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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
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'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(.
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את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל 

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 זה בכוחו של האדם 

למלא את שליחותו. בורא העולם 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 היחיד בתקופה ובמקום שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם 

קיום שליחותו.

)הרב סולוביצ'יק(

"אלישע בן אוביה אומר: הלומד ילד למה דומה? לדיו כתובה על נייר חדש.ולומד הזקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על 

נייר מחוק" 

)אבות ד',כ"ה(

מדריך זרעים יקר!
ידועה השמועה  שתפקידו של מדריך זרעים הוא על תקן בביסטר ולא מחנך בעל השפעה.

הרב סלובציק בקטע למעלה בא ואומר לך- מדריך יקר! לא סתם נבחרת להדריך את שבט זרעים!!! אתה ורק אתה תוכל 

לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.

בחודש ארגון תשע"ה יש לך הזדמנות לחבר את החניכים שלך לתנועה ולערכים שלה, ןכך להשריש אצל החניכים שלך 

את אותו שילוב מדהים של תורה ועבודה שאותו יחיו בכל שלב בחייהם.

זכיתם לגיל כזה שאין כמעט ציניות אצל החניכים אלא תמימות ותשוקה ללמידה,ולכן זו הזדמנות פז להתחיל ולעצב את 

תחילת דרכם של החניכים..

תפקיד זה גדול וחשוב,שיהיה הצלחה רבה!!

"כל מחנך צריך שיהיו לו שתי אהבות ושלוש אמונות:

אהבה לחניכו ואהבה למקצע.

אמונה בכחותיו כמחנך, אמונה בערכים שמבקש להקנות לחניכיו,

ואמונה בחניכים כי יספגו את מה שמשקיע בהם."             

  )הרב נריה(

בהצלחה בחודש הזה, ובכלל במשימת החינוך החשובה. אם יהיה שאלות, רצון לברר, או סתם לדבר אני כאן.
אביגיל וובו, רכזת תוכנית עמישב

avigayil.spiegelman@gmail.com

לימוד למדריך זרעים
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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

מה הנושא אומר לי?
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יחידה מספר 1:

קדימה בני עקיבא..
  

מבוא:

הגמרא במסכת בבא בתרא מעצימה ומשבחת את מלמדי התינוקות ודורשת עליהם את הפסוק: "ומצדיקי הרבים כוכבים 

לעולם ועד". לימוד תינוקות איננו מתייחס לילדים שאנחנו היום מכנים בשם "תינוקות" אלא ללימוד והוראה של ילדים בגיל 

צעיר. שבח מורה הקטנים הוא שהוא זוכה להפגיש את הילדים הצעירים בפעם הראשונה עם כל עולם התורה והמושגים 

של עבודת ה'. "גירסא דינקותא", כלומר ההסבר הראשוני ששמענו יש לו כוח אדיר על האישיות שלנו ובדרך כלל אנחנו 

לא שוכחים אותו. 

אתם מדריכי שבט זרעים זכיתם להכניס את החניכים אל התנועה ולהפגיש אותם בפעם הראשונה עם כל המושגים, 

והאירועים החשובים ביותר בתנועה. לפעמים אנחנו שוכחים עד כמה להיכנס למקום חדש, לתנועה חדשה  הדמויות 

ובעצם: לעולם מושגים חדש, יכול להיות מבהיל, מאיים ומוזר...

ביחידה זו ננסה לעזור לכם לסלול את הדרך אל החניכים ולהכיר להם בפעם הראשונה בחייהם את עולמה של תנועת 

בני עקיבא..

מטרות היחידה:
התחברות לדמותו של רבי עקיבא על שמו קרויה תנועתנו. 1

היכרות עם סמל בני עקיבא ועם הסיסמא: תורה ועבודה. 2

היכרות עם המנון התנועה: יד אחים לכם שלוחה... 3

מהלך היחידה: 

שלב א':

בשני השלבים הראשונים של יחידה זו, אנחנו מבקשים להפגיש את החניכים עם דמותו של רבי עקיבא שעל שמו קרויה 

תנועת "בני עקיבא". המפגש עם עוצמת האישיות של רבי עקיבא תחשוף בפני החניכים את הערכים שהתנועה מבקשת 

ללכת לאורם. 

בשני השלבים הראשונים של יחידה זו, אנחנו מבקשים להפגיש את החניכים עם דמותו של רבי עקיבא שעל שמו קרויה 

תנועת "בני עקיבא". המפגש עם עוצמת האישיות של רבי עקיבא תחשוף בפני החניכים את הערכים שהתנועה מבקשת 

ללכת לאורם. 

שאל את החניכים:

מי יודע למה קוראים לתנועה שלנו "בני עקיבא"?	�

מי הוא "עקיבא" שעל שמו קוראים לתנועה כך?	�

מה אתם יודעים או מכירים על דמותו של רבי עקיבא?	�
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שאלות אלו יציפו מתוך החניכים את המידע שכבר קיים בהם על דמותו של רבי עקיבא ויהוו בסיס טוב להתקדם ולהעמיק 

עוד במפגש עם הדמות סביר להניח שיש שבטים שבהם החניכים ידעו ישר מיהו רבי עקיבא ויש שבטים בהם המידע 

יהיה דליל מאד. אל תיבהל: המשך מהיכן שהחניכים יודעים ומכירים להתקדם..

את  יכירו  שהחניכים  רוצים  אנחנו  החדר,  בחלל  נאספות  עקיבא  רבי  על  החניכים  בקרב  הקיימות  שהידיעות  לאחר 

הסיפורים המרכזיים על רבי עקיבא בצורה מלאה יותר.

בנספח ליחידה מצורפים שלושה סיפורים הלקוחים מתוך הספר "כה עשו חכמינו":

רבי עקיבא בדרכו ללמוד תורה ���

רבי עקיבא ורחל בתו של כלבא שבוע ���

רבי עקיבא בסוף ימיו בבית האסורים ���

חלק את השבט שלך לשלוש קבוצות ותן לכל קבוצה את אחד מהסיפורים וכרטיס ועליו ההנחיות הבאות:

רבי עקיבא בדרכו ללמוד תורה

הציגו את המורה אליו הגיע רבי עקיבא חוזר הבית אל אשתו ומספר לה על התלמיד המוזר שהגיע ללמוד אצלו בכיתה..

 מה התכונות שניתן ללמוד מרבי עקיבא דרך סיפור זה?	�

 נסו לחשוב כיצד אתם בחיים שלכם יכולים לממש מהתכונות הללו?	�

רבי עקיבא ורחל בתו של כלבא שבוע

הציגו שיחה של רחל והשכנות שלה כאשר היא מנסה להסביר להם מדוע היא מוכנה כ”כ לסבול בשביל שרבי 

עקיבא ילמד תורה

 מה התכונות שניתן ללמוד מרבי עקיבא דרך סיפור זה?	�

 נסו לחשוב כיצד אתם בחיים שלכם יכולים לממש מהתכונות הללו?	�

רבי עקיבא בסוף ימיו בבית האסורים

הציגו שיחה של רבי יהושע הגרסי וחבר שלו בה מספר רבי יהושע מה ראה היום בבית הכלא אצל רבי עקיבא

 מה התכונות שניתן ללמוד מרבי עקיבא דרך סיפור זה?	�

 נסו לחשוב כיצד אתם בחיים שלכם יכולים לממש מהתכונות הללו?	�

לאחר שכל קבוצה עובדת על ההצגה שלה, כנס בחזרה את כל החניכים ובקש מנציג של כל קבוצה לקרוא בקול רם 

את הסיפור שקיבלו לחניכים כולם.

לאחר מכן כל קבוצה תציג לחניכים את ההצגה שהכינה. ההצגה תעמיק את ההבנה של הסיפור הכתוב כיוון שהיא תמיד 

מציגה בפני החניכים דו שיח שבא בעקבות הסיפור ומחדד את המסר יותר מאשר את פרטי הסיפור.

שלב ב':

לאחר שבשלב הקודם החניכים פגשו את דמותו של רבי עקיבא דרך סיפורים שייתכן ואת חלקם הם כבר הכירו קודם, 

אנחנו מבקשים בשלב זה לנסות ולהוציא מתוך שלושת הסיפורים את התכונות שמאפיינות את רבי עקיבא. שלב זה חשוב 

מאד כיוון שהוא שיהפוך את סיפור הדמות מ"עוד סיפור" להכרה בתכונות הנאצלות שהיו ברבי עקיבא וברצון שלנו לחנך 

ולגדול לאורו.



זרעים

הנח על הרצפה כרטיסיות ועל כל אחת מהן אחת מהתכונות הבאות עם הציור המצורף:

בקש בכל פעם מחניך מתנדב לעמוד במרכז החדר ולבחור את אחת הכרטיסיות עם התכונה שכתובה עליה.

היחידה  של  הראשון  בשלב  עקיבא  רבי  על  בסיפורים ששמענו  היכן  ולומר  התכונה  את  בקול  להקריא  יצטרך  החניך 

התגלתה התכונה הזו.

לאחר שהחניך מחבר את התכונה לסיפורים על רבי עקיבא, שאל את החניכים ביחס לתכונה המדוברת:

מישהו מכיר סיפור נוסף על דמות כל שהיא )מהתנ"ך, מהמדרשים או מימינו אנו( שמגלה בחיים ובמעשים שלה את 	�

התכונה הזו?

מישהו יכול לחשוב על דוגמאות בהן אנחנו יכולים בחיים שלנו ליישם משהו מהתכונה הזו?	�

המשך בסבב שאלות זה, ביחס לכל אחת מהתכונות. נסה לחשוב אתה על סיפורים מחייך או מחיי האנשים שסביבך 

ובחיים שלנו. השתדל  ולהמחיש לחניכים את היכולת שלנו לדבוק בתכונותיו של רבי עקיבא בעולם  שיצליחו להדגים 

להחזיק בחבל בשני קצותיו: להאדיר את דמותו של רבי עקיבא מצד אחד אך לחפש היכן ניתן ליישם אתה תכונה גם 

בחיינו הקטנים מצד שני..

שלב ג':

בשני השלבים הבאים אנחנו מבקשים לערוך לחניכים היכרות עם סמל התנועה ועם הסיסמא "תורה ועבודה". חשוב לנו 

להדגיש שעומק הסיסמא: תורה ועבודה קצת מסובך להעברה לחניכים צעירים כל כך ועל כן נשתדל כמיטב יכולתנו, אך 

לך המדריך נזכיר: שאנחנו לא מאמינים סתם בשילוב של גם תורה וגם עבודה אלא מאמינים כפי שחידד הרב קוק שגם 

העבודה: המפגש עם חיי החול והחומר בעולם, חשובים ומשמעותיים אך בתנאי שהם יונקים מעולם של תורה וקדושה. 

בשלב זה נפגיש את החניכים עם הציור שבסמל התנועה ובשלב הבא ננסה להעמיק במה שהציור מסמל.

בנספח של היחידה יש כרטיסים ועליהם חלקים המרכיבים את סמל התנועה: 

שני לוחות  

עלה זית  

עלה חיטה  

האות: ע   מגל      

ענווה

התמדה

עקשנות להיות טוב

קיום מצוות

עבודה

לומד מכל אדם

לימוד תורה

אהבה לאשתו

הסתפקות במועט

קילשון  

כיתובית: בני עקיבא  

האות: ת  
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הדבק את הכרטיסים על בריסטול בצבע מסוים והחבא את הכרטיסים בחדר לפני הפעולה.

אמור לחניכים שעליהם לחפש בחדר שמונה כרטיסיות שעל כל אחת מהן ציור מסוים.

לאחר שהחניכים מוצאים את כל הכרטיסים, בקש מהם לבחון מה מצויר בכל הכרטיסים ושאל אותם:

 האם אתם יודעים מה ניתן להרכיב מכל הציורים שבכרטיסים?	�

הצג לחניכים את סמל התנועה המצורף גם הוא בנספח ואמור להם שזהו הסמל של התנועה שלנו...

שלב ד':

לאחר שבשלב הקודם החניכים פגשו לראשונה את סמל תנועת בני עקיבא, אנחנו מבקשים בשלב זה להפגיש אותם עם 

משהו מהסמליות שבאה לידי ביטוי בסמל.

הבא איתך לפעולה שתי תחפושות:

� תחפושת של בחור ישיבה

� תחפושת של עובד אדמה

ותן בהתאמה את אחד  בחר שני חניכים והלבש כל אחד מהם באחת מהתחפושות 

מהכרטיסים הבאים

קוראים לי דוד ואני בחור ישיבה. אני לומד תורה מהבוקר ועד הלילה בעמל ובהתמדה. מנסה לא לבזבז 
דקה של זמן כיוון שאני מבין ומאמין שהתורה היא המקיימת את העולם והיא הדבר החשוב והיקר ביותר 
שנתן לנו הקב"ה. כשאני לומד תורה אני מדמיין את משה רבנו יורד מהר סיני ונתן לעם ישראל את לוחות 

הברית והמחזה הזה נותן לי כוחו גם כשאני עייף ומותש לחזור לתורה ולהתעמק בה עוד ועוד..

קוראים לי משה ואני חקלאי. אני גר במושב וכל יום אני קם מוקדם בבוקר לעבוד את האדמה. כשאני 
עובד את האדמה של אץ ישראל אני מרגיש איך אני עוסק באדמה קדושה שנתן לנו הקב"ה ואני מודה לו 
כל יום על כל שזכיתי להיוולד בדור בו עם ישראל יכול לשבת בארץ ישראל ולהתחבר לאדמה. כשאני עובד 
את האדמה אני נזכר באברהם ביצחק וביעקב שהלכו באדמת הארץ הזאת שאותה הבטיח להם הקב"ה. 

המחשבות האלו נותנות לי כוח וחשק לעבוד למרות שעבודת האדמה זה משהו ממש לא קל...

במידה והחניכים שלך עדיין ביישנים )אל תדאג זה יעבור להם מהר מאד...( אתה יכול להציג בעצמך את שתי הדמויות. 

לאחר ששתי הדמויות נמצאות בחדר והחניכים פגשו אותם, עבור יחד עם החניכים על כל מרכיבי סמל התנועה ושאל 

אותם איזה ציור מתאים לאיזה בחור: דוד או משה?

שאל את החניכים:

מי יודע מה מסמלות האותיות "ת" "ע" שבסמל?	�

זו הזדמנות טובה להסביר לה, ובכל מקרה אמור להם שת"ע  יודעים מה זה ראשי תיבות,  במידה והחניכים שלך לא 

מסמלות את המילים: תורה ועבודה.



זרעים

שאל את החניכים:

איזו אות הייתם נותנים לדוד ואיזו אות הייתם נותנים למשה?	�

הסבר לחניכים שהתנועה שלנו שמתהלכת לאורו של רבי עקיבא מאמינה שכל החיים 

נובעים מתורה ומקדושה, אך צריכים ויכולים  גם לבוא לידי ביטוי בעבודה קשה ובחיבור 

לארץ ולאדמה שנתן לנו הקב"ה. אנחנו בתנועה מנסים לחנך וליצור דמות שמורכבת גם 

ממשה וגם מדוד יחד! 

חשוב מאד שהחניכים לא ישארו עם עולם מפוצל של דוד ומשה: של תורה מצד אחד ושל 

עבודה מצד שני, אלא יבינו אנחנו מאמינים בשילוב אמיתי ועמוק בין השניים.

שלב ה':

בשלב האחרון של יחידה זו אנחנו מבקשים ללמד את החניכים את המנון בני עקיבא שגם מגלם בתוכו את ההבנות בהן 

עסקנו ביחידה זו.

מצורף בנספח ההמנון, כדאי לצלם אותו ולתת לחניכים כצ'ופר.

קרא יחד עם החניכים את ההמנון של התנועה והסבר להם את המילים.

שאל אותם:

אלו תכונות של רבי עקיבא שפגשנו בפעולה היום באות לידי ביטוחי בהמנון?	�

אלו תכונות של דוד ומשה שפגשנו היום בפעולה באות לידי ביטוי בהמנון?	�

סיים את הפעולה בתחרות:

עד יום שלישי החניכים שידעו את ההמנון בעל פה יקבלו ממתק הפתעה...

  המכילות כללים להתנהלות בזמן הצגה 

)נספח 2(

 סיפור המלך
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נספחים



זרעים

רבי עקיבא בדרכו ללמוד תורה

כבר בן ארבעים שנה היה רבי עקיבא ועדיין לא למד תורה. אולי שמע בשבת דרשות מפי תלמידי חכמים בבית 

הכנסת וגם זכר בעל פה פסוקים מספר, אך יותר מזה לא למד כי היה טרוד במלאכתו כרועה צאן וגם חשב שאינו 

מוכשר ואינו מסוגל ללמוד תורה, הרי לימוד זה קשה וצריכים להתייגע ולהתמיד בו שנים רבות. כמעט כבר התייאש 

מן האפשרות ללמוד..

והנה פעם אחת, כשהשקה את צאן מרעיתו, עמד על יד הבאר ושם לב שבאחת האבנים שעל פי הבאר, אבן 

שהמים נופלים עליה תמיד, היה חור גדול ועמוק. 

הסתכל רבי עקיבא באבן זו בפליאה ושאל את האנשים שעמדו אף הם על יד הבאר: "מי חקק חור זה בתוך האבן?" 

ענו לו: "שום אדם לא עשה זאת. המים הנופלים עליה תמיד הם שחקקו חור זה במשך הזמן. וכי אינך יודע עקיבא, 

את הפסוק הכתוב בספר איוב: "אבנים שחקו מים"? המים שוחקים ומנקבים חורים אפילו בתוך האבנים". 

עמד רבי עקיבא שקוע במחשבות: הלא המים רכים והאבן קשה, ובכל זאת כיוון שנפלו עליה תמיד יום יום במשך 

שנים, ניקבו אותה... ודברי תורה שחודרים ללב, כלום לא יוכלו לפתוח את ליבי שאינו קשה כמו אבן? אולי באמת 

אוכל עוד ללמוד ולהבין? רק דרוש להתחיל ואחר כך להתמיד...

קשה הייתה ההתחלה. לרבי עקיבא כבר היה בן מאשתו הראשונה שמתה עליו, והילד התחיל זה עתה ללמוד את 

האלף-בית אצל מלמד התינוקות. הלך רבי עקיבא יחד עמו וביקש בהכנעה מן המורה של בנו: "אנא רבי, למדני 

תורה.." 

המלמד לא סרב, אף על פי שאולי התפלא.. אדם מבוגר מבקש להתחיל ללמוד?? כתב אלף על הלוח ורבי עקיבא 

החזיק בלוח יחד עם בנו ולמד, עד שידע את כל האותיות מאלף ועד תו.. 

אחרי שלמד לקרוא, למד יחד עם הילדים חומש. רבי עקיבא היה מוכשר מאד ועד מהרה לא היה צריך ללמוד עוד 

עם הילדים. ביגיעה גדולה המשיך ללמוד עד שידע את כל התורה שבכתב.

אך בזה לא הסתפק: אחרי שנשא לאשה את רחל בת כלבא שבוע, הלך ללמוד תורה שבעל פה אצל החכמים 

הגדולים ביותר בדור ההוא: רבי אליעזר ורבי יהושע. כששמע איזו הלכה, ישב וחזר עליה. התעמק במה שלמד 

וחשב: למה נכתבה אות זו? למה כתוב בתורה דבר זה? חשב ושקל והלך לשאול את רבותיו. והם התפלאו על רוב 

יגיעתו בתורה ועל עומק מחשבותיו.

וכך למד עשרים וארבע שנים, עד שנעשה גדול החכמים בדורו ועשרים וארבעה אלף תלמידים ישבו ללמוד תורה 

מפיו..

רבי עקיבא ורחל בתו של כלבא שבוע

כבר בן ארבעים שנה היה רבי עקיבא ועוד לא למד תורה. כל ימיו היה עסוק במלאכתו: רועה צאן היה אצל כלבא 

שבוע.

ומי היה כלבא שבוע? עשיר גדול היה, מן העשירים ביותר בירושלים, ובית מפואר כמו ארמון של מלך היה לו. מי 

זה לא הכיר את ביתו של כלבא שבוע? הלא שם היו מחלקים מאכל ומשקה לכל מי שנכנס בתוכו. ואפילו אם 

בכניסתו רעב היה ככלב יצא משם כשהוא שבע, ועל כן קראו לו: כלבא שבוע..

אך לא רק רק עניים באו לביתו של כלבא שבוע. גם חכמים רבים היו בין אורחיו. כי האיש היה מכבד מאד את 

התורה ואת לומדיה. בבית הזה גדלה רחל, בתו של כלבא שבוע. רגילה הייתה בעושר רב, בבגדים נאים ובמאכלים 
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משובחים. עבדים ושפחות עמדו מוכנים למלא את כל בקשותיה. מילדותה הייתה רגילה לשמוע דברי תורה, ולא 

היה דבר יקר בעיניה יותר מלימוד התורה.

קיווה כלבא שבוע שבתו רחל תתחתן עם אחד הבחורים העשירים והלמדנים בין תלמידי החכמים הצעירים, אך 

לא באחד מאלה בחרה רחל.. היא בחרה ברועה, בעקיבא, שלא ידע ללמוד ולא היה עשיר, וגם צעיר כבר לא 

היה... בעיני שאר האנשים לא היה אלא איש פשוט מאד, אבל רחל ראתה שהוא צנוע ועדין ושיש לו שכל טוב יותר 

מלאחרים..

חשבה רחל: "הרי רק בגלל שהוא כל כך עני הוא לא יכול ללמוד. אם היה הולך ללמוד בוודאי היה עולה על כולם 

בחכמתו ובצדקתו.."

אמרה לו רחל: "אם אהיה אשתך, האם תלך לבית המדרש ללמוד תורה?"

ענה לה עקיבא: "כן".

התארסו השניים בסתר, כי ידעה רחל שאביה לא יסכים לחתן כזה... אבל הדבר נודע לכלבא שבוע.. מה מאד כאב 

לו כאשר שמע שרחל, בתו היפה והחכמה, התארסה עם רועה צאן, עם הארץ שלא למד כלום... כעס כלבא שבוע 

על בתו כעס גדול ואמר לה: "צאי מיד מביתי.. ואני נודר נדר שלא תקבלי כלום מכל העושר שיש לי..."

כך גירש כלבא שבוע את בתו והיא יצאה מהארמון שלו כאשר אין בידיה כלום מכל העושר הגדול. הלכה ונישאה 

לעקיבא..

ובחוץ קר היה ולא היה לעקיבא ולרחל בית לגור בו. שכרו בקתה קטנה מתבן ושם גרו. במקום כרים ושמיכות 

התכסו הזוג הצעיר בתבן של בהמות וחיו בצניעות ובעוני גדולים..

הצטער רבי עקיבא על העוני של רחל אישתו שהייתה רגילה בבית יפה וחם, מלא כל טוב, ועכשיו היא רועדת מקור 

מתחת לתבן ושערותיה מכוסות בתבן במקום בתכשיטים יפים שהיו לה בבית של אבא שלה..

אמר לה: "אם הייתי יכול, הייתי נותן לך תכשיט יקר שעליו כתוב: "ירושלים של זהב"..

באמצע הלילה בא אליהו הנביא בדמות איש עני ודפק על פתח הבקתה הקטנה של רחל ועקיבא. אליהו הנביא 

רצה לנחם אותם שיש אנשים עניים אפילו יותר מהם.. אמר להם: "תנו לי מעט תבן.. אשתי ילדה ואין לנו אפילו 

תבן לשכב עליו ולהתחמם מעט.."

נתנו רחל ועקיבא תבן לאיש הזקן ורבי עקיבא אמר לאשתו: "רואה את, יש אנשים עוד יותר עניים מאיתנו, אפילו 

תבן לשכב אין להם.."

אבל רחל לא הייתה זקוקה לנחמה, היא הייתה אמיצה וחזקה כל כך ואמרה לבעלה: "לך לבית המדרש ללמוד 

תורה. אל תדאג לי, אני יכולה להסתפק במועט.."

הלך רבי עקיבא ולמד שתים עשרה שנה אצל החכמים הגדולים ביותר: רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן 

חנניה. יומם ולילה למד ומאד הצליח בלימודיו, כפי שרחל קיוותה בליבה. כדי להתפרנס היה כורת עצים ומוכר 

אותם בשוק ובינתיים הייתה אשתו רחל חיה בין אנשים עניים, בצמצום גדול עד כדי שהיו ימים שאפילו לחם לשובע 

לא היה לה..

כל אותן שנים לא חזר רבי עקיבא לביתו כי כך רצתה רחל שישב וישקע בלימוד התורה. מידי פעם שלח רבי עקיבא 

לרחל מעט כסף שהרוויח ביגיע כפיו.

אחרי שתיים עשרה שנה חזר רבי עקיבא ואיתו שניים עשר אלף תלמידים שליוו אותו הביתה. הלך לביתה של אשתו 

רחל ושמע מאחורי הדלת שאיש רשע אומר לה: "צדק אבא שלך שגירש אותך מביתו. באמת התחתנת עם אדם 

שאינו מתאים לך. ולא די בזה: גם עזב אותך לבדך זה שתים עשרה שנה..."



זרעים

ענתה רחל לאיש: "אם היה שומע לי, היה נשאר עוד שתים עשרה שנה בבית המדרש והיה מוסיף ללמוד תורה.."

כאשר שמע רבי עקיבא את דברי רחל אשתו אמר בליבו: "זכיתי באשה צדיקה כל כך שיודעת ומכירה בכוחו של 

לימוד התורה. אלך ואלמד עוד ואשמח אותה כך".

לא נכנס רבי עקיבא הביתה, אלא חזר ללמוד עוד שתים עשרה שנה ונעשה חכם גדול. כאשר חזר ובא לירושלים 

והפעם עשרים וארבעה אלף תלמידים איתו. יצאו לקראתו כל אנשי העיר לכבדו, כי כבר היה אדם חשוב ומכובד 

מאד. גם רחל אשתו יצאה לקראתו. אמרו לה שכנותיה: "רחל, בבגדים פשוטים אלה תלכי לקראת בעלך? בואי 

וקחי ממנו שמלה יפה להתקשט בה.."

אבל רחל סירבה ואמרה: "צדיק וחכם רבי עקיבא בעלי. לא ילעג לי גם אם אבוא אליו בבגדי הפשוטים.."

כשהגיעה רחל לשיירת התלמידים שליוו את רבי עקיבא, נדחקה בין התלמידים הרבים שסבבו אותו, נפלה לרגליו 

ואחזה בו, בוכה וצועקת. הנה הגיע הרגע שציפתה לו כל אותן שנים ארוכות..

ראו התלמידים שאיזו אישה ענייה נדחקת אל רבם וביקשו לדחוק אותה, אבל רבי עקיבא הכיר אותה מיד וקרא: 

"הניחו לה. שלי ושלכם שלה הוא. כל מה שלמדתי ולימדתי אתכם הכל בזכותה. היא שלחה אותי ללמוד תורה 

וסבלה כל השנים חיי עוני ומחסור על מנת שאלמד כי הבינה עד כמה חשוב לימוד התורה.."

שמע כלבא שבוע שחכם גדול בא לירושלים. מזמן כבר התחרט כלבא על הנדר שנדר בכעסו על בתו היפה וכבר 

פעמים רבות חשב והצטער על חיי העוני שבטח יש לבתו רחל שאינו יכול לעזור לה בגלל נדרו.. 

עכשיו אמר בליבו: "אלך ואשאל את החכם הגדול שבא לעירנו אם יוכל להתיר לי את הנדר שנדרתי ואוכל סופסוף 

לעזור לביתי רחל..

כרועה  אצלו  רבות  שנים  שעבד  האיש  שזה  הכיר  ולא  נדרו  על  אותו  לשאול  עקיבא  רבי  אל  שבוע  כלבא  בא 

ושהתחתן עם בתו רחל.. התבונן בו רבי עקיבא והכיר בפניו כמה הוא מצטער ומתחרט על נשרו. שאל אותו: "אם 

היית יודע שבעלה של רחל ביתך יהיה פעם אדם חשוב ותלמיד חכם גדול, האם גם אז היית נודר כך?"

קרא כלבא שבוע: "לא, לא.. אם היה יודע אותו רועה צאן אפילו פרק אחד או הלכה אחת, בוודאי שלא הייתי נודר".

"אם כך הדבר", אמר רבי עקיבא, "אפשר להתיר את הנדר שלך: אני החתן שלך: עקיבא הרועה.."

שמע כלבא שבוע, נפל לרגליו ונשק לו. עכשיו לא היה אדם מאושר ממנו: תלמיד החכם החשוב והגדול הזו הוא 

החתן של בתו..

מיד חילק כלבא שבוע את כל רכושו ונתן לרבי עקיבא ולרחל מחצית מכל מה שהיה לו.

רבי עקיבא זכר את הבטחתו לרחל אשתו וקנה לה את התכשיט היקר ביותר שהיה בימים ההם: תכשיט זהב ועליו 

ציור של ירושלים של זהב..

אך בעיני רחל הייתה חשובה הרבה יותר התורה שלמד רבי עקיבא והזוג ידע שלא כסף ועושר מביאים שמחה 

וסיפוק בחיים אלא החיבור לתורה הקדושה..

רבי עקיבא בבית האסורים

פעם גזרו הרומאים על היהודים שלא ילמדו תורה. הרומאים כעסו על היהודים מפני שאלה נלחמו נגדם כי לא רצו 

לשמוע בקולם ולעשות מעשים רעים כמותם. 

אמרו הרומאים: "רק מפני שאתם לומדים תורה, אינכם רוצים להתנהג כמונו. לא תלמדו עוד! ואם לא תשמעו 
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בקולנו נכניס אתכם לבית הכלא.."

הרומאים חשבו שהיהודים בוודאי יפחדו מאד ולא ילמדו עוד תורה. אבל היהודים בכלל לא חשבו לשמוע בקולם.. 

הרי יש מצווה גדולה ללמוד תורה וכיצד לא יקיימו מצווה חשובה זו?

גם רבי עקיבא המשיך ללמוד תורה עם תלמידיו. ראו זאת הרומאים ולקחו את רבי עקיבא באמצע שיעור התורה 

שנתן לתלמידים לבית הכלא.

היה רבי עקיבא סגור בבית הכלא בחדר קטן, ללא ספרים וכמעט ללא אור. רק חלון צר וקטן היה בחדרו ודרכו 

חדרו קרני השמש המעטות..

ישב רבי עקיבא לבדו ולמד תורה בעל פה ממה שזכר בראשו..

יומם ולילה שמרו עליו השומרים הרומאים בבית הכלא כדי שלא יבואו אליו תלמידים ויעזרו לו לברוח.. זקן, חלש 

וחולה היה רבי עקיבא ובכל זאת לא רצה לאכול מהמאכלים שהביאו לו הרומאים.

אמר רבי עקיבא: "רק אם יביא לי אחד מתלמידי אוכל כשר וגם מים לנטילת ידיים, רק אז אוכל"

את  תורה  שלימד  כך  על  משפט  לו  לערוך  רצו  הם  מרעב.  הכלא  בבית  ימות  עקיבא  שרבי  רצו  לא  הרומאים 

התלמידים שלו למרות הגזירה. הם חשבו: "אם היהודים יראו שאפילו לרבי עקיבא עושים משפט ונותנים לו עונש 

חמור זה בוודאי יגרום להם לפחד והם יפסיקו ללמוד תורה".

כדי שרבי עקיבא לא ימות, הסכימו הרומאים שאחד מתלמידיו יבוא פעם ביום לכלא לתת לרבי עקיבא אוכל כשר 

ומים לנטילת ידיים. לאותו תלמיד קראו רבי יהושע הגרסי.

שמח התלמיד שיוכל לעזור לרבי עקיבא במשהו ואולי יספיק גם ללמוד ממנו קצת תורה כאשר יבוא אליו. בכל 

בוקר הזדרז התלמיד ובא לבית הכלא כאשר בידו סל עם לחם ומאכלים שונים וכד מים לשתיה ולנטילת ידיים.

יום אחד פגש אחד השומרים את רבי יהושע הגרסי כשהוא ממהר להביא לרבי עקיבא את סל המאכלים ואת כד 

המים. הסתכל השומר בכעס ולא רצה לתת לו לעבור.

"מה זה בידיך?" שאל השומר בקול נרגז "לא תעבור עד שאבדוק מה יש לך בכלים."

עמד רבי יהושע והשומר בדק וחיפש.

"מה יש לך כאן? מותר לך להביא אוכל ומים, אבל בשביל מה אתה מביא כ"כ הרבה מים?? אני מבין שאתה חושב 

לרכך את האדמה שמתחת לקיר במים ולחפור שם בור דרכו יוכל הרב שלו: רבי עקיבא לברוח מהכלא.. לא! אני 

לא אתן לך לעשות זאת" לקח השומר מידי רבי יהושע את הכד, שפך את מחצית המים על הרצפה ואת החצי 

השני השאיר ורק כך נתן לרבי יהושע להמשיך בדרכו.

בינתיים חיכה רבי עקיבא בדאגה. חלש מאד היה וקשה היה לו לחכות זמן רב לאוכל.

"יהושע" אמר בקול חלוש לתלמידו כאשר נכנס לחדר "מדוע נתת לי הפעם לחכות זמן כל כך רב?"

עמד רבי יהושע הגרסי והצטער על חולשתו של רבו.

"לא בי האשמה, רבי" ביקש רבי יהושע להסביר "אחד השומרים עיכב אותי ולא נתן לי לעבור. הוא בדק את הכלים 

וגם שפך את מחצית המים שהבאתי לך. רק לאחר מכן הוא נתן לי ללכת אליך. אין רחמים בלב הרומאים הללו"

נאנח רבי עקיבא והושיט את ידיו: "אנא תן לי עכשיו ואטול את ידי לפני שאוכל"

הסתכל רבי יהושע בצער במעט המים שנשארו בכדו ואמר: "רבי, נשארו כל כך מעט מים בכד ואתה חייב גם 

לשתות. כיצד יספיקו המים גם לנטילת ידיים?"

אמר רבי עקיבא: "ומה אעשה? החכמים גזרו שחייבים ליטול ידיים. מצווה היא ולא אוכל לאכול בלי הנטילה. גם 



זרעים

יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב

על דגלנו כולכם, חנו מסביב

יזהיר לכם כוכב תורה

דרככם סוגה בעבודה

בלב אמיץ ובעזרת ה´, עלה נעלה!

קדימה בני-עקיבא, הידד במעלה!

מולדת זו, ארץ אבות, ארצינו הקדושה

מידי אביר-יעקב לנו מורשה

ראשינו בעמקי תורתה

כפינו ברגבי אדמתה

בלב אמיץ ובעזרת ה´, עלה נעלה!

קדימה בני-עקיבא, הידד במעלה!

אם אמות בשביל כך בצמא"

לא טעם רבי עקיבא כלום. ראו זאת השומרים והרשו לרבי יהושע להביא לרבי עקיבא מים נוספים.

אז נטל רבי עקיבא את ידיו, בירך ואכל..
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יחידה מספר 2

דמויות חיות בתנועה  

מבוא:
"דוגמא אישית" – מכירים את המושג?

סביר להניח שבכל סמינריון הדרכה ובכל שיחה על מהות החינוך יצא לכם להיתקל במושג זה וגם לחוש אותו ולראות 

היכן הוא פוגש אתכם.

ביחידה זו אנחנו מבקשים להפגיש את החניכים עם דמויות אדירות שיש להן נדבך מרכזי בהקמת תנועת בני עקיבא. 

במפגש זה אנחנו מבקשים ליצור בחניכים הזדהות עם הדמויות שנותנות בחיים שלהם את הדוגמא האישית החיה ביותר 

ויעזרו לנו להפוך לחניכים את בני עקיבא מתנועה של כיפיים וצחוקים לתנועה של דרך, של חזון ושל תפיסת עולם. 

מטרות היחידה:
היכרות ויצירת הזדהות עם דמותו של יחיאל אליאש. 1

היכרות ויצירת הזדהות עם דמותו של הרב משה צבי נריה. 2

היכרות ויצירת הזדהות עם דמותו של הרב קוק. 3

מהלך היחידה:
השלבים של יחידה זו יהוו שלבים במשחק "חפש את המטמון" בעקבות מספר דמויות משמעותיות בהיסטוריה ובתפיסת 

העולם של תנועת בני עקיבא.

הדמויות בהם נעסוק הם:

יחיאל אליאש: המייסד של תנועת בני עקיבא ���

הרב משה צבי נריה: הרב שליווה את בני עקיבא בכל שנות הפעילות עד שנפטר ���

הרב אברהם יצחק הכהן קוק: איש הרוח שהתפיסות של התנועה יונקות מתורתו ���

ובלימוד של הדמות.  בהיכרות, במפגש  נוסף  יקדם את החניכים שלב  וכל שלב  כל קבוצה תעסוק באחת מהדמויות 

בסופו של המשחק, תצטרך כל קבוצה לשתף את שאר השבט בדמות שהכירה ובהזדהות שהיא גרמה לה. כדאי מאד 

להשקיע ברמה האסטטית של פעולה זו – זה יכול לתרום המון להצלחת המשחק, וממילא גם להצלחת יצירת הזדהות 

עם הדמויות..

כל אחת מהדמויות תהיה מוגדרת ע"י צבע מסוים שילווה את הכרטיסיות שלה במהלך המשחק כולו. 

הערה: במידה והשבט שלך קטן מידי וחלוקה לשלוש קבוצות היא בלתי אפשרית – כל השבט יצטרך בכל שלב לחפש את הפרטים 
עבור שלושת הדמויות.

שלב א':

בשלב זה תערוך כל קבוצה היכרות ראשונית עם השם והתמונה של הדמות שאיתה היא תצעד במהלך הפעולה הקרובה.

הכן שלושה בריסטולים בשלושת הצבעים שהגדרת. 

על כל בריסטול הדבק דף עם השם של הדמות שהוגדרה ע"י הצבע ועם תמונה של הדמות )מצורף בנספח(. גזור כל 

בריסטול לשש חתיכות שירכיבו פאזל של הדמות והחבא את החתיכות לפני הפעולה ברחבי החדר או הסניף. 
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חלק את החניכים לשלוש קבוצות ואמור לכל קבוצה מה הצבע שהיא צריכה לחפש בחדר. )במידה והשבט שלך קטן, 

אמור לכל החניכים לחפש יחד את כל הכרטיסים( 

לאחר שכל קבוצה מוצאת את שש החתיכות, הנחה את הקבוצה להרכיב את הפאזל ולראות 

מי הדמות שתלווה את הקבוצה שלהם. 

שלב ב':

לאחר שבשלב הקודם פגשה כל קבוצה בעזרת משחק המחבואים של הכרטיסים את הדמות שאיתה תיפגש, אנחנו 

מבקשים בשלב זה להתקדם עוד צעד קדימה בהיכרות ולהבין מה הקשר של הדמות לתנועת בני עקיבא ובאיזה הקשר 

פעלה כל אחת מהדמויות.

לפניך שלוש כרטיסיות ובהן שאלות מנחות להיכרות ראשונית עם כל אחת מהדמויות. גזור את הכרטיסיות והדבק כל 

אחת מהן על בריסטול בצבע שהוגדר לדמות. 

קבוצה שסיימה את הרכבת הפאזל מהשלב הקודם, תקבל ממך את הכרטיסייה החדשה ותצטרך כמה שיותר מהר לגלות 

את התשובות לכל השאלות שבכרטיסיה )ושוב: אם השבט שלך קטן – תן את כל הכרטיסיות לכולם לאחר שסיימו את 

הרכבת הפאזלים(

אמור לחניכים שהם יכולים לצאת החוצה, לחפש אנשים או להיעזר בכל מקור מידע אחר שנגיש להם. 

קבוצה שמסיימת לענות על כל השאלות, תיגש אליך, תענה את התשובות ובמידה שהיא אכן צדקה: תעבור לשלב הבא. 

יחיאל אליאש

1. לפני כמה שנים בערך חי יחיאל אליאש?

2. לפני כמה שנים בערך נפטר יחיאל אליאש?

3. מה הקשר בין יחיאל אליאש לבני עקיבא?

4. בן כמה היה יחיאל כאשר קמה תנועת בני עקיבא?

הרב משה צבי נריה

1. לפני כמה שנים בערך חי הרב משה צבי נריה?

2. לפני כמה שנים בערך נפטר הרב משה צבי נריה?

3. מה הקשר בין הרב משה צבי נריה לתנועת בני עקיבא?

4. בראש איזה מוסד חשוב עמד הרב משה צבי נריה?



זרעים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

1. לפני כמה שנים בערך חי הרב אברהם יצחק הכהן קוק?

2. לפני כמה שנים בערך נפטר הרב אברהם יצחק הכהן קוק?

3. מה הקשר בין הרב אברהם יצחק הכהן קוק לתנועת בני עקיבא?

4. איזה ספרים חשובים כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק?

זו ללמוד קצת על שלוש הדמויות  לפני פעולה  לך  יודע. אנחנו ממליצים  לא  לפניך רשימת תשובות למקרה שאתה 

בעצמך. ככה תוכל גם אתה לעבור תהליך של הזדהות עם הדמויות האהובות הללו וממילא להעביר את המסר טוב ונכון 

יותר לחניכים שלך. 

יחיאל אליאש:

1. לפני מאה שנה  2. לפני שתיים עשרה שנים  3. ייסד את תנועת בני עקיבא בל"ג בעומר תרפ"ט  4. בן 21

הרב משה צבי נריה:

1. לפני 95 שנה  2. לפני ארבע עשרה שנים  3. היה הרב של התנועה  4. ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק: 

1. לפני 145 שנים  2. לפני 75 שנים  3. היה האבא הרוחני של תפיסת העולם של בני עקיבא   4. ספרי אורות השונים 

והמגוונים )אורות הקודש, אורות, אורות התורה, אורות התשובה וכו'..(

שלב ג':

לאחר שבשלב הראשון כל קבוצה יצרה היכרות עם השם והתמונה של הדמות שלה, ובשלב השני ערכה כל קבוצה 

היכרות ראשונית וכללית ביותר עם הדמות שלה, אנחנו מבקשים בשלב זה להגיע לעיקר והוא מפגש עם סיפור או שניים 

על הדמות ועל הקשר שלה לבני עקיבא. סיפורים הם כמובן הדרך הטובה ביותר ליצור אצל החניכים שלנו יחס, קשר 

והזדהות עם הדמויות הענקיות הללו. 

לפניך שלוש כרטיסיות ובהן סיפורים על שלוש הדמויות. הדבק כל אחד מהסיפורים על בריסטול בצבע המתאים לדמות, 

וחלק לקבוצות )ושוב: במידה והשבט שלך קטן, תן את שלוש הכרטיסיות לכל החניכים יחד(.

כל קבוצה תצטרך לקרוא את הסיפור ולהציג את הדמות לחניכים או לחילופין לקרוא את הסיפור באופן יפה לשאר חברי 

השבט. כדאי להביא לחניכים תלבושות ותחפושות על מנת להפוך את העסק לחי ולמרתק יותר.. 

את  בקול  לקרוא  מהם  בקש  בסיפור,  החשובות  בנקודות  אותם  שימקדו  לחניכים  ישנן מספר שאלות  קטע  כל  בסוף 

השאלות ולענות עליהן.
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יחיאל אליאש

בסוף שנת תרפ"ח )1928( החליט אליאש שהגיע הזמן להגשים את חלומו להקמת תנועת נוער דתית לאומית. 

ובהגנה על הישובים. הזהות הדתית  וחילוניים 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 התוכניות 

להקמת תנועה ברעיון ה"תורה 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 

יוכל לממש. אברהם קסטנבוים, שהיה באותה תקופה חבר הוועד  לא הפריע לו כי הוא הרגיש שאת חלומותיו 

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. 

ובישיבה ארוכה, בה אליאש לא הורשה להשתתף, סרבו ראשי הוועד  הוועד החליט להתייעץ עם מומחי חינוך, 

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 פיתחון פה "למורדים". היחיד שתמך באותה 

ישיבה בהקמת בני עקיבא היה ד"ר סימון, חבר הועד, שאף עזר לאליאש בדרכו החינוכית, כשזה החליט להקים 

את התנועה למרות הכל. 

"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 ע"פ 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 

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 בהם "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". 

מה היה החלום של יחיאל אליאש כשהקים את תנועת בני עקיבא?	�

מה היו הקשיים של יחיאל אליאש בדרכו להקים את התנועה? כיצד התגבר עליהם?	�

קראו בקול את המילים והסיסמא שליוו את ההחלטה להקים את התנועה בכ"ד באדר תרפ"ט?	�

מה דעתכם על אדם בן 21 שמקים תנועת נוער מפוארת כל כך?	�



זרעים

הרב משה צבי נריה

הרב משה צבי נריה הצטרף לישיבת "מרכז הרב". בישיבה זו יצר קשר עם בנו של הרב קוק: הרב צבי יהודה שפתח 

בפניו את המבואות הגשמיים והרוחניים לבית הרב. תוך זמן קצר הפך להיות תלמיד מובהק וחביב של הרב עצמו 

שקרבו 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 

במוחש ובדרך ציבורית-חברתית. בנקודה זו נפגש הרב נריה עם תנועת הנוער הדתית - לאומית שעדיין הייתה 

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 

ויחד עם זאת המשיך בלימודיו בישיבה. הוא הביא עמו רעיונות חדשים להעמקת התודעה הדתית בקרב החברים 

ותוך זמן קצר הפך להיות הרוח החיה בסניף. התגלה כמשורר וחיבר את שיריו ופזמוניו של הארגון. אחד מהם הפך 

להיות המנון התנועה. היה העורך הראשון של העיתון של התנועה שנקרא "זרעים" וכאן נמצא שדה מבורך לכשרונו 

הספרותי.

מאמרים רבים נכתבו שם על ידו תחת מספר 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' במרחשון ת"ש עלתה קבוצה בת שלושה עשר נערים והרב נריה בראשם להקים את ישיבת בני עקיבא בכפר 

הרואה.

הישיבה החדשה שהוקמה מתוך תנועת הנוער, הצטיינה בגישתה החינוכית המיוחדת. הרבנים פעלו כמדריכים 

המשפיעים על חניכיהם והקרינו את הקו והדרך, אך אורחות החיים והלימודים נקבעו על ידי התלמידים עד שכינוה 

"רפובליקה של תורה". באווירתה נתייחד מקום לשירה ולניגון שטבע בה מייסדה.

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 אופייה של הישיבה, על אף הרחבת תחומי הלימוד, ברוח אמרתו של הרב קוק זצ"ל "הישן 

יתחדש והחדש יתקדש" הרב נריה קשר גורלו וחייו עם הישיבה בכפר הרואה, אך ידו הייתה נטויה להקמת ישיבות 

במתכונת זו במקומות נוספים. ביוזמתו ובהכוונתו הוקמו עוד ישיבות רבות ואולפנות לבנות, עד שהורגש הצורך 

בהקמת "מרכז ישיבות בני עקיבא" כמסגרת על המאגדת את כל המוסדות.

מהיכן הגיע הרב נריה לתנועת בני עקיבא? מה לפי דעתכם אפשר ללמוד מכך על אישיותו?	�

מה השיר המפורסם ביותר שחיבר הרב משה צבי נריה?	�

מדוע הלך הרב נריה להקים את הישיבה בכפר הרא"ה? מה אפיין את הישיבה?	�

נסו להבין את המשפט "הישן יתחדש והחדש יתקדש? )אם קשה מידי, שאלו את המדריך(	�
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הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרב קוק נולד בלטביה שבאירופה ועלה לארץ בכ"ח באייר 1904 כשהוא כבר כמעט בן ארבעים. בשנות חייו 

בלטביה כבר הספיק להיות נודע כגדול ואדיר בתורה. את תחילת דרכו בארץ עבר הרב קוק בעיר יפו שם 

שימש כרב העיר. אחת הפעולות המיוחדות שביצע הרב קוק ביפו שכבר סימלו את המשך דרכו היה הקמת 

בית ספר בשם "תחכמוני" שהחידוש בו היה שילוב בין לימודי קודש ללימודי חול. בתקופה זו גם יצר הרב קוק 

ייסד את מה שנקרא "מסע המושבות"  קשר עם אנשי הציונות החילונית שפעלו בארץ באותה תקופה וגם 

שהיה מסע של תלמידי חכמים שהצליח הרב קוק לגייס שרצו לחזק את הציונים בעבודתם את הארץ וליצור 

יהודים  כאן  להם שנמצאים  נתברר  אנשי המקום  עם  בפגישתם  והמצוות.  התורה  עולם  לבין  ביניהם  חיבור 

תמימים וישרים, המבקשים חינוך תורה לבניהם, אלא שמורים שונאי דת השתלטו על בית הספר והם מחנכים 

אותם בניגוד לדעת אבותיהם. הרב קוק והרבנים שבאו איתו הבטיחו שבשובם ממסעם ישלחו מורים דתיים 

למקום. בשנת 1919 התמנה הרב קוק לרב של העיר ירושלים, שם גם ייסד את "הרבנות הראשית" שמסמלת 

את אחדות עם ישראל סביב רב, סביב תורה וסביב קדושה. כמה שנים מאוחר יותר 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 הרב של משה צבי נריה ששימש כרב וכמורה 

דרך הרוחני של תנועת בני עקיבא במשך שנים רבות. דרכה של התנועה שמאמינה ב"תורה ובעבודה", כלומר 

יונקת מתורתו של הרב  בערך שקיים גם ביחס לעולם החומרי שלפעמים נראה לנו כעולם של חול מיותר, 

קוק. בשנת תרצ"ד שלח הרב קוק מכתב ברכה לכינוס מדריכים 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 באו לידי ביטוי הקשר וההערכה שהיו לרב קוק לתנועת בני עקיבא שמבקשת לתת ישום לתורות 

של הרב קוק בחיים. שבט הרא"ה של תנועת בני עקיבא מנציח עד היום את שמו של הרב אברהם יצחק הכהן 

קוק שכונה בראשי תיבות של שמו: ראי"ה. 

מה הקשר של הרב קוק ושל תנועת בני עקיבא?	�

אלו מעשים של הרב קוק בימי חייו מעידים על האמונה שלו ב"תורה ועבודה"?	�

כיצד ניתן היום ליישם את "מסע המושבות" שעשה הרב קוק?	�

נסו להסביר את הפתיחה של המכתב שכתב הרב קוק למדריכי בני עקיבא. מה היא מסמלת?	�

שלב ד':

זה, שהוא השלב האחרון של העבודה בקבוצות סביב הדמויות, אנחנו מבקשים שכל אחת מהקבוצות, תגדיר  בשלב 

לעצמה מה למדה מהדמות ומה היא רוצה ליישם מהלימוד שלה.

לפניך שלוש כרטיסיות עם שאלות לחשיבה. הדבק כל אחת מהכרטיסיות על בריסטול בצבע המתאים לצבע שהגדרת 

לכל דמות וחלק לכל קבוצה שסיימה את הכנת ההצגה.



זרעים

יחיאל אליאש

מה התכונות שמאפיינות את יחיאל אליאש?	�

נסו לחשוב על משהו חדש אחד שלמדתם על יחיאל אליאש	�

בחרו תכונה אחת שאתם רוצים ללמוד וליישם מיחיאל אליאש	�

הרב משה צבי נריה

מה התכונות שמאפיינות את הרב משה צבי נריה?	�

נסו לחשוב על משהו חדש אחד שלמדתם על הרב משה צבי נריה	�

בחרו תכונה אחת שאתם רוצים ללמוד וליישם מהרב משה צבי נריה	�

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

מה התכונות שמאפיינות את הרב אברהם יצחק הכהן קוק?	�

נסו לחשוב על משהו חדש אחד שלמדתם על הרב אברהם יצחק הכהן קוק	�

בחרו תכונה אחת שאתם רוצים ללמוד וליישם מהרב אברהם יצחק הכהן קוק	�

שלב ה':

כסיכום למסע ההיכרות וההזדהות עם הדמויות, אנחנו מבקשים שכל קבוצה תשתף את שאר השבט בתהליך שעברה 

ביחידה זו. 

כל קבוצה תציג בפני השבט את כל הממצאים שאספה:

מי הדמות שפגשה? ���

מה התשובות לשאלות הטכניות שאספה על הדמות? ���

הצגת הסיפור שקיבלה ���

מה נקודת ההזדהות שלה עם הדמות והתכונה שבחרו החניכים ליישם? ���

כדאי בהמשך השבוע לתלות על קירות הסניף את הכרטיסיות של הפעולה הזו, על מנת שהדמויות ימשיכו להיות בחלל 

החדר ולחלחל לעולמם הפנימי של החניכים. 
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נספחים



יחידה מספר 3

נעים להכיר: בני עקיבא

מבוא:
"אתה נכנס לבניין הגדול, פונה ימינה ושם תראה כמה דלתות. אתה 

וללכת במסדרון הארוך שתראה.  צריך לפתוח את הדלת החמישית 

ימינה  בו  תפנה  שאם  פיצול  יהיה  המסדרון  שבסוף  השמאלי  בצד 

ללכת  תמשיך  אם  התחתונה.  לקומה  אותך  שיובילו  למדרגות  תגיע 

תגיע לדלת גדולה בצד ימין, פתח אותה ושם כבר תשאל מישהו איך 

להמשיך ללכת.."

מכירים סיטואציה בה מישהו מנסה להסביר לכם כיצד מגיעים למקום שאתם לא מכירים בכלל? הבלבול וחוסר האונים 

שאפשר לשמוע בתיאור שתואר לעיל, מלווים אותנו כשאנחנו מגיעים לעולם חדש שהחוקים בו וצורת ההתנהלות בו עדיין 

לא מוכרת לנו.. 

וותיק בתנועה מן הסתם  ביחידה זו אנחנו מבקשים לעסוק עם החניכים בנקודות הקטנות ביותר. נקודות שלך כחניך 

ברורות מאליהן, אבל לחניך החדש והטרי הן חדשות ומבלבלות כ"כ.. 

מטרות היחידה
החניך ילמד כיצד מתנהגים במפקד: תלבושת, זמנים, עמידה.. 1

החניך יכיר את מעגל השנה של תנועת בני עקיבא.. 2

החניך יכיר את מערכת בני עקיבא: שבטים, מדריכים, קומונרית, מחוז, מזכ"ל.. 3

מהלך היחידה:

שלב א':

שני השלבים הראשונים של יחידה זו יתרגלו עם החניכים את הכללים של עמידה במפקד. זה נכון שכבר אמרת, ואתה 

יכול לחזור ולומר שוב ושב את הכללים היבשים, אך לפעמים דווקא דרך משחק ותרגול – הלב מבין ומעכל את מה 

שהראש לא קלט..

בשלב הראשון של היחידה אנחנו רוצים לבנות בחניכים את ההבנה מהו הלבוש שאיתו יש להגיע למפקד. התייחסנו 

לסניפים בהם יש להגיע עם כחול לבן ועניבה. במידה ואצלכם בסניף גם חניכים צריכים לבוא עם חולצת תנועה, או 

לחילופין יש כללים קצת אחרים – עליך להתאים את המתודה לנעשה אצלכם.. כמו כן תוכל לנצל את הפעולה על מנת 

לקבוע כללי לבוש שמתאימים בעיניך )לדוגמא: לא באים עם מכנסי ג'ינס בשבת וכו'(.

להלן רצף של תמונות שאנחנו מבקשים שתציג בפני החניכים שלך, כאשר לאחר כל הצגה החניכים יצטרכו לגלות מה 

היה לא נכון בהתנהגותו של החניך שבהצגת התמונה:

חניך לובש חולצה לבנה ומכנסיים בצבע בז' )או כל צבע אחר פרט לכחול(. ���

חניך לובש מכנסיים כחולות וחולצה תכלת )או כל צבע אחר פרט ללבן(. ���

חניך לובש כחול לבן אך ללא עניבה. ���



40

חניך לובש כחול לבן ועניבה אך מגיע באיחור למפקד )רץ או משהו מעין זה( ���

לאחר שהחניכים מגלים את הטעות בכל אחת מהתמונות, בקש מאחד החניכים להסביר מה הלבוש שאיתו יש להגיע 

למפקד.

על מנת לתת ללבוש של החניכים חשיבות ודרמטיות, כדאי להבין את משמעותה של תלבושת. עיסוק זה יכול לעזור 

לחניכים להבין את חשיבות ההקפדה על כחול-לבן ועל חולצת תנועה בסניפים בהם מקפידים על כך. 

שאל את החניכים:

כאשר אני הולך ברחוב, כיצד אני יכול לדעת שאני רואה 	�

חייל?

כאשר אני נמצא בבית חולים, כיצד אני יכול לדעת מי 	�

אחות?

כאשר אני הולך לחתונה, כיצד אני יכול לדעת מי הכלה?	�

דרך אוסף השאלות האלו יש להבהיר לחניכים את חשיבותה 

של התלבושת: הרבה פעמים לבוש הוא זה שעוזר לנו להבין מי האדם שעומד מולנו, מה התפקיד שלו, מה המחשבות 

שלו, מה תחום האחריות שלו וכדומה...

הראה לחניכים חולצת תנועה ושאל אותם מה מייחד את החולצה הזו מסתם חולצה רגילה?

התייחס בהתחלה למראה החיצוני של החולצה:

צבע תכלת )או לבן(. ���

שרוך בצבע כחול. ���

שני כיסים בחלק הקדמי של החולצה. ���

סמל תנועת בני עקיבא מגוהץ על אחד הכיסים. )זה המקום והזמן לחזור על משמעות הסמל של התנועה, כפי  ���

שהסברנו ביחידה הקודמת(



זרעים

שאל את החניכים: 

מה הם יכולים לדעת על מי שלובש את החולצה הזו?	�

סביר להניח שהחניכים יגידו: שהוא שייך לתנועת בני עקיבא, אולי זו הקומונרית או המדריך, שהוא דתי וכו'...

דרך שאלות אלו חדד את החשיבות של ההקפדה על תלבושת בני עקיבא במפקדים ובפעולות.

שלב ב':

הקומונרית  לדברי  והקשבה  בשקט  עמידה  במפקד:  העמידה  כללי  את  החניכים  עם  לתרגל  רוצים  אנחנו  זה  בשלב 

שאומרת: "חופשי", "הקשב", "עמוד דום", "עמוד נוח". 

כידוע לכל ילד יש קושי לעמוד בשקט זמן ארוך וכלל זה הוא משהו שכדאי לך המדריך להקפיד עליו כבר מההתחלה. 

שחק עם החניכים את משחק השקט: כולם עומדים בשורה ליד הקיר וצריכים לשתוק. הראשון שמדבר נפסל ומתיישב.

החניך שנשאר אחרון עומד ליד הקיר - הוא החניך הזוכה. 

שחק עם החניכים את משחק הרעש: כל חניך צריך לצעוק בקול רם, לדבר או 

לחניך  עוברת  הרעש  על  האחריות  מפסיק,  שהוא  וברגע  שניות  שלושים  לשיר 

שיושב על ידו. חניך שלא מצליח למלא את שלושים השניות שלו ברעש נפסל 

וכל חצי דקה עליך  ויוצא מהמשחק. אתה אחראי על השעון במהלך המשחק 

לסמן לחניך שהגיע תורו להרעיש. 

החניך שנשאר אחרון במשחק הוא החניך הזוכה.

לאחר שהחניכים משחקים בשני המשחקים, שאל את החניכים:

איזה התנהגות מתאימה יותר לעמידה בזמן של מפקד בני עקיבא?	�

איזה התנהגות מתאימה יותר לזמן תפילת מנחה או ערבית בסניף?	�

הסבר לחניכים שלמרות שעמידה שקטה לאורך כמה דקות היא לא משימה כ"כ פשוטה, אנחנו רוצים להחליט כשבט 

שאנחנו נהיה בשקט בזמן המפקד: לא מדברים אחד עם השני, לא צועקים ולא שרים סתם ככה )אלא בזמן ששרים את 

ההמנון(.

לאחר ששוחחת עם החניכים על הצורך להיות בשקט במפקד, ננסה ללמד את החניכים מה ההתרחשות שיש במפקד.

הסבר לחניכים כיצד צריכים להניח את הידיים כאשר הקומונרית אומרת: "חופשי" וכיצד יש להניח את הידיים כאשר 

הקומונרית אומרת: "הקשב".

הסבר לחניכים כיצד יש לעמוד כאשר הקומונרית אומרת: "עמוד נוח" וכיצד יש לעמוד כאשר הקומונרית אומרת: "עמוד 

דום".

לאחר שהחניכים מתרגלים את העניין כמה פעמים, שחק עם החניכים "חופשי 

– הקשב" בדומה לאופן בו משחקים: "ים – יבשה" )תזכורת: כאשר אתה אומר: 

"חופשי" כולם צריכים להניח ידיים בהתאם וכנ"ל כאשר אתה אומר "הקשב". 

עליך לבלבל את החניכים ולומר בזריזות את ההנחיות. חניך שנפסל, כלומר 

מניח את הידיים לא בהתאמה להנחיה שאמרת – יוצא מהמשחק(. 

אם לחניכים יש סבלנות, ניתן לשחק את אותו משחק גם עם ההנחיות: "עמוד נוח" "עמוד דום".

לאחר שהחניכים למדו ותרגלו את ההתנהגות הנדרשת מהם במפקד: הגעה בזמן עם תלבושת, עמידה בשקט והתנועות 

המתרחשים  הנוספים  האלמנטים  שני  את  בקצרה  לחניכים  הסבר   – הקומונרית  להנחיות  בהתאם  לעשות  שעליהם 
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במפקד: ספירת החניכים בסניף ושירת ההמנון שאותו כבר לימדנו ביחידה הראשונה.. 

שלב ג':

בשני השלבים הבאים של היחידה נעסוק עם החניכים בהיכרות עם מערכת התנועה: שמות השבטים והאנשים השונים 

שעובדים בתנועה. 

תן לכל אחד מהחניכים שלך שש כרטיסיות, כאשר על כל אחת מהן כתוב אחד משבטי בני עקיבא שבחבריה א': 

אמור לחניכים שאלו הם שמות השבטים שבתנועה ושעכשיו עליהם לנסות ולסדר את הכרטיסים 

על פי סדר השבטים.

לאחר שהחניכים מנסים בעצמם לארגן את הסדר של שמות השבטים, שאל את החניכים: 

 מי מכיר שם של חניך מהסניף בכל אחד מחמשת השבטים? 	�

עזור לחניכים לחשוב על אחים, בני דודים או סתם חניכים ידועים בסניף בכל שבט ושבט.

שלב ד':

בשלב זה נפגיש את החניך עם שלל הדמויות שיש במערכת תנועת בני עקיבא, כאשר החניך יבין מה תפקיד כל אחת 

מהדמויות.

הדבק לכל חניך אחד מהשלטים הבאים על החולצה )במידה והפעולה מתקיימת בשבת, אפשר לעשות זאת בעזרת 

סיכת ביטחון(:

מזכ"ל בני עקיבא: דני הירשברג ���

רכז המחוז )עם שמו של רכז המחוז שלך( ���

קומונרית הסניף )עם שמה של קומונרית הסניף שלך( ���

מדריך בסניף )עם שמך( ���

חניך בסניף )עם שמו של אחד מהחניכים בשבט( ���

על מנת להפוך את העניין לחי ומוחשי יותר, כדאי להביא תחפושות ולהלביש כל אחד מהחניכים פריט לבוש אחד שיבהיר 

מה הדמות שהוא מייצג.

העמד את כל החניכים המייצגים דמויות בשורה והסבר לחניכים ביחס לכל אחת מהדמויות:

 מה השם שלה?	�

ניצנים

הרא"המעפילים

נבטים

מעלות

זרעים

מעלות



זרעים

 מה התפקיד שלה בבני עקיבא?	�

לאחר שהחניכים מבינים פחות או יותר את תפקיד הדמויות, ספר לחניכים את הסיפורים הבאים ושאל אותם: 

 למי מבין הדמויות שהחניכים המחופשים מייצגים, אתה צריך לפנות על מנת שיעזור לך?	�

אני חושב שתנועת בני עקיבא צריכה להתייחס בצורה גלויה ומוצהרת לבניית סניפים שיאפשרו כניסה של חניכים עם 
כסאות גלגלים אל המבנים. למי עלי לפנות?

אני רוצה שכל הסניפים שבמחוז שלנו יצאו יחד ליום התנדבות בבית זקנים שאני מכיר היטב כיוון שסבא שלי נמצא בו. 
למי עלי לפנות?

אני רוצה להציע שיעשו בסניף שלנו מלווה מלכה במוצאי שבת, כאשר בכל פעם יביאו מישהו אחר שיספר סיפור חיים מרגש 
ונשיר יחד כל הסניף. למי עלי לפנות?

אני רוצה שהפעולות ביום שלישי יתחילו קצת יותר מוקדם, כיוון שתמיד בסוף הפעולה כבר כולם ממהרים ואין זמן לשמוע 
את מוסר ההשכל. למי עלי לפנות?

אני רוצה לדעת האם לצאת לטיול שמארגנים בסניף שלנו. אמא אמרה לי שכדאי שאברר מי מהחברים שלי יוצא לפני 
שאני מחליט. למי עלי לפנות?

דרך הסיפורים הללו אפשר להרחיב עוד קצת מה הפונקציה שממלא כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל ומהו תחום אחריותו.

שלב ה':

השלב האחרון ביחידה זו יבקש לעשות סדר לחניכים לגבי האירועים השונים שקיימים במהלך השנה בבני עקיבא. 

הצג בפני החניכים בריסטול גדול ועליו 12 ריבועים, כאשר בתוך כל ריבוע כתוב שמו של אחד מחודשי השנה.

הכן פתקים ועליהם האירועים המיוחדים שיש בתנועת בני עקיבא במהלך 

השנה )אם במסגרת המחוז או הסניף שלך מתקיימים באופן קבוע פעילויות 

נוספות, אתה מוזמן לכתוב גם אותן(

מסע סוכות ���

חודש ארגון ���

עליה לביריה של שבט הרא"ה ���

מסע פסח ���

שבת תנועה ���

מחנות קיץ ���

הסבר לחניכים מה מתרחש בכל אחד מהאירועים הנ"ל והדבק את הכרטיסים בשמות החודשים המתאימים.

 


