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גדול תלמוד שמביא לידי מעשה:

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאילה זו בפניהם: 
תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר: 

תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה" )קידושין מ ע"ב(.

דברי הגמרא מהדהדים באוזנינו בכל פעם שאנו באים לסניף. "גדול תלמוד שמביא לידי 
מעשה" – זוהי תביעה גדולה מאתנו, מובילי התנועה.

אנו, העסוקים בוקר וערב במחשבות, בהכנת פעולות ומערכים ובתכנון תהליכים חינוכיים;

אנו, העסוקים בכל רגע פנוי במחשבה על החניכים ועל החניכות, על החבורות שתחת ידינו; 

אנו, העסוקים בקביעת זמן לשיחה אישית עמוקה ומשמעותית.

אנו חייבים לדעת שהדרך להצלחה עוברת רק דרך לימוד המוביל לידי מעשה.

העצירה ללימוד היא המצפן שעל פיו אנו מכוונים את מסלול החינוך שלנו;

הלימוד בחבורה הוא המטען הממלא אותנו בעצמה מתוך בירור והבנה עד כמה משמעותי 
ועמוק התפקיד שאנו ממלאים.

העצירה ללמוד וללמד נותנת כלים להצליח יותר בתפקיד שכל אחד מאתנו נושא.

קומונריות, רכזים ומדריכים, 
חוברת זו מסייעת לנו 'להגדיל את השבט' מתוך לימוד ובירור מעמיק, ומביאה לידי ביטוי את 

הסכמת הגמרא, "גדול תלמוד המביא לידי מעשה".

בס"ד

יאיר שחל
מזכ"ל



תמיד  להחלץ  צריך  האדם 
הממלאות  הפרטיות,  ממסגרותיו 
רעיונותיו  שכל  עד  מהותו,  כל  את 
גורלו  דבר  על  רק  תמיד  סובבים 
האדם  את  מוריד  שזהו  הפרטי, 
ליסורים  קץ  ואין  הקטנות,  לעומק 

גשמיים ורוחניים, המסובבים מזה.

אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, 
להכללות,  נתונים  רעיונותיו  ויסוד 
העולם,  לכללות  הכל,  לכללות 
לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. 
הפרטיות  גם  אצלו  תתבסס  ומזה 

שלו בצורה הראויה.

וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר 
חזקה אצלו ככה תגדל שמחתו, וככה 
יותר להארת האור האלהי, כי  יזכה 
ולית  מלא,  עולם  על  חל  מלא  שם 
וכיון  חסיר,  באתר  שריא  שכינתא 
שריא,  לא  פגים  או  חסיר  דבאתר 
איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, 
ואין שם כי אם נקודה דלה מצערה 
האנכית  הפרטיות  שהיא  ואפסית, 

לבדה.

נתון  תמיד  להיות  הזאת  והתביעה 
יסוד נשמת  ]...[ הוא  ביסוד הכללי 
הצדיקים, המתהלכים לפני האלהים, 
צריכים  והם  ד'.  על  ומתענגים 
רצונם,  עצמות  את  לדעת  להתחזק 
ושלא לעזבו משום מניעה שבעולם, 
רק תמיד יגדלוהו יקדשוהו ויפארוהו, 

ויזכו לברכת ד'.

 )אורות הקודש חלק ג(.

קומונריות, מדריכות ומדריכים יקרים, ד' עמכם!

אחרי חודש ארגון שמח!

בני  של  בעצמה  מלא  שהוא  זה  ארגון  בחודש  שיפה  מה 
בשבת  לשיאו  ומגיע  גובר  ולסניף  לתנועה  החיבור  עקיבא; 

הארגון.

ובכן, השנה בחרנו להתמקד ב'מגדילים  אבל מה אחר כך? 
את  לקחת  מנסים  אנחנו  הזאת  ובתודעה  השבט',  את 
השבט, שהוא המרכז שלנו, ולהעצים אותו. להעצים אותו 
כדי לעשותו אמתי וכן יותר, רך ואוהב יותר, רגיש ומקשיב 

ומדבר מעומק הלב.

ואיננו  לא קל להגדיל את השבט במובן של ההעצמה שלו, 
מסתפקים רק בזה. אנחנו רוצים להגדיל את מספר הנכנסים 
שלנו  החניכים  מספר  את  להגדיל  שלנו;  השבט  בשערי 

וממילא את איכותם.

ככל שנדע להכיל עוד ועוד חניכים בשבטנו, ממילא האיכות 
ככל  דרכנו:  זוהי  אך  פשוטה,  לא  תודעה  זוהי  תגדל.  שלנו 

שנגדל כך נעמיק.

על  מבט  נקודת  לתת  שמטרתה  מאמרים  חוברת  מצורפת 
לבבכם  אל  אותה  אמצו  השבט.  להגדלת  לנו  שיש  הדרכים 
אמתי  שינוי  לתוככם  ולצקת  אליכם  להיכנס  ללימודים  ותנו 

וכן.

בברכת חברים לתורה ועבודה,
 אלחנן שטיגליץ
רמ"ח הדרכה



ה' עמכם,

בחוברת העומדת לפניכם מובאים מאמרים בנושא 'מגדילים את השבט' 
שכתבו פעילי התנועה. המאמרים מרחיבים את עולם התוכן והמחשבה 

שמאחורי הנושא שאנו עוסקים בו. 

גם  הנושא  של  התוכן  עולם  כל  את  להביא  שתוכלו  כדי 
חבורות  חב"ב  שבטי  )צוותים,  אתם  עובדים  שאתם  למעגלים 
לחבורה.  לימוד  מאמר  לכל  מצורף  וכו'(,  למיניהן   בתכניות 
הלימודים אינם עומדים בפני עצמם; הם מבוססים כולם על המאמרים, 

ולכן אי-אפשר להעביר את הלימוד בלי לקרוא קודם את המאמר. 

העמקה.  שמצריך  במקום  והתעמקו  אותו  הבינו  המאמר,  את  קראו 
מהלך  את  מבינים  שאתם  ודאו  הלימוד,  את  קראו  מכן  לאחר 
לפרשם.  יודעים  ושאתם  המקורות,  ואת  הקטעים  את   הלימוד, 
עברו על השאלות, ענו לעצמכם על כולן. נסו לחשוב על מה צריך לתת 
דגש בחבורה שלכם; איך הלימוד יהיה משמעותי ומהן השאלות שצריכות 
לעבודה  הלימוד  את  אתם  לקחת  יוכלו  שלכם  שהחבר'ה  כדי  להישאל 

בסניף וגם הביתה, לחיים. 

אם הלימוד אינו ברור עד הסוף, אם לא מצאתם תשובה לאחת השאלות 
או שהמקור אינו מובן לכם לחלוטין – חזרו לקרוא את המאמר, נסו להבין 
אותו שוב. אם לא די בזה, נסו לפתוח ספר מתאים, אולי לחפש באינטרנט 
או  לנסות ללמוד עם חבר  או סיפורים בעניין. תמיד אפשר  חומר, מידע 

חברה, להתייעץ עם רכזים מלווים וליישב את הדברים.

תמיד  ואפשר  משמים,  תורה  אינו  לכם  מוגש  שהוא  כפי  שהלימוד  מובן 
לשנות את הלימוד, להחסיר מקורות, להחליפם או להוסיף עליהם, לתת 

את המילה האישית שלכם ולהתאים את הלימוד לחבורה שלכם. 

נושאים  של  רחב  ממגוון  ולימודים  מאמרים  עשרה  מכילה  החוברת 
בנקודות  הנוגעים  לכם,  המתאימים  המאמרים  את  בחרו  וכותבים. 
בנקודה  העוסקים  מאמרים  וכמה  כמה  יש  שלכם.  לחבורה  החשובות 
מתחברים  שאתם  השפה  ואת  לכם  המתאים  הסגנון  את  בחרו   – דומה 

אליה.

שימו לב שהלימודים שונים גם בצורתם – חלקם ארוכים וחלקם קצרים, 
וחלקם  מורכבים  חלקם  פתוחים,  וחלקם  בהסברים  מלאים  חלקים 
פשוטים. התאימו את הלימוד אליכם, העבירו אותו מתוככם, הכירו את 
המאמר ואת הלימוד – הביאו את עצמכם אל הלימוד והביעו את עצמכם 

בתוכו. זה מה שיהפוך את הלימוד ללימוד טוב!

בהצלחה גדולה! 
בב"ח לתו"ע



שבט גדול

השבטמגדילים את

דוד שמחון, ראש אגף חינוך והדרכה

לעצמנו  שנאפשר  לזה;  זה  רכים  להיות  שנתחיל  הזמן  הגיע 
הצוותים   – שלנו  הקבוצות  ולדבר.  להרגיש  שלידנו  ולחברים 
והשבטים שלנו – הם מרחבים כמעט איומים. אי-אפשר להיות 
חלשים בהם, קשה מאוד לדבר בהם בכנות, אסור להתלבט שם 
בקול רם. כולנו חייבים לעמוד כל הזמן על המשמר. לשמור על 
ולא להיות   – פסון. לשמור על המגניבות. לשחק את המשחק 
זה לזה באופן שקורע את הלב  אנחנו. לעתים אנחנו אכזרים 

ולעתים אנחנו סתם אדישים זה לזה באופן מאכזב כל כך.

כל אחד יכול לחשוב בעצמו על קבוצות שהוא משתייך אליהן 
העובדה  וכו'.  בפנימייה  לחדר  החברים  המשפחה,  הכיתה,   –
הכי  הקבוצות  לרוב  הן  התנועתיות  שהקבוצות  היא  הפשוטה 
הדברים  את  לומר  יש  נעימות.  פחות  והכי  אינטימיות  פחות 
מייצרים קבוצות קשוחות מאוד הדורשות  נוקב: אנחנו  באופן 
כישורים פוליטיים, אלימות, כוחניות, חוזק נפשי ועור של פיל 
כדי לשרוד בהן. הקבוצה שאמורה להיות המרחב המוגן ביותר 

שיש נעשית מקום שבו מרוב מגננות אני כבר לא זוכר מי אני.

מתי לאחרונה שיתף מדריך את הצוות בסניף שלו בהתלבטות 
אמתית? בהתלהבות? בחולשה? זה כמעט שלא קורה. האם כל 
חניך וחניכה שמגיעים לשבט חשים שהם חשובים לקבוצה? 

שרואים אותם? שמתרגשים מהם? אני בספק. 

בתקופה הקרובה בחרנו לעסוק ב'מגדילים את השבט'. מגדילים 
יותר  גדול  להיות  שיכול  ליצור שבט  לכולנו  מציע  את השבט 
חשק  מתמלא  מבחוץ  אותו  שרואה  מי  שכל  שבט  באמת; 
מרגיש  אליו פעם אחת  חניך שבא  אליו; שבט שכל  להצטרף 
להביא  מסוגלת  חניכה  שכל  בית,  כבן  כאל  אליו  שמתייחסים 
בו את עצמה במלואה – על חולשותיה, התלבטויותיה וקשייה; 
ועוד  וכמעט תשוקה דתית לפגוש עוד  בו סקרנות  שבט שיש 
האפשר;  ככל  ומעניינים  מגוונים  שיהיו  נרצה  וממילא  חברים, 
שבט שיש בו אהבה ותשומת לב אמתית מצד כולם לכל אחד 
ואחת – שעריו ייפתחו והוא יוכל להיות מרחב של קדושה לעוד 

ועוד אנשים.

הגדלת  על  מדברים  אנחנו  שבה  הקרובה,  התקופה  לכבוד 
השבט, אני מזמין את כולנו לחשבון נפש בעניין זה. את כולנו 
וקומונריות,  קומונרים  ומדריכים,  מדריכות  ורכזות,  רכזים   –
חניכות וחניכים, בוגרים ובוגרות, את המזכירות ואת הפורומים 
ואת  הארצית  ההנהלה  מליאת  את  למיניהם,  המקצועיים 
ההנהגה, את חבורת הקומונריות המחוזית ואת צוות המחוז, את 
צוות ההדרכה, צוות מפעלים וצוות נחשון, וכמובן – את השבט. 
לכולנו זה נכון. כולנו זקוקים לתשובה. הקבוצה, שהיא נשמת 

אפה של התנועה, נחנקת. היא עלולה לגווע.

בלי  קבוצה  היא  אהבה  בלי  קבוצה  היא  הקשבה  בלי  קבוצה 
נוספות. שכינה אינה שורה במקום  שכינה. אין פה אפשרויות 
של פירוד. דתיים או תורניים, דף יומי או ציצית, שמירת נגיעה 
או ירק גוש קטיף, קשישים או התיישבות – בלי אהבה הקב"ה 
ככל הנראה לא יצטרף לתנועה. אסור לנו שזה יקרה שוב לבניו 
של רבי עקיבא או לתלמידיו; עלינו להתחיל לאהוב זה את זה. 

אהבה אינה כמו הרשמה למפעל תנועתי או הצטרפות לסלקום, 
לה  נותנים  לא  אם  הזמן.  כל  לאמן  שצריך  שריר  היא  אהבה 
הניכור  להתבלבל,  בלי  ומיד,  מתרופפת,  האהבה  לב  תשומת 
דורשות  כולן  אבל  אהבה,  לעורר  רבות  דרכים  יש  משתלט. 
יחד  לשיר  פשוטות:  דרכים  כמה  אציע  הלב.  ופתיחת  עבודה 
יריב  להכניע  שנועדה  צעקה  שהוא  מורל  ללא  לשיר,  )באמת 
בכל  היכרות  )סבב  באמת  לזה  זה  להקשיב  נפקד(,  או  נוכח 
שבוע(, לשאול זה את זה "מה שלומך היום?", להאיר פנים בחום 
וגם לתת לרגשות להיכנס לחיינו ולשאול את החברים מה הם 

מרגישים.

לומר  פנים,  להאיר  שמעזים  אחרי  לאהבה.  צמאים  הכול 
מה שלומם  ולשאול  אותם  לראות  כמה שמחים  עד  לחברים 
באמת, לא מאמינים עד כמה זה היה קל וכמה אור זה מכניס. 
קל  כמה  ייאמן  לא  ברגע.  החושך  את  לגרש  יכול  הזה  האור 
ביותר  והאסטרטגי  ביותר  המסוכן  האויב  על  לגבור  לנו  יהיה 

שקם לתנועה שלנו. בואו נתחיל למזוג מים לצמא. לרוויה.

 מה יש לומר הכול צמאים לאהבה
 וזה עניין משפיל וזה גם רגע של חולשה.

אך יש לי העזה לומר כולם צמאים לאהבה,

 ומי שלא ימזוג כוס מים לצמא סופו שיבלע
רק את הרוק אשר בפיו עד סוף ימיו.

דליה רביקוביץ'
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שבט גדול
 על פי דוד שמחון, ראש אגף חינוך והדרכה 

השבטמגדילים את

כול צמאים לאהבה, אך אהבה אינה באה בקלות. היא שריר שצריך לאמן כל הזמן. אם לא נותנים לה תשומת לב האהבה מתרופפת, ה
ומיד, בלי להתבלבל, הניכור משתלט. 

כדי להצליח להיות חבורה כמו שמתאר האדמו"ר מפיאסצנה, אנחנו צריכים ליצור שיח משותף, שיח של הקשבה, של אהבה ושל הערכה זה לזה. 

להגדיל את השבט – ליצור שבט שיכול להיות גדול יותר באמת; שבט שכל מי שרואה אותו מבחוץ מתמלא חשק להצטרף אליו; שבט 
שכל חניך שבא אליו פעם אחת מרגיש שמתייחסים אליו כאל כבן בית, שכל חניכה מסוגלת להביא בו את עצמה במלואה – על חולשותיה, 

התלבטויותיה וקשייה. 

שבט שיש בו אהבה ותשומת לב אמתית מצד כולם לכל אחד ואחת – שעריו ייפתחו והוא יוכל להיות מרחב של קדושה לעוד ועוד אנשים.

– הצוותים והשבטים – ה מציאות כיום היא שהקבוצות שלנו 
בהם,  חלשים  להיות  אי-אפשר  איומים.  כמעט  מרחבים  הם 
קשה מאוד לדבר בהם בכנות, אסור להתלבט שם בקול רם. כולנו 
לשמור  בציניות.  להתעטף  המשמר.  על  הזמן  כל  לעמוד  חייבים 
לעתים  אנחנו.  להיות  ולא   – המשחק  את  לשחק  המגניבות.  על 
אנחנו אכזרים זה לזה באופן שקורע את הלב ולעתים אנחנו סתם 
הן  כך. הקבוצות התנועתיות  כל  באופן מאכזב  לזה  זה  אדישים 
לרוב הקבוצות הכי פחות אינטימיות והכי פחות נעימות. אנחנו לא 
נשתף את כל הצוות בהתלבטות אמתית, בחולשה או בהתלהבות. 
אנחנו לא נתייחס בצורה אמתית לכל אחד ואחד, ולא באמת ניתן 

להם תחושה שהם חשובים לנו.

 נסו להשוות בין קבוצה אינטימית ואמתית שיש לכם בחיים )חברים, משפחה( ובין קבוצה בסניף.
האם אתם חשים את הפער בתחושה וביחס?

 האם לדעתכם אפשר ויש צורך בכלל ליצור קבוצות אינטימיות?
שארגיש בשבט שלי בדיוק כמו שאני עם החברים הכי טובים שלי?

דליה רביקוביץ'

 מה יש לומר הכול צמאים לאהבה
 וזה עניין משפיל

 וזה גם רגע של חולשה.
 אך יש לי העזה לומר
כולם צמאים לאהבה,

 ומי שלא ימזוג כוס מים לצמא
 סופו שיבלע רק את הרוק אשר בפיו

עד סוף ימיו.

 מהו ההבדל שבין קבוצת אנשים לחבורת אנשים?

 מה יגרום לקבוצה תנועתית להפוך ממש ל'חברייא' – לחבורה?

 )האדמו"ר מפיאסצנה, 'בני מחשבה טובה'(

על  עומדת,  הקדושה  החברייא  דברים  שלושה  על 
התדבקות  ועל  חברים,  אהבת  על  חברים,  התחברות 
חברים, לכן הגם שכולם יתחברו יחד באהבת חברים 
וכולם יאהבו זה לזה אהבה רבה, מכל מקום יקח לו 
כל אחד מהם חבר לעצמו שלפניו יגלה את כל מצפוני 
גופניים,  בדברים  ובין  רוחניים  בדברים  בין  לבבו, 

השומע  וחבירו  ועליתו,  נפילתו  ושמחתו,  דאגתו 
ינחמהו וייעצהו וישמחתו ככל האפשר לו, גם בדברים 
רוחניים ייעצהו וידריכהו כפי דעתו ומצבו, וכן זה לזה 
רוצה  מהם  אחד  שאין  החברייא  מן  אחד  נשאר  ואם 
ליתן  החברייא  מוכרחה  פרטי,  לאוהב  אליו  להתחבר 

לו אחד מהם.
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השבטמגדילים את

מתניה ידיד, ראש תנועת הבוגרים

לשבט ניצנים בסניף קטן בשכונה ירושלמית הגיע חניך חדש. 
הוא שאל היכן השבט שלו והאם אפשר להצטרף, וכמובן נענה 
הקטן,  ניצנים  לשבט  כבוד  אחר  והצטרף   – ובשמחה  בחיוך 

שמנה אז שלושה חניכים בלבד. 

מה גרם לו להצטרף? איך הגיע לסניף? הסיפור התברר לאחר 
כמה חודשים, כאשר ליווה אותו המדריך לביתו והחניך החליט 
פתאום לשתף. וכך סיפר החניך: משפחתו חזרה בתשובה לפני 
והחליף את החברים הקרובים, אך  בית ספר  עבר  הוא  כשנה, 
משפחתו נשארה לגור בשכונה הירושלמית. גם את השכנים הם 
לא החליפו, אותם שכנים שקודם חזרתם בתשובה היו נוסעים 
אתם לים בכל שבת. השכנים האלה היו בני דודים של החניך, 
השכנים  את  הבית  מחלון  לראות  שבת  בכל  מאוד  לו  וכאב 
הוא חיפש חברים חדשים  לבד.  נשאר  הוא  בעוד  לים  נוסעים 
שייתנו  כדי  שלו  החדש  החיים  לאורח  מתאים  חייהם  שאורח 
לו מענה לשעות הקשות של שבת בצהריים, ואז סיפרו לו על 
בני עקיבא. הוא אזר אומץ, הגיע לסניף ונעשה לאחר החניכים 

הבולטים בו.

– חניכים  זהו סיפור פשוט על סניף שכונתי, שלולא היה שם 
אפשר  ואולם  רוחני.  או  חברתי  מענה  ללא  נשארים  היו  רבים 
"אין  נאמר:  כשבגמרא  מקום.  בכל  סניף  כל  על  אותו  לספר 
היא  הכוונה  ע"ב(,  סג  )ברכות  בחבורה"  אלא  נקנית  התורה 
לחבורה שמאפשרת לכל המשתתפים    בה להשתתף בעלייה. 
של  חבורה  שיכולה  כפי  לעלות  יכול  אחד  אדם  אין  לעולם 
ל'חבורת  שותפים  סניף  בכל  וחניכה  חניך  כל  לעלות.  אנשים 
צומחים  משהיו  כמה  פי  ולעלות  לצמוח  להם  שגורמת  מעלה' 

לבדם, ללא החבורה. 

הזה  הרעיון  מגיע  רבה  ויקרא  במדרש  המובא  מופלא  בסיפור 
לידי ביטוי דווקא אצל אחד מגדולי ישראל, ששמו רבי ינאי, ומול 

אדם מפשוטי ישראל ששמו אף אינו נזכר במדרש: 

שהיה  אחד  אדם  וראה  בדרך  מהלך  שהיה  ינאי  ברבי  "מעשה 
מכובד ביותר. אמר לו: בבקשה תכבד אותנו )תיכנס אליי(? אמר 
לו: הן. הכניסו רבי ינאי לביתו והאכילו והשקהו. בדקו במקרא 
ולא מצאו. במשנה ולא ידע. באגדה ולא ידע. בתלמוד ולא ידע. 
לבסוף אמר לו: טול הכוס וברך. אמר לו: יברך ינאי בביתו. אמר 
לו ר' ינאי: יכול אתה להבין ולחזור על דבריי ? אמר לו הן. אמר 
לו: אמור 'אכל הכלב פיתו של ינאי'. עמד האורח, תפס את ר' 
ינאי וצעק לעברו: ירושתי אצלך ואתה מונע אותה ממני! אמר 
לו: מה היא ירושתך אצלי? אמר לו: פעם אחת עברתי לפני בית 
'תורה ציווה לנו משה  הספר ושמעתי קול תינוקות שאומרים: 
ינאי לא כתובה בתורה,  יעקב'. מורשה קהילת  מורשה קהילת 
אלא מורשה קהילת יעקב. אמר לו ינאי: למה זכית לאכול על 

שולחני? אמר לו האורח: מימיי לא שמעתי דבר רע ועניתי בדבר 
רע, וכשראיתי שני אנשים רבים ביניהם עשיתי שלום ביניהם. 

אמר לו ר' ינאי: כל כך דרך ארץ יש לך, ואני קראתיך כלב?!"

מזמינו  והוא  חכם  תלמיד  שנראה  מכובד  אדם  פוגש  ינאי  רבי 
לביתו כדי לכבד אותו וכדי לדבר עמו בדברי תורה. ואולם רבי 
יודע כלום – לא משנה ולא  ינאי מגלה לתדהמתו שהלה אינו 
גמרא – וכשהוא מציע לו לברך הוא מגלה שגם את זה אינו יודע. 
לשם מה מעליב אותו רבי ינאי כשהוא קורא לו כלב? האם אדם 

שאינו יודע ללמוד או לברך ראוי לעלבון כזה? 

האורח  את  להעליב  רצה  לא  ינאי  שרבי  נראה  הסיפור  מסוף 
אלא לעורר בו את החיבור היהודי שלו. לא ייתכן שהוא בור ולא 
אכפת לו מבורותו, וגם מראהו המכובד מוליך שולל – האם ייתכן 
לעורר  מצליח  ינאי  רבי  לזהותו?  מחובר  אינו  לחלוטין  שהוא 
וכפי שאומר לו האיש:  זיכרון של חיבור לכלל ישראל,  באורח 
'קהילת יעקב ולא קהילת ינאי'. במילים אחרות עונה לו האורח: 
אל תוציא אותי מכלל ישראל, אני יהודי גם אם איני יודע ללמוד 

או לברך. רבי ינאי עורר בו את הזעקה לקשר לכלל ישראל. 

הזעקה הזאת קיימת גם אם לפעמים אין היא נשמעת. "בכל יום 
ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות 
מעלבונה של תורה" )אבות ו, ב(. מי שומע את זעקת בת הקול? 

מי שהאוזן שלו פתוחה לכך. 

בני עקיבא חרתה על דגלה להיות תנועה של עם; לפרוץ בכל 
ועוד  עוד  לשורותינו  ולצרף  שלנו  הרגילים  הגבולות  את  דרך 
חניכים, מגשימים ובוגרים המאמינים בדרך של 'תורה ועבודה'. 
הזעקה של  בעצמה את  לפעמים  נזעק  גם  ינאי,  רבי  כמו  אנו, 
הקשר והחיבור הפנימי לעם לתורה ולארץ. חניך מסניף שכונה 
וסטודנטית מכפר סטודנטים של בני עקיבא קשובים לקריאה 
תורה",  של  מעלבונה  לבריות  להם  "אוי  הקול,  בת  של  ההיא 
ומתקנים את העלבון הכרוך בעזיבת התורה ובאינדיווידואליות 
ומחוברת לשאיפות  בדור הזה. הם מפיצים תורה כללית  שיש 

כלליות, הן בבית המדרש פנימה הן בפעילותם החוצה. 

'ופרצת' איננה רק קריאה ונושא לחודש ארגון אלא דרך חיים. 
סניף החפץ בחיים חייב להיות בתנועה, לפרוץ את מגבלותיו 
תורה  לערכי  שלו  הקשר  את  להעמיק  ולרוחב,  לעומק  הוא 
ועבודה ולהרחיב את המעגלים של השותפים בו. הסניף צריך 
וכמו  ועבודה',  'תורה  דגל  תחת  יחד  הצומחת  קהילה  להיות 
המתקיימת  תורה  היא  בחבורה  הנקנית  תורה  ציינו,  שכבר 
ומעניקה חיים לכל השותפים בה. אל תוותרו על  זמן  לאורך 
שותפים פוטנציאליים שעדיין אינם חיים תחת הדגל הזה. אנו, 

כתנועה, איננו מוותרים על אף אחד!

לא מוותרים על אף אחד!
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לא מוותרים על אף אחד!
 על פי מתניה ידיד, ראש תנועת הבוגרים 

'ופרצת' איננה רק קריאה ונושא לחודש ארגון אלא דרך חיים. סניף החפץ בחיים חייב להיות בתנועה, לפרוץ את מגבלותיו הוא לעומק 
ולרוחב, להעמיק את הקשר שלו לערכי תורה ועבודה ולהרחיב את המעגלים של השותפים בו. הסניף צריך להיות קהילה הצומחת יחד 

תחת דגל 'תורה ועבודה'. אל תוותרו על שותפים פוטנציאליים שעדיין אינם חיים תחת הדגל הזה.

"מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד 
אותנו  תכבד  בבקשה  לו:  אמר  ביותר.  מכובד  שהיה 
לביתו  ינאי  רבי  הכניסו  הן.  לו:  אמר  אליי(?  )תיכנס 
והאכילו והשקהו. בדקו במקרא ולא מצאו. במשנה ולא 
ידע. באגדה ולא ידע. בתלמוד ולא ידע. לבסוף אמר 
לו: טול הכוס וברך. אמר לו: יברך ינאי בביתו. אמר לו 
ר' ינאי: יכול אתה להבין ולחזור על דבריי ? אמר לו הן. 
אמר לו: אמור 'אכל הכלב פיתו של ינאי'. עמד האורח, 
ואתה  אצלך  ירושתי  לעברו:  וצעק  ינאי  ר'  את  תפס 

אצלי?  ירושתך  היא  מה  לו:  אמר  ממני!  אותה  מונע 
אמר לו: פעם אחת עברתי לפני בית הספר ושמעתי 
קול תינוקות שאומרים: 'תורה ציווה לנו משה מורשה 
קהילת יעקב'. מורשה קהילת ינאי לא כתובה בתורה, 
זכית  למה  ינאי:  לו  אמר  יעקב.  קהילת  מורשה  אלא 
לאכול על שולחני? אמר לו האורח: מימיי לא שמעתי 
דבר רע ועניתי בדבר רע, וכשראיתי שני אנשים רבים 
ביניהם עשיתי שלום ביניהם. אמר לו ר' ינאי: כל כך 

דרך ארץ יש לך, ואני קראתיך כלב?!"
)ויקרא רבה ט, ג(

במדרש מתואר לנו אחד מגדולי ישראל, רבי ינאי, הפוגש אדם מכובד שנראה תלמיד חכם ומזמינו לביתו כדי לכבד אותו וכדי לדבר עמו 
בדברי תורה. ואולם רבי ינאי מגלה לתדהמתו שהלה אינו יודע כלום – לא משנה ולא גמרא – וכשהוא מציע לו לברך הוא מגלה שגם 

את זה אינו יודע. 

 מדוע לדעתכם ר' ינאי מעליב את האורח וקורא לו כלב? האם אדם שאינו יודע ללמוד או לברך ראוי לעלבון כזה?

 האם נכניס לסניף שלנו חניכים מסוג האדם המתואר במדרש? מהו היחס הנכון שצריך להיות לנו אליהם?

 אנו רואים כי בסוף המדרש ר' ינאי חוזר בו. מה מביא אותו לכך?

מסוף הסיפור נראה שרבי ינאי לא רצה להעליב את האורח אלא לעורר בו את החיבור היהודי שלו. לא ייתכן שהוא בור ולא אכפת לו 
מבורותו, וגם מראהו המכובד מוליך שולל – האם ייתכן שהוא לחלוטין אינו מחובר לזהותו? רבי ינאי מצליח לעורר באורח זיכרון של 
חיבור לכלל ישראל, וכפי שאומר לו האיש: 'קהילת יעקב ולא קהילת ינאי'. במילים אחרות עונה לו האורח: אל תוציא אותי מכלל ישראל, 

אני יהודי גם אם איני יודע ללמוד או לברך. רבי ינאי עורר בו את הזעקה לקשר לכלל ישראל. 

 עלבון גדול כרוך בעזיבת התורה. איך זה מסתדר עם מה שראינו במדרש? 

 איך אפשר מצד אחד לקשר את כולם לכלל ישראל ולהכניסם אלינו, ומצד אחר למחות על הריחוק מהתורה?

 "בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב 
ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה"

אבות ו, ב
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דמיינו את עצמכם עונים על השאלה הזו:

"נבחרתם באקראי להיות בקבוצה האדומה. בתמונה מוצג רועי, 
הוא מהקבוצה הכחולה )חוץ מזה אין לכם שמץ של מושג מי 
הוא(. דרגו בבקשה מאחת עד עשר: עד כמה הוא נראה לכם 

נחמד? חכם? רגיש?"

מהקבוצה  הוא  שרועי  ייאמר  אם  תשתנה  תשובתכם  האם 
ככל  לזה  להתכחש  יכולים  אנחנו  האדומה?  הקבוצה  שלכם, 
שנרצה, מחקרים מוכיחים שכשרועי הוא מהקבוצה שלנו אנחנו 
מעריכים אותו יותר בלי שבכלל נדע עליו שום פרט מעבר לכך.

את החברה הישראלית אפשר לחלק לקבוצות רבות בכל מיני 
חלוקות – על פי רמת הכנסה, השקפה דתית, נטייה פוליטית, 
צבע עור, רמת השכלה, עדה, מצב כלכלי ועוד ועוד, עד אין-סוף 
כמעט. בתוך החלוקות הללו אנחנו מחלקים את עצמנו לקבוצת 
קבוצת  למשל,  וחילונים,  לדתיים  בחלוקה  חוץ.  וקבוצת  פנים 
קבוצת  תהיה  'חילונים'  ואילו  'דתיים'  תהיה  הדתי  של  הפנים 
בין  החלוקה  מהי  חשוב  שלא  מראים  מחקרים  שלו.  החוץ 
הקבוצות, גם כאשר לחלוקה אין שום משמעות מהותית אנחנו 
שליליות  ולדעות  הפנים  קבוצת  כלפי  חיוביות  לדעות  נוטים 
כלפי קבוצת החוץ. די לחלק את המשתתפים בניסוי לקבוצה 
שהאדומים  כדי  לחלוטין  באקראי  הכחולה  ולקבוצה  האדומה 

יעריכו פחות את הכחולים. 

חלק מהערך העצמי שלנו נובע מהשתייכותנו לקבוצה חברתית 
הערך  כך  בעינינו,  יותר  מוצלחת  הזו  שהקבוצה  ככל  כלשהי. 
העצמי שלנו עולה. לכן אנו נוטים אוטומטית לטובת הקבוצה 
החברתית שלנו ומעדיפים להקטין את קבוצת החוץ. כשמישהו 
מקבוצת הפנים שלנו עושה משהו טוב אנחנו נוטים לומר: "זו 
כנראה תכונת אופי יציבה שלו", ואילו כשמישהו מקבוצת החוץ 
שגרמו  בנסיבות  להתחשב  נעדיף  אנחנו  דבר  אותו  את  יעשה 
להתנהגות החיובית הזאת. וכן להפך, כשמישהו מקבוצת החוץ 
ולא  יציבה,  אופי  בתכונת  הוא  נניח שהמקור  רע  יעשה משהו 
נעניק לו את לימוד הזכות שנעשה לזה מקבוצת הפנים שלנו. 

זוהי נטייה שלנו כבני אדם, אם נכיר בכך ואם לא.

אם אני ציוני-דתי, אפתח עמדות שליליות כלפי חרדים וחילונים 
ואחשוב שאני טוב מהם רק מעצם העובדה שהם לא מהקבוצה 
שלי, בלי קשר למציאות בפועל. כך גם בתוך הציונות הדתית – 
ספרדים יראו עצמם טובים מאשכנזים ולהפך, תלמידי הישיבה 
אחד  כל  הלאה.  וכן  ולהפך  התיכון  מתלמידי  טובים  התיכונית 

חושב שהוא טוב יותר מהאחר! 

רוצים  אנחנו  השבט,  ואת  הסניף  את  להגדיל  באים  כשאנחנו 
להגדיל הגדלה איכותית ולא רק כמותית. אנחנו רוצים לפנות 
הסיבה  פחות.  לסניף  שמגיעות  ומגוונות  שונות  לאוכלוסיות 
הגדול  לאור  ייחשפו  שהם  כדי  לא  היא  זאת  עושים  שאנחנו 
ומי  'אנחנו'  נחשב  שלנו  בסניף  מי  חשוב  )לא  אצלנו  שנמצא 
אחד,  עם  ישראל,  עם  אנחנו  כי  זאת  עושים  אנחנו  'הם'(; 
השואף לחיות יחד, ואנחנו מצפים שכל חברה תביא אתה את 
המאפיינים הייחודיים שלה, את התכונות הטובות שלה, ויחד 
נוכל ליצור שבט שבו כל אחד לומד מהאחר ונהיה טוב יותר 
בזכות האחר, ולא שבט שבו כל אחד חושב שהוא צריך ללמד 

את האחר. 

עלינו לשנן לעצמנו: אין חברה טובה יותר וחברה טובה פחות. 
בסוף כולם חושבים שהם טובים יותר... השיח הזה איננו רלוונטי 
כלל. עלינו לשאול את עצמנו מהם המאפיינים הקיימים בקבוצה 
ומהם המאפיינים  ולהבליט אותם,  האחת שכדאי ללמוד מהם 
האלה בקבוצה האחרת. הגדלת השבט חשובה לשני הצדדים 
גם לאוכלוסייה שאנו  גם לאוכלוסייה שחברה בשבט כרגע,   –
מבקשים לצרף לשבט. כל אחד מהם ייהנה מההפריה ההדדית 

שתתרחש כאשר שתי הקבוצות יבואו במגע זו עם זו.

נסיים בדברי הרמב"ם בהקדמת פירושו למסכת אבות:

ובמה  הפרקים,  באלו  אותם  אומר  אשר  הדברים  כי  ודע, 
מעצמי,  אני  שחידשתים  עניינים  אינם  הפירוש,  מן  שיבוא 
מדברי  מלוקטים  עניינים  הם  אלא  שבדיתים,  פירושים  ולא 
ומדברי  מחיבוריהם,  וזולתו  ובתלמוד  במדרשות  החכמים, 
הרבה  ומחיבורי  והחדשים,  הקדומים  כן,  גם  הפילוסופים 
בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה... לא אזכור ]אכתוב[: 
אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה; ואפשר, 
בו  תבונה  מי שאין  בלב  יכניס  ההוא  האיש  לפעמים, ששם 
שזה הדבר נפסד, ויש בו תוך רע שלא ידעהו. ומפני זה ראיתי 
שלא לזכור האומר, הואיל וכוונתי שתושג התועלת לקורא...

מהמוצא,  מהצבע,  מהרקע,  להתעלם  אותנו  מלמד  הרמב"ם 
מההשקפה, מהסגנון, מההורים וכו' ולנסות לברור הטוב והנכון 
נר  להיות  עליהם  אך  לאמרם,  הדברים  ויפים  אחד.  שבכל 

לנתיבתנו.
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עם ישראל הוא עם אחד השואף לחיות יחד. הדרך להצליח היא להתעלם מהרקע, מהצבע, מהמוצא, מההשקפה, מהסגנון, מההורים 
 וכו' ולנסות לברור את הטוב והנכון שבכל אחד. 

אנחנו מצפים שכל חברה תביא אתה את המאפיינים הייחודיים שלה, את התכונות הטובות שלה, ויחד נוכל ליצור שבט שבו כל אחד 
לומד מהאחר ונהיה טוב יותר בזכות האחר, ולא שבט שבו כל אחד חושב שהוא צריך רק ללמד את האחר.

כל  על  מגירות.  עם  ארון  לעצמה  בנתה  "החברה 
דעת,  רפוסי  אינטלקטואלים,  שם:  הטביעה  מגירה 
מוגבלים בגוף ובנפש, טובים, רשעים, דעות פוליטיות 
ימניות ושמאלניות, מצב כלכלי, עדה, דתיים, חרדים, 
חותמות  פי  על  הכל  למגירות.  מחולק  הכל  חילונים. 
וחומר  קל  לטשטוש,  ניתנות  בלתי  כביכול  קבועות, 
למחיקה. התקשורת בין בני אדם נעשתה סטיגמטית, 

אבד.  האנושי  המימד  אנושית.  לא  סטראוטיפית, 
חדש,  תקשורת  קוד  לעצמה  ליצור  מוכרחה  החברה 
כדי לחדול מחלוקת האנשים למגירותיהם ולראות את 
רק  ולא  תכונותיו  במכלול  להבחין  שבאדם.  האנוש 
בקליפתו החיצונית. לראות את נפשו ולא את התווית 
החיצונית שדעות קדומות מושרשות הדביקו על מצחו
                                              )אלי מייזלס(

הפרקים,  באלו  אותם  אומר  אשר  הדברים  כי  "ודע, 
שחידשתים  עניינים  אינם  הפירוש,  מן  שיבוא  ובמה 
אני מעצמי, ולא פירושים שבדיתים, אלא הם עניינים 
מלוקטים מדברי החכמים, במדרשות ובתלמוד וזולתו 
הקדומים  כן,  גם  הפילוסופים  ומדברי  מחיבוריהם, 
והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי 

אמר  פלוני,  אמר  ]אכתוב[:  אזכור  לא   ]...[ שאמרה 
פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה; ואפשר, לפעמים, 
ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו שזה 
זה  ומפני  ידעהו.  שלא  רע  תוך  בו  ויש  נפסד,  הדבר 
שתושג  וכוונתי  הואיל  האומר,  לזכור  שלא  ראיתי 
התועלת לקורא"                  )רמב"ם, הקדמה למסכת אבות(

אם  הבדל  בלי  יהודי  לאהוב  פירושה  ישראל  "אהבת 
הוא למדן או יהודי פשוט, ואופן האהבה צריכה להיות 

בהתגלות האהבה ממש, בנשיקה. כמו באהבת התורה 
שאתה מחבב ומנשק גם את המעיל של ספר התורה" 

  האם אתם מסכימים עם הנאמר בקטע?
מה אתם חושבים על חיים שבהם אנו מקטלגים את מי ששונה מאתנו ל'מגירה נפרדת'?

  נסו להגדיר את השתייכותכם לקבוצה מסוימת )לדוגמה, דתיים-לאומיים(. 
האם אתם חושבים שמי שאינו משתייך לקבוצה זו טוב פחות מכם?

 מה אפשר ללמוד מדברי הרמב"ם ?

 האם אנחנו מסוגלים להכניס אלינו את כל הקבוצות שאינן מוגדרות כיום בתוך 'הקבוצה' שלנו?

 האם אתם חושבים שצריך להיות לזה גבול?

)הבעש"ט(.
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דוד סעייד, רמ"ח חבריא ב'
למה בעצם להגדיל את השבט? 

בכל פעם שאני אומר את הססמה הזו או שומע אותה – ולעתים 
שתי הפעולות הללו נעשות בו בזמן כמו שאפשר רק בבני עקיבא 
– אני מוצא את עצמי מתלהב ממנה ואומר אותה בביטחון, אבל 
אתה  בספקנות:  אותי  ששואל  קול  איזה  שומע  אני  תוכי  בתוך 

בטוח? באמת מאמין בזה? לא יכול להיות שמוטב אחרת?

החלטתי לעמוד מול הקול הקטן ולהבין מי הוא, ונזכרתי באחת 
החוויות המכוננות של ילדותי שקרתה לי אי שם ביסודי.

התחלתי כיתה א' בשכבה עם שלוש כיתות, 80 ילדים, ובכל שנה 
הצטמצמנו כי עוד ועוד ילדים עזבו. בכיתה ה' כבר היינו רק שתי 

כיתות, וזה לא הפריע לנו.

16 תלמידים  ז', כשנהיינו רק כיתה אחת של  השיא היה בכיתה 
בלבד! ונחשו מה? לא הצטערנו בכלל. כמה ימים עברו מתחילת 
השנה וכבר שכחנו מכל החברים שעזבו והתחלנו לשמוח בצמצום. 
והייתה  שרצתה  מה  כל  שעשתה  מגובשת  קטנה  חבורה  היינו 
כמעט בעמדת שוויון עם המורים, וכולם אמרו לנו עד כמה אנחנו 

מגובשים, חזקים וחמודים.

היה  הכיתה.  את  להגדיל   – בוודאות  רצינו  שלא  אחד  דבר  היה 
נעים וחמים כל כך, ואפילו בכדורגל הסתדרנו כולם במגרש קטן 
אחד. כולם הסכימו פה אחד שעדיף בהרבה להיות מעטים מלהיות 

רבים.

זהו אותו הקול שכל הזמן מתגרה בי ושואל: אתה בטוח שאתה 
בעד להגדיל את השבט? זה גם מה שאמרת לעצמך אז, שאתה 

אומר להם את זה עכשיו? אילו יתרונות יש לשבט גדול?

כאן המקום להסביר שני עקרונות קדושים וחשובים בעניין הזה: 

נשיאת ראש:

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני 
ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל..." )במדבר א, א-ב(.

ואומר בעל מי השילוח: "שאו הוא לשון התנשאות היינו שעל ידי 
המניין יהיה לכל אחד ואחד התנשאות וכל אחד יהיה מדוגל כמ"ש 

)יהושע( והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר. 
והפסוק הזה נראה כסותר )יומא כב( כי בתחילה כתוב והיה מספר, 
משמע שיוכל להספר ואח"כ כתוב אשר לא ימד וכו'. אך באמת 
פרטי  על  נאמר  מספר  והיה  ומ"ש  מספר,  בלא  הם  ישראל  כלל 
נפשות מישראל שיהיה כל אחד מספר, היינו דבר שבמנין ויהיה 
ו( ה' יספור ככתוב עמים.  חשוב בעיני הש"י, וכמ"ש )תהלים פז, 
ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. ה' יספור בכתוב עמים היינו כי על 
החומות ג"כ משגיח הקב"ה, אך לא על נפש בפרט רק על כולם 
בכלל לקיום המין, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, היינו שמשגיח 
יהיה  והיה מספר שכל אחד  פי'  וזה  הקב"ה על כל נפש בפרט. 
נצרך, כי מתוך כלל ישראל ניכר גדולות השם יתברך ובאם נמסר 
אחד מכלל ישראל אזי יחסר המזג. כמו שמציירין צורת המלך על 
צורת המלך חסרה.  יחסר אחד מהם  ואם  כמה אלפים טבלאות 
בה  אחוז  שהוא  המדה  בזאת  הש"י  היה  אז  נמנה  שהיה  ובעת 
וממילא הוא היה הגדול, ועי"ז יש לכל אחד מישראל התנשאות". 

ואחת  אחד  לכל  וכתר  עטרה  כאן  מעניק  השילוח  מי  בעל 

ישראל  עם  של  המפקד  של  המשמעות  את  מבין  שהוא  כפי 

ויהודי. יהודי  כל  של  ראש  נשיאת   – במדבר  ספר   בתחילת 

הבסיס של ההבנה הוא שכל אחד נושא בעולם את הייחודיות שלו, אבל 

 לא זו בלבד: הייחודיות שלו היא תבנית דיוקן אחת ויחידה של הקב"ה. 

אני  ויהודי,  יהודי  כל  של  ראש  לנשיאות  לב  ככל שאני שם  כלומר 

זוכה למפגש שלם יותר גם עם הקב"ה, והקב"ה מתגלה בעולם ואינו 

מסתתר.

אמירה זו למעשה מעוררת חשק גדול להגדיל את השבט, שיהיו בו 

נשיאות ראש של חברים וחברות רבים ככל האפשר, וכך השבט שלנו 

ייעשה ייחודי מאוד, רוחני וגבוה.

אם כן, למה בכל זאת קשה לנו להגדיל את השבט? למה יש לנו 

הרבה סיבות לחשוש שזה לא יצליח ושזה חסר סיכוי?

כאן נכנס העיקרון השני:

 יצר טוב ויצר נוח:

"ת"ר שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים: 
לו  נוח  אומרים:  והללו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח 
נוח לו לאדם שלא  וגמרו  יותר משלא נברא. נמנו  לאדם שנברא 
נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו" )עירובין יג ע"ב(.
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מחלוקת מרתקת זו דנה בעצם בשאלה הבסיסית למה בכלל אנו 
בדיעבד,  או  לכתחילה  נבראנו  האם  בעולם,  כאן  וחיים  פועלים 
לעבוד  עלינו  אך  בדיעבד,  נבראנו  שלכאורה  היא  והמסקנה 
אנחנו  זו  נבראנו לכתחילה. ממחלוקת  כאילו  ולפשפש במעשינו 
יכולים ללמוד יסוד גדול וחשוב על איך עלינו לחיות ולפעול בעולם 

בכל דבר ועניין.

רוב ההחלטות שאנו מקבלים היום אינם החלטה בין טוב לרע; רוב 
הזמן אני לא מתלבט אם לגנוב או לרצוח או לחלל שבת, חלילה. 
החידוש של 'נוח לו שלא נברא' הוא שההפך מטוב אינו רע אלא 
'נוח', ושההתמודדות של האדם היא במרחב שבין מה שטוב ובין 

מה שנוח.

 נוח לנו מאוד עם הרבה דברים, ומאוד לא נוח לנו שיזיזו אותנו משם.

נקודת המוצא של האדם בעולם היא להיות בנוח, והעבודה הנדרשת 

ממנו היא לזוז מאזור הנוחות שלו, ועל ידי כך לפעול בעולם ולחולל 

פלאות.

לדוגמה, אני יודע עד כמה טוב שאוכל בריא, מסודר, מחושב. הבעיה 

לא  וכנראה אם  כך,  לחיות  נוח להתחיל  לא  מאוד  מאוד  היא שזה 

ולא את  אתאמץ מאוד, בהתמודדות הקרובה אעשה את מה שנוח 

מה שטוב.

לא נוח לנו להגדיל את השבט; לא נוח בכלל להתאמץ לקרב ולהכניס 

ולהתחשב  אנשים  לעוד  פנים  להאיר  בשבט,  וחברות  חברים  עוד 

ברצונות שונים משלי, אבל בואו נזכור שזה מה שנוח!

נכתב,  כפי שכבר  להגדיל את השבט,  הוא  זאת,  לעומת  מה שטוב, 

לנשא עוד ועוד ראשים, להגדיל את הארת הפנים ואת המפגש עם 

אלוקים ועם אדם.

התנועה שלנו מעולם לא נבהלה ממשימות קשות ומאתגרות – לא 
 כל עוד הן מוסיפות הרבה טוב על פני הנוחות האישית או התנועתית.

ואנו  בעולם,  ומתקנים  בה  הולכים  ועבודה שאנו  תורה  דרך  זו 
ב'  בחבריא  החברות  בשלב  לעומקה  אותה  להבין  מתחילים 

בתנועה.

וחפצים  אדם  כל  המנשאים  וחזקים,  גדולים  לשבטים  שנזכה 
בקרבת אלוהים לי טוב.

מגדילים
השבטאת
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השבטמגדילים את

 על פי דוד סעייד, רמ"ח חבריא ב
למה בעצם להגדיל את השבט? 

 כשאנו עומדים בכל צומת בחיים, וכרגע בשאלה הזאת של הגדלת השבט, עלינו לזכור שהשאלה שצריכה להישאל היא האם זה טוב, ולא האם זה נוח.

התנועתית. או  האישית  הנוחות  פני  על  טוב  הרבה  מוסיפות  הן  עוד  כל  לא   – ומאתגרות  קשות  ממשימות  נבהלה  לא  מעולם  שלנו   התנועה 
זו דרך 'תורה ועבודה' שאנו הולכים בה ומתקנים בעולם.

 אם כך, מהי משמעות הריבוי בעם? 

ובהקשר שלנו – מדוע יש לנו מטרה לנשיאת עוד ועוד חניכים בתוך השבט?

 "שאו הוא לשון התנשאות היינו שעל ידי המניין יהיה 
לכל אחד ואחד התנשאות וכל אחד יהיה מדוגל כמ"ש 
לא  אשר  הים  כחול  ישראל  בני  מספר  והיה  )יהושע( 
ימד ולא יספר. והפסוק הזה נראה כסותר )יומא כב( כי 
בתחילה כתוב והיה מספר, משמע שיוכל להספר ואח"כ 
כתוב אשר לא ימד וכו'. אך באמת כלל ישראל הם בלא 
מספר, ומ"ש והיה מספר נאמר על פרטי נפשות מישראל 
שיהיה כל אחד מספר, היינו דבר שבמנין ויהיה חשוב 
ככתוב  יספור  ה'  ו(  פז,  )תהלים  וכמ"ש  הש"י,  בעיני 
עמים. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. ה' יספור בכתוב 

עמים היינו כי על החומות ג"כ משגיח הקב"ה, אך לא 
על נפש בפרט רק על כולם בכלל לקיום המין, ולציון 
יאמר איש ואיש יולד בה, היינו שמשגיח הקב"ה על כל 
נפש בפרט. וזה פי' והיה מספר שכל אחד יהיה נצרך, כי 
מתוך כלל ישראל ניכר גדולות השם יתברך ובאם נמסר 
אחד מכלל ישראל ל יחסר המזג. כמו שמציירין צורת 
מהם  אחד  יחסר  ואם  טבלאות  אלפים  כמה  על  המלך 
הש"י  היה  אז  נמנה  שהיה  ובעת  חסרה.  המלך  צורת 
בזאת המדה שהוא אחוז בה וממילא הוא היה הגדול, 

ועי"ז יש לכל אחד מישראל התנשאות".

וזהו פירושו של בעל מי השילוח על הפסוק:

בעל מי השילוח מסביר את המשמעות במפקד עם ישראל: במפקד נושאים את ראשו של כל אחד ואחד בעם, ובמעשה זה מבטאים שכל אחד 
נושא בעולם את הייחודיות שלו, שהיא בעצם גילוי צלם אלוקים. 

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה 
ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל..."

 )במדבר א, א-ב(

 האם באמת האדם מחפש נוחות בחייו? מה הגמרא רוצה ללמד אותנו כשהיא משתמשת במילה זו?

רוב ההחלטות שאנו מקבלים היום אינם החלטה בין טוב לרע אלא בין מה שטוב ונכון לנו לבין מה שנוח לנו.
נוח לנו מאוד עם הרבה דברים בחיים. אך ההסתכלות שלנו צריכה להיות על מה שטוב לנו, לצאת מאזור הנוחות שלנו ועל ידי כך לפעול 

בעולם ולחולל פלאות.

 האם נוח לנו להגדיל את השבט? מה יכול ליצור חוסר נוחות?  מהו הטוב שצומח מהגדלת השבט? על מי הוא משפיע? 

שמאי  בית  נחלקו  ומחצה  שנים  שתי  רבנן(  )תנו  "ת"ר 
ובית הלל. הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר 
יותר  שנברא  לאדם  לו  נוח  אומרים:  והללו  משנברא, 

משלא נברא. נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר 
משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו"

 )עירובין יג ע"ב(
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השבטמגדילים את

אוריה חזן | רמ"ח חינוך מיוחד

"אני יודע שאני לא ילד בן עשר רגיל, טוב, ברור, אני עושה את 
כל הדברים הרגילים. אני אוכל גלידה. אני רוכב על אופניים. אני 

משחק בכדור. יש לי אקס-בוקס. 

דברים כאלה, כנראה, הופכים אותי לרגיל. ואני גם מרגיש רגיל. 
לילדים  גורמים  לא  רגילים  שילדים  יודע  אני  אבל  מבפנים. 
ואני  המשחקים.  במגרש  בצרחות  מהם  לברוח  אחרים  רגילים 

יודע שבילדים רגילים לא נועצים מבטים כל הזמן.

אחת,  משאלה  מקבל  והייתי  קסמים  מנורת  מוצא  הייתי  אם 
הייתי מבקש שיהיו לי פנים נורמליות שאף אחד בכלל לא שם 

לב אליהן.

הייתי מבקש שאוכל ללכת ברחוב בלי שאנשים, ברגע שהם רק 
רואים אותי, יעשו את הקטע הזה של להביט לצד השני. 

– בגלל שאף אחד לא  אני אגיד לכם מה דעתי: אני לא רגיל 
חושב שאני רגיל! זאת הסיבה היחידה" )מתוך הספר 'פלא'(.

במדינת ישראל חיים 301,000 ילדים מתחת לגיל 18 שיש להם 
מוגבלות,  יש  העבודה  בכוח  איש  כ-800,000  ולעוד  מוגבלות, 
אך רק כמחציתם מועסקים בכל מיני עבודות. מרבית האנשים 
עם הצרכים המיוחדים נמצאים שעות רבות ללא מסגרת, הם 

חשופים לניצול ולפגיעה רבה וחשים בדידות חברתית גדולה.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה. יש לנו כוח לשנות את זה.

הנושא 'מגדילים את השבט' ממש עומד בפתח; 

בואו נעצור לרגע ונחשוב מה זה בכלל אומר לנו...

מי  ואת  ולמה?  זה?  את  עושים  איך  עצמכם  את  כבר שאלתם 
בכלל אנחנו רוצים להביא לשבט שלנו?

אילו עוד גוונים יכולים להיכנס לכאן?

הילד השקט, ההוא הביישן, אולי הילדה שלומדת עם חניכינו 
בכיתה ופשוט לא מתחברת... אה, יש גם את הילד ההיפראקטיבי, 

ההוא שלא נח. הוא זז כל הזמן אבל אפשר להביא אותו. 

זה יפה, אבל בואו ננסה עוד קצת...

אולי את הילדה שעלתה לפני שנה מצרפת, והילד הזה שהגיע 
פעם אחת אבל כולם צחקו עליו, ומאז לא ראינו אותו? 

חניכים  כמה  עוד  לכם  עלו  ובטח  טוב,  זה  מתקדמים,  אנחנו 
שראיתם פעם בשכונה ולא מגיעים. 

לילדה הנכה? לבחור  בנוגע  לי לאתגר אתכם. מה  אבל תרשו 
האוטיסט? לילד ההוא שיש לו תסמונת דאון?

חשבתם עליהם? הם נמצאים ברשימה שלכם?

נסו להוסיף את החניכים האלה לסניף שלכם ואחריהם גוונים 
נוספים.

אל תוותרו עליהם.  הם נמצאים בבתי הספר, בגני השעשועים.

הם שכנים שלנו. הם ממש כאן אתנו. חפשו אותם.

שגר  ירוק  אחד  איש  על  סיפור  גפן  יהונתן  כתב   1978 בשנת 
בעיר ירוקה:

ירוקים.  וחלונות  ירוקה  דלת  עם  ירוק  בבית  גר  הירוק  "האיש 
הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים ובלילות הוא היה ישן 
במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים-ירוקים.  יום אחד קם 
האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה 
ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.  האיש 
הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. 
מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק ומצד שני המון פרחים 
ירוקים.  זה היה יום יפה, והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים 
ועשן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק.  ואז ראה האיש הירוק, שעל 

שפת הכביש עומד איש כחול. 

האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול:' 
'אני?' אמר האיש הכחול,  היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?'  

'אני מסיפור אחר'".

אנשים  של  שלם  עולם  ילדותי.  קצת  אולי  מוזר,  נשמע  זה 
ירוקים?! הייתכן?

אבל למרבה הפלא אנחנו לא רחוקים משם. 

אנחנו ירוקים, החברים שלנו ירוקים, אנחנו חושבים מחשבות 
ירוקות ומדברים בשפה של אנשים ירוקים.

אנשים ירוקים
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ירוקה  שלנו  המשפחה  ירוקים,  ספרים  קוראים  אנחנו 
והמשקפיים שלנו ממש ירוקים.

באופן טבעי כשנצא להגדיל את השבט נתור אחר אנשים שהם 
כמונו, ירוקים.

נחפש אותם במקומות ירוקים ואולי אפילו לא נבחין במי שהוא 
אחר. אולי.

ומה יקרה ביום שייכנסו אלינו צבעים חדשים? מה נגיד להם? 
ואיך בכלל נדע לתקשר?

אבל  להישאל,  צריכות  בהחלט  והן  אמתיות  שאלות  אלו 
התשובה פשוטה. 

הנה הסוד שלי והוא פשוט מאוד: "רק בלב אפשר לראות היטב... 
כי מה שחשוב באמת סמוי מן העין" )הנסיך הקטן(.

בואו ננסה לפתוח את הלב, להסיר מחסומים, למחוק את מאות 
הדעות הקדומות שאיפסנו במשך שנים בחלק האחורי של מוח.

בואו נתחיל מחדש.

תארי לעצמך סיטואציה שבה את, קומונרית ירוקה, מהלכת לך 
ברחוב הירוק בדרך לסניף הירוק שלך. 

ומלא-מלא חניכים ירוקים הולכים סביבך.

צהוב  חניך  לו  יושב  הירוק,  לעץ  מתחת  לכביש,  מעבר  ושם, 
ומדבר במילים צהובות.

דמייני מצב שבו את, הירוקה, פונה לילד הצהוב ומדברת אתו... 
ממש מדברת.

בשפה שהיא לא ירוקה ולא צהובה. בשפה של שניכם יחד. 

כי כבר הכרתם קודם, ואנשים צהובים בכלל לא מפחידים אותך. 

להפך.

וברחוב שלך יש המון צבעים, ופתאום את רואה המון גוונים של 
אנשים, וזה בכלל לא מוזר. זה טבעי כל כך ונעים והרמוני.

וזה קרוב... ואנחנו כמעט שם.

בואו נשכיל לזכור שהיופי הוא במגוון,

שיש 301,000 ילדים כחולים שמחכים לנו.

שהרווח שלהם הוא הרווח שלנו.

אם נבין שילד סגול למשל בתוך השבט הירוק שלנו יעזור לנו 
להכיר את עצמנו טוב יותר, להיפתח למחשבות חדשות, ירוקות 

וסגולות.

הוא יחשוף לפנינו עולם שלא הכרנו קודם. 

ילמד  הסגול  הילד  מרהיבים.  בצבעים  הלב  את  לנו  יצבע  הוא 
אותנו שהשוני אינו מפחיד.

הוא לא יספר לנו שהוא ירוק, כי הוא לא. הוא פשוט סגול. 

והוא ירצה שנזכור את זה ונכיל גם את זה.

את  ולראות  המשקפיים  את  קצת  לנקות  לנו  יעזור  הוא  אבל 
השוני כשיש שוני, את השווה כשהוא קיים.

הילד הסגול יהפוך אותנו לאנשים בריאים וטובים יותר.

אנשים  של  בשפה  ונדבר  השונים  במקומות  נחפש  רק  אם 
כחולים וירוקים וצהובים.

אם רק נפקח את העיניים וניתן לצבעים להיכנס לנו ללב, נהפוך 
את הבית שלנו למקום צבעוני, מואר ומאיר יותר.

כשאנחנו יוצאים להגדיל את השבט, בואו נעשה את זה טוב.

בואו נצבע את העולם.

בואו נשנה מציאות.

אנשים ירוקים - המשך
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השבטמגדילים את

על פי אוריה חזן, רמ"ח חינוך מיוחד
ירוקים וכחולים – כאחד

על הפסוק "הּוא ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן" )שמות לה, לד(, רש"י מפרש: "משבט דן מן הירודין שבשבטים מבני השפחות, והשווהו 
המקום לבצלאל למלאכת המשכן והוא מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר ולא ניכר שוע לפני דל". 

האדמו"ר השביעי של חב"ד מסביר שאת מלאכת בניית המשכן, שהתחילה ממחצית השקל, שכולם שווים בה, חייבים לעשות הכול בלי 
שום הבדל, ואי-אפשר לומר שיש מישהו שאינו קשור להשראת השכינה בישראל.

ואם אנחנו מדברים על 'מגדילים את השבט' – איך לדעתכם פירושו של האדמו"ר מדבר אלינו?

"אני יודע שאני לא ילד בן עשר רגיל, טוב, ברור, אני 
אני  גלידה.  אוכל  אני  הרגילים.  הדברים  כל  את  עושה 
רוכב על אופניים. אני משחק בכדור. יש לי אקס-בוקס.  
גם  ואני  לרגיל.  אותי  הופכים  כנראה,  כאלה,  דברים 
רגילים  שילדים  יודע  אני  אבל  מבפנים.  רגיל.  מרגיש 
לא גורמים לילדים רגילים אחרים לברוח מהם בצרחות 
לא  רגילים  שבילדים  יודע  ואני  המשחקים.  במגרש 

נועצים מבטים כל הזמן.

משאלה  מקבל  והייתי  קסמים  מנורת  מוצא  הייתי  אם 
אחת, הייתי מבקש שיהיו לי פנים נורמליות שאף אחד 

בכלל לא שם לב אליהן.

הייתי מבקש שאוכל ללכת ברחוב בלי שאנשים, ברגע 
שהם רק רואים אותי, יעשו את הקטע הזה של להביט 

לצד השני. 

אני אגיד לכם מה דעתי: אני לא רגיל – בגלל שאף אחד 
לא חושב שאני רגיל! זאת הסיבה היחידה" 

)מתוך הספר 'פלא'(

אולי הסיפור על האיש הירוק נשמע מוזר, אולי קצת ילדותי. עולם שלם של אנשים ירוקים?! הייתכן? אבל למרבה הפלא אנחנו לא 
רחוקים משם. אנחנו ירוקים, החברים שלנו ירוקים, אנחנו חושבים מחשבות ירוקות ומדברים בשפה של אנשים ירוקים. לכן אך טבעי 
שכשנצא להגדיל את השבט נתור אחר אנשים שהם כמונו, ירוקים, ואולי אפילו לא נבחין במי שהוא אחר. אולי. אם נפתח את עצמנו 
לצבע חדש זה יעזור לנו להכיר את עצמנו טוב יותר, להיפתח למחשבות חדשות, להיחשף לעולם שלא הכרנו קודם.  אם רק נחפש 
במקומות השונים ונדבר בשפה של אנשים כחולים וירוקים וצהובים, אם רק נפקח את העיניים וניתן לצבעים להיכנס לנו ללב, נהפוך 

את הבית שלנו למקום צבעוני, מואר ומאיר יותר.

 מה לדעתכם מגדיר אדם 'רגיל' או 'לא רגיל'? למי יש זכות בעיניכם להגדיר את בני האדם ולקטלגם לקטגוריות הללו?

בשנת 1978 כתב יהונתן גפן סיפור על איש אחד ירוק שגר בעיר ירוקה:

וחלונות  ירוקה  דלת  עם  ירוק  בבית  גר  הירוק  "האיש 
ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים ובלילות 
הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים-

ירוקים.  יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים 
ראשו  על  ירוקים,  ומכנסיים  ירוקה  חולצה  לבש  ירוקות, 
חבש כובע ירוק ויצא החוצה.  האיש הירוק נכנס לאוטו 
הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד 

פרחים  המון  שני  ומצד  ירוק  ים  האיש  ראה  הכביש  של 
ירוקים.  זה היה יום יפה, והאיש הירוק שמח ושר שירים 
ירוקים ועשן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק.  ואז ראה האיש 
הירוק, שעל שפת הכביש עומד איש כחול.  האיש הירוק 
עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול :'היי, 
איש כחול, מה אתה עושה פה?' 'אני?' אמר האיש הכחול, 

'אני מסיפור אחר'".

 האם אתם רואים יתרון או חסרון בלחיות במציאות שמכילה רק את הצבע שלכם? מדוע?

  האם לדעתכם צריך להקים בסניף מסגרת מיוחדת בשביל החבר'ה האלה, כמו שבטי יובל, 
או שהם צריכים להיות במסגרת הרגילה כמו כל חניך או חב"בניק אחר?

17 מגדילים את השבט   |   

5 ׳  ס מ ד  ו מ י ל



השבטמגדילים את

יובל אהלי, רכז הדרכה מחוז דרום

העכברים שמגדילים את השבט

שני עכברים שונים מיוצגים בשיר; כל אחד שונה מחברו. העכבר 
האחד מתעניין בלילות העיר, בבניינים, באורות ובריצה, ולעומתו 
חברו מתעניין בריחות השדה, בשקט וברוגע של הכפר. מסקנת 
השיר היא שילוב של השניים, "יש בי מזה וגם מזה, יש בי שניהם", 
ולפי דעתי צריך לשאול: איך אפשר ליצור אדם שלם בצורה הזו? 
האם אנחנו מחנכים את חניכינו לחצי-חצי? האם בעצמנו אנחנו 
מבקשים להיותa שלמים עם תפיסת עולמנו ועם מה שיש בנו, או 

שאנחנו מחפשים שיהיה בנו גם וגם?

התפיסה האחרת מוצגת בגמרא:

אני  לומר[  יבנה  חכמי  ]=רגילים  דיבנה  דרבנן  בפומייהו  "מרגלא 
אני  בשדה  מלאכתו  והוא  בעיר  מלאכתי  אני  בריה  וחברי  בריה 
משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו כשם שהוא אינו מתגדר 
במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו ושמא תאמר אני מרבה 
והוא ממעיט שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו 

לשמים" )ברכות יז ע"א(.

חכמי יבנה ידעו על מה הם מדברים. הם הגיעו ליבנה אחרי חורבן 
הבית השני, אחרי שעם ישראל לא הצליח להתייחס בכבוד זה 
לזה, אחרי שלא הצליחו לחיות יחד. רגעים ספורים לפני חורבן 
הבית עומד רבן יוחנן בן זכאי ומבקש את יבנה וחכמיה כדי לבנות 
מחדש את עולם התורה, את תפיסת העולם היהודית. דווקא הם 

מציבים לנו תפיסת עולם אחרת מאותם שני עכברים.

לפי חכמי יבנה, כל אחד הוא ברייה בפני עצמו, לכל אחד כוחות 
ויש  בעיר  שמלאכתם  אנשים  יש  רעהו.  משל  ושונים  אחרים 
הכפר.  ועכבר  העיר  עכבר  כמו  ממש  בשדה,  אנשים שמלאכתם 
ניסו לטשטש  ולא  ההבדל  את  הבינו  חכמים  לשיר  בניגוד  אבל 
בין שניהם אלא שימרו את הכוחות שיש  ניסו לשלב  לא  אותו, 
לכל אחד  נכנס אל תוך מלאכת חברו,  ואף אחד לא  בכל אחד 

מהם – המקום שלו.

עולם התורה אינו מבקש מאתנו לייצר אנשים זהים; הוא מבקש 
מאתנו ליצור מציאות שבה כל אחד ואחד מוצא את המקום שלו 
בעולם התורה, מוצא את הכוחות שאתם הוא מגלה את הקב"ה 
בעולמו–עולמנו. הגדלת השבט מבקשת מאתנו בראש ובראשונה 
להבין שאין שום מטרה שכולם 'יהיו אותו דבר', שכולם יהיו זהים, 
יש לנו מטרה שעולם התורה שלנו יהיה רחב דיו כדי לדעת להכיל 

את כולם, עם כל הכוחות.

אבל חכמי יבנה לא הסתפקו בזה אלא גם ענו על השאלה – איך 
עושים את זה? מה הפריצה שאנחנו צריכים לעשות בנפש שלנו 

כדי להצליח להכיל בתוכנו את כל הכוחות, את כל החניכים?

בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מושג 'השבט' אנחנו מדמיינים 
השבט  על  מסתכלים  כלל  בדרך  אנחנו  אחת.  אנשים  קבוצת 
'מלמעלה', כיחידה אחת, ואיננו מתרכזים באופן אישי בכל חניך 
וחניכה. האתגר המרכזי ברצון שלנו להגדיל את השבט אינו רק 
להגדיל את הקבוצה אלא גם ובעיקר לייצר אווירה בשבט שבה 
כל אחד ואחת מרגישים שיש להם מקום, אווירה שבה לכל חניך 

וחניכה יש יכולת לדבר וגם יכולת להקשיב, להכיל ולקבל.

הופכים  ואיך  בכלל  בשבט  כזו  אווירה  יוצרים  איך  להבין  כדי 
עולם  תפיסות  בשתי  לעיין  ננסה  בפרט,  כאלה  אנשים  להיות 
מבקשת  והאחרת  משולב  אדם  לייצר  מבקשת  האחת   – שונות 

לייצר עולם שלם שבתוכו אנשים שלמים.

מאיר  של  בשירו  נסתכל  הראשונה  העולם  בתפיסת  לעיין  כדי 
בנאי, 'וביניהם':

כך עכבר העיר 
לי מספר, בין בניינים 

שהלילות שבעירו 
הם החיים 

ועכבר הכפר 
 בתוך שדה, 
כך לי אמר: 
 ריח מתוק 

של פרדסים 
זה העיקר. 

וביניהם, וביניהם, 
אני הולך ואז חוזר 

יש בי מזה, וגם מזה, 
יש בי שניהם 

אז עכבר הכפר, 
על השקיעות הוא 

מספר 
וידידו, זה מהעיר, 

שוב ממהר. 

וביניהם, וביניהם, 
אני הולך ואז חוזר 

יש בי מזה, וגם מזה, 
יש בי שניהם 

וביניהם, וביניהם, 
 על שפת הים
שקט מוצא 

ואז ברחוב סתם נהנה, 
יש בי את זה
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תשובתם של חכמי יבנה פשוטה: "אחד המרבה ואחד הממעיט 
על  להיות  צריכה  שלנו  העבודה  לשמים".  לבו  שיכוין  ובלבד 
כל  על  וחניכה,  חניך  כל  על  פנימה  להסתכל  שלנו  היכולת 
אדם – ולראות בו את הקב"ה. לא לראות במה הוא שונה ממני 
אלא דווקא להתאמץ לראות איך בשנינו מתגלה צלם אלוקים 
שבאדם. איך שנינו, עם הכוחות השונים שבנו, מגלים את שם 

ה' בעולם.

ברחוב  אותו  לוין מסופר שאמר לאדם שפגש  אריה  ר'  על  גם 
ללא כיפה: "אני נמוך, אני לא רואה את מה שיש לך על הראש, 

העיניים שלי מכוונות אל הלב..."

הרב אברהם צוקרמן מסביר את הפסוק "ַוִּיְהיּו ְבֵני ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן 
ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת" )בראשית ט, יח( בדברים הנפלאים האלה:

אחד  וכל  מזה,  זה  שונים  נח  בני  היו  לתיבה  כניסתם  "לפני 
ואחד מהם היה עולם בפני עצמו. אך לאחר שנה שלמה שהיו 
סגורים בתיבה וראו את המבול, לכאורה היה צריך להיות שינוי 
במחשבותיהם ובמעשיהם, והיינו מצפים ששלושתם יהיו בעלי 
תפיסה אחת וחשיבה אחת. לכן אומרת התורה 'ויהיו בני נח' – 

הם נשארו שלוש הוויות שונות".

המטרה שלנו היא לייצר שבט אחד שלם, חבורה אחת שלמה, 
אבל לא חבורה הגורמת לחבריה לאבד את זהותם או לטשטשה 
כוחותיו  מלוא  את  מגלה  אחד  כל  שבה  חבורה  דווקא  אלא 
שלו  את השבט  ולהפוך  יותר  גדול  להיות  כדי  בהם  ומשתמש 

לגדול יותר.

ה' עמכם!
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השבטמגדילים את

על פי יובל אהלי, רכז הדרכה מחוז דרום

העכברים שמגדילים את השבט

 כך עכבר העיר
לי מספר, בין בניינים 

שהלילות שבעירו הם החיים 

ועכבר הכפר 
בתוך שדה, כך לי אמר: 

ריח מתוק של פרדסים זה העיקר. 

וביניהם, וביניהם, אני הולך ואז חוזר 
יש בי מזה, וגם מזה, יש בי שניהם 

אז עכבר הכפר, 
על השקיעות הוא מספר 

וידידו, זה מהעיר, שוב ממהר. 

וביניהם, וביניהם, אני הולך ואז חוזר 
יש בי מזה, וגם מזה,יש בי שניהם 

וביניהם, וביניהם, 
על שפת הים שקט מוצא 

ואז ברחוב סתם נהנה, יש בי את זה

מאיר בנאי בשירו מציג שני עכברים; כל אחד 
בתחומים  מתעניין  אחד  כל  מחברו,  שונה 
של  שהשילוב  היא  השיר  מסקנת  אחרים. 
וגם מזה,  "יש בי מזה  השניים הוא אידאלי, 

יש בי שניהם".

 האם אתם מסכימים עם מסקנת השיר? האם אנחנו צריכים לחנך ל'גם וגם', או שאולי אנו צריכים להיות 
שלמים עם תפיסת עולמנו ועם מה שיש בנו, ולא להיות 'חצי חצי'...?

מהי תפיסת העולם של חכמי יבנה על פי הגמרא? 
 במה לדעתכם שונה תפיסה זו מהתפיסה המתבטאת בשירו של מאיר בנאי?

ואחרים  בעיר  שמלאכתם  אנשים  יש  רעהו.  משל  ושונים  אחרים  כוחות  אחד  לכל  עצמו,  בפני  ברייה  הוא  אחד  כל  יבנה,  חכמי  לפי 
שמלאכתם בשדה, ממש כמו עכבר העיר ועכבר הכפר. אבל בניגוד לשיר הבינו חכמים את ההבדל ולא ניסו לטשטש אותו, לא ניסו לשלב 

בין שניהם אלא שימרו את הכוחות שיש בכל אחד – ואיש לא נכנס אל תוך מלאכת חברו, לכל אחד מהם המקום שלו.

יבנה  חכמי  ]=רגילים  דיבנה  דרבנן  בפומייהו  "מרגלא 
והוא  לומר[ אני בריה וחברי בריה אני מלאכתי בעיר 
משכים  והוא  למלאכתי  משכים  אני  בשדה  מלאכתו 
אני  כך  במלאכתי  מתגדר  אינו  שהוא  כשם  למלאכתו 

והוא  מרבה  אני  תאמר  ושמא  במלאכתו  מתגדר  איני 
ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  אחד  שנינו  ממעיט 

שיכוין לבו לשמים"

)ברכות יז ע"א(

  איך לדעתכם אפשר לעשות את זה? איך אפשר להצליח להכיל את כל הכוחות המיוחדים, את כל החניכים? 
איך אפשר לתת אווירה שלכל אחד יש את המקום שלו? 

 נסו לחזור לגמרא ולהבין את תשובתם של חכמי יבנה: "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים".

"ַוִּיְהיּו ְבֵני ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת" )בראשית ט, יח(. הרב אברהם צוקרמן מסביר פסוק זה:

"לפני כניסתם לתיבה היו בני נח שונים זה מזה, וכל אחד ואחד מהם היה עולם בפני עצמו. אך לאחר שנה שלמה שהיו סגורים בתיבה 
וראו את המבול, לכאורה היה צריך להיות שינוי במחשבותיהם ובמעשיהם, והיינו מצפים ששלושתם יהיו בעלי תפיסה אחת וחשיבה 

אחת. לכן אומרת התורה 'ויהיו בני נח' – הם נשארו שלוש הוויות שונות".
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השבטמגדילים את

 אלחנן שטיגליץ, ראש מחלקת הדרכה
להגדיל את ההכלה

כשאנו  במיוחד  בו,  להעמיק  לנו  שראוי  סיפור  מסופר  בגמרא 
נדרשים להתעמק בנושא 'מגדילים את השבט':

"מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה. 
לא נכנסו חכמים לבקרו,  ונכנס רבי עקיבא לבקרו, 

ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו, חיה. 
אמר לו: רבי, החייתני. 
 יצא רבי עקיבא ודרש: 

כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים" 

)נדרים מ ע"א(

עקיבא,  רבי  של  אחד  תלמיד  חלה  תלמידיו  אלף   24 מתוך 
והגמרא מוסיפה מידע ואומרת שלא רק שהוא חלה, חכמים לא 

נכנסו לבקרו. ומדוע לא נכנסו לבקרו? 

אפשר לחשוב על הרבה סיבות כאלה ואחרות, אך מה שמטריד 
יותר מכל התירוצים הוא עצם הקביעה של הגמרא שחכמים לא 
נכנסים  אינם  וחבריו  בבית,  חולה  שוכב  תלמיד  לבקרו.  נכנסו 

לבקרו מתוך החלטה מודעת, לא מתוך שכחה. 

נכנס  עקיבא  שרבי  רק  ולא  לבקרו.  נכנס  עקיבא  רבי  ואולם 
לבקרו, רבי עקיבא נכנס ומנקה את הבית, מטאטא את הרצפה, 

מסדר את הדברים – וממילא התלמיד נרפא. 

'מה נשמע?'; הוא  ואינו שואל  רבי עקיבא נכנס לבית תלמידו, 
רואה אותו שוכב בבית מלוכלך, וללא מילים מנקה את הבית. 

מילה אחת אומר לו תלמידו – "החייתני". השבת אותי לחיים. 

ומה היה קורה לתלמידו של רבי עקיבא אילולא בא רבו לבקרו? 
ללכת  שלא  חכמים  של  בהחלטה  הסיפור  מסתיים  היה  איך 

לבקר תלמיד חולה? 

משום כך יוצא רבי עקיבא ודורש שכל מי שאינו מבקר חולים 
כאילו שופך דמים. דם החולה הנמצא באפלה לבדו הוא על ידיו 

של מי שמחויב לבקרו ולא ביקרו. 

נרחיב את המושג  הגמרא הזאת מטלטלת מאוד, מכיוון שאם 
אחד  שבכל  הרי  האחרונים,  בדורות  שהורחב  כפי  'חולים' 
מהשבטים שלנו יש חולים. יש חניכים החולים בכל מיני מחלות, 
והשאלה הנוקבת שרבי עקיבא דורש מאתנו היא האם אנחנו 
ולא רק לבקרם: האם אנחנו עומדים לעשות  הולכים לבקרם, 
דברים שיכולים לשנות את פני המציאות של החניכים שלנו? 
האם אנחנו נמצאים אתם בכאבם? האם אנחנו מאפשרים להם 

להיפתח ולדבר על הכאב שלהם?

רבי עקיבא בוחר להיכנס לבקר את תלמידו, ובמעשיו לחנך את 
כל תלמידיו העתידים להיות החכמים הבאים של עם ישראל. 

הרב אינו רק מעביר התורה, המחנך אינו רק מי שצריך להביא 
את תלמידו ממקום למקום אלא הוא צריך לכוון גם את הגדילה 
והמכיל  הנכון  המקום  את  יקבלו  שחניכיו  לוודא  והצמיחה, 

בעבורם כדי שיצמחו להיות מי שהם. 

אנחנו זוכרים את הגמרא שמסופר בה על תלמידי רבי עקיבא: 
"אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת 
זה  נהגו כבוד  וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא  עד אנטיפרס 

לזה והיה העולם שמם" )יבמות סב ע"ב(.

בלבד:  אחת  מסיבה  אחד  זמן  בפרק  מתו  תלמידים  אלף   24
זה בזה?  נהגו  זה בזה. מה הכבוד שלא  מפני שלא נהגו כבוד 
הכבוד הוא ההבנה שלא חשוב מהי מדרגתי או רמתי הרוחנית 
או הפיזית, יש באדם שמולי ערך שאין בי, וממילא יש לי חובה 

ואחריות ללמוד ממנו ולתת לו את מקומו הראוי לו. 

לכבד אדם זה לתת לו מקום, כובד, משקל, וממילא לתת לו את 
היחס המגיע לו. 

בגמרא מתואר שתלמידי רבי עקיבא לא למדו מרבם את המסר, 
ועקב כך היה העולם כולו שמם, כי כשאין כבוד אין אפשרות 
לבני האדם להתקיים וממילא העולם כולו נהפך לשממה אחת 
איומה, עד שרבי עקיבא הקים מחדש את עולם התורה מחמישה 
תלמידים. הגמרא הזו מעמידה מולנו תמרור אזהרה ברור מאוד: 
ביותר  והרחוק  ולו הקטן  אסור לנו להתעלם מהחניכים שלנו, 
שבהם, כי מכל אחד מהם יש לנו מה ללמוד ולכן מוטלת עלינו 

החובה לכבד כל אחד ואחד מהם.

ביותר  הגדולה  הבעיה  עם  להתעמת  עקיבא  בני  בחרה  השנה 
שאנו  מהבעיות  להרבה  המקור  הוא  השבט  השבט.   – שלה 
מתמודדים עמן. הרבה פעמים אנחנו מנסים להעצים את השבט 
הגדולים  למסרים  מגיעים  איננו  דבר  ובסופו של  אותו,  ולגבש 

שאנחנו מאמינים בהם. 

סיפורים אלו על רבי עקיבא מחנכים אותנו שאם לא ניכנס לחיי 
את  זה  ולכבד  זה  עם  זה  לדבר  להם  ונאפשר  שלנו  החניכים 
זה, לא נצליח לבנות שבטים חזקים שיוכלו להעמיק במסרים 

שנרצה להעמיק אתם.

נותר לנו רק להתפלל כתפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק:

"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד 
מעלת חברנו  ולא חסרונם.

ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, 
ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה, 
ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך, 

שיהא הכול נחת אליך".
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השבטמגדילים את

 על פי אלחנן שטיגליץ, ראש מחלקת הדרכה
להגדיל את ההכלה

"מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה. 
לא נכנסו חכמים לבקרו,  ונכנס רבי עקיבא לבקרו, 

ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו, חיה.  אמר לו: רבי, החייתני. 
 יצא רבי עקיבא ודרש: כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים"

 )נדרים מ ע"א(

  מדוע ר' עקיבא מדמה את מי שאינו מבקר חולים לשופך דמים? 
 זוהי השוואה קשה מאוד... חשבו על עצמכם- אם לא הלכתם לבקר את חברכם שחלה, 

האם אפשר להשוות מעשה זה לשפיכות דמים?

ר' עקיבא, בניגוד לשאר החכמים, מבין כי אם יש לו אפילו תלמיד אחד חולה מתוך 24,000, יש לו מחויבות ללכת לבקרו. וכפי המתואר 
בגמרא, אנו מבינים כי אין זה סתם ביקור והתעניינות בשלום התלמיד אלא ר' עקיבא פועל בביתו ועושה דברים כדי לשנות את המציאות, 

כדי להבריא את תלמידו. ר' עקיבא מלמד אותנו שדם החולה הנמצא באפלה לבדו הוא על ידי מי שמחויב לבקרו ולא ביקרו. 

 "אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס
וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם" )יבמות סב ע"ב(.

 מה דומה בשני המקורות שראינו?  איך אנחנו יכולים לתקן את הסיבה למות תלמידי ר' עקיבא? 

איפה היא נוגעת אלינו כשמדברים על להגדיל את השבט?

נהיגת כבוד בחבר אינה רק להתייחס אליו יפה ולהתעניין בשלומו אלא ההבנה שלא חשוב מהי מדרגתי או רמתי הרוחנית או הפיזית; 
יש באדם שמולי ערך שאין בי, וממילא יש לי חובה ואחריות ללמוד ממנו ולתת לו את מקומו הראוי לו – ודבר זה יחייב אותי לפעול 

ולשנות במציאות. 

"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם.
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,
ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה,
ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך,

שיהא הכול נחת אליך".

ר' אלימלך מליז'נסק כתב תפילה מיוחדת וחשובה זו שתלווה אותנו תמיד.

 מה יעזור לכם להצליח להתבונן באחרים באמת ובעומק, לכבד ולאהוב כל חניך וחניכה?
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השבטמגדילים את

כ-12  לקלוט  גר  אני  שבו  ביישוב  החליטו  משנה  יותר  קצת  לפני 
משפחות מצרפת. ההתרגשות ניכרה, שותפות בקיבוץ גלויות נשמעה 
כמו משהו שכדאי להקריב למענו הרבה. השיא היה כשהעולים הגיעו 
במיוחד מצרפת לראות את היישוב ולהתרשם מהאנשים שגרים בו. 
האמת? עשינו רושם טוב, ואף יותר מכך... מתברר שהיו יותר משפחות 

שרצו להתיישב אצלנו ממספר הדירות הפנויות. 

אין ספק שבחברה הישראלית יש רגש חם כלפי מי שבחרו לעזוב 
את כל חייהם בגולה ולעלות לארץ ישראל. אך אם נודה על האמת, 
העלייה מרגשת אותנו – קליטת העלייה מרגשת אותנו פחות. מהר 
מאוד היהודים המסורים שעלו לארץ וציפו להיות חלק מהחברה 
הישראלית הופכים להיות 'הצרפתי', 'הרוסי' או 'האתיופי'. למה זה 
קורה לנו? מדוע אנו כה נרגשים לקבל את פניהם בשדה התעופה 
להגדלת  זה קשור  ואיך  כאחרים?!  אותם  מתייגים  מאוד  אך מהר 

השבט שלי בסניף? 

לב  לפעימות  מכורים  להתרגש,  אוהבים  אנחנו  פשוטה.  האמת 
מואצות, לדמעה המבצבצת בזווית העין, לדרמות, לסיפורים. ממה 
אנחנו נסערים פחות? משגרה, מיום אפור וצפוי, מפעולות קטנות 
את  עליהם  לשים  ויודעים  אותן  רואים  אנו  תמיד  שלא  ושקטות 

האצבע. 

את  התנועה,  את  להגדיל  למטרה  לה  שמה  עקיבא  בני  השנה 
הגענו אליהם, להצליח  למגזרים חדשים שטרם  לפרוץ  השבטים, 
לראות את הילדים השקטים, השקופים, שמחכים שמישהו ידפוק 

להם בדלת ויזמין אותם. 

שאפשר  משימה  אווירת  מייצר  הרפתקני,  נשמע  מדליק!  באמת  וזה 
גם  זה  אך  נכשלתי?  או  הצלחתי   – הפשוטה  בשאלה  אותה  למדוד 
מדליק כמה נורות אדומות שאנו מוכרחים להיערך אליהן בהתאם ויותר 
מכך להכין את עצמנו ואת החניכים שלנו לקבל את החניכים החדשים:

פתיחות – כאשר חניך חדש מגיע חברי השבט יקבלו אותו במקום 
שבו הוא נמצא, לא ינסו לגרום לו לוותר על מי שהוא אלא ירחיבו 
את המעגל שלהם לגוון אחר. התביעה לשינוי נדרשת דווקא מהרוב 

החזק ולא מהיחיד החלש. 

שוויון – חניך שמצטרף לשבט מקווה לקבל יחס רגיל, להיות שווה 
בין שווים. אין הוא מעוניין ברחמים או ביחס מועדף. ראשית, משום 
שזה משפיל וגורם לירידה בדימוי העצמי שלו. שנית, כי קטלוג אדם 

אינו חינוכי ואינו מקדם איש. 

אמון – טבעו של האדם הוא לחשוד תחילה ורק אחר כך להביע 
אמון במישהו חדש או במשהו חדש. הקסם באמון הוא שהוא מייצר 
גורר אמון. לא כססמה אלא להאמין באחר למרות  הדדיות, אמון 

שהוא לא מוכר ולא ידוע. 

מאור פנים – כשמישהו חדש מגיע האירו לו פנים, חייכו – זה בחינם. 
גשו אליו, הציגו עצמכם, תנו טפיחה על השכם, גלו עניין, אל תציקו 

אלא בנועם ובחן. הוא יבוא שוב, זה בטוח. 

פרחים  כמו  נפתחים  אנשים  זמן,  דורשים  שינויים   – סבלנות 
זמן  מידת  נדרש  חדשים  לחניכים  ואור.  חום  להם  כשמעניקים 
מנסים  ופחדים,  חששות  מלאי  זר  למקום  מגיעים  הם  מסוימת, 
וטקסים שהם  הרגלים  ללמוד שפה חדשה,  על אחרים,  להתחבב 

לא מכירים. היו סבלניים. אל תמדדו אותם, העניקו להם חום ואור 
– והשאר כבר יבוא. 

בטח רבים שואלים את עצמם: בשביל מה אנחנו צריכים את זה? 
שלי";  החניכים  עם  טובה  היכרות  לי  יש  שנה,  כבר  מדריכה  "אני 
"אני מדריך חדש, עוד לא התאפסתי על החניכים הקיימים – מה 
לי ולגיוס חניכים אחרים?"; "אני גם ככה לא מצליח להשתלט על 

החניכים הקיימים, אז להביא חדשים?!"

על  משתלטת  שאיננה  מחליטה  ישראל  שמדינת  בדמיונכם  שוו 
האזרחים שלה, אינה עושה דייה כדי לספק להם שירותים טובים 
וצרכים בסיסיים, מצוקת הדיור פושה בכל מקום, ולכן יש להתמקד 
עולים  להביא  ולא  בחברה  הקיימים  השסעים  בין  בגישור  קודם 
חדשים שיגבירו את הקיטוב, שגם כך הולך ומעמיק. ''יהודי צרפת, 
קודמים!  עירך  עניי  מצטערים!  אנחנו  ומרוקו!  אתיופיה  בלגיה, 
ולאחר  פנימה, לאזרחי המדינה,  נפנה את המשאבים שלנו  קודם 
למיליוני  יאמרו  כך  מחדש",  המדינה  שערי  פתיחת  על  נודיע  מכן 

היהודים ברחבי העולם. 

כשיש  ידיים  בחיבוק  לשבת  אפשר  האם  חושבים?  הייתם  מה 
התבוללות כה קשה? האם נוכל לעמוד מנגד אל מול האנטישמיות 
הגואה?! האם נדאג קודם לעצמנו לפני שנפעל למען אחרים? ודאי 

שלא. 

ואולם אל לנו לבטל את הקשיים שיש בקליטת עולים, או לענייננו 
בבד  ובד  חניכים  לגייס  אפשר  כיצד  כן,  אם  חדשים.  חניכים   –
לשמר את הקיים ולשפרו? המשימה לא פשוטה, חברים, אך החיים 
מורכבים. אין הם צבועים צבע אחיד, הם דורשים שילוב משימות 
ואיזון מגוון שלהן. זוהי בעצם דרכנו, לא? לדעת לשלב בין עולמות, 
להכיל מגוון רחב של אידאלים לא מתוך פשרנות אלא דווקא מתוך 

עצמה וחוזק. 

אם אנו מאמינים בדרכנו, אם אנו חפצים בטובת עם ישראל על כל 
גווניו וצבעיו, אנו מוכרחים להבין שאף על פי שיש לנו סיבות טובות 
וילדה  ילד  בכל  רואים  אנו  האין,  אחר  לחפש  ולא  ביש  להשקיע 
וילדה  ילד  להם;  מחויבים  שאנו  וילדה  ילד  לשבט  אופציונליים 
לפחות  לכך  ראויים  הם  אותם.  ותעצים  שתגדל  לחברה  המחכים 

כמו הילד והילדה שכבר מגיעים לסניף, הם שווים בין שווים. 

קהל  לקבל  מתעייף  לא  כיצד  מלובביץ'  הרבי  את  שאלו  פעם 
על הרגליים, בסבלנות  כה ארוכות בעמידה  יום-יום במשך שעות 
וישירה  פשוטה  תשובה  השיב  הרב  אדם.  לכל  יפות  פנים  ובסבר 
– כשסופרים יהלומים אין מתעייפים. ככה זה – יהודי הוא יהלום, 

אוצר. 

קלטו   – מכך  אך חשוב  חניכים חדשים,  הביאו  אוצרות,  מגלי  היו 
אותם. צרו את האווירה הנכונה בשבילם. זכרו, "בשביל העולם אתה 
יכול להיות סתם אחד, בשביל סתם אחד אתה יכול להיות העולם".

בהצלחה רבה, וקליטה נעימה!

אלחנן כהן – רכז הדרכה שרון שומרון

Hadracha.shso@gmail.com

אלחנן הכהן ששון, רכז הדרכה מחוז שרון שומרון

מגדילים את השבט, אתם קולטים?!
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השבטמגדילים את

על פי אלחנן הכהן ששון, רכז הדרכה מחוז שרון שומרון

מגדילים את השבט, אתם קולטים?!

 האם יש סתירה בין "עניי עירך קודמין" לבין "ואהבת לרעך כמוך"?

 האם העדפת "עניי עירנו" נכונה בכל מצב?

רבים ודאי שואלים את עצמם: "בשביל מה אני צריך להוסיף לשבט עוד ועוד?"; "אני מדריכה כבר שנה, יש לי היכרות טובה עם החניכים 
שלי"; "אני מדריך חדש, עוד לא התאפסתי על החניכים הקיימים – מה לי ולגיוס חניכים אחרים?"; "אני גם ככה לא מצליח להשתלט על 

החניכים הקיימים, אז להביא חדשים?!"

שוו בדמיונכם שמדינת ישראל מחליטה שאיננה משתלטת על האזרחים שלה, אינה עושה דייה כדי לספק להם שירותים טובים וצרכים 
ולא להביא עולים חדשים  בין השסעים הקיימים בחברה  ולכן יש להתמקד קודם בגישור  בסיסיים, מצוקת הדיור פושה בכל מקום, 
שיגבירו את הקיטוב, שגם כך הולך ומעמיק. ''יהודי צרפת, בלגיה, אתיופיה ומרוקו! אנחנו מצטערים! עניי עירך קודמים! קודם נפנה את 
המשאבים שלנו פנימה, לאזרחי המדינה, ולאחר מכן נודיע על פתיחת שערי המדינה מחדש", כך יאמרו למיליוני היהודים ברחבי העולם.

  האם אמירה כזו לגיטימית בעיניכם? האם אנו צריכים להתמקד בבעיות הקיימות בשבט
ורק אחר כך לצאת החוצה ולהביא חניכים חדשים?

כשאנחנו מדברים על 'מגדילים את השבט' אנחנו רוצים ליצור מציאות של פריצה למגזרים חדשים שטרם הגענו אליהם, להצליח לראות 
את הילדים השקטים, השקופים, שמחכים שמישהו ידפוק להם בדלת ויזמין אותם. אנחנו רוצים להצליח לקלוט באמת כל ילד וילדה 

המחכים לחברה שתגדל אותם ותעצים אותם; שירגישו שהם שווים בדיוק כמו כל חניך אחר בשבט. 

אף על פי שיש לנו סיבות טובות להשקיע ב'יש', במה שכבר קיים בשבט, אסור לנו להתעלם ממה שעוד אין ולא לחפשו. אולי ברגע שנבין 
שהילדים המחכים להיכנס פנימה הם חלק מ'עניי עירנו', לא תהיה לנו התלבטות והחובה כלפיהם תהיה ברורה.

אם כן, פרצו, צאו, חפשו, קלטו את החניכים החדשים בקליטה הטובה ביותר וזכרו: "בשביל העולם אתה יכול להיות סתם אחד, בשביל 
סתם אחד אתה להיות העולם".

העני  את  עמי  את  תלוה  כסף  'אם  יוסף:  רב  "דתני 
עני  קודם,  עמי   – ונכרי  עמי  כד(,  כב,  )שמות  עמך' 
ועשיר – עני קודם, ענייך ועניי עירך – ענייך קודמין, 

עניי עירך ועניי עיר אחרת – עניי עירך קודמין. 

רב  אמר  פשיטא!  קודם'  עמי  ונכרי  'עמי  מר:  אמר 
נחמן אמר לי הונא: לא נצרכא דאפילו לנכרי ברבית 

ולישראל בחנם" 

)בבא מציעא עא ע"א(

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ֲאִני ה'"
)ויקרא, יט, יח(
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השבטמגדילים את

 רוניה חדד, ראש מדרשת בני עקיבא
'תנו לגדול בשקט'

גיל. לעבור שלב. לגדול. לצאת מהמוכר למקום  לגדול. לעבור 
לגדול.  מעולם.  עשיתי  שלא  דברים  לעשות  לגדול.  ידוע.  לא 
לבחור  לגדול.  חדשים.  ולאנשים  חדשים  לעולמות  להתחבר 

להשתנות ולהתפתח. 

רבים  לגדול? אנחנו חולמים חלומות  עד כמה אנחנו מפחדים 
שני  בחובה  טומנת  הגדילה  להשתנות.  פוחדים  אבל  כך  כל 
והרצון להיפגש  נודע  – הפחד מהלא  קולות שהם כמו הפכים 

עם עולמות חדשים.

"פתאום הוא ניעור מבפנים, הוא שומע קולות /הם באים 
מתוך אבנים ומן החולות /הוא שומע נעימה רחוקה, צלילים 

מתקרבים /מים נוגעים בגופו מפיחים בו חיים 

הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצמוח /יש בו כאב גדול שייתן 
לו כוח /הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצמוח / משהו קורא 

 בפנים: יהיה לך כוח /לפרוץ אל החיים...

איש לא מבטיח לו כלום, העולם לא נחמד /לפרוץ בתוך 
הקשיים, להחזיק מעמד /הוא יכול לפרוץ גבולותיו או למות 

במוכר /יש יותר מדרך אחת להיות מאושר..."

 )רוצה לגדול / אסתר שמיר(

איזו עצמה יש בגדילה. משהו פנימי אינו מאפשר לנו להישאר 
להשתנות,  להתחדש,  מאתנו  דורש  אלא  ומצומצמים  קטנים 

להתרחב.

אחד,  גוף  בתוך  בתוכנו,  להכיל  בוחרים  כשאנו  יש  כוח  איזה 
עולמות שונים, מחשבות רחבות, אין-סוף חוויות.

"אני משודרג כשבא אחר, אורח – זה לא אני. נכנס מישהו אחר. 
הוא מביא איתו משהו שאין לי. זה יכול לשדרג אותי... זו הצעה 
האורח  של  העליונה  המדרגה  את  לקבל  אורחים:  בהכנסת 
איכות.  לו  שיש  החוץ.  מן  שבא  לגמרי,  שונה  משהו  לתוכנו. 
את  שלנו.  הגבולות  את   – שלנו  'הכלי'  את  להרחיב  הצעה  זו 
'גדולה  אחר.  אור  איתו  מביא  הוא  האפשרויות...  את  התודעה, 

הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה'" )הרב דוב זינגר(. 

מחלומות  האישיות,  מבניית  מעצמי,  מתחילה  הגדילה 
עם  באה  חדשה,  קומה  לבנות  להתרחב,  היכולת  וממחשבות. 
מולי,  ובין העומדים  ביני  הגדילה שפוגשת את האחר. החיבור 
ההקשבה האמתית, מכניסים לעולמי משהו חדש שעדיין אין לי, 
הם דורשים ממני למתוח את הפינות ולהכניס פנימה עולם יפה, 
שונה, מלא אור. המפגש עם עולם אחר מאפשר לי לפרוץ את 

גבולות הרגיל והמוכר ולהגדיל את הכלי שלי. 

בחיים אנחנו פוגשים הרבה אורחים וצריכים להחליט האם להניח 

להם להיכנס פנימה, לעולם שלנו, או לתת להם לעבור לידנו. 

גם  לקרות  יכול  הוא  אך  ביחידים,  קורה  האחר  עם  המפגש 
בחבורה. חבורה מביאה אתה כוח נוסף של שדרוג וגדילה, את 
קומת הציבור. הציבור מכיל את כל הרמות, את כל הרבדים, את 

כל הסוגים.

"אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן: מאי טעמא לא אתי מר לבי 
כנישתא לצלויי? אמר ליה: לא יכילנא. אמר ליה: לכנפי למר 

עשרה וליצלי. אמר ליה: טריחא לי מלתא. ולימא ליה מר 
לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר? 
אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: דאמר רבי יוחנן משום 
ר' שמעון בר יוחי מאי דכתיב 'ואני תפלתי לך ה' עת רצון' 

אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין" )ברכות ח ע"א(.

לבית  בא  לא  מר  מדוע  נחמן:  רב  את  יצחק  רבי  תרגום: שאל 
כנסת להתפלל? אמר לו )רב נחמן(: איני יכול )מפני החולשה(. 
אמר לו: יאספו מניין עשרה ויתפללו בביתו. אמר לו: קשה עליי 
לשליח  מר  ויאמר  לו:  אמר  לביתי.  הציבור  את  להטריח  הדבר 
הציבור שבזמן שהציבור מתפללים יבוא ויודיע לו )ויתפלל עם 
הציבור(? שאל אותו: מה מטרת כל ההשתדלות הזו? אמר לו: 
שאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בר יוחי מהו שכתוב 'ואני תפילתי 
לך ה' עת רצון' – מתי היא עת רצון, בשעה שהציבור מתפללים.

יפה  כמה  מהציבור.  חלק  להיות  כדי  ננקטים  רבים  מאמצים 
התפילה  במדבר,  הזריחה  מול  ביחיד  התפילה  להיות  יכולה 
השקטה, הבודדת שלי מול ריבונו של עולם, ובכל זאת אעשה 
הכול כדי להתפלל יחד, בחבורה, בציבור. ואם לא אוכל, אנסה 
להשתייך לפחות קצת מהדבר הגדול הזו, מהשעה הקדושה הזו 

שבה הציבור מתפלל. 

הרצון שלנו לגדול מחובר לרצון שלנו להיות שותפים למשהו 
– לציבור. להיות אחד מתוך חבורה שמכילה עולם מלא.  גדול 
ואולי זה בכלל לא עניין של רצון, זה כבר נפגש עם חובה... יש 
לנו חובה להיות חלק מציבור. אנחנו נדרשים להתפלל במניין. 
פרט  כל  מרחיבה  שלם,  עולם  יוצרת  מרבים  הבנויה  התפילה 
עוצר  אינו  הציבור  כוחו של  כוח שפותח שערי שמים.  ונותנת 

בשום מחסום, הוא חזק, הוא פורץ, הוא מגדל. 

הם  הגדילה.  קצב  את  שמאטים  שמפריעים,  אנשים  יש  בדרך 
מסתכלים על האחר באמירה שהוא עלול להקטין אותנו, אולי 
טובים  יש  לרמתנו,  לא  הוא  אתו,  נעשה  מה  לקלקל...  אפילו 

יותר... 

מהקטנים שמפחדים שנגדל נבקש בנחת: 
תנו לגדול בשקט. אתם מוזמנים להצטרף. 
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השבטמגדילים את

תנו לגדול בשקט
 על פי רוניה חדד, ראש מדרשת בני עקיבא 

 מדוע הרצון לגדול מביא אתו קשיים על האדם?

 נסו לחשוב - אילו דברים בחיים מאתגרים אתכם, ודווקא מתוך האתגר גם מגדלים אתכם?

 "פתאום הוא ניעור מבפנים, הוא שומע קולות 
 הם באים מתוך אבנים ומן החולות 

 הוא שומע נעימה רחוקה, צלילים מתקרבים 
מים נוגעים בגופו מפיחים בו חיים...

 הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצמוח 
 יש בו כאב גדול שייתן לו כוח 

 הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לצמוח 

 משהו קורא בפנים: יהיה לך כוח 
 לפרוץ אל החיים...

 איש לא מבטיח לו כלום, העולם לא נחמד 
 לפרוץ בתוך הקשיים, להחזיק מעמד 

 הוא יכול לפרוץ גבולותיו או למות במוכר 
יש יותר מדרך אחת להיות מאושר..."

 רוצה לגדול / אסתר שמיר(

הגדילה שלי מתחילה מעצמי, מבניית האישיות, מחלומות וממחשבות, אך כדי להוסיף קומה בגדילה שלי מוכרח להיות מפגש עם האחר. 
היכולת להתחבר, להקשיב באמת, להכיר עוד צלם אלוקים, מכניסה לעולמי משהו חדש שעדיין אין לי. נכון שהיא מלווה בקשיים, אך 

הם שבונים ומגדלים אותי. 

בחיים יש לי מפגש עם הרבה אורחים, והבחירה נתונה בידיי – האם להניח להם להיכנס פנימה, לעולם שלי, או לתת להם לעבור לידי. 

המפגש הזה יכול לקרות גם בחבורה ובציבור. מפגש כזה רק יעצים את הגדילה עוד יותר, כי הציבור מכיל את כל הרמות והסוגים, ולכן 
הוא מרחיב ומגדל כל פרט ויש בכוחו לפרוץ הכול.

נכנס  אני.  לא  זה   – אורח  אחר,  כשבא  משודרג  "אני 
יכול  זה  לי.  מישהו אחר. הוא מביא איתו משהו שאין 
את  לקבל  אורחים:  בהכנסת  הצעה  זו  אותי...  לשדרג 
שונה  משהו  לתוכנו.  האורח  של  העליונה  המדרגה 

לגמרי, שבא מן החוץ. שיש לו איכות. זו הצעה להרחיב 
את 'הכלי' שלנו – את הגבולות שלנו. את התודעה, את 
האפשרויות... הוא מביא איתו אור אחר. 'גדולה הכנסת 

אורחים מקבלת פני שכינה'"              )הרב דוב זינגר( 

 מדוע מפגש עם אדם אחר יכול לגדל אותי?

שאל רבי יצחק את רב נחמן: מדוע מר לא בא לבית כנסת 
להתפלל? אמר לו )רב נחמן(: איני יכול )מפני החולשה(. 
אמר לו: יאספו מניין עשרה ויתפללו בביתו. אמר לו: קשה 
עליי הדבר להטריח את הציבור לביתי. אמר לו: ויאמר מר 
לשליח הציבור שבזמן שהציבור מתפללים יבוא ויודיע לו 

)ויתפלל עם הציבור(? שאל אותו: מה מטרת כל ההשתדלות 
הזו? אמר לו: שאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בר יוחי מהו 
שכתוב 'ואני תפילתי לך ה' עת רצון' – מתי היא עת רצון, 

בשעה שהציבור מתפללים )תרגום ברכות ח ע"א(.

  ר' יצחק מתאמץ בכל כוחו כדי שרב נחמן לא יפסיד תפילה בציבור. מה כה מיוחד בתפילה בציבור? 
מדוע תפילה בציבור היא חובה, בעוד טמונות בה סכנות שאין בתפילת יחיד, כמו חוסר כוונה והתחברות?
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השבטמגדילים את

יעל רייס, רכזת גרעיני יונתן
יחד שבטי ישראל

ולא ממש סיני(  מספרים על חכם סיני )תכלס, הוא לא היה חכם 
באמת  העולם. משהו  מכל  חיים  בעלי  מיוחד של  אי  ליצור  שרצה 
ושואג,  נוער  וגם קול  גדול. הוא הוציא קול קורא  מרשים, עצמתי, 
כנף  בעלי  ובאו  התקבצו  לאט-לאט  עבר.  מכל  חיים  בעלי  והזמין 
נדירים ודגים ולצדם חיות בעלות פרווה, חרקים ועוד. לקראת ערב 
כבר היו כל בעלי החיים רעבים, והחכם הסיני )כן, זוכרים? לא זה 
ולא זה...( הכריז בקול שהגיעה שעת ההאכלה, ובמרכז מעגל החיות 

הצפוף הוא שלף סל מלא מלפפונים. 

קריאות שמחה נשמעו, ולתוך המעגל קפצו כמה ארנבונים שהגיעו 
מאיזה אי אחר ופצחו בכרסום קולני. קולות אכזבה נשמעו במעגל. 
"מה עם החציר שלי?" – "מה עם האצות שלי?" – "מה עם הארנבונים 

שלי?" )טוב נו, לא באמת...(

חרתנו על דגלנו – מגדילים את השבט. מדריכי כל החבורות בתנועה, 
ושאר  תכנית השחר  יונתן,  גרעין  ב',  חבריא  הרא"ה,  ועד   מנבטים 
והגדלת  חברים  גיוס  של  החשובה  במשימה  עסוקים  החבורות 
השבט. אני רוצה רגע לדבר על הרגע שאותם חניך או חניכה שפניתי 
אליהם באים לסניף; איך אני כמדריכת השבט יוצרת מציאות שהם 

ירצו להישאר, ירגישו בבית. 

להיות  מגיעים  שהם  להבין  היא  המרכזיות  הדרכים  אחת  בעיניי 
אמתיים.  שותפים  אלא  מבקרים  או  תיירים  אורחים,  לא  שותפים. 

ושותפים מביאים את עצמם ובאים לידי ביטוי במרחב. 

האחריות שלי כמדריכה היא לתת מקום ביטוי נרחב ככל האפשר 
ובטח של  היהודי,  העם  כלל  והתרבות של  המסורת  הרוח,  לעולם 
אם  בשבט  לי  להיות  ושיכולות  בשבט  לי  שיש  האוכלוסיות  מגוון 

נעשה את המאמץ הנכון.

לאנשי  ללכת  מכירה;  שאני  למה  מעבר  ולחפש  ללמוד  אומר  זה 
רוח מאירן ומעירק, מפולין ומליטא, להכיר את התרבות של יהדות 
ומצרים.  צרפת  יהודי  של  סיפורם  את  ולשמוע  ותוניס  אתיופיה 
לאסוף מכולם, ללמוד מהכול ולתת ביטוי לעולם הדתי והרוחני של 

כל אחד מהחניכים שלי. 

בואו נדמיין חניך שמגיע לפעולה בפעם הראשונה. לדוגמה, פעולה 
בנושא ציונות )קלסי, לא?(. לומדים את דעתו של הרב קוק על שיבת 
ציון, מרחיבים עם ההתכתבות בין הרב קוק לרב משאש, שהיה רבה 
הראשי של יהדות מרוקו, גדול דור ופוסק, ומסיימים בסיפור הגבורה 
על אבא מהרי, שהיה מנהיג רוחני של יהדות אתיופיה ובדרשותיו 

חינך לעלייה לארץ ואף הוביל ניסיון עלייה אמיץ. 

יושב החניך החדש ואומר לעצמו בלב: "אני מכיר את זה. זה הבית 
שלי, המסורת שלי. אני מרגיש שייך פה". 

שמכיר  מהם  אחד  אין  אם  אפילו   – השבט  חניכי  שאר  מזה,  יותר 
לומדים את הסיפור   – או את אבא מהרי  מהבית את הרב משאש 

את  לומדים  הם  המלא;  הסיפור  את  ישראל,  עם  של  יותר  הרחב 
הסיפור השלם של העם היהודי. 

ונוסיף על זה נקודה חשובה ומשמעותית: עם הסיפורים ההם ומתוך 
חדשות-ישנות  פנים  להכיר  גם  נזכה  ההן  הדמויות  עם  היכרות 
בתורה. ברגע שאוצרות רוח נוספים נוכחים בלימוד, כולנו מרוויחים. 

אנחנו זוכים לתורה עמוקה ועשירה.

ומוכרים  לכולנו  זמינים  הרוח  אוצרות  תמיד  לא  קל.  זה  תמיד  לא 
לכולנו, ולעתים החניכים עצמם נמצאים בריחוק מעולם הרוח של 

הבית. 

ולכן אני מזמינה את עצמנו ללמידה. מוכנים לשמוע, להבין ולקבל.

אם נפתח את העיניים נראה שאנחנו כבר בתוך התהליך. זה מתבטא 
בפלייליסט  ואפילו  בתקשורת  בשיח  הספר,  בבית  הלימוד  בתוכני 

של גלגלצ. 

אירן,  יהדות  של  הראשי  כרב  שכיהן  זצ"ל,  שאולי  כהן  משה  הרב 
עסק בכך רבות בחייו הציבוריים ובספריו. בספרו 'הגיגי הבשם' כתב:

"ארץ 'לקוטאית' היא ארצנו. ארץ המלקטת בניה, השבים אליה מכל 
קצוות תבל. ממאה ויותר ארצות, והדוברים למעלה משמונים שפות. 
עדה עדה והליכותיה, ארץ ארץ ומנהגיו, לא ראי זה כראי זה. הצד 
השווה שבכולם – שמנהג אבותיהם בידיהם, והליכותיהם נר לרגלם. 
והנזק  ההפסד  גודל  מה  יודעים  אינם  העדות,  למיזוג  המטיפים 
ממיזוג שאינו אלא טשטוש ואיבוד אותם ערכים, מסורות ומנהגים 
נאים ומהודרים, שנוהגת כל עדה מזה כאלפיים שנות דור. אגרטל 
עם פרחים שונים בשלל גוונים וריחות, עדיף ונאה מאגרטל חד גוני 
ל'איחוד'  וייעודנו  מטרתנו  אחיד.  וצבע  אחד  ממין  פרחים  בו  אשר 
עדות, 'חיבור' שבטים זה לזה כנבואת יחזקאל: 'ואתה בן אדם קח לך 
עץ אחד ]...[ וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך' – קרב 
אותם אחד אל אחד, אך לא למזגם ולטשטשם. לכן יש לשמור על 

הייחוד בתוך האיחוד." 

אם נתרגם את דבריו למציאות של שבט, אנחנו מבינים שהמטרה 
שמדריך,  שלהם,  התוכן  עולם  את  יביאו  וחניכה  חניך  שכל  היא 
מדריכה או קומונרית כמובילים ומנהיגים יכילו ויהיו מוכנים ללמוד 

שפות חדשות. 

בתנועה  יבנה  והוא  יותר,  ועשיר  גדול  לסניף  תוביל  השבט  הרחבת 
עולם מלא, עשיר ושלם יותר. זה יתבטא בכל מקום – בשירים שישמעו, 
בפעולות שיכתבו, בתמונות הרבנים על הקיר, בנוסחי התפילות בסניף, 
במנהיגים שנלך בדרכם, בחגים שנחגוג בתנועה ובתורה שנלמד. זה 

יהפוך את התנועה שלנו לתנועה של עם. עם שלם. 

בעוד  להתעשר  זוכים  תורה.  ומגדילים  מגדילים את השבט  השנה 
חניכים ובעוד אוצרות רוח. 
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השבטמגדילים את

 על פי יעל רייס, רכזת גרעיני יונתן 
יחד שבטי ישראל

מספרים על חכם סיני שרצה ליצור אי מיוחד של בעלי חיים מכל העולם. משהו באמת מרשים, עצמתי, גדול. הוא הוציא קול קורא וגם 
קול נוער ושואג, והזמין בעלי חיים מכל עבר. לאט-לאט התקבצו ובאו בעלי כנף נדירים ודגים ולצדם חיות בעלות פרווה, חרקים ועוד. 
לקראת ערב כבר היו כל בעלי החיים רעבים, והחכם הסיני הכריז בקול שהגיעה שעת ההאכלה, ובמרכז מעגל החיות הצפוף הוא שלף 

סל מלא ב... מלפפונים. 

קראות שמחה נשמעו, ולתוך המעגל קפצו כמה ארנבונים שהגיעו מאיזה אי אחר ופצחו בכרסום קולני. גם קולות אכזבה נשמעו במעגל. 
"מה עם החציר שלי?" – "מה עם האצות שלי?" – "מה עם הארנבונים שלי?" 

  האם לדעתכם יכולה להתקיים בכלל מציאות שבה הכול חיים זה עם זה בשלום?
האם החכם הסיני באמת הפגין חכמה במה שניסה לעשות?

  בימים אלו אנו מתעסקים במשימה החשובה של הגדלת השבטים בתנועה, אבל האם שאלנו את עצמנו מה יקרה
 אחרי גיוס החניכים? האם כל החניכים החדשים שיצטרפו ירגישו בבית? האם יוכלו לקבל את מה שמגיע להם באמת?

האם יקבלו את המענה הנכון בעבורם?

לדעת הרב שאולי, מה יביא לאיחוד בין העדות השונות?

 איך אפשר לדעתכם לעשות את זה בתוך הסניף? איך אפשר לגרום לכולם להרגיש שייכים?

כדי שהחניכים החדשים שהצלחנו לגייס לשבט שלנו יישארו בו ולא ייעלמו אחרי שבוע, עלינו להעניק להם תחושת שייכות ולתת נוכחות 
בסניף לעולם הערכים, המסורת והתרבות שלהם מהבית. לא תמיד זה קל; לא תמיד אנחנו מכירים את העולם הרוחני והמסורתי של כולם, 

ולעתים החניכים עצמם נמצאים בריחוק מעולם הרוח של הבית. 

אמנם זה לא קל, אך הרווח עצום – חניכים מכל האוכלוסיות ירגישו בבית, יחושו שיש מקום וכבוד לעולם שהם מביאים מהבית. נוסף על כך 
ירוויח השבט כולו תורה עמוקה יותר, עשירה יותר, ונוכל לתת תמונה שלמה יותר של עולם הרוח והמסורת של העם היהודי. 

בניה,  המלקטת  ארץ  ארצנו.  היא  'לקוטאית'  "ארץ 
השבים אליה מכל קצוות תבל. ממאה ויותר ארצות, 
עדה  עדה  שפות.  משמונים  למעלה  והדוברים 
זה. כראי  זה  ראי  לא  ומנהגיו,   והליכותיה, ארץ ארץ 

בידיהם,  אבותיהם  שמנהג   – שבכולם  השווה  הצד 
והליכותיהם נר לרגלם. המטיפים למיזוג העדות, אינם 
אלא  שאינו  ממיזוג  והנזק  ההפסד  גודל  מה  יודעים 
טשטוש ואיבוד אותם ערכים, מסורות ומנהגים נאים 
ומהודרים, שנוהגת כל עדה מזה כאלפיים שנות דור. 

אגרטל עם פרחים שונים בשלל גוונים וריחות, עדיף ונאה 
 מאגרטל חד גוני אשר בו פרחים ממין אחד וצבע אחיד.
זה  'חיבור' שבטים  עדות,  ל'איחוד'  וייעודנו  מטרתנו 
לזה כנבואת יחזקאל: 'ואתה בן אדם קח לך עץ אחד 
]...[ וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך' – 
קרב אותם אחד אל אחד, אך לא למזגם ולטשטשם. 

לכן יש לשמור על הייחוד בתוך האיחוד"

)הרב משה כהן שאולי, 'הגיגי הבשם'(.
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