שבת  

שבט יובל 
משך: 35–60 דקות
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)נספח 2(. כדי להעביר את הסיפור ולהמחיזו בצורה ברורה השתמשו באביזרי המחשה רבים ככל האפשר )תלבושות, 

תפאורה, אביזרים(.

ודאו כי החניכים הבינו את ההצגה ואת הרעיון על ידי שאילת שאלות הבנה, כגון: "מה היה הקשר המשפחתי בין שני 

האנשים?"; "האם הם אהבו זה את זה?"; "מאיזה עם היו שני האנשים?"; "במה הם עסקו?".

סכמו את ההצגה במילים שלכם, הסבירו לחניכים כי הקב"ה חנן את עם ישראל במידות טובות, בלב טוב, ברצון לעזור 

ולכבד איש את רעהו. לעם ישראל יש נשמה גדולה ולב רחב. 

עם ישראל נקרא העם הנבחר כי הקב"ה בחר דווקא בנו שנהיה קרובים אליו. שאלו את החניכים: כיצד מתקרבים לקב"ה? 

חזרו על תשובותיהם והוסיפו עליהן: אנו כעם ישראל צריכים להיות אוהבים וטובים זה לזה, כמו שראינו את שני האחים 

ששניהם רצו לשמח זה את זה ולתת מעצמם זה לזה. דברו על שהקב"ה רחמן ורוצה שגם עם ישראל יהיה רחמן וטוב, 

שאנו צריכים להפיץ את המידות הטובות שלנו ולהגדיל אור וטוב בעולם.

ואהבת לרעך כמוך ג. 

אחרי שלמדנו על המידות שיש לעם ישראל ועל הלב הטוב, הסבירו לחניכים כי התנועה שלנו, 'בני עקיבא', נקראת על שם 

רבי עקיבא. רבי עקיבא היה איש של טוב, שאהב את התורה ואהב את עם ישראל. רבי עקיבא לימד אותנו את המשפט 

"ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה" )נספח 3, הניחו את המשפט על הרצפה(. הוא עמד על החשיבות של אהבת 

כל אדם מישראל ועל האכפתיות שלנו ממנו ממש כמו שאנו דואגים לעצמנו. התנועה שלנו, בני עקיבא, עוזרת לנו להפיץ 

את הטוב ואת האור היהודי שלנו, והסניף הוא מקום שעוזר לנו להתערב בעם ולהשפיע עליו טובה. דרך בני עקיבא אנו 

יכולים לצאת יחד לפעולות התנדבות ולעזור לזולת.

המציאו מראש תנועות לשיר "אמר רבי עקיבא..." ולמדו את החניכים את התנועות בסבלנות עד שכולם ישירו יחד ויחוו 

את התנועות!

סכמו: 

למדנו בפעולה שיש לנו ארבעה מעגלי השתייכות. המעגל הגדול הוא המעגל של עם ישראל, שהוא העם הנבחר של 

הקב"ה. יש בנו אהבת חינם לכל אחד; יש בנו הרבה רצון לתת לזולת, ואנחנו צריכים להפיץ את הטוב לכולם. למדנו 

שאנחנו חלק מתנועה גדולה שנקראת על שם ר' עקיבא. ר' עקיבא היה אדם שאהב את כולם כמו שאהב את עצמו 

ממש, למדנו את השיר שלו והבנו שחשוב מאוד לאהוב את כולם ולהעניק עזרה, שמחה וטוב לכל אדם אחר מעם ישראל, 

כאנשים יחידים, כשבט, כסניף וכתנועה.

בהצלחה!

צ'ופר: 
צמיד או שרשרשת עם המשפט "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה!" )נספח 4(.

 



שבט יובל

נספחים

נספח 1
המחשת מעגלי הקרבה: 

נספח 2 

סיפור שני האחים והשיבולים – אגדה עממית

 לפני שנים רבות חיו בירושלים שני אחים. אחד מהם היה נשוי, היו לו אישה וילדים. האח האחר היה ערירי. לא 

הייתה לו אישה ולא היו לו ילדים. שני האחים עבדו יחד בשדה שלהם. יחד חרשו ויחד זרעו.

והנה הגיע זמן הקציר, האחים קצרו את החיטה וחילקו אותה לשני חלקים שווים: חלק אחד לאח הבכור, והחלק 

האחר לאח הצעיר.

בלילה לא הצליח האח הצעיר להירדם. הוא חשב בלבו: לי אין אישה ואין לי ילדים. לאח שלי מגיע חלק גדול יותר 

מן החיטה! קם האח הצעיר מן המיטה ויצא לשדה. הוא לקח חיטה מן הערמה שלו – והעביר אותה לערמה של 

אחיו הבכור.

גם האח הבכור לא הצליח להירדם באותו לילה, הוא חשב: לי יש אישה וילדים, אך אחי הוא ערירי. אין לו שום דבר 

מלבד החיטה. מגיע לו חלק גדול יותר! קם האח הבכור ממיטתו ויצא לשדה, לקח חיטה מהערמה שלו והעביר 

אותה לערמה של אחיו הצעיר. 

בבוקר קמו שני האחים ויצאו לשדה, והנה ראו: שתי הערמות שוות! התפלאו מאוד האחים, אך לא אמרו דבר. בלילה 

הבא שוב יצאו האחים לשדה. כל אחד מהם העביר חיטה מהערמה שלו לערמה של אחיו, ובבוקר שוב היו שתי 

הערמות שוות, וכך היה גם בלילה השלישי. 

בלילה הרביעי החליט כל אחד מהם: אצא לשדה ואראה מה קורה לערמות החיטה! מדוע הן שוות בבוקר? קמו 

שני האחים ויצאו לשדה, ובאמצע הדרך – נפגשו. ברגע זה הבינו האחים את הסוד... התחבקו האחים והתנשקו, 

ובירכו את אלוקים על שנתן להם לב טוב ואהבה לזולת.

האגדה מספרת: במקום שבו הם נפגשו, נבָנה בית המקדש.

עם ישראל

עם ישראל

אני

בית ספר, חברים, סניף, שבט

משפחתי הגרעינית,
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נספח 3  

נספח 4 

 

"ואהבת לרעך כמוך – 
זה כלל גדול בתורה" 

"ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה" 

"ואהבת לרעך כמוך – 

זה כלל גדול בתורה" 



יוצאים להאיר את העם

נושא: 
תנועה גדולה לעם גדול.

פתיחה: 
בפעולה זו נרצה להעמיק עוד יותר את הקשר של החניכים לעם ישראל, גם על ידי חיבור שבט יובל לשבט נוסף מהסניף, 

כדי להמחיש שאנו לא יוצאים לעשייה רק כשבט יובל אלא כתנועת בני עקיבא, וגם באמצעות נתינה לעם ישראל על ידי 

יציאה להתנדבות.

הערה למדריכים – יש חשיבות רבה לפעולה הנעשית בשילוב שני שבטים. קודם כול, ההרגשה של החניכים שמשהו מיוחד קורה 
יותר. מעבר לכך פעולה זו עוסקת בחיבור בין עם ישראל,  פה, ונוסף עליה התוצאה יכולה להיות משמעותית ועצמתית הרבה 
באחדות, ולכן מיוחד מאוד דווקא בפעולה זו לאחד ולחבר שני שבטים למעשה מיוחד ועצמתי יחד. האיחוד יתרום להבנת העניין 

ויביא תוצאה מהנה וטובה אף יותר מפעולה כשבט אחד.

מטרות הפעולה: 
החניכים יתחברו לחניכי עוד שבט, יכירו אותם ויעבדו יחד.. 1

החניכים יבינו את חשיבות הנתינה לעם ישראל ושעל ידי נתינה אנו גדלים ומגדילים.. 2

החניכים יצאו להתנדבות וייהנו מפעולה מחוץ לסניף ומפגישה עם עם ישראל.. 3

ציוד נדרש:
 גיליון בריסטול גדול וטוש � 

שני נרות ומצית לניסוי האור  �

חבילות נרות �

שקיות �

חוטים  �

ברכת נרות מודפסת )בכמות גדולה – לחלוקה( �

גוף הפעולה:

מתחברים בסניף א. 

שבו עם חניכי עוד שבט והסבירו לחניכים, שוודאי יהיו מופתעים מהעניין, מדוע נמצאים כאן עוד חניכים ומדריכים משבט 

אחר.

הסבירו להם שאנו רוצים יחד לתת מעצמנו לעם ישראל, להפיץ את האור של התנועה שלנו, בני עקיבא.

שבוע רביעי  ⋅  פעולת אמצע שבוע

שבט יובל בשיתוף שבט אחר 
משך: 35–60 דקות
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הוציאו גיליון בריסטול שהכנתם מראש ושאלו את החניכים משני השבטים אילו חפצים מפיצי אור הם מכירים )מנורה, 

שמש, נרות, פנס, כוכבים, ירח וכו'(.

כתבו את התשובות בתוך שמש אסוציאציות שבמרכזה המילה 'אור'.

מאירים בסניף ב. 

שלפו שני נרות והדליקו אחד מהם במרכז החדר )בזהירות רבה!(.

הראו לחניכים מה קורה כאשר מקרבים לנר הדולק עוד נר. החניכים יראו כי ברגע הדלקת הנר הנוסף שלהבת הנר 

הראשון גדלה ומתעצמת, ולאחר מכן שני הנרות דולקים. 

סכמו את התהליך בפתגם : המדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר" )במדבר רבה, פרשה יג(.

גם בנתינה, כאשר אנו נותנים מעצמנו, לנו לא חסר והאחר מקבל בזכותנו, ומכל נתינה אנו מתמלאים, מקבלים ומתעצמים.

מאירים בחוץ ג. 

שתפו את החניכים שהיום אתם כחברי תנועת בני עקיבא, תנועה של עם, יוצאים להפיץ אור בעם שלנו. הראו לחניכים 

דוגמה שהכנתם מראש – שקית ובה שני נרות שבת וברכת הדלקת נרות מודפסת )נספח(.

הכינו עם החניכים הרבה מארזי נרות שבת. לאחר שהמארזים יהיו מוכנים, צאו יחדיו לחלק נרות שבת בשכונת הסניף 

)ברחוב, בגינה, וכו'(, תוך כדי ברכת שבת שלום והארת פנים לעוברים ושבים.

חזרו יחד לסניף ושאלו את החניכים: 

איך הייתה חוויית החלוקה?  �

מה היו תגובות העוברים ושבים?  �

האם נהניתם לחלק מארזי נרות שהכנתם בעצמכם?  �

איך ההרגשה להאיר ולתת מעצמנו לעם ישראל?  �

האם תרצו שנצא שוב להתנדבות מחוץ לסניף?  �

הצעה לצ'ופר: 
במהלך הסיכום חלקו לכל חניך וחניכה ערכת נרות שבת – שייתנו לבני משפחתם.



שבט יובל

נספח

ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ת. ּבָ ל ׁשַ ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

ן ָלנּו ּוְלָכל  י ְוֶאת ּכֹל ְקרֹוַבי, ְוִתּתֶ חֹוֵנן אֹוִתי ְוֶאת ִאיׁשִ ּתְ ָרֵאל, ׁשֶ ָפֶניָך, ה' ֱאלַֹקי ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ן  ּכֵ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַתׁשְ ְפֻקּדַ ִזְכרֹון טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוִתְפְקֵדנּו ּבִ ֵרנּו ּבְ ים, ְוִתְזּכְ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ָרֵאל ַחּיִ ִיׂשְ

י ֱאֶמת ֶזַרע  ִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים אֹוֲהֵבי ה', ִיְרֵאי ֱאלִֹקים, ַאְנׁשֵ ל ּבָ נּו ְלַגּדֵ יֵנינּו, ְוַזּכֵ ִכיָנְתָך ּבֵ ׁשְ

א,  ים טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ָאּנָ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ ֵבִקים ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ה' ּדְ קֶֹדׁש, ּבַ

ה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהֵאר  ּלֹא ִיְכּבֶ ָרה ְוִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ִאּמֹוֵתינּו, ְוָהֵאר ֵנֵרנּו ׁשֶ ְזכּות ׂשָ ִתי ּבִ ִחּנָ ַמע ֶאת ּתְ ׁשְ

ָעה. ָאֵמן. ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ ּפָ
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בעוז ובענווה – קדימה בני עקיבא!

נושא: 
'תנועה גדולה לעם גדול' – הבנת תפקידה של תנועת בני עקיבא בעם כולו.

פתיחה: 
תורתה של בני עקיבא היא משמעותית ואמתית לאומה כולה. כחברים בתנועה מוטלת עלינו האחריות להפיץ ולגלות 

תורה זו לעם כולו, להנכיח אותה, שיהיה שם שמים מתאהב ומתקדש על ידינו. יכולתנו להשפיע ולהיטיב ככל האפשר על 

האומה שלנו טמונה בגודל שלנו ובחיבור שלנו אליה. השפעה זו היא מחובתנו ובאחריותנו. 

מטרות הפעולה: 
ויבינו את החשיבות העצומה . 1 כולה  בנוגע לאומה  בני עקיבא מקבלת עליה  ילמדו על האחריות שתנועת  החברים 

שבהפצת תורתה בעם ישראל.

החברים ידונו מהי הדרך הנכונה ביותר להפיץ את תורת בני עקיבא בעם ישראל ויתנסו באיזונים העדינים שבין עוז . 2

לענווה בהקשר הזה.

ציוד נדרש: 
שני עיגולים בצבעים שונים לכל אחד מחברי הקבוצה �

מטרותיה המרכזיות של התנועה הנוגעות באופן ישיר לעם ישראל �

קטע מודפס על שליחות חב"ד  �

כרטיסיות על פעילות בני עקיבא בעם ישראל �

גוף הפעולה:

בני עקיבא ועם ישראל – הילכו שניהם יחדיו? הולכים שניהם יחדיו! א. 

חלקו לחברים שני עיגולים בצבעים שונים )נספח 1(, ובקשו מהם לתאר את היחס שבין עם ישראל לתנועת בני עקיבא 

)לדוגמה, מתאימים זה לזה בדיוק, משלימים זה את זה חצי-חצי, אינם קשורים ואינם נוגעים(.

בקשו מכמה חברים להציג לכולם את הדגם שיצרו ולהסביר אותו.

היעזרו בנספח 4 מהפעולה הקודמת )מצורף פה כנספח 2 עם הדגשות מיוחדות(. המטרות המרכזיות של תנועת בני 

עקיבא נוגעות במישרין בארץ ישראל, בעם ישראל, במדינתו ובאופיו. 

מה התנועה דורשת ומצפה מחבריה באשר לעם ישראל ולארצו? מה אפשר ללמוד מכך על היחס שבין התנועה לעם 

ישראל? האם ייתכן מצב שבו תנועת בני עקיבא לא תהיה מחוברת לעם ישראל? לארץ ישראל? 

ציון - אביחי
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זו השליחות שלי! ב. 

קראו עם החברים קטע על שליחי חב"ד בעולם )נספח 3(. הגדירו אתם מה נמצא שם, מה גורם לשליחות הזו להיות חזקה 

כל כך, טוטלית, קשה, ועדיין – לשם הם שואפים! מה בדיוק הם מנסים להפיץ? בשביל מה? באילו דרכים הם בוחרים 

לעשות זאת?

  חשוב להדגיש כי מטרותיה של חב"ד אינן בדיוק מטרותיה של בני עקיבא, אבל בהחלט יש לנו מה ללמוד מהדרך 

שבה הם בוחרים לעבוד ולהפיץ את תורתם.

נחזור לתנועה שלנו: הניחו על הרצפה נתונים על מקומה של תנועת בני עקיבא בעם ישראל )נספח 4(. 

קול שנשמע,  זהו  האיכות.  מבחינת  וגם  הכמות  מבחינת  גם  ישראל.  בעם  עצום  כוח  יש  עקיבא  בני  לתנועת  לסיכום, 

שמשפיע, שמתייחסים אליו, שיש לו אפשרות לשנות ולהפוך ולשנות עולמות.

בעוז ובענווה ג. 

לרכזים – יש כאן הצעות לשתי מתודות. רצוי לעשות את שתיהן, אך אפשר גם לבחור אחת מהן, בהתאם לזמן ולחבורת חבריא 
ב בסניפכם. כמו כן אפשר להתחיל במתודה השנייה ולאחר מכן לעבור לראשונה.

בחרו שלושה מתנדבים, ותנו לכל אחד מהם את אחד מהפתקים שלקמן )נספח 5(. כל אחד מהמתנדבים יצטרך   .1

להעביר מידע בנושא מסוים לשאר החבורה, אבל כל אחד באופן שונה. המטרה היא להמחיש לחברים את התחושות 

העולות בהם בנוגע לכל דרך העברה של מידע. בקשו מהמתנדבים ללמוד את הדף שקיבלו, ולאחר מכן ללמד את שאר 

חברי הקבוצה בהתאם להנחיות. 

לרכזים – 

•  אם בחרתם להעביר את המתודה הזו, מומלץ להעביר למתנדבים את דפי המידע במהלך השלב הקודם כדי שיספיקו לקרוא 
ולהבין, ולהימנע מהמתנה של שאר חברי הקבוצה.

•  המתנדבים אינם צריכים להקריא את המידע אלא להעבירו בעל פה, במשך שלוש דקות לכל היותר.

•  אפשר להחליט שלכל המתנדבים נותנים את אותו דף מידע, והם רק צריכים להעביר אותו בצורה שונה.

•  וכמובן – דפי המידע המצורפים הם המלצה, אפשר לחלק דפי מידע אחרים; המטרה איננה המידע שיועבר אלא הצורה 
שבה הוא מועבר.

6(. הסיפורים  )נספח  ותנו לכל אחת מהן סיפור אחר מהסיפורים שלקמן  חלקו את החבורה לשלוש קבוצות,   .2

יוצרים הזדהות )בכל אחד מהסיפורים  יוצרים אנטגוניזם ואחרים  מתארים אנשים שונים שהפיצו את תורתם, מקצתם 

אפשר להתייחס לנקודות רבות העולות, אנו נבחר להתייחס להשפעת התנהגות האדם על היחס לדבריו ולדמותו(. הנחו 

את החברים לשאול את עצמם:

אילו תחושות מעלה בכם התנהגות הדמות הסמכותית בסיפור? �

האם הייתם רוצים להיות בקרבת אדם כזה, ללמוד ממנו? �

כיצד אני מתנהג/ת במצבים כאלה? האם נעים לשמוע ממני, ללמוד ממני, או שהצורה שבה אני בוחר/ת לעשות  �

זאת עלולה לגרום דחייה ואנטגוניזם? 

V   .רבי אלעזר והמכוער – האופן שבו רבי אלעזר מתייחס למכוער גורם למכוער להתייחס אליו ואחר כך לתורתו בזלזול גדול

V    ,מי כאן הלל מי כאן הלל' – האופן שבו בוחר הלל להתייחס לאדם שבא לשאול אותו שאלות, אפילו הקטנוניות ביותר'

גורם הערכה גדולה ולהשתאות.

V    הרב שכמעט ועשאני כופר' – במודע או שלא במודע, התנהגות של הרב גרמה לתלמיד דחייה ואנטגוניזם גדול כלפי'
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מה שהוא מייצג.

בקשו מנציג מכל קבוצה לתאר מה מתואר בסיפור שקיבלו ואילו תובנות עלו בעקבותיו.

מובן שאנחנו רוצים שהתורה שאנו מפיצים תיצור הזדהות ולא אנטגוניזם, חס וחלילה. אם כן, איך עושים את זה?

הניחו על הרצפה את שני המושגים – בעוז ובענווה )נספח 7(. שאלו את החברים מה לדעתם אומר כל אחד מהם, ונסו 

להגדירם יחד. 

עז וענווה הם שילוב עדין בין ביטחון ואמונה שלמה במי שאנחנו, במה שאנחנו מביאים אתנו, ובין הנכונות לעמוד בגובה 

העיניים מול מי שאנו מדברים אתו, לא ממקום מתנשא, שיודע יותר ומבין יותר, אלא ממקום של ענווה.

סכמו: 

תנועת בני עקיבא בחרה לקבל אחריות לעם כולו. אחריות זו באה לידי ביטוי בתחושת מחויבות גדולה להפצת ערכי 

והיא דורשת  זו איננה פשוטה,  התנועה ותורתה, ומאמץ לחבר ולהשפיע ככל האפשר על האומה הישראלית. אחריות 

בראש ובראשונה את ההבנה שלנו כי בני עקיבא היא דרך חיים ולא רק מסגרת לבני נוער, וכי יש לנו מה לתת ומה להציע 

ולתרום. וכמו כן עלינו להקדיש מחשבה וכוחות לאופן ולדרך שבה אנו בוחרים להפיץ את תורתנו. אנו זקוקים לאיזון עדין 

ומדויק בין עוז לענווה, בין ביטחון להכלה, ובין ודאות לפתיחות וקבלה. רק כך נצליח בעזרת ה' להגיע ולהצליח להשפיע 

ולקדם את עם ישראל כולו.

הצעה לצ'ופר: 

"אביי אמר: כדתניא, ואהבת את ה' אלהיך – שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי 
חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו – אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו 
שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה – ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים 

מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" 

)יומא פו ע"א(. 
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נספחים

נספח 1 

נספח 2 

חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו, לארצו החי על עבודתו ברוח התורה. החותר   •

לתיקון עולם במלכות שדי.

חינוך להגשמה אישית של רעיון "תורה-ועבודה" וחתירה להקמת חברה המיישמת את   •

ערכי "תורה-ועבודה" בארץ ישראל.

חינוך לאהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, להזדהות עם מדינת ישראל   •

ולנאמנות לה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם, לאהבת   •

ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית 

והרוחנית, לחתירה לחברה צודקת ולשמירה על כבוד הבריות - לקראת הגשמת החזון של 

מדינה יהודית הבנויה על אושיות התורה והמסורה.

הדרך להגשמת ערכי התנועה כדרך חיים נקבעת על פי המשימות הלאומיות   •

המוגדרות על-ידי מוסדות התנועה.

•  על חברי התנועה ובוגריה מוטלת חובה אישית להגשים ערכים אלו בכל עת, תוך 

מיצוי מלוא כישוריהם וכישרונותיהם האישיים.
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חברי בני עקיבא רואים כערכים מרכזיים ודפוסי התנהגות מחייבים: לימוד תורה וקיום   •

מצוות, יישוב הארץ ופשטות הליכות, עבודת אדמה ועמל כפיים, חיי קהילה המקיימת 

בתוכה חברה צודקת ודיבוק חברים.

התנועה רואה בהתיישבות הדתית השיתופית, הקיבוצית והמושבית, דרך להגשמת   •

ערכי תורה-ועבודה. ערך מיוחד נודע לאורח חיים זה, המאפשר להטות כתף לבנין הארץ, 

המדינה והחברה, ולפתרון בעיות וקשיים הפוקדים את המדינה מעת לעת.

התנועה רואה בהקמת חבורות הגשמה תנועתיות שתצאנה להתיישבות קהילתית לכל   •

יעד בו תזהה התנועה צורך או אתגר לאומי/תנועתי – ערך חשוב בהתמודדות על דמות 

החברה בישראל

נספח 3 
אולי פגשת בהם בדיזנגוף כשהציעו לך להניח תפילין או לקחת ערכה של נרות שבת. אולי התוודעת לפעילות החסד 

העניפה שלהם בעירך. ואולי נסעת לאי-שם ברחבי העולם והופתעת לגלות ש"עד לכאן הם הגיעו" כשבחיוך הזמינו אותך 

להתארח לסעודת שבת.

השבוע "הם" מתכנסים יחדיו לאירוע מיוחד במינו: הכינוס העולמי השנתי של שלוחי חב"ד-ליובאוויטש ברחבי העולם 

... הם ישתטחו על קברו של מי ששלח אותם – הרבי מליובאוויטש זצ"ל ויבקשו ממנו לעורר רחמים ולברכם שיצליחו 

בשליחות המיוחדת: להגיע לכל יהודי בעולם מתוך אהבה חסרת גבולות.

...

שליחות בדורות עברו

רעיון השליחות היה קיים בתנועת חב"ד, ולמעשה בתנועת החסידות כולה, עוד מימי הווסדה. השלוחים בימי הבראשית 

היו שגרירים ניידים שהיו נוסעים מעיירה לעיירה ומכפר לכפר. הביקור הרשמי נועד לגייס כספים למטרות בוערות – כמו 

פדיון שבויים של בעל בית מרזח שלא עמד בתשלומיו לפריץ, פרנסת אלמנות ויתומים, משלוח כסף ליהודים שהיגרו 

לארץ הקודש – אך ביקורם בקהילות היהודיות הנידחות היה מעודד רבות את התושבים המקומיים. הם היו מעודדים אותם 

בצרותיהם, מספרים להם רעיונות מן התנ"ך, התלמוד והחסידות ומחזקים את רוחם. שגרירים ניידים אלו היו מכונים בשם 

שד"ר, ראשי התיבות של "שלוחא דרבנן" )שליח הרבנים(. האדמו"ר השישי מליובאוויטש אמר פעם לשד"ר שתפקידו הוא 

"לזרוע רוחניות ולקצור גשמיות".

מאוחר יותר, כאשר קהילות בערים נידחות בערי הקווקז, בבוכרה ובגרוזיה נזקקו לרבנים, שוחטים, מוהלים או מלמדים 

בבית הספר היהודי, קראו אדמו"רי חב"ד למובחרים שבתלמידיהם וביקשו מהם להגר לאותם ערים כדי לסייע ליהודים 

הזקוקים לכך.

השלוחים לא הסתפקו רק במתן עידוד והדרכה רוחנית לתושבים. הם התמסרו לסייע גם לצרכיהם הפיזיים של הקהילה 

היהודית המקומית באמצעות סיוע למשפחות נזקקות ויוזמות שונות שנועדו להקל על חיי היהודים.

גם לאחר שהקומוניסטים עלו לשלטון והחלו במסע דיכוי פרוע של החיים היהודיים בברית המועצות, הפעילות לא פסקה. 

מאות שלוחים חב"דיים היו פעילי מחתרת יהודית ברחבי ברית המועצות תוך שהם מסכנים את חייהם. במקרים רבים 

השלוחים נתפסו, נורו למוות או נשלחו למחנות ריכוז בסיביר.
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...

כאשר הגיע רבי יוסף יצחק שניאורסאהן האדמו"ר השישי מליובאוויטש לבקר בארצות הברית בשנת תרפ"ט )1929( וראה 

את השממה הרוחנית, הוא החל לשלוח שלוחים לרחבי המדינה. פעילותו אף התגברה לאחר שהיגר לארצות הברית זמן 

קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה. שלוחיו ייסדו ישיבות, פתחו בתי ספר יהודיים והניצוץ היהודי שוב החל לבעור 

בעוז ברחבי ארצות הברית. לצורך ריכוז פעולות ההפצה ברחבי ארצות הברית והעולם, ייסד רבי יוסף יצחק מוסד מיוחד 

בשם "מרכז לעניני חינוך" והעמיד בראשו את חתנו ומי שהיה לימים למנהיג חב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל.

...

לצאת  חסידיו  לכל  קרא  הרבי  חסידים,  של  מצומצם  מספר  אז  מנתה  חב"ד  שחסידות  למרות  שלאחר-מכן,  בשנים 

ל'שליחות'. הוא הקדיש שיחות רבות לענין כשהוא מפציר בחסידיו להתעלם מהנוחיות והחיים הקלים שהחיים בברוקלין 

מציעים, ולצאת למקומות רחוקים כדי לסייע ליהודי נוסף.

"עליכם לקחת את מפת העולם, לחפש שם מקום בו עדיין אין שליח ולצאת לשם כדי להפיץ יהדות" אמר הרבי.

תחת הנהגתו של הרבי נשלחו מאות שלוחים לכל רחבי העולם. עשרות מרכזים – שקיבלו את השם "בית חב"ד" – נפתחו 

בחמש יבשות. מקוואות טהרה, בתי ספר יהודיים, בתי כנסיות ומרכזים קהילתיים משרתים את יהודים מקומיים ומטיילים 

– אך מעבר לכך, כל מי שבא במגע עם השלוחים נחשף למסר העיקרי שהרבי נטע בליבם: אהבה ללא גבולות לכל יהודי 

באשר הוא.

לעתים קרובות היציאה לשליחות כרוכה בקשיים לא מעטים. בערים רבות לא ניתן להשיג בקלות מוצרי מזון כשרים, מקוה 

הטהרה הקרוב ביותר עלול להיות מרחק של כמה שעות טיסה, ובהעדר בית ספר יהודי זוג השלוחים מלמד את ילדיהם 

בבית. אחד הקשיים הגדולים ביותר הוא הבדידות: המשפחה והחברים נותרים מאחור, והקשר עמם מתנהל באמצעות 

הטלפון וה'סקייפ'. אך הדביקות במטרה והידיעה כי הם מבצעים את רצון הרבי נוסכים בליבם של השלוחים והשלוחות 

כוח להתמודד עם כל האתגרים.

...

חב"ד- שלוחי  זוגות  אלפים  משלושת  למעלה  ישנם  וכיום  הגלובוס,  של  נידחות  הכי  בפינות  נוסדו  חדשים  חב"ד  בתי 

ליובאוויטש בארץ ובעולם.

גם אתם רוצים? אתם לא צריכים לחבוש כובע וחליפה שחורה או פיאה כדי להפוך לשלוחים. "כל יהודי הוא שליח" אמר 

הרבי פעם, "ומטרתו היא לגלות אלוקות בכל פינה בעולם."

השליחות סוללת את הדרך לקראת היום לו אנו מחכים במשך עשרות דורות: היום בו "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך 

תכרע כל ברך, תישבע כל לשון... ויקבלו כולם עליהם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד." מי יתן ונזכה 

.)beitchabad לראות זאת בקרוב ממש )מתוך האתר

נספח 4 



ציון - אביחי



326

תכנית השחר – תכנית השחר היא קבוצת השתייכות חברתית של בני נוער יוצאי אתיופיה שמטרתה להצמיח מנהיגות 

ערכית, קהילתית מתוך הקהילה האתיופית. בני נוער אלו משמשים דגם לחיקוי ודוגמה אישית בשכונותיהם ובקהילה כולה.

תכנית עמישב – יצירת מסגרת נוספת בסניף בני עקיבא כדי לשלב את נוער העולה דרך קשר אישי, תכנון פעילויות 

ייחודיות לנוער העולה ושילובם בקבוצות בני עקיבא הרגילות, ויצירת תחומי עניין משותפים בין העולים וילדים הישראלים.

גרעין יונתן – הרעיון שעליו מושתת הגרעין הוא פיתוח מנהיגות והשפעה בתוך השכונות עצמן. בני הנוער תושבי השכונות 

לומדים לקבל אחריות, להאמין, לשנות ולקדם את המציאות בשכונתם. מטרת הגרעין היא לפעול בתוך השכונות ולתת 

לחבר'ה 'זריקת מרץ' ערכית-חברתית ודתית בכל התחומים.

גרעיני שירות לאומי – גרעיני השירות הלאומי הוקמו על מנת לתת מענה לבוגרות התנועה שהתחנכו על ערכיה, מחוברות 

עמוק ל'תנועה של עם' ומעוניינות לעסוק בהגשמת הערכים במסגרת התנועה. כיום יש יותר מעשרה גרעינים בכל מיני 

ערים: מרום הגליל, מגידו, ביכורה, נתניה, שכונת התקווה, בת-ים, יהוד, שדות נגב, נתיבות ומרחבים.

של"ף – התכנית מיועדת לבוגרי כיתה י"א מכל רחבי הארץ המעוניינים לשלב בשנת לימודיהם האחרונה עשייה ערכית 

ושליחות המהווים המשך ישיר וטבעי לערכים שחונכו עליהם בתנועה. התכנית פועלת על ידי גרעינים של ארבעה עד 

בדירה  חייהם בעצמאות  בה. חברי השל"ף מנהלים את  ולחיות  בה  ללמוד  בעיר חדשה  לגור  העוברים  שישה חברים 

משותפת עם ליווי צמוד של מלווה מטעם בני עקיבא. חברי הגרעין משתלבים כתלמידים מן המניין בכיתה י"ב בתיכון 

המקומי ומצטרפים לכוחות החיוביים הקיימים בכיתה, בסניף ובעיר, ופועלים אתם בפעילות ערכית וחינוכית בבית הספר, 

בסניף ובקהילה. כעת פועלים כ-50 של"פים בשמונה גרעינים מקריית שמונה בצפון ועד אופקים בדרום.

להגשימם  השואפים  ערכיה,  על  והתחנכו  שגדלו  התנועה  לבוגרי  פונים  עקיבא  בני  של  הנח"ל  גרעיני   – נח"ל  גרעיני 

ולהישאר חברים בה בתקופת הלימוד והשירות הצבאי. הגרעין מיועד לבוגרי שנה ב' וג' בישיבות ובמכינות, הבאים מתוך 

עולמה של תורה ומתגייסים יחד לשירות צבאי במסגרת הנח"ל.

ובשנה  בהתאמה(,  תפקידים  עורפי,  פרופיל  )לבעלי  הנח"ל  חטיבת  של   50 בגדוד  קרבי  שירות  שנתיים  כולל  המסלול 

השלישית יוצא הגרעין למשימה לאומית.

שנת שירות – תכנית גרעיני שנת השירות היא תכנית קדם-צבאית לבנים ולבנות, השואפת לתת מענה לאתגרי החברה 

הישראלית ולבנות שכבת מנהיגות המצמיחה מנהיגות חברתית בערים, בעיירות ובמוסדות, מתוך ערכי תורה ועבודה. כיום 

קיימים כ-15 גרעיני שי"ן-שי"ן ברחבי הארץ.

תנועת בני עקיבא העולמית – מטרות בני עקיבא העולמי שונות ממטרות בני עקיבא ישראל, ולכן בהתאמה גם צורת 

הפעילות בסניפים. הפעילות מתבצעת מתוך מתן דגש על הזהות היהודית של החניכים, כדי למנוע את התבוללותם. עוד 

פועלת בני עקיבא כדי לקדם את העלייה לארץ ישראל ממניעים ציוניים. שינוי נוסף הוא שבעוד בארץ ישראל רוב החניכים 

הם יהודים דתיים אורתודוקסים, בחו"ל יש חניכים חילונים רבים. 

נספח 5

מתנדב א:

עליך ללמד את כל חברי הקבוצה מהי פירמידת הצרכים של מאסלו. עליך לעשות זאת באופן מתנשא ומזלזל 

בחברים אשר אינם יודעים מהי הפירמידה, בבוז, ולא לאפשר לאף אחד לחלוק עליך. אתה היחיד שיודע ואתה 

יודע לעשות את זה הכי טוב שיש!

פירמידת הצרכים של מאסלו

זו  לתאוריה  בחייו.  אדם  של  במניעים  העוסקת  מאסלו,  אברהם  הפסיכולוג  של  תאוריה  היא  הצרכים  תאוריית 
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השלכות על תחומים רבים, ובהם ניצול מוטיבציית עבודה. עם זאת רבים שוללים את התאוריה מכיוונים שונים, והיא 

לא הוכחה באופן חותך על ידי מחקר מתאים.

תאוריית הצרכים מניחה כי קיימים צרכים אוניברסליים המשותפים לכל בני האדם, והמניעים אותם. צרכים אלו 

עשויים לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, בהתאם לסיטואציה התרבותית המסוימת.

הרעיון בתאוריה אומר שקיימת היררכיה של צרכים, המאורגנים על-פי סדר חשיבות. התאוריה מניחה כי רמה 

מסוימת של צורך עשויה לבוא לידי מימוש, ואז לא תפעל עוד כגורם המניע את האדם. עם זאת, כאשר רמה 

מסוימת של צורך מסופקת, האדם פונה להגשמת הרמה הגבוהה הבאה במעלה.

חמשת השלבים בתאוריה נובעים משני סוגי מניעים בסיסיים: מניעי החסך ומניעי הגדילה.

מניעי החסך פועלים כדי למלא חסך מסוים בדברים שהם חיוניים לקיומו הפיזי והפסיכולוגי של האדם, כגון מזון, 

ופועלים  החסך,  צורכי  בעקבות  באדם  הקיים  נעים  בלתי  להפחתת מתח  פועלים  אלה  מניעים  ואהבה.  ביטחון 

להחזרתו למצב של רגיעה, הומאוסטזיס.

כאשר האדם חופשי מלספק את צורכי החסך, מופיעים מניעי הגדילה, אשר אינם חיוניים לעצם קיומו של האדם, 

אבל מספקים לו את התוכן שבשבילו כדאי לחיות. דוגמאות לכך הן הצורך באמנות, ביופי, ביצירתיות ובהענקת 

אהבה. מניעים אלו אינם פועלים להפיג מתח אלא יוצרים מצב של מתח נעים. מניעים אלו פועלים על עקרון 

ההטרוסטזיס – אדם שסיפק את רעבונו לא ירצה להמשיך לאכול, אבל אדם שנוסע לארץ רחוקה לראות תרבות 

שונה משלו ונהנה מכך, ירצה לנסוע לעוד ועוד ארצות.

הרעיון הבסיסי של התאוריה, כפי שניסח אותה מאסלו, קובע כי אי-אפשר לעבור לרמה עליונה יותר של צורך בלי 

סיפוק צרכים ברמה תחתונה יותר. עם זאת מבקרי התאוריה טוענים כי קביעה זו איננה מדויקת, וקיימים מקרים 

יוצאי דופן שבהם די בסיפוק מרבי )אך לא מלא( של צרכים מרמה מסוימת על מנת לעבור רמה.

אדם רעב לא יוכל להתרכז בעבודה גם אם היא נחוצה לו לקיומו, וכן לא יטרח בחיפוש בת זוג לסיפוק צרכיו   •

המיניים והרגשיים.

אדם שאין לו ביטחון בקיומו היום-יומי לא יחשוב על הקמת מפעלים לעזרה לזולת.  •

אדם שאינו מסופק מינית לא יחשוב על הקמת 'תנועת מחאה עממית' ובוודאי לא על 'מהפכה צבאית'.  •

כך נוצרת פירמידת הצרכים )מדרג( – סידור צרכים החל מהבסיס הרחב, עד לצרכים העליונים בפסגת צורת הקיום 

האנושי. בתחתית הפירמידה קיימים צורכי החסך, ובראשה צורכי הגדילה.

מבנה הפירמידה:

רמה ראשונה – צרכים פיזיולוגיים

הצרכים הביולוגיים של האורגניזם, המאפשרים את קיומו )הומאוסטזה(, תופסים את החשיבות העליונה. צרכים אלו 

מורכבים בעיקר מ:

הצורך לנשום  •

הצורך לשתות ולאכול  •

הצורך לסלק פסולת והפרשות  •

הצורך לישון  •

הצורך לווסת את טמפרטורת הגוף  •

הצורך להגנה מפני התקפות מיקרוביות )היגיינה(  •
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רק לאחר מילוי הצרכים הביולוגיים האדם מסוגל למלא את הצרכים הנוספים.

רמה שנייה – צורך בביטחון

ברמה הזאת האדם שואף להבין את העולם ולהפוך אותו למובן וצפוי. האדם מנסה כבר מינקותו למצוא סדר 

בעולם, ועם התבגרותו הוא מאמץ לעצמו תפיסות עולם ופילוסופיות חיים שנועדו ליצור סדר בעולם. היעדר סיפוק 

של צורך זה יוצר חרדתיות ואף דיכאון.

השגת צורכי הביטחון עשויה להתבטא ביום-יום למשל בהשגת יציבות תעסוקתית, ביתית, משפחתית ועוד. היציבות 

בכל מיני תחומי חיים מאפשרת יכולת צפייה וניבוי מסוים של העתיד להתרחש ויצירת תחושת ביטחון. 

רמה שלישית – צורך השתייכות

צרכים חברתיים. צורך להיות מקובל, להיות חלק מקבוצה, לאהוב ולהיות נאהב. בשלב הזה האדם לומד להכיר 

את עצמו ולגבש זהות עצמית. צורך זה בא לידי ביטוי רק כאשר הצרכים הנמוכים יותר באים לידי ביטוי. חסכים 

בשלב זה יכולים להביא בדידות, חרדה חברתית ודיכאון. הצורך להשתייך לקבוצה אנושית, להיות מקובל, לאהוב 

ולהיות נאהב.

רמה רביעית – צורך בהערכה חברתית

צורך להרגיש מכובד על ידי אחרים, צורך לכבוד עצמי ולכבד אחרים. צרכים אלו יכולים למצוא ביטוי דרך מעמד, 

הכרה חברתית, הערכה מצד הסביבה והכרה בעבודה. חסכים בשלב זה יכולים להוביל לערך עצמי ירוד ותסביכי 

נחיתות.

רמה חמישית – צורך במימוש עצמי

הצורך של האדם להשתמש בכישורים הייחודיים לו כדי להגיע למימוש היכולת האישית הטמונה בו. זוהי הרמה 

הגבוהה ביותר, ועל פי מאסלו רבים אינם זוכים להגיע אליה.

מתנדב ב: 

עליך ללמד את כל חברי הקבוצה על הכבישים בישראל. עליך לעשות זאת בנימה מתנצלת, לדבר בטון המשאיר 

ספק באמתות הדברים שאתה מוציא מהפה. אינך בטוח בעצמך האם זה הדבר הנכון והאם כך זה צריך להיעשות. 

אם מתקנים אותך או מוסיפים מידע על מה שאמרת – התנצל וקבל כל הערה והוספה שאומרים לך.

כבישי ישראל

תשתית הכבישים בישראל החלה להתפתח בשנות המנדט הבריטי בארץ ישראל. בשנת 1921 הקים שלטון המנדט 

)מע"צ( עם סיום  זרוע הנדסית לביצוע עבודות פיתוח תשתית בארץ, אשר הפכה למחלקה לעבודות ציבוריות 

תקופת המנדט. מאז פעלה המחלקה תחת מגוון משרדים, כמו משרד העבודה בשנות ה-50 של המאה ה-20, 

משרד התשתיות ולבסוף במשרד התחבורה, עד לסגירתה בשנת 2004 בהחלטת ממשלת ישראל והפיכתה לחברה 

הלאומית לדרכים בישראל. 

בישראל,  הבין-עירוניים  הכבישים  מרבית  בתכנון  עוסקת  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה   – ישראל  נתיבי 

בפיתוחם ובאחזקתם, לרבות מחלפים, גשרים וכיוצא באלה. סך אורך הכבישים שנמצא תחת אחריותה הוא 8,500 

קילומטר.

עם זאת בעשור הראשון של המאה ה-21 נבנו כמה כבישים בין-עירוניים על ידי חברות פרטיות תמורת תשלום 

מהמדינה ללא אחריות של החברה הלאומית לדרכים בישראל, כגון כביש 6 )חוצה ישראל(, כביש 431 וכבישים 
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נוספים.

הכבישים בישראל מסווגים לפי כבישים ארציים, בין-עירוניים, אזוריים ומקומיים. מספור הכבישים נעשה על פי 

חלוקה זו; שיטת המספור הנוכחית הונהגה בשנת 1980. ]1[

כבישים ארציים – ממוספרים בספרה אחת )למשל, כביש ארצי מס' 1 – ים המלח–ירושלים–תל אביב–יפו( או שתיים 

)למשל כביש מס' 20 – נתיבי איילון(.

כבישים אזוריים – ממוספרים בשלוש ספרות )למשל כביש 412' העובר דרך רחובות, נס ציונה, ראשון לציון וערים 

נוספות(.

כבישים מקומיים – בארבע ספרות )למשל כביש מס' 8900, המחבר בין צפת לראש פינה(.

כבישים שמספרם זוגי נעים מדרום לצפון )למשל, כביש 2 מתל אביב לחיפה(, וכבישים שמספרם אי-זוגי נעים 

ממערב למזרח )למשל כביש 5 – חוצה שומרון(.

כבישים זוגיים שספרתם הראשונה נמוכה יהיו מערביים, וככל שעולה מספר הכביש כך הוא מזרחי יותר. בדומה 

כבישים אי-זוגיים המתחילים בספרות נמוכות נמצאים בדרום, בעוד כבישים המתחילים בספרות גבוהות נמצאים 

ולא   ,4 2 לכביש  בין כביש  20 נמצא  )כלומר כביש  בצפון. ההיררכיה בסידור הכבישים דומה לשיטת הסעיפים 

ממזרח לכביש 4(. כך הכביש הצמוד לחוף הוא כביש 2, כביש פנימי יותר הוא כביש 4, כביש פנימי עוד יותר הוא 

כביש 6, וכביש הנושק לגבולה המזרחי של המדינה הוא כביש 90.

הספרה האחרונה בכבישי הרוחב מציינת את עומקם או את המרחק מהים, אך החוקיות ישימה בעיקר בכבישים 

אזוריים ומקומיים. כבישים הסמוכים לים מסתיימים בספרה 1; מעט לתוך פנים הארץ בספרה 3, במרכז המדינה 

בספרה 5 וברמת הגולן בספרה 9. הדבר נכון גם בכבישי אורך, אך הספרות המסיימות את מספריהם הן זוגיות – 

כבישי מישור החוף הם לדוגמה 780, 652, 410 ו-232; כביש ההר הם 784, 754, 356 וכו', וכבישי רמת הגולן ומזרחה 

של הארץ הם לדוגמה 918, 978, 808 ו-258.

ישרים  אינם  שהכבישים  היא  הסיבות  אחת  במציאות.  תמיד  ישימה  אינה  הכבישים  ממוספרים  שלפיה  השיטה 

נמוכים.  מספרים  העיקריים  לכבישים  לתת  הרצון  היא  נוספת  סיבה  לזה.  זה  מקבילים  בהכרח  ואינם  לחלוטין 

לדוגמה, הדרך הראשית שבין תל אביב לירושלים מוספרה ככביש 1, אף שעל פי שיטת המספור היה המספר צריך 

להשתייך לכביש רוחב בדרום המדינה.

לצבע השילוט יש משמעות הנקבעת הן מתוכנו של השלט והן מאופייה של הדרך:

שילוט בצבע ירוק משמש להדרכה בדרכים שאינן מהירות  •

שילוט בצבע כחול משמש להדרכה בדרכים מהירות )בכביש עירוני משמעותו: היעד נמצא מחוץ לעיר(  •

שילוט בצבע חום משמש להכוונה ליעדים תיירותיים  •

שילוט בצבע צהוב משמש תמרור הוריה או איסור כאשר אין תמרור ייעודי לאותו המסר  •

שילוט בצבע לבן משתמש תמרור אזהרה או הודעה כאשר אין תמרור ייעודי לאותו המסר  •

שילוט בצבע כתום משמש לכל המטרות בדרכים הנמצאות בשיפוץ  •

חוקי התנועה בישראל

אף על פי שהתפתחות התשתית בישראל החלה בעיקרה בתקופת המנדט הבריטי, בישראל נוסעים בצד ימין של 

הכביש כמו ברוב מדינות אירופה ובאמריקה. הסיבה לכך היא שהתנועה המוטורית החלה כבר בשלטון האימפריה 

העות'מאנית, ושבדבר המלך במועצה על פלשתינה )א"י( נקבע שהחוקים שחלו בארץ בטרם הקמת המנדט יישארו 
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בתוקפם. לעומת זאת במסילות הרכבת הרכבות נעות דווקא על המסילה השמאלית.

בין-לאומי. את הרישיון הישראלי לרכב  או  ישראלי  נהיגה  ישראל חובה להחזיק ברישיון  על מנת לנהוג בכבישי 

פרטי )דרגה B( יכול לקבל אדם בן 16 ו-9 חודשים לפחות לאחר מעבר של בדיקות רפואיות, מבחן עיוני בנהיגה 

הרישיון.  קבלת  לאחר  הראשונות  בשנתיים  נהג חדש  מוגדר  נהיגה  רישיון  בעל  )'טסט'(.  ומבחן מעשי  )'תאוריה'( 

בשלושת החודשים הראשונים עליו לנסוע עם מלווה בכל נסיעה, ובשלושת החודשים הבאים עליו לנסוע עם מלווה 

רק בנסיעות בשעות הלילה. על המלווה להיות בן 24 לפחות ולהחזיק ברישיון נהיגה חמש שנים לפחות, או בן 30 

לפחות המחזיק ברישיון נהיגה שלוש שנים לפחות. לאחר תום ששת החודשים הראשונים על הנהג להגיע למשרד 

התחבורה ולהצהיר כי ביצע 50 שעות נהיגה עם מלווה כנדרש, ורק אז יקבל את הרישיון הקבוע. כמו כן נהג חדש 

יכול להסיע ברכבו רק עד שני נוסעים מלבדו עד שנתיים מקבלת הרישיון או עד גיל 21, אלא אם כן יושב במושב 

שלידו מלווה העומד בתנאים שצוינו לעיל.

כבישי אגרה בישראל:

בשנות ה-60 של המאה ה-20 נדונה האפשרות לסלול כבישי אגרה בישראל,  בין השאר בנוגע לכביש 2 מחדרה 

לחיפה ולכביש 4 מראשון לציון לאשדוד, אולם הרעיון נזנח.

בישראל קיימים שלושה כבישי אגרה:

כביש 6, שבו התשלום הוא על פי כמות הקטעים שנוסעים בו וסוג הרכב. על אף התשלום, הכביש מושך נוסעים 

עקב הזמן שנחסך לנוסעים בו, במיוחד במרחקי נסיעה גדולים מצפון לדרום ולהפך. הציפייה היא שהכביש ימשוך 

נוסעים נוספים לאחר פתיחת החלקים הדרומיים והצפוניים, שהנסיעה בהם תהיה ככל הנראה ללא תשלום. כביש 

6 יועבר לידי המדינה ויהיה חופשי לנסיעה לכל אורכו בשנת 2029, לאחר 30 שנות זיכיון.

מנהרות הכרמל בחיפה – מערכת כבישי אגרה הסלולים בשתי מנהרות כפולות מתחת לרכס הכרמל. הן מחברות 

בין צומת הקריות בכניסה המזרחית לחיפה ובין כביש 2 בכניסה הדרומית-מערבית לעיר. המנהרות נפתחו לתנועת 

כלי רכב ב-1 בדצמבר 2010.

הנתיב המהיר בכביש 1 – לכיוון מערב, ממחלף בן-גוריון למחלף קיבוץ גלויות באורך של 13 קילומטר.

מתנדב ג:

עליך ללמד את כל חברי הקבוצה על אניית המעפילים 'אקסודוס'. עליך לעשות זאת בנימה רגועה, שלווה ונעימה, 

בסבר פנים יפות. עליך לתת מקום לשאול שאלות, לא לזלזל בשום שאלה שנשאלת, גם אם היא הטיפשית ביותר. 

השאר מקום לערער על מה שתגיד, אבל דבר בביטחון והפגן ידע על הנושא. אפשר לכל הערה להישמע, ואל 

תסתור מיד בטענה שאתה יודע הכי טוב. נסה להסביר בעדינות מדוע ההסבר שלך הוא הנכון והמדויק ביותר.

אניית המעפילים אקסודוס

'אקסודוס', או בשמה הנוסף 'יציאת אירופה תש"ז', הוא שמה של אניית מעפילים שיצאה מחופי דרום צרפת ב-11 

1947, כשעל סיפונה 4,515 נוסעים ניצולי שואה, ומטרתה להגיע לארץ ישראל. בנוסעים היו 1,282 נשים,  ביולי 

1,561 גברים, 1,017 נערים ו-655 ילדים. הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי הארץ, ולאחר מאבק מר הוחזרו בכוח 

למחנות העקורים בגרמניה.

אקסודוס  במונח  שימוש  נעשה  ליוונית  התנ"ך  בתרגום  'יציאה'.  יוונית שמשמעותה  מילה  היא  במקור  אקסודוס 

היהודים  יציאת  בין  היסטורית  ליצור הקבלה  כיוונה  האנייה  בחירת שם  יציאת מצרים.  בעברית  לאירוע שנקרא 

אירופה'  'יציאת  ומכאן  ישראל,  ובין האירוע המכונן בעברו ההיסטורי של עם  אירופה שלאחר השואה,  מתלאות 
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בעברית ו'אקסודוס' בלעז.

האנייה נרכשה בארצות הברית על ידי המוסד לעלייה ב', והייתה מיועדת לשמש אניית בית חולים ולהובלת כוחות 

בין אנגליה לצרפת. יתרונה של האנייה היה בהיותה שטוחת גחון, מאפיין שאפשר את הפעלתה כנחתת המסוגלת 

להגיע עד החוף, ושימוש בה חסך הזדקקות לסירות או להורדה מסובכת של אלפי בני אדם לחופי הארץ.

האנייה הפליגה מנמל ֵסט, ליד מרסי, ב-11 ביולי 1947 בשעה חמש לפנות בוקר. שלטונות הנמל לא התירו את 

יציאת הספינה, ומפקדיה יצאו בלי להמתין לסירת הנתב שהייתה אמורה להוביל את הספינה אל הים הפתוח, 

פעולה מסוכנת ביותר בלילה. מיד עם יציאתה מהנמל עקבו אחריה מפציץ בריטי ואניות סיור בריטיות, והן ליוו 

אותה עד חופי ישראל.

על סיפון האנייה שהו 4,554 נפש, רובם הצטופפו בבטן האנייה, שנבנתה להכלת כ-1,000 נוסעים בלבד.

הספינה בוצרה היטב על ידי כוחות 'ההגנה' מפני ניסיונות טיפוס אפשריים עליה מצד חיילים בריטים. כל גובהה 

מעל פני המים כוסה בגדרות תיל, והוכנו זרנוקים להתזת מים ושמן על מי שיטפס על האנייה.

בעת ההפלגה שהתה בארץ משלחת ועדת אונסקו"פ, שתפקידה היה לבחון את שאלת ארץ ישראל. מפקדי ההגנה 

ראו תועלת הסברתית רבה בשידור רדיו שייערך מעל סיפון ה'אקסודוס' כדי להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם. 

בערב 17 ביולי שודר באמצעות עמדת הגדעונים רבת העצמה שהייתה על האנייה שידור רדיו בעברית שהועבר 

בקול ישראל, התחנה המחתרתית של תנועת המרי העברי. השידור נקלט היטב בארץ ועורר התרגשות רבה ביישוב.

ב-02:30 לפנות בוקר 18 ביולי 1947, כיממה לפני שהייתה אקסודוס אמורה להגיע לחופי ארץ ישראל, נגחו בה, 

משני צדיה, משחתות בריטיות. באותה עת נמצאה 'אקסודוס' במרחק כ-20 מייל ימי מחוף עזה. הבריטים הצליחו 

להעלות לאנייה 50 חיילים, תוך כדי ירי פצצות עשן ורימוני גז מדמיע, ולכבוש את תא ההגה. כיבוש זה לא סייע 

בתפיסת האנייה, מכיוון שרב החובל אהרונוביץ' נהג את הספינה מהגה חלופי. החיילים נרגמו ב'תחמושת' שהוכנה 

מראש, ועקב כך פתחו באש חיה כנגד המעפילים. מים החלו לפרוץ לתוך האנייה והופעלו משאבות. כ-30 מלחים 

בריטים נלקחו בשבי על ידי יחידות המגן של האנייה. לאחר מאבק קשה, שגרם למותם של שלושה מעפילים )ובהם 

ילד( ושל הקצין הראשון ביל ברנשטיין, וכן לעשרות פצועים, הורה מפקד האנייה יוסי הראל על כניעה. האנייה 

הפליגה לנמל חיפה מלווה בשייטת בריטית. בהיכנסה לנמל החלו אלפי הנוסעים לשיר את 'התקווה', ובסופו של 

דבר הורדו בכוח לאניות הגירוש.

בליל 18 ביולי הועלו המעפילים בנמל חיפה על שלוש אניות גירוש. אניות הגירוש כללו סיפון עטור גדרות תיל. 

צילומים שהועלו בתקשורת, במיוחד בעיתונות, של פליטי מחנות הריכוז מאחורי גדרות תיל, עוררו הדי זעם בארץ 

ובעולם.

בניגוד למדיניות הקודמת של גירוש לקפריסין החליטו הבריטים ליישם החלטת ממשלה שהתקבלה ימים אחדים 

לפני כן, ועל פיה יגורשו עולי 'אקסודוס' לנמל שממנו הפליגו. ב-29 ביולי עגנו האניות בנמל פורט דה-בוק בדרום 

צרפת. ניסיון הבריטים להוריד את המעפילים נכשל לאחר שהמעפילים התבצרו על גבי האניות במשך שלושה 

שבועות. ממשלת צרפת סירבה להיענות לדרישה הבריטית להוריד את המעפילים לחוף בכוח, והודיעה שההורדה 

ותרבותיים  חברתיים  חיים  האניות  גבי  על  התנהלו  זו  תקופה  במהלך  מרצון.  ירדו  המעפילים  אם  רק  תתבצע 

עצמאיים )כולל הוצאת עיתון(, בין היתר בסיוע נציגי 'ההגנה' בצרפת ומלווים ארץ-ישראליים שהסתננו לאניות. 

ב-22 באוגוסט הפליגו אניות הגירוש לנמל המבורג בגרמניה )אזור שהיה בשליטת בריטניה באותה עת(. בין 8 ל-9 

בספטמבר אולצו המעפילים בכוח לרדת מהספינות ושוכנו בשני מחנות בצפון גרמניה. 

לאחר שהות של כשנה במתקני המעצר בגרמניה עלו רוב נוסעי האנייה לישראל, חלקם בעזרת ניירות מזויפים 

)עלייה ד'(. ב-7 בספטמבר 1948 הועלו אחרוני מעפילי 'אקסודוס' ארצה.
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נספח 6

רבי אלעזר והמכוער:

"תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור 
מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר. ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד 
]ר'  לו  לו. אמר  ולא החזיר  רבי,  לו: שלום עליך  ביותר. אמר  לו אדם אחד שהיה מכוער  נזדמן  תורה הרבה. 
אלעזר[: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור 
לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית... היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, יצאו בני עירו לקראתו והיו 
אומרים לו: שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם: למי אתם קורין 'רבי רבי'? אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. 
אמר להם: אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו: מפני מה? אמר להם: כך וכך עשה לי. אמרו לו: אף על 
פי כן מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. 

מייד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" 

)תענית כ ע"א-ע"ב(.

ענוותנותו של הלל:

"תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו 
כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוז. אמר אחד מהם: אני אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף 
את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו: בני, מה אתה 
מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל. מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? אמר לו: 
בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פקחות. הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר: מי כאן הלל מי כאן 
הלל? נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל. 
מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין החולות. הלך והמתין 
שעה אחת חזר ואמר: מי כאן הלל מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: 
שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל. מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות? אמר לו: בני, שאלה גדולה 
שאלת, מפני שדרין בין בצעי המים. אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב 
לפניו, אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול שאל. אמר לו אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? אמר לו: הן, 
אמר לו: אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל! אמר לו: בני, מפני מה? אמר לו: מפני שאבדתי על ידך ד' מאות 

זוז. אמר לו: הוי זהיר ברוחך, כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וד' מאות זוז והלל לא יקפיד" 

)שבת ל ע"ב-לא ע"א(.

הרב שכמעט עשני כופר )הרב ליאור אנגלמן(:

שורה ראשונה בכיתה, אל מול פני הרב, הכי קרוב שיש, הכי רחוק שאפשר.

חבל שישבתי שם. אולי מקצה הכיתה היו פניו מאיימות מעט פחות. מקרוב זה היה קשה מנשוא. משהו מבט שלו, 

בעניים, הרתיע אתי כל כך, הפחיד ממש...

המשפטים הנחרצים, הקביעות הוודאית, התחושה כי לא ניתן לערער אחרי דברים היוצאים מפיו. הבטחון שלו, 

המוחלטות... ככל שהיה הוא מקרין בטחון בצדקת אמונתו, כך הלכה אמונתי והתערערה. הספקות התחילו לנקר, 

מכים בי ללא הרף, הולמים בלי רחמים.



ציון - אביחי

יש להודות כי מעולם לא הרים הרב את קולו, מעולם לא צעק, לא איבד שליטה בעצמו. לא כקרוץ חומר הנתון 

לרגשות כעס וחמה היה הרב, כמלאך של שכל היה, כמי שאין לרגשותיו תנודה. "ראוי להערצה", ודאי תחשבו, ולגבי 

דידי... השליטה שלו בעצמו רק הוסיפה ניכור בליבי.

בן אנוש ביקשתי  ואני... לא ממלאך רציתי ללמוד,  ד' צבאות למוד תורה מפיהו"  "אם דומה עליך רבך כמלאך 

שיעמוד נגדי.

אנו ישבנו מולו, ילד ילד וחסרונותיו, תלמיד תלמיד ויצריו, והוא היה ניצב עלינו במלוא שלימותו והדרו, מפיו בוקעת 

האמת, ועיניו רואות ויודעות. את הכל היו יודעות.

שעה שהיה הוא מעביר את עיניו על עיני מיד הסרתי אני את מבטי שלי, אך היה זה תמיד מאוחר מידי. הוא כבר 

ידע את כל אשר ארע, היה סוקר את כל מעשי, מפשפש בכל חטאי, מטייל בחדרי נפשי ועושה בהם כאוות נפשו. 

היה מכיר בכל זדונותי, ומעולם כך הרגשתי, לא הבין אל ליבי. לא יכול היה להיות אחרת. הוא, שמימיו לא טעם 

טעם חטא, לא יכול היה להבין...

היה מושלם. הערצתי מושלמים, פחדתי  הוא  אני חושב שגם הערצתי את הרב, לא היה אפשר שלא להעריץ, 

ממושלמים, שנאתי מושלמים. שנאתי לשנוא...

תורה הרבה למדתי מהרב, הוא שצייר לי דמותו של אלוקים. היה עומד זקוף קומה, נחוש להפגיש אותנו עם בעל 

הכוחות כולם. הרבה כוחות היו לו, לאלוקים של הרב.

הוא היה אל קנא ונוקם, הוא היה בוחן כליות ולב, כוחו וגבורתו מלא עולם.

את  בעל מלחמה,  היה  הרב  אלוקים של  ומבוהל.  קטן  אני  הרגשתי  כך  הכיתה,  חלל  מילאה את  ככל שדמותו 

הרשעים היה משמיד, את הרשעה כולה כעשן כילה. בעיניו הוא היה 'האל הגדול והגיבור' ובעיני הוא פשוט היה 

'הנורא'. הוא לא שכח להזכיר שאלוקים אוהב את עם ישראל ואפילו העונשים שלו באים מאהבה, "כי כאשר ייסר 

איש את בנו, ד' אלוקיך מייסרך". פעמים הרבה היה הפסוק הזה מנסר בחלל הכיתה, שגור על שפתיו שלו, מהדהד 

באוזנינו שלנו. באמת, פעמים רבות היה הרב מדבר על אהבת ד' לישראל, ואני... אינני יודע מדוע, אבל בניגוד גמור 

לכל האהבה שדובר בה, הצטיירה בנפשי תמונה שונה בתכלית באשר לאלוקים. הרגשתי, יסלחו לי כולם, מחילה 

שלוחה אל הוריי ומוריי, הרגשתי כי אלוקים... הוא... הוא... חי נפשי, אין הדיו מוכנה לשרטט את הרגשתי ההיא, אין 

היא נכונה לשאת על שכמה את המשא שרבץ על שכמי. מכל מקום, דמיינתי את האלוקים ופחדתי מהאלוקים 

ההוא, שניביו מחודדים היו, משחרים אלי טרף, ועיניו תרות לכל עבר, משוטטות, בולשות... ואותי היו מחפשות.

ידעתי את דמותו של אלוקים, כפני הרב הייתה דמותו. עיניים חזקות, כל יודעות, דיבור בטוח בעצמו. ידיים גדולות, 

כותשות. אולי הוא אהב אותי, האלוקים, אינני יודע, אבל אודה על האמת, אני לא אהבתי אותו. בכלל לא אהבתי 

אותו. אולי בגלל העיניים שלו לא הצלחתי לאהוב אותו.

ידעתי שהוא יודע הכל, האלוקים, הוא יודע אפילו שאינני מצליח לאהוב אותו. ידעתי שיהיה מחיר לכישלון הזה, 

כי כמו הרב, גם אלוקים יתבע בתקיפות את שלו... ניסיתי לאלץ את עצמי לאהוב, זה הלב הסורר שלא שיתף 

עמי פעולה, ממאן להניח לאהבה להיכנס בפתחו. עד מהרה נוכחתי לדעת כי האהבה הזו אינה מוכנה להתמסר, 

להיכנע בפני הכוח, אפילו יהיה זה כוחו של אלוקים...

הרב היה חכם מאוד, דבר לא נפלא מבינתו, הוא ידע הכל על אלוקים. ידע במדויק היאך מנהיג הבורא את עולמו, 

היטיב לקשר בין החטא לבין ענשו. הוא פירש היטב אסונות ותאונות, שמחות והצלחות, הוא תירגם את אלוקים 

נפלא כל כך. עיניים בורקות צפו בו בכיתה. רק אני לא השכלתי להכניס עצמי לתוך הכלל, לא יכולתי לשאת את 

שיקול דעתו הנורא של אלוקים.

בשעת התפילה הייתי מבקש ממנו שיסלח לי על רוע מחשבותיי, שיבין שעודני ילד. חששתי שינקום בהוריי על 
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חטאיי שלי, ביקשתי שיסלח גם להם. אף שאבא ואמא אינם עוד ילדים, אחרי הכל גם הם בני אדם, ניסיתי להסביר 

לאלוקים.

התפללתי אבל לא האמנתי בתפילות, ידעתי שכמו הרב גם אלוקים לא עשוי לשנות את דעתו.

בצר לי התפללתי תפילות אחרות, "אלוקים", כך ביקשתי, "תעשה שלא יהיה אלוקים!" בשקט התפללתי, בלי להניע 

שפתיים, תפילה שבלב, אף שידעתי שאם הוא קיים הוא בודאי מחזיק מפתחות לחדרי הלב, בכלל לא הייתי בטוח 

שכאשר ידע מה צפון שם יתן לי להמשיך לחיות.

... אבל הוא נתן.

תמו שנות הלימוד אצל הרב. הוא פנה להרביץ תורה בתלמידים חדשים, ואני הסרתי מליבי את הרב ואיתו סרה 

אימת האלוקים. התרחקתי. מאוד התרחקתי.

יודע מה חסר. מבקש להתמלא ואין בנמצא מקור שימלא.  טוב היה במרחק וגם רע היה שם, מלא וחסר ולא 

לאלוקים ההוא, בי נשבעתי, יהיה אשר יהיה, אינני חוזר.

שם הרחק מהרב ומאלוקיו, נגלה לי עולם חדש. עיני שוטטו בו, אפי שאב את ריחותיו, אוזני התמכרו לצליליו. אודה 

על האמת, גם דברים קשים קלטו החושים, בגוונים אפורים וקודרים, אך לצידם ריצדו גם צבעים אחרים, ססגוניים 

ומאירים, דברים יפים ומשמחים.

כל כך יפים היו עד שלא ייתכן כי האלוקים של הרב הוא אשר ברא אותם, הייתי מהרהר ביני לבין עצמי.

בודאי לא היה זה הוא שברא את העולם. הוא לא היה עמל כדי לעטר את העולם במיני עיטורים, להשפיע עליו יופי 

נעים. ובודאי לא היה מצייר את הקשת, לא היה יוצר במכחולו גוני גוונים למחילת חטאים.

פגשתי בני אדם, מהם טובים, אנשי רחמים. שם, במרחק, גם אותו פגשתי, את מי שלימים יהפוך לרבי ומורי החדש. 

איני יודע אם היה מושלם, בעיני עצמו מכל מקום לא היה כזה.

לי היה נדמה כמלאך ד' של ממש דווקא מפני שהיה כל כך בן אדם.

הוא שירטט לי את העולם בקווים של חסד ואמת. ידעתי כי הוא אינו מתיימר לצייר לי אלא קרטוב מן האמת על 

אלוקים. הוא לימד אותי לאהוב ולחמול, כשלימד אותי מהי אמונה ביושב במרומים, חשתי שאני יכול להאמין גם 

באנשים, אפילו בעצמי התחלתי להאמין.

הוא נטל את ידי בידו ולימד אותי לצעוד בשבילי העולם. פעמים אחז בידי ופעמים הרפה. מעולם לא שוטט בנפשי 

לי חבלים של חסד  היה סומך. שולח  ונפילותי  היה מחזק,  אוצרות של תקווה. במקום הרפה  כדי למצוא  אלא 

להעלותני עד שעמדתי על רגלי כבתחילה.

הוא לא התיימר לדעת את האלוקים במלוא היקפו. דווקא בשל כך הפצרתי בו להעניק לי מדעתו, ואפילו יהיו פירורי 

רמזים. מעט היה מגלה והרבה מצניע, ומכל מקום היה מרכיב מעט מדמותו של אלוקים. אמת, יושב לו המלך בדין 

אך בחסדו התקין לו כיסא של רחמים. אמת, מייסר הוא לעיתים אך מרבה לחוס כרחם אב על בנים. וטוב הוא 

ומיטיב וחפץ בתשובה. ומחזיר נשמתנו בחמלה ובאמונה. והיה הרב מדבר במשורה ואני נעשה כאפרכסת ושותה 

כל תיבה בצמא. לא המדרש עיקר היה בעיניו אלא המעשה אשר נעשה, ומעשיו קרבוני אל האל הגדול הגיבור 

והנורא.

ואני, נפשי יוצאת בדברו וכוספת לאלוקים ומודה בכל לב על כי הקרה בדרכי את מי שהכין לי מסילות לצעוד 

בדרך עץ החיים. הרחק מן הייאוש שאפף את השורה הראשונה בכיתה, בחלוף כמה שנים, צעדתי צעד ראשון עם 

אלוקים חיים.



ציון - אביחי

נספח 7 

מקורות להרחבה: 

ספר חיי מוהר"ן, אות תקמג  •

ֵני*  ה ִעם *ּבְ ר ַהְרּבֵ ל ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ַרְך, ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְמאֹד ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהּשׁ ה ִעּמָ ר ַהְרּבֵ ָעִמים ָהָיה ְמַדּבֵ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ִעְסֵקי ָהעֹוָלם,  ין ּבְ יחֹות ֻחּלִ ֵני ָהעֹוָלם שִֹ ר ִעם ּבְ ַרְך. ּוְרצֹונֹו ָהָיה ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ יָבם ְלָקְרָבם ְלַהּשׁ ֵדי ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהׁשִ ָאָדם ּכְ
ֶהם  ְכנֹס ּבָ ּיִ ָעְלָמא, ׁשֶ נּוָעה ּבְ י-ִאם ּתְ ַרְך ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ִיְפַעל ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ עֹוְררּו אֹוָתם ְלַהּשׁ ּיְ ּבּוִרים ׁשֶ ה ּדִ ל ִמּזֶ ְלּגֵ אּוַלי ִיְצַמח ְוִיְתּגַ
ֶהם  ר ִעּמָ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ִמים, ּכְ ְרבֹות ַהּיָ ּבִ כֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ּיָ ן ׁשֶ ּכֵ ל-ׁשֶ ן טֹוב ְמֹאד, ִמּכָ ם-ּכֵ ָעה, ּגַ ׁשּוָבה אֹו ִהְתעֹוְררּות ְלִפי ׁשָ ֵאיֶזה ִהְרהּור ּתְ
ָכל  ּמּוָבא ּבְ ה, ּכַ דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ר ֵאין ּדָ ַרְך ֲאׁשֶ ַרְך ּוְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת ְלַהּשׁ ה ְלעֹוְרָרם ּבֶ ר, אּוַלי ִיְזּכֶ ְוַיֲחזֹר ִויַדּבֵ
ָכל  ּה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריְך הּוא ִמׁשְ א ּבְ ָבא ְוכּו' ְוֻקְדׁשָ יָדא ְדַחּיָ ָאֵחד ּבִ ָאה ָמאן ּדְ ם ַזּכָ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹוׁש, ּכְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ְפָרט  ָפִרים ּבִ ַהּסְ

ָעְלִמין: 

ָעִמים  ה ּפְ ה ִמיֵני ְלׁשֹונֹות. ְוַכּמָ ַכּמָ ה, ְוֵזַרז אֹוָתנּו ָלֶזה ְמאֹד ּבְ ָעִמים ִמּזֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ נּו ּכַ ר ִעּמָ ְוהּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶהֱאִריְך ְלַדּבֵ
ֵאין ָאנּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות  ים ַעל ׁשֶ ֶזה, ּוַפַעם ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו ֵעִצים ְיֵבׁשִ ִלים ּבָ ָאנּו ִמְתַעּצְ ִבְזיֹונֹות ַעל ׁשֶ ה אֹוָתנּו ּבְ ָהָיה ְמַבּזֶ

ַרְך ַעל ָיֵדינּו: ם ִיְתּבָ ֵ ְתָקְרבּו ְלַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

עֹות ַעל ִעְנָין ֶזה  ה ׁשָ ּמָ ּלֹו, ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאֹד ּכַ ים ֵמַהֲחׁשּוִבים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ת ָעַמְדנּו ְלָפָניו ִעם ּכַ ּבָ ֵליל מֹוָצֵאי ׁשַ ּוַפַעם ַאַחת ּבְ
ל  ּדֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ר ִמּזֶ ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֵני ָאָדם. ְוָאז ּכְ ר ִעם ּבְ ֵדי ְלַדּבֵ ִביל ֶזה ּכְ ׁשְ ְסעּו ְנִסיעֹות ּבִ ּיִ ה ֵמִעְנָין ֶזה. ְוַגם ָהָיה ְרצֹונֹו ׁשֶ ר ָאז ַהְרּבֵ ְוִסּפֵ
ֲעָלה ְמאֹד  ּמַ חּוִתים ּבַ ַרְך ַרק ַהּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלים ְלָקֵרב ְלַהּשׁ ּדְ ּתַ ׁשְ "ל, ָאז ָהָיה ִמְתלֹוֵצץ ֵמֵאּלּו ַהּמִ ּנַ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהּשׁ
ֵני  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלָקֵרב ְלַהּשׁ ּדֵ ּתַ ר הּוא ְלִהׁשְ י ָהִעּקָ ֲעָלה. ּכִ ּמַ ָפִלים ּבַ ְ ים ַהּשׁ ֶזה ֲאָנׁשִ י ָהֲאָרצֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ים ְוֶאְביֹוִנים ְוַעּמֵ גֹון ֲעִנּיִ ּכְ
י הּוא  ֵרי לֹו. ּכִ ּזֹוֶכה ְלָקְרָבם ַאׁשְ ה ְלָקְרָבם ְמאֹד, ּוְכׁשֶ ֵאּלּו ָקׁשֶ ֵני-ָאָדם ּכָ י ּבְ יבּות. ּכִ ׁש ָלֶהם ֵאיֶזה ֲחׁשִ ּיֵ ֲעָלה ׁשֶ ּמַ דֹוִלים ּבַ ָהָאָדם ַהּגְ
יָלא ֵאָליו  ִלים ִמּמֵ ֲעָלה נֹוְפִלים ְוִנְטּפָ ּמַ ָפִלים ּבַ ְ ים ְוַהּשׁ ַטּנִ ַרְך ְוָאז ֵאּלּו ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ דֹולֹות ְלַהּשׁ ָקֵרב ְנָפׁשֹות ּגְ ּמְ ׁשֶ דֹול ְמאֹד ּכְ ָבר ּגָ ּדָ

ַרְך:  ם ִיְתּבָ ֵ ְתָקֵרב ְלֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְלַהּשׁ ּנִ דֹול ֵמֶהם ׁשֶ י ַהּגָ ִלים ְלַגּבֵ ּטְ י ִמְתּבַ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ּוִמְתָקְרִבים ְלַהּשׁ

הּוא ַלְמָדן  ֶזה[ ִמי ׁשֶ ׁשּוט ּכָ ָבר ּפָ ֲאִני ׁשֹוֵאל ּדָ ָעָרה ַעל ׁשֶ ֶדֶרְך ּגְ זֹון ]ּבְ ִחּפָ יב ּבְ דֹול. ֵהׁשִ י אֹותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמי הּוא ַהּגָ ַאְלּתִ ְוׁשָ
ׁש לֹו ֵאיֶזה  ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָבָריו ָהָיה ׁשֶ הּוא ְמֻיָחס ָחׁשּוב יֹוֵתר. ְוַהּמּוָבן ִמּדְ יר ָחׁשּוב יֹוֵתר, ִמי ׁשֶ הּוא ָעׁשִ יֹוֵתר ָחׁשּוב יֹוֵתר, ִמי ׁשֶ
דֹול  דֹוָלה ּוְגבֹוָהה יֹוֵתר. ּוְכמֹו ֵכן ֵיׁש לֹו ֵיֶצר ָהָרע ּגָ ָמתֹו ּגְ אי ִנׁשְ ַוּדַ ד ָחְכָמה ְוִיחּוס, ּבְ ירּות אֹו ִמּצַ ד ֲעׁשִ יבּות ּוַמֲעָלה ִמּצַ ֲחׁשִ
ֵני  ּבְ גֹון  ּכְ ִעיר,  ּבָ ׁשֶ ַהֲחׁשּוִבים  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ִמּבְ ְלָקֵרב  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ר  ָהִעּקָ ן  ְוַעל-ּכֵ יֹוֵתר.  ּבְ ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ לּוִיים  ּתְ ּבֹו  ְוַגם  יֹוֵתר,  ּבְ

"ל: יָלא ְוַכּנַ ים ִמְתָקְרִבים ִמּמֵ ַטּנִ ִלּמּוד, ְוָאז ַהּקְ ְחָזִקים ּבְ ּמֻ יִרים ְואֹוָתן ׁשֶ ָהֲעׁשִ

ם  ֵ יב אֹוָתם ְלַהּשׁ ַקל ְלָהׁשִ ָעִרים ּבְ ַהּנְ ית ׁשֶ ָהָאֶלף-ּבֵ ּמּוָבא ּבְ עּוִרים ּכַ ֵני ַהּנְ ל ְלָקֵרב ְזֵקִנים ַרק ּבְ ּדֵ ּתַ ּלֹא ָהָיה ִמׁשְ ְרּכֹו ָהָיה ׁשֶ ם ּדַ ּגַ

ענווה עוז
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נּו  ַזאְסַלאב ָאז ָאַמר ְלַרּבֵ בּועֹות ּבְ ָ ָהָיה ֶאְצלֹו ַעל ַחג ַהּשׁ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּכְ ּפַ ר ִלי ָזֵקן ֶאָחד ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ֵקִנים. ְוֵכן ִסּפֵ ַרְך ִמן ַהּזְ ִיְתּבָ
נּו ְקָצת  ַחק ַרּבֵ ְך שָֹ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵאיִני ָיכֹול ְלָקֵרב ְזֵקִנים. ַאַחר-ּכָ יב לֹו ַרּבֵ נּו ָקְרבּו אֹוִתי ֲאֵליֶכם. ֵהׁשִ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַרּבֵ
ֵקן  י-ֵכן לֹא ִנְתָקֵרב ֶזה ַהּזָ ם ְזֵקִנים. ֲאָבל ַאף-ַעל-ּפִ אי ֲאִני ָיכֹול ְלָקֵרב ּגַ ַוּדַ ֵאיִני ָיכֹול, ּבְ ְך הּוא ָהֱאֶמת ׁשֶ ּכָ ְוָאַמר לֹו, ּתֹאְמרּו ׁשֶ
ין עּול ָיִמים ְלָזֵקן  ּבֵ ִסיָמן ר"ו ַהִחּלּוק ׁשֶ ִלּקּוֵטי א' ּבְ ה אֹוֵבד ּבְ שֶֹ ִעיִתי ּכְ ַהּתֹוָרה ּתָ עּוִרים. ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ ֵני ַהּנְ מֹו ּבְ נּו ּכְ ֵהיֵטב ְלַרּבֵ

ֵקִנים. ה ְלָקֵרב ַהּזְ ׁשֶ ּקָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ַמְענּו ְוָרִאינּו ּכַ ם. ְוֵכן ׁשָ ן ׁשָ ַעּיֵ

חשיבות השיח, אפילו שיחת חולין, ויכולתו לקרב לקב"ה, ולעורר להרהורי תשובה ולהתקרבות לקב"ה. אדם שאיננו מקרב 

אנשים לקב"ה הוא 'עץ יבש'. האתגר הוא לקרב את הגדולים ובעלי החשיבות. העניים והפשוטים גם ככה מחפשים במי 

ובמה להיתלות... ככל שאדם גדול יותר, בנכסים, בייחוס, בלימוד, כך יותר אנשים תלויים בו, יש לו השפעה על הרבה יותר 

אנשים. יותר קל לקרב את הנערים מהזקנים, כמו אברהם אבינו. 

"ב'דעה את ה'' מצוי יסוד נוסף, אשר יזכה לחשיבות מיוחדת כשנשוב אל תולדות חייו של אברהם אבינו. ידיעת   •

הא-להים משמעה גם תשוקה לחלוק ידיעה זו עם אחרים, להתאוות ללמד אחרים, להביא את המסר לבורים ולגסי הדעת 

או לאותם חסרי מזל שלא זכו להזדמנות ללמוד ולהחכים. אדם מאושר שאיננו מבקש ללמד אחרים איננו בהכרח אכזר 

או אנוכי; אך הוא איננו תלמיד חכם. תלמיד חכם של אמת איננו יכול לעצור בקרבו את מה שיודע; הוא מתפוצץ. הידע 

מביא עימו יסוד דינאמי; היודע נעשה חסר מנוח, האמת זועקת מתוך חביוני אישיותו הנסתרים והוא חייב להודיע אותה 

לאחרים" )'עמודו של עולם', הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, עמ' 40(.


