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אוהלה לרווחה ולהפיץ את חומה לסביבה כולה. נדמה לי, כי 
מי שמאמין שאנו נמצאים בתקופת ראשית צמיחת גאולתנו, 
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הקדמה
מדריכים יקרים, ד' עמכם!

המשנה באבות פותחת בציווי "והעמידו תלמידים הרבה". איך אפשר להעמיד 
תלמידים הרבה? ובאמת זו שאלה לא פשוטה בכלל.

יש בציווי להעמיד תלמידים הרבה קריאה והבנה שככל שיהיו יותר תלמידים, 
ככל שיהיו עוד חניכים בבני עקיבא, ממילא תתפשט התורה; ממילא תעמיק 
התורה; ממילא תתגלה התורה באנשים רבים יותר ממי שהייתה גלויה בהם 

עד כה.

מוגשת לכם חוברת כלים להגדלת השבט. 

הכלים האלה מטרתם לגרום לכם, המדריכים, להיות בתודעה של העמדת 
ובעיקר  וחניכה  חניך  לכל  מקום  לתת  מהרצון  הנובעת  הרבה  תלמידים 

להתמקד בהגדלת השבט והעצמתו.

הכלים האלה רחבים במהותם כדי לתת אפשרויות ודרכים רבות ככל האפשר 
לכל סוגי השבטים בבני עקיבא. 

העמידה מול השבט היא שריר הדורש אימון של ממש, על כן אנא העמיקו ונסו 
לא פעם אחת אלא כמה פעמים – להתאמן ולהצליח.

בברכת חברים לתורה ועבודה, 

אלחנן שטיגליץ
ראש מחלקת הדרכה

"לכל מחנך צריך שיהיו שתי אהבות ושתי אמונות:

אהבה לחניכיו ואהבה למקצוע,

אמונה בכוחותיו כמחנך, אמונה בערכים שמבקש להקנות לחניכיו, 

ואמונה כי יספגו את מה שמשקיע בהם"

)הרב נריה(
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בצוותא
נעים להכיר!

מדריכים יקרים, 

כמו שראיתם במפה, אתם בתחילתה של דרך; דרך ארוכה, קסומה ונפלאה, 
דרך שתוביל אתכם הרבה קדימה, דרך שתפרוץ בכם, בחניכים ובשבט. 

לפני שתתחילו לצעוד, הרימו מבט לסופו של תהליך – קבלו את ערב השיא 
שלו... 'בצוותא'!

אחרי הדרך שתעשו עם השבט, בטאו את שיאו של תהליך 'מגדילים את השבט' 
באירוע מיוחד. תוכלו להשקיף על הדרך הארוכה שעברתם ולתת לחניכים את 
התחושה של שבט שנותן מקום לכל אחד. האירוע ייצור חוויה משותפת לשבט 
וימשיך לדבק את השבט כחבורה אחת מלוכדת, המכירה בכוחות של כל אחד 

מחבריה ובכוח העצום שיש להם יחד, כקבוצה. 

ומשמשת  מיוחד,  חברים  ודיבוק  גדולה  פתיחות  מבטאת  'בצוותא'  פעילות 
ולהיות  שתעברו,  הארוך  התהליך  אחרי  עליה  להסתכל  שתוכלו  ציון  נקודת 

גאים בהישגיכם. 

מה זה אומר?

'בצוותא' היא פעילות ערב השיא של תהליך הגדלת השבט שלכם, והיא עומדת 
על בסיס השלבים שתעברו בתהליך הגדלת השבט. זהו ערב של מפגש, שירה 
ושיח של חניכי השבט שלכם. בערב עצמו תשבו יחד, כל חברי השבט, תשירו 

שירים שתבחרו מראש ותדברו עליכם, על השבט. 

כדי שהערב הגדול יהיה משמעותי, מהנה, מיוחד וחווייתי, צריך להתכונן אליו 
כראוי. 



6

 קודם כול נבהיר את הרעיון: 

משירת העשבים נעשה ניגון של הלב

מה  לפעמים  הנשמה.  דיבור  הוא  השיר  הלב;  את  שפותח  בשירה  משהו  יש 
שאי-אפשר לומר, אפשר לשיר. לכן כשהשבט שלכם יושב ושר – משהו אחר 
קורה. כשהשירים זורמים הלבבות נפתחים ויוצאים, וכשכל הלבבות פתוחים 

הם מתחברים ואוהבים. 

אחרי שעברתם תהליך עם החניכים – פתחתם את דלתות השבט, הגדלתם 
אותו, הזמנתם את כולם להיכנס באמת, חיפשתם את הייחודיות של כל חניך 
וחניכה ואת תרומתם לשבט, פתחתם את השפה שלכם ולמדתם שפה חדשה 
לשיר.  הזמן  הגיע  זה  כל  אחרי   – מהלב  ומקשיבה  מהלב  שמדברת  שפה   –
לשיר יחד, בפשטות. להאמין זה בזה, לכבד זה את זה ולשיר יחד מהמקום 

הנקי והמיוחד ביותר. 

כל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו

לכל אחד מהחניכים בשבט שיר משלו. כדי שתמשיכו לצעוד בדרך הזאת – 
הפותחת דלתות, המכניסה כל אחד ואחת אליכם הביתה, לשבט, ורואה בהם 
פרט  מכל  שמתחזקת  חבורה  ונעשיתם  אחר,  לאור  חדש,  למשהו  הזדמנות 
וחניכה.  חניך  כל  המיוחד של  לניגון  הזמן  כל  להקשיב  צריך   – אליה  שנוסף 
לזכור שכל אחד הוא ייחודי ואחר, שכל אחד נותן צליל אחר, וכשכל הצלילים 
מסתדרים יחד יוצרים הרמוניה נפלאה. השלב הראשון של ההרמוניה הזאת 

הוא להקשיב לניגון המיוחד של כל חניך וחניכה. 

משירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק

לגדול  להמשיך  ברצון  יתמלא  שלכם  הלב  יחד,  כולם  יחד,  תשירו  כאשר 
יחד. בשיר יש יצירה חדשה, והשירה יחד תעורר את הרצון להמשיך וליצור 
כחבורה אחת... יחד תיצרו שיר משלכם, שיר שיביא צליל חדש לעולם. השירה 
יחד מביאה את הלב להשתוקקות ומחזקת את החיבור, מעצימה את הקשר 

להמשך עשיית דברים גדולים יחד, כשבט.
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 איך זה קורה בפועל? 

הזמן

'מגדילים את השבט' יסתיים באירוע  פרק הזמן שבו התנועה עוסקת בנושא 
התנועתי בט"ו בשבט. בעצם עד אז אתם כמדריכים תעסקו בהגדלת השבט 
דרך כל התחנות שתמצאו בחוברת זו, וכבר עכשיו אתם יכולים לבחור ערב 
אחד סביב ט"ו בשבט ולשריינו. הערב הזה יהיה ערב השיא שלכם, ובו תשירו 

'בצוותא'. 

המקום

כדי שהערב יהיה חוויה מיוחדת, פותחת לבבות, עצמתית, אחרת, מהנה וכו', 
כדאי לתכנן את כל הפרטים. נסו לחשוב מראש מהו המקום המתאים ביותר 
לתאריך  המקום  את  שריינו  בחוץ?  בבית?  בסניף?  החדר  הערב.  את  לקיים 
המתאימה  התפאורה  מהי  ייראה.  שהוא  רוצים  אתם  איך  וחשבו  שקבעתם 
לערב הזה? האם נכון לכם לשבת סביב שולחן גדול? במעגל על מזרנים? אולי 
סביב מדורה? חשבו היטב מהו המקום שיפתח את לבבות החניכים, והכינו את 

המקום כדי שיתאים בשבילכם.

המוזמנים

אל הערב הזה תגיעו אחרי תקופה שבה עבדתם להגדיל את השבט, להביא 
חניכים חדשים ולתת מקום לכל החניכים הקיימים, ולערב הזה כולם מגיעים 
– כל החניכים שלכם. המשימה הגדולה היא שכל אחד ירגיש חלק, ירגיש שיש 

לו מקום, ששומעים אותו ואוהבים אותו, שהוא חשוב ומיוחד. 

התוכן

בערב הזה שרים, מדברים ואוכלים – אלו שלוש פעולות הפותחות את הלב. 
הכינו מראש שירון מיוחד לערב 'בצוותא'; בשירון ייאספו שירים שבחרו החניכים. 
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כל חניך וחניכה יבחרו שיר )בשבטים גדולים לא כל חניך יבחר שיר אלא כל 
קבוצה, מזוג ומעלה, בהתאם לגודל השבט( – ואפשר להגדיר כל הגדרה לשיר 
שנראית לכם נכונה לשבט – שיר שמרגש אותם, שיר שהם שומעים בלילה, שיר 
שיש בו מסר שהולך אתם וכד'. חשוב להציב כללים וגבולות לבחירת השירים. 
בערב עצמו תשבו כולם יחד ותשירו את השירים, ומובן שליווי כלי נגינה יכול 
החניכים.  של  השירה  את  מגביל  לא  שהוא  בתנאי  רק  אבל  מאוד,   להוסיף 
השיח בערב הזה יכול ללכת לשני כיוונים. אפשרות אחת – להעצים כל אחד 
מחברי השבט – כל חניך וחניכה יסבירו למה בחרו את השיר המסוים, מה הם 
וכו'. עוד אפשרות – להעצים  אוהבים בשיר, מה הם רוצים לומר דרך השיר 
את השבט כקבוצה – כל חניך וחניכה שירצו ידברו על השבט, יספרו לאן הם 
אחד  חלום  יתארו  להם בשבט,  טוב  מה  יספרו  בעתיד,  יגיע  רוצים שהשבט 
שיש להם על השבט, ישתפו בחוויה טובה מהשבט, ידברו על שינוי אחד שהם 

מרגישים שהתחולל בשבט בתקופה האחרונה וכו'.

חשוב לשים לב שהדיבור אינו ארוך ומייגע מדי – וכדי שכל אחד יאמר משפט, 
תעזור  וברורה  מדויקת  שאלה   – הנבחר  השיר  על  ידבר  קבוצה  מכל  ונציג 

להתמקד.

כללי  על  לשמור  מאוד  חשוב  הקטנים.  בדברים  תלויה  הזה  הערב  הצלחת 
את  לכבד  יש  וחניכה,  חניך  לכל  הקשבה  להיות  חייבת  להלן.  שיוצגו  השיח 
ומקום  זמן  לכולם  ולתת  אתם  כולם מסכימים  לא  אם  גם  אומרים  מה שהם 
להתבטא. כדאי לחשוב מראש על הצורה הנכונה לנהל את השיח כדי שיהיה 

נעים ופורה. 

האווירה

כדי לשוות לאירוע חגיגיות אפשר להיעזר בכל מיני דברים. תוכלו להחליט על 
הרכב הכיבוד בהתאם לגיל החניכים ולהרגלים בסניף ובשבט. אפשר להכין 
הזמנות אישיות ל'בצוותא', לקשט את המקום, להכין פתקים עם השם של כל 
אחד ולהצמיד לכיסאות, להחליט על לבוש חגיגי ועל כל דבר אחר שיהפוך 

את הערב לייחודי וחגיגי.

כאמור, הערב עצמו יכול להיות ערב שירה מסביב למדורה, התוועדות, שירה 
למול מצגת שירים ועוד. מכיוון שהערב יוצא סביב ט"ו בשבט, אפשר לחבר את 
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האירועים ולעשות 'בצוותא ט"ו בשבט' )דו-משמעי...(, עם שירי ארץ ישראל ופרות 
ארץ ישראל. אפשר להכין שולחן עם פרות – פרות פרוסים, סלט פרות, פונדו 
עם פרות; להכין שירונים עם השירים שנבחרו )אפשר מראש להגדיר לחניכים 
שעליהם לבחור שיר ארץ ישראלי, שיר שמבטא את הקשר שלהם לארץ, שיר 

שקשור למה שהם אוהבים בארץ(, ולערוך ערב שירה לכבודה של הארץ. 

ההכנות

יהיו  שהחניכים  וכדאי  אפשר  הזה,  לערב  וציפייה  חגיגית  אווירה  ליצור  כדי 
שותפים בהכנות לערב עצמו. שותפות החניכים יכולה להתבטא בשתי דרכים, 
בדיוק  ואיך  הדרכים  בשתי  להשתמש  לו  נכון  האם  לבחור  יכול  שבט  וכל 

להשתמש בהן. 

בחירת השירים - החניכים הם שבוחרים את השירים לערב 'בצוותא'. כדי   .1
להכין את החניכים לערב עצמו, כדי שיהיו שותפים לאורך כל הדרך וכדי 
להטמיע שפה של שיתוף ושיר לאורך כל תקופת 'מגדילים את השבט' – 

אפשר לאסוף את השירים לערב השיא כבר מתחילת התהליך. 

הסבירו לחניכים על 'בצוותא' וספרו להם שהם יבחרו את השירים לערב   
כך  ואחר  השיר,  לבחירת  וכללים  לבחור  שצריך  לשיר  הגדרה  תנו  הזה. 
יביא  ובכל פעולה אחד החניכים  הכינו רשימה שבועית עד לערב עצמו, 
חברי  )אם  אותו  וילמד  בשיר  בחר  מדוע  לשבט  יסביר  הוא  שבחר.  שיר 
באמצע  )בפעולה  יחד  אותו  ישירו  והם  השיר(,  את  מכירים  אינם  השבט 
השבוע אפשר כמובן להשמיע את השיר(. הכנה כזאת תביא את החניכים 
לערב השיא אחרי שהכירו את כל השירים, סיפרו עליהם ולמדו לשיר יחד. 
אחרי הכנה כזאת השירה ב'בצוותא' יכולה להיות זורמת וטובה יותר, והשיח 

יכול להיות על השבט ולא על הפרט, כי את זה עשו במשך כל התקופה. 

בשבטים שאתם מרגישים שלא שייך שהחניכים יבחרו את השירים מפאת   
גיל החניכים, גודל הקבוצה או סיבות אחרות, הכינו סל שירים, והחניכים 

יבחרו מתוכו.

וכל  ועדות הכנה - לקראת ערב השיא כדאי לחלק את השבט לוועדות,   .2
ועדה תהיה אחראית לחלק מסוים בארגון הערב. לשיתוף החניכים בארגון 
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וציפייה ל'בצוותא'; הוא  יוצר אצלם הזדהות  יתרונות: הוא  יש כמה  הערב 
נותן מקום לעבודה קבוצתית שיכולה להיטיב עם הקשר שבין החניכים; 
עבודה בכל מיני ועדות יכולה לתת ביטוי לכל חניך וחניכה במקום שבו הם 
טובים – מה שיעצים את הייחודיות של כל אחד ואחת וייתן לכולם תחושת 

שייכות לערב השיא. 

הזמנות,  ועדת  קישוט,  ועדת  אוכל,  ועדת  שירון,  ועדת  אפשריות:  ועדות   
ועדת צ'ופר, ועדת מוזיקה וכו'. 

המדריכים 

היוצרים, המובילים והמושכים בחוטים. מובן שגם הערב הזה הוא כולו תחתיכם; 
שיהיה.  רוצים  שאתם  החגיגית  לחוויה  ולעשותו  אותו  לארגן  לחניכים  עזרו 
השקיעו. התרגשו. הביאו את עצמכם לערב הזה. בערב עצמו אל תשכחו את 
נשמרים  והנעימות  שהכבוד  למטרה,  חותר  שהכול  לשמור  שלכם:  התפקיד 
בין כל חברי השבט, שאין שום חניך או חניכה שנשארים בצד ושהכול חשים 

שווים ושייכים.

הציפיות

עם כל התכנונים, הארגונים וההתרגשות, זכרו כל הזמן מיהם החניכים שלכם, 
איפה הם נמצאים היום ולאן אתם רוצים להגיע אתם בסוף התקופה. 'בצוותא' 
הוא שיא של תקופת עבודה, אך הדרך עוד ארוכה ואפשר לעשות הכול. אבל 
גיל.  ולא הכול אפשר לעשות בכל  לא הכול אפשר לעשות בתקופה קצרה, 
התאימו את הציפיות לחניכים שלכם ולאן אתם שואפים שהם יגיעו בשלב הזה.

עכשיו אתם יודעים בדיוק מה זה 'בצוותא'. מכאן – הערב שלכם! איך שתתכננו 
אותו, איך שתבנו אותו, איך שתרצו שהוא יהיה, ככה הוא יכול להיות!

אבל כדי שהערב הזה באמת יהיה מראה של תהליך עמוק ואמתי עם השבט, 
כדי שהערב הזה ישקף תהליך שעברתם עם החניכים – ערב שהוא סוף וגם 

התחלה חדשה – צריך להתחיל לעבוד, שלב אחרי שלב. 

קדימה, מגדילים את השבט בכל הכוח!
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גיוס חניכים
 בחנו את עצמכם: 

דקה לפני שמתחילים הכול... איפה אנחנו בכל זה? 

לפעולה האחרונה הגיעו א. 

מעטים מדי  .1
דווקא באו... איזה חצי שבט  .2

כמעט כולם! היה מרגש!  .3

איך אנחנו מודיעים  ב. 
לחניכים על פעולה?

בקבוצה בווטסאפ   .1
משתדלים להעביר שלט שיתלו   .2
בכיתה ושולחים הודעות לכולם

באים אליהם לבית הספר,   .3
חופרים בהודעות ומתקשרים 

לכל אחד 

עשיתם סבב טלפונים )לא  ג. 
ווטסאפים... שיחה אמתית – 

"הלו? מה נשמע?"( לכל החניכים

פעם מזמן...  .1
התקשרנו לכמה חניכים לפני   .2

שבת
מה זאת אומרת? לפני כל   .3

פעולה!

הלכתם לבקר את החניכים  ד. 
בכיתה

לפני פעולת הפתיחה   .1
לפני כמה שבועות, כדי להודיע   .2

על פעילות מיוחדת
בשבוע שעבר  .3

כמה עוד חניכים פוטנציאלים  ה. 
אתם מעריכים שיש לכם?

פי שניים ממספר החניכים   .1
שמגיעים עכשיו

יש עוד כמה... ניסינו להביא אותם   .2
אבל קצת קשה 

אנחנו יודעים בדיוק, והם חניכים   .3
שבאמת קשה להביא, אבל אנחנו 

בקשר אתם

מה מתאר את ההרגשה שלכם  ו. 
בנוגע לגיוס חניכים?

אין לנו באמת כוח לזה... תכלס, זו   .1
לא הכמות, זו האיכות!

דווקא נשמע לנו חשוב – אנחנו   .2
צריכים עוד חניכים

זו הזדמנות מצוינת להביא את   .3
כולם ולהטעין את השבט באנרגיה 
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 תוצאות: 

6–10 נקודות

אוקיי; יאללה, להפשיל שרוולים, אנרגיות! יש לנו עבודה!
תתחילו עם "למה לי בכלל לגייס חניכים?" ונברר יחד כמה עניינים :(

11–14 נקודות

בסך הכול אתם בעניינים, אבל בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. יש כאן 
בחוברת כלים נהדרים שיכולים להקפיץ את ההדרכה שלכם בכמה רמות 

ולהגדיל את השבט. בואו בראש פתוח ותתחילו לעבוד!

15–18 נקודות

את  ולהגדיל  לעבוד  הזדמנות מדהימה  פה  יש  טובה!  בנקודת פתיחה  אתם 
אתנו  להיכנס  מוזמנים  מהמשימה!  שתיהנו  בטוחים  ואנו  קצת,  עוד  השבט 

לתהליך, ואולי נציע פה רעיונות חדשים שלא חשבתם עליהם...

הקשבה

מילים: דנה שץ | לחן: דני רייכנטל

אם רק תרצה אני אראה לך מקום 
שאף אחד, שאף אחד עוד לא ראה 

אם רק תרצי אז אספר לך סיפור 
שאף אחד, שאף אחד עוד לא שמע 
אם רק תרצה לדעת מה אני חושב 

כי יש המון המון דברים יפים 
אם רק תרצה אז תספר לי גם אתה 

כי בסך הכל אנחנו די דומים 

להקשיב תמיד תמיד
להקשיב למילים 

להקשיב למבט 
להקשיב לחיוך שצומח ככה 

להקשיב זה כמו לקבל מתנה 
להקשיב זאת בעצם כל החוכמה 

להקשיב - זה לא רק אני 
להקשיב זה להרוויח אחד את השני
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 למה לי בכלל לגייס עוד חניכים? 
 – תכלס, בואו נשים את השאלה על השולחן. העולם כרגע מתחלק לשניים 
או שאתם מהמדריכים שעפים אתנו על הנושא, ויאללה – "איזה כיף להגדיל 
רעיונות  לי  ייתן  זה  "אולי  חניכים",  עוד  צריך/צריכה  באמת  "אני  את השבט", 
ומוטיבציה", או שאתם קוראים את זה עכשיו ואין לכם מושג מה הקטע – "למה 
לי בכלל להגדיל את השבט?", "מה אני צריך/צריכה עוד חניכים?", "יש מספיק 

אתגרים עם מי שיש, אז להביא עוד?!" 

– בואו נתחיל מההתחלה. אתם מדריכים בבני עקיבא –  בשביל שני הסוגים 
איזו זכות! אתם לא סתם כאן. עצרו וחשבו רגע מההתחלה: מהי בני עקיבא 

בשבילי? למה רציתי בכלל להדריך? 

בני עקיבא היא מקום משמעותי – גם כמקום חברתי, גם כמקום שמפתח שפה 
היא שייכות  לבני עקיבא  וכתפיסה. השייכות  גם כרעיון  ואידאלים,  תורה  של 
למשהו גדול, וכמי ששייכים לדבר הזה ומאמינים בו, אנו רוצים שרבים ככל 
משמעותית  תהיה  שהשייכות  שייכים,  יהיו  שכולם  בו;  שותפים  יהיו  האפשר 
אחרים,  של  בחיים  חלק  תהיה  שהיא   – שלי  מהחיים  חלק  שהיא  וכמו  להם, 

כאמור, רבים ככל האפשר. 

נבחרתם להדריך – זו אחריות ומחויבות. יש לכם אחריות כלפי כל שכבת הגיל 
שלהם  החיים  על  להשפיע  יכולים  אתם  רק  הסניף.  בסביבת  הפוטנציאלית 
עכשיו, אין מישהו אחר שיעשה את זה במקומכם. והאמת? תמיד רציתם שיהיו 
להם  ולהוסיף  רבים  באנשים  לגעת  שלכם  ההזדמנות  זו  חניכים;  עוד  לכם 

משהו משמעותי לחיים. 

עוד  הם  חניכים  עוד  חניכים!  עוד  עם  יהיה  מדהים  כמה  חשבו  מזה,  חוץ 
אפשרויות, גיוון גדול יותר, מרחב תמרון גדול יותר. זו הזדמנות שלכם להכיר 
וגם הזדמנות לחניכים שלכם להיפתח, להתפתח  וללמוד מהם,  עוד אנשים 
ולגלות עולמות חדשים. נכון שזה גם קצת מפחיד וקשה, ואתם עמוסים, וגם 
ככה מי שמגיעים עושים בלגן – אבל אתם מסוגלים, ואתם תעשו את זה בגדול! 
אל תפחדו מלהביא עוד כמה חניכים – תשמחו בזה, תרצו שהם יגיעו, כולם 

ירוויחו מזה. 
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עם כל זה חשוב לזכור לפני שיוצאים לדרך שכשהולכים להביא עוד חניכים, 
עומדים להביא אותם למה שקיים. יש בתנועה, בסניף ובשבט כללים, גבולות 
ונהלים, ומובן שכשמגייסים חניכים מזמינים אותם להצטרף למסגרת הקיימת. 
לא נשנה את הערכים ואת הגבולות שלנו כי הם אינם מתאימים למי שמגיע; 
אנחנו מזמינים את כולם ורוצים שהם יצטרפו, ויבינו שיש כאן מסגרת וכללים 

שצריך לכבד ולקיים כדי שכולנו נצליח להיות פה. 

 אז מה הולך לקרות בתקופה הקרובה? 

קודם כול תתחילו במיפוי החניכים בשבט; תראו מי מגיע, מי לא ואיפה אפשר לגייס 
ורעיונות לגיוס חניכים, ותצטרכו להתאים  חניכים. אחר כך תקבלו מאגר כלים 
לכם את התהליך שתרצו. בסוף תרדו לפרטים, תבנו תכנית עבודה ותעגנו אותה 

בלוח זמנים כדי שתעמדו במה שהצבתם לעצמכם, וכמובן – תתחילו לעבוד!

בהצלחה רבה! סומכים עליכם!

תן לי חבר

מילים: אוסקר מריה גרף
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע

לחן: סטפן וולפה

ֵּתן ִלי, ָחֵבר, ֶאת ָיְדָך ַהְּמֻיֶּבֶלת
ֲאֶׁשר ְּבֵזָעה ְיַרֵּטט ֶהָעָמל.

 ַטַּבַעת ֵאיָנּה ִנְרֵאית 
ֶלת ֻּכָּלנּו ְמַחּׁשֶ

ַהּיֹום ְלַׁשְרֶׁשֶרת ּגֹוָרל.
 

ְוִאם ִּבְקָרבֹות ַּגם ַרְגֵלינּו ָמָעדּו
עֹוד ֹלא ֻנַּצְחנּו ּוְבָכל ֶׁשִּנְצַעד,

ַאְלֵפי ֲחֵבֵרינּו ִעָּמנּו ִיְצָעדּו,
ַהִּנְכָׁשל – ֹלא ִנְכָׁשל עֹוד ָלַעד.

ָעה – ַאל ֵּפרּוד ְוַאל ֶׁשַסע! ַאְך ַצו ַהּׁשָ
ַרִּבים ֲחֵבֵרינּו ָּבִעיר ּוַבְּכָפר

ְועֹוד ִנְתָרֶאה ְּבבֹוא יֹום ּוְכֶפַסע
ֵּביֵנינּו ְלִנְצחֹון ַהָּמָחר.
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 מיפוי החניכים בשבט 
עברו לעמוד 33 למילוי הטבלה הזו:

חניכים שמגיעים חניכים קבועים
לפעמים

חניכים שאנו 
יודעים עליהם – 

ואינם מגיעים

מאיפה עוד 
 אפשר לגייס?

בתי ספר 
רלוונטיים

איך אנחנו מודיעים לחניכים על הפעילות בסניף?

_______________________________________________________
._______________________________________________________

מה עשינו עד עכשיו כדי להביא את החניכים שאינם מגיעים?

_______________________________________________________
._______________________________________________________

מה הצליח ומה לא?

_______________________________________________________
._______________________________________________________

מתי לאחרונה היינו אצל החניכים בבית הספר? האם הביקור תרם או לא תרם 
להגעת החניכים לסניף? באיזה אופן?

_______________________________________________________
._______________________________________________________
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מסקנות ותובנות שיש לנו מגיוס חניכים בעבר:

_______________________________________________________
._______________________________________________________

מה היינו רוצים שיקרה בתהליך גיוס החניכים?

_______________________________________________________
._______________________________________________________

ניגון

מילים ולחן: ענת מלמוד

יש שדיבור ישנה את כיוון הניגון 
יש שניגון יהיה למים 

יש שהמים ירצו לנחם את הלב 
וכנגדם יעמדו השמיים 

יש שמילה תרפא את 
מכאוב השגיאות 

יש שסליחה תשלם את 
מחיר הדמעות 

וכנגדן יעמדו הסיבות 

יש עיניים בעולם
שרואות אותי 

יש תקוה בתוכי
יש שם מים. 

יש שהזמן יעצור ויוציא כאבים לאור 
יש שהאור יתגבר ויפשיר את הקור 

וכנגדו ישרקו הרוחות.
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מאגר כלים לגיוס חניכים
 דגשים ורעיונות 

אחרי שמיפיתם מיפוי כללי של מי החניכים שלכם, את מי אתם רוצים להביא 
ומאיפה עוד אפשר לגייס, הגיע הזמן להתחיל בעבודה. 

הכי חשוב להפנים שגיוס חניכים זה לא לבוא אליהם פעם אחת לבית הספר, 
גיוס חניכים הוא  וגמרנו.  וזה גם לא סבב טלפונים אחד  וללכת,  לומר שלום 
תהליך. הוא דורש תכנון והערכות, קביעת זמנים ומדדים. מטרת התהליך היא 
לחשוף לפני כל קהל היעד הפוטנציאלי שלכם את פעילות הסניף, ליצור גירוי 
להשתתף בפעילות בסניף ולעקוב אחר קליטתם בשבט עד לקליטה מלאה. 

 חשבו שנייה, מה ימשוך חניכים לבוא לבני עקיבא? 
המדריכים – חניכים יבואו לסניף אחרי שהכירו בבית הספר את המדריכים   .1
שלהם, והמדריכים האלה נראו להם מגניבים, קשובים, סבלנים, אדיבים, 
מעניינים, חבר'ה שיהיה אפשר לעשות אתם כיף ויכולים להיות גם חברים. 

כי כל הכיתה  כי כל החברים שלהם שם,  יבואו לסניף  – חניכים  החבר'ה   .2
נהנים  כולם  כי  לעניינים,  מחוץ  להיות  רוצים  לא  והם  ללכת  מתכננת 

ומספרים חוויות ממה שקרה בפעם האחרונה. 

ההורים – חניכים יבואו לסניף כי ההורים שלהם יעודדו אותם ללכת לשם.   .3
ההורים יעשו זאת אם הם יחשבו שבני עקיבא היא מקום בטוח לילדיהם 
במתנ"ס  החוג  ולא  ספר  בית  שלא  דברים  שם  לקבל  יוכלו  ושילדיהם 

מסוגלים לתת להם.

התנועה – חניכים יבואו לסניף כי הם שמעו שבני עקיבא היא משהו גדול,   .4
ולהיות  הארץ  מכל  אנשים  להכיר  הזה,  מהדבר  חלק  להיות  רוצים  והם 
שייכים לתנועה ארצית. ייתכן שהם גם שמעו קצת על מה שקורה בסניף 
ואילו פעילויות יש בו, התלהבו מאוד וחשבו שהם ממש עשויים ליהנות שם.

הולכים  שהם  אכפת  שלהם  למורים  אם  לסניף  יבואו  חניכים   – המורים   .5
לסניף. אנחנו נוטים לחשוב שהמורים אינם קשורים לעניין כלל וממעיטים 
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בהשפעה שיש להם על התלמידים ועל החלטותיהם; אבל מורים שמבינים 
את החשיבות שיש בהשתתפות בבני עקיבא ומשדרים את זה לתלמידיהם 
– אם בהתעניינות, אם בהתחשבות בזמני הפעילות בסניף, יכולים להוסיף 

המון. 

בגיוס חניכים נרצה להביא לידי ביטוי את כל מה שיכול לגרום לחניכים לבוא 
ורעיונות לגיוס חניכים; המטרה היא  לסניף. לפניכם מאגר כלים עם נקודות 
מגוון  יש  לסניף.  להגיע  וחניכה  חניך  לכל  שתגרום  בנקודה  לגעת  להצליח 
כלים לעשות זאת, וכדאי לפתוח את הראש לרעיונות חדשים ואחר כך לבחור 
לעבוד עם כמה כלים מגוונים, שונים, שייגעו בכל מיני נקודות ויצליחו להביא 

חניכים חדשים. 

 החניכים: 
החניכים הקבועים שלכם גם הם כלי חשוב מאוד בגיוס חניכים. העבודה עם 
החניכים הקבועים מתחלקת לשניים – בשלב הראשון יש להכין אותם הכנה 
נפשית וטכנית לקראת הגדלת השבט, ובשלב השני לרתום אותם גם למשימת 

גיוס החניכים. 

הכנת החניכים לגיוס והגדלת השבט  .1

לפני שמתחילים לרוץ ולהביא עוד חניכים, חשוב מאוד להכין את החניכים   
משלהם  מקום  יש  הקבועים  שלחניכים  להבין  חשוב  בקביעות.  שמגיעים 
בשבט, והגעת עוד חניכים עלולה לערער את מקומם. כמו כן יכול להיות 
שהחניכים נהנים מהיותם מעטים ויש להם הווי משלהם וקשר אישי – והם 

לא רוצים שיגיעו עוד חניכים. 

עוד נקודה שחשוב לשים לה אליה היא היחס כלפי החניכים הפוטנציאלים   
– ייתכן מאוד שבחניכים הפוטנציאלים שתרצו לגייס יש מי שאינם בקשרים 
טובים עם מי שכבר מגיעים, והם לא מסתדרים אתם. ועוד דבר, אם אתם 
כמדריכים תשדרו שאתם חייבים עוד חניכים וזה כל מה שחשוב לכם כרגע, 
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החניכים הקיימים עלולים לחוש שהגעתם אינה מספקת אתכם, לכן חשוב 
קודם כול לאבחן מה החניכים שלכם ירגישו כלפי הגדלת השבט. ברגע 
שתיתנו מקום לתחושותיהם ותתייחסו אליהן, הם ירגישו שהם חשובים לכם 

ויהיה להם ביטחון במקום שלהם. 

אתם  ציפיות.  ותיאום  דיבור  שקיפות  בעזרת  בעיקר  זה?  את  עושים  איך   
ספרו  מטורף?  פרסום  במסע  לצאת  הספר?  לבית  להגיע  מתכננים 
לחניכים. אל תפתיעו אותם שאתם רוצים להביא עוד חניכים; שתפו אותם 
בתכנונים שלכם להגדיל את השבט והדגישו מהם היתרונות של ההגדלה 
ומה הם ירוויחו מזה. שתפו אותם גם בתחושה שאתם רוצים לצרף אנשים 
וכי גם הם  רבים ככל האפשר למה שקורה בסניף כי זה כיף ומשמעותי 
ירוויחו את כל מה שאתם מרוויחים. תנו להם תחושה שבזכותם קורים פה 
דברים טובים, ואתם רוצים לצרף עוד אנשים לטוב הזה כדי שגם הוא יגדל.

אתו. בדקו מה  ביטחון? דברו  חוסר  בו  חניך שההגדלה מעוררת  ראיתם   
קשה לו ברעיון, נסו לעלות על הנקודה וחפשו פתרונות יחד. בדרך כלל 

בעצם זה שישבתם ודיברתם אתו מצוי הפתרון של רוב הבעיה. 

רתימת החניכים למשימה  .2

אחרי שתשתפו את החניכים בתכניות, רתמו אותם להתגייס אתכם ולהביא   
עוד חניכים!

החניכים יודעים הכי טוב מה יגרום לעוד חניכים להגיע, מה גם שהם בעלי   
לבוא.  שלהם  בכיתה  לחברים  לגרום  ובידם  ביותר  הגדול  השכנוע  כוח 

החניכים הם אנשי השיווק הטובים ביותר שלכם ;(

חברים  שיביאו  החניכים  את  וצ'פרו  במבצע  צאו   – חבר'  מביא  'חבר   •
חדשים לשבט;

אפשר לערוך תחרות סניפית של 'חבר מביא חבר' בין השבטים ולבדוק   •
מי מביא יותר חברים חדשים;

או פעילות שתרצו לעשות, שבה  מיוחד  חשבו עם החניכים על ערב   •
כל אחד יהיה אחראי להביא עוד חברים כדי שהפעילות תהיה מיוחדת 

וגדולה;
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במיוחד  עליהם  חביבות  פעילויות  אילו  ושאלו  החניכים  עם  התייעצו   •
וכדאי לעשות יותר כדי שהם יגיעו יותר – וגם שעוד חניכים ייהנו מהן; 

תנו לחניכים אחריות: הם יכולים להיות אחראים ללוח שיוצב בבית הספר   •
)ודרכם תעבירו שלטים, חידות והודעות(, להעביר קשר לחניכים נוספים, 
לעבור בבית של אחד החברים שלהם ולאסוף אותו לפני הפעולה וכד'. 

 בתי הספר: 
בתי הספר הם נקודת מוצא משמעותית בגיוס חניכים, כי הם בעצם המקום 
היחיד שנמצא בו כל פוטנציאל החניכים שלכם )מובן שרק אם תלכו לכל בתי 
הספר הרלוונטיים(, ולכן גיוס חניכים הוא השקעה בקשר עם בתי הספר ועם 
ולא די  וקבוע עם בתי הספר,  המורים. בשביל להצליח צריך קשר מתמשך 

בהגעה חד-פעמית. 

לפני ההגעה לבית הספר –

יצירת קשר עם בית הספר לתיאום הגעה:  .1

המורה  עם  המנהלת,  עם  המזכירות,  עם  ההגעה  את  לתאם  טוב  הכי   
בכיתה. אם תתאמו הגעה יהיה גם קל יותר להגיע וגם תתקבלו בברכה, 
כי בבתי הספר לא אוהבים שסתם נוחתים באמצע היום ומפריעים להם, 
מבקשים. אם  ולעזור  פעולה  לשתף  שמחים  כלל  בדרך  זאת   ולעומת 
אם בבית הספר לא מוכנים שתגיעו בשום אופן – הגיעו לשער בית הספר 
לפעילות,  פרסום  חלקו  שם,  עמדו  סיומם,  או  הלימודים  תחילת  בשעת 

דברו עם הורים ועם חניכים ואספו פרטי חניכים פוטנציאלים.

יצירת קשר לטווח רחוק:  .2

קבעו פגישה עם הרכזת החברתית או עם מנהלת בית הספר כדי לחשוב   
בחשיבה רחבה איפה ואיך אפשר לשתף פעולה לטווח ארוך ובאיזה אופן 
מתאים להם שתכניסו את בני עקיבא לבית הספר. הרבה בתי ספר ישמחו 

ליזמות ולשיתופי פעולה עם המדריכים והסניף.
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חשבו מה מטרת הביקור בבית ספר  .3

ומה בדיוק אתם מתכננים לעשות, הכינו את כל מה שאתם צריכים ובואו   
מוכנים.

כשבאים לבית הספר –

לבשו חולצת תנועה ושבצו סמלי בני עקיבא בכל דבר )פרסום, שילוט, דף   .1
קשר, צ'ופרים(;

הישארו להפסקה – אם כבר באתם, נצלו את הזמן כדי שקצת יכירו אתכם,   .2
תיזמו שיחות, תכירו את הווי בית הספר;

שיכירו  כדי  ולמנהלת  למורה  למזכירות,  עצמכם  את  והציגו  שלום  אמרו   .3
אתכם;

ספרו על פעולה ספציפית שאתם מזמינים אליה ולא רק על התנועה בכלל.   .4
זכרו את כל פרטי הפעולה והדגישו אותם – מתי, איפה, ביגוד )לחניכים 

צעירים – שעת סיום(;

אספו פרטים מחניכים חדשים שמתעניינים: טלפון )גם של ההורים( כתובת;   .5

הרשימה  בכיתה.  התלמידים  כל  של  שמית  רשימה  הספר  מבית  בקשו   .6
תעזור לכם לעקוב אחרי כל החניכים הפוטנציאלים.

רעיונות ליישום כשבאים לבית ספר:

המציאו לוגו לסניף שילווה אתכם בכל מסע הפרסום;  •
הכינו הצגה קצרה והיכנסו אתה לכיתות ביצירת עניין וסקרנות )תחפושות   •

ישדרגו ממש(;

דקות  כמה  של  משחק  להיות  יכול  זה   – בכיתה  פעילות  להעביר  בקשו   •
שבסופו תודיעו על הפעולה, ואפשר גם לתאם שעת פעילות מלאה;

ארגנו הפסקה פעילה;  •
צלמו את החניכים לסרטון עם מילים, והבטיחו שאחר כך תקרינו אותו בסניף;   •



22

צרו אווירה בעזרת גימיק פרסומי – הדביקו לכולם משהו מתחת לכיסא או   •
על השולחן בזמן שהם בהפסקה או לפני תחילת הלימודים; 

חלקו סטיקרים עם לוגו של הסניף, ססמה, פרטי פעולה;  •
תלו כרזות בבית הספר – שלט ענק בכניסה או במקום אחר, שלטים בכיתות   •

ובמסדרונות )ודאו שיהיו בכרזות כל הפרטים על הפעולה הקרובה(;

על  הודעות  גם   – שוטף  לתחזוק  מודעות  לוח  או  עקיבא'  בני  'לוח  הציבו   •
החניכים  את  לדרבן  אפשר  וכדו'.  'הידעת'  סיפורים,  חידות,  וגם  הפעילויות 
להגיע דרך הלוח, למשל להבטיח צ'ופר למי שיגיע לפעולה עם פתרון לחידה;

'איפה בני עקיבא' – הכינו שלטים בסגנון 'איפה אפי', שבכל שלט מסתתר   •
סמל התנועה; 

התלמידים  שכל  מוב',  'פלאש  בסגנון   – בהפסקה  המונית  הרקדה  ארגנו   •
יצטרפו;

רכזו מעגל מורלים בהפסקה או למדו מורל חדש;   •
חלקו עיתון סניפי;  •

חלקו דף עם עשר סיבות טובות לבוא לבני עקיבא;  •
צרו אווירה חגיגית בבית הספר – תלו בלונים, השמיעו מוזיקה בהפסקה;  •

השאירו מזכרת לתזכורת – מגנט למקרר, שלט לדלת הבית )כמו נא לא   •
להפריע – 'הלכתי לסניף'(, מערכת שעות עם זמני הפעילות בסניף;

חלקו עוגיות מזל עם תזכורת לפעולה;  •
דבבו – שני מדריכים נכנסים לכיתה, האחד נכנס ומדבר ג'יבריש )או שפה   •

זרה אמתית( והאחר מדבב אותו.

ספרו לאחור עד לפעילות שיא כלשהי;  •
הפתיעו בסגנון 'משימה בלתי אפשרית' או ג'יימס בונד – כדי ליצור אפקט   •
יותר  קצת  להשקיע  אפשר  אליה  נכנסים  שאתם  בכיתה  ומרשים  מיוחד 
בתיאום מראש עם המורה בכיתה: פרצו לכיתה באמצע שיעור, לבושים 
הסתערו  וכו',  כובע  חובשים  שמש,  משקפי  מרכיבים  שחורה,  בחליפה 
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פנימה, חפשו בכל מקום, שחקו אותה קשוחים וצעקו: "הכול בטוח!" אחר 
וזה או העבירו  כך מחוץ לכיתה ספרו לחניכים בסוד שהפעולה ביום זה 
אפשר  בסניף  פעילים  שכבר  חניכים  בכיתה  יש  אם  סודי.  פתק  בכיתה 

לתכנן את ההסתערות בתיאום אתם.

 הורים: 
חשוב מאוד לשמור על קשר עם ההורים, בייחוד בשבטים הצעירים, מאחר 
שיש להם תפקיד מרכזי בהגעת החניכים לסניף )גם בשבטים בוגרים יותר יש 
חשיבות רבה לקשר אתם; הורים שיסמכו על המדריכים יעודדו את ילדיהם 

להגיע לסניף(.

קשר רציף עם ההורים – עדכונים והודעות   .1

דרך  חלק  להשיג  )אפשר  ההורים  של  מייל  וכתובות  טלפונים  אספו   •
בהחלט  הם  מיילים  למסעות(.  ההרשמות  פי  על  והמחוז,  הקומונרית 
בסניף  המתרחש  על  לעדכן  כדי  הבוגרים,  בשבטים  גם  טובה,  דרך 

ולהודיע על פעילויות מתוכננות.

הקפידו לספק להורים פרטים מלאים על כל פעילות המתקיימת בסניף   •
ולספר להם מה קרה בסניף. אפשר לפתוח ווטסאפ של הורי השבט 
או לשלוח להם מייל בכל פרק זמן מסוים. בווטסאפ או במייל אפשר 

לשלוח תמונות מהפעילות האחרונה והודעות על הפעולות הבאות.

יקבלו  ומדריכה  מדריך  כל   – וחניכים  מדריכים  הרבה  עם  בשבטים   •
הקשר  איש  מי  ידעו  וההורים  אתם,  בקשר  יהיו  שהם  הורים  קבוצת 

שלהם לעת הצורך – הודעות, טלפונים וכו'.

היכרות עם ההורים ובניית יחסי אמון  .2

להעביר  אמצעי  רק  ולא  לסניף  החניכים  של  ההסעה  רק  אינם  הורים   
וייתנו אמון במדריכים ובמתרחש  הודעות; הורים שיראו מה קורה בסניף 

בסניף, יעודדו את החניכים להתמיד בהגעתם.
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בסניף,  שקורה  מה  את  לראות  מגיעים  ההורים  שבו  ערב  לקיים  כדאי   
פוגשים אתכם, המדריכים, מדברים אתכם ורואים שהסניף הוא מקום שהם 
רוצים לשלוח אליו את ילדיהם. מובן שערב כזה חייב להיות רציני, מקצועי 
ומתוכנן די זמן מראש, כדי להיערך אליו ולפרסמו בכל הכלים האפשריים. 
כדאי שתהיה בערב משבצת זמן של היכרות עם המדריכים ועם הקומונרית 

בסניף, וכדאי להתאים את אופי הערב ותוכנו לאופי החניכים והוריהם:

ערב לימוד הורים וחניכים בסניף;  •
ערב אימהות ובנות או אבות ובנים;  •

חניכים, הכנה נגד  הורים  טריוויה  – משחק  וחניכים  להורים  כיף  ערב   • 
משותפת של אוכל או יצירה אחרת;

ערב בהפתעה – בקשו מכל זוג הורים להכין את המאכל האהוב על ילדם  • 
להורים  לאפשר  כדי  מוקדם,  החניכים  את  כנסו  לסניף.  ולהביאו 
עשו  מה שהכינו,  עם  יגיעו  וכשההורים  יראו,  שהילדים  בלי  להתארגן 
ערב בילוי משותף )עד כמה אני מכיר את ההורים שלי / את הילד שלי(; 

עורכים ערב שיא שבו החניכים יציגו להורים משהו שעבדו עליו – הצגה,   •
שירים, מיזם מיוחד או סיכום מערך פעולות שהעברתם;

ערב טורניר )כדורסל או כדורגל( – הורים נגד חניכים.  •

היכרות עם ההורים בביתם  .3

כשאתם  שם  יהיו  שההורים  ולוודא  החניכים  בבית  ביקור  לתאם  מומלץ   
מגיעים – לערוך אתם היכרות ולשוחח קצרות. אפשר גם לתאם שתגיעו 
עם  קשר  ליצור  וכך  הביתה,  להחזירם  או  לפעולה  החניכים  את  לאסוף 
במקומות  צעירים  בשבטים  )בייחוד  ביניכם  אמון  יחסי  ולבנות  ההורים 
שכונתיים ומשפחתיים, אבל גם בשבטים בוגרים, כשמזהים חניכים שאינם 

נוטים להגיע(.
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 טלפונים: 
הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתפק בהודעות ובווטסאפ, אבל אין כמו שיחה 
אישית, מתעניינת וישירה כדי לתת לחניכים הרגשה שהם חשובים לנו ושאנחנו 

רוצים שהם יגיעו. 

ערכו סבב טלפונים בכל שבוע – חלקו ביניכם את רשימת החניכים וודאו   .1
שאתם מתקשרים לכל אחד ואחת )אם יש לכם שבט גדול במיוחד, הקפידו 
שכל חניך וחניכה יקבלו טלפון מכם לפחות פעם בשבועיים(. השיחה לא 
צריכה להיות ארוכה, אבל אם תתעקשו להתקשר בכל שבוע גם לחניכים 
שאינם מגיעים, הם עדיין ירגישו חלק מהשבט וכשירצו לבוא זה יהיה להם 

קל וטבעי הרבה יותר.

אם החניכים אינם עונים בנייד, התקשרו אליהם הביתה – אמנם אצל רבים   .2
מאתנו הטלפונים בבית כבר יצאו משימוש, אבל בשבטים צעירים, כשעוד 
אין לחניכים נייד – זו הדרך להשיג אותם. חוץ מזה בבית יש לחניכים פחות 
שלום  איזה  שתרוויחו  גם  להיות  יכול  הדרך  ועל  אתכם,  לסנן  אפשרות 

להורים, והם גם ידעו שהתקשרתם.

תוכן השיחה – השיחה אינה צריכה להיות ארוכה, אבל כדאי שיהיו בה שני   .3
חלקים: גם של התעניינות וגם של העברת מידע. 

התעניינות – התעניינו באמת! אם אתם שואלים מה נשמע ולא באמת חשוב   .4
לכם לשמוע מה נשמע, החניכים גם לא יספרו לכם יותר מדי. כדי להצליח 
לפתח שיחה כדאי להיות ספציפיים יותר – מה היה לך השבוע? אם אתם 
יודעים על מבחן, טיול או פעילות מיוחדת שהייתה בבית הספר, נסו לשאול 

עליה.

אם החניכים לא הגיעו לפעילות האחרונה, הראו להם ששמתם לב לזה   
ושהם חסרו לכם, ושאלו בעדינות למה לא הגיעו.

מידע

אל תשכחו להעביר את כל הפרטים, ואם יש משהו מיוחד ציינו אותו והכינו את 
והיו בטוחים שהיא  – התלהבו  החניכים לקראתו. אם צפויה פעילות מיוחדת 
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טובה עד כדי כך שכדאי להם להגיע. כאשר שולחים הודעה יש נטייה להגזים 
או להבטיח הבטחות שלא הייתם אומרים בעל פה. זה טוב להתלהב ולהלהיב, 
שווה"  "משהו  מיוחדת",  "פעולה  "כיף",  שיהיה  ההבטחות  מאחורי  עמדו  אבל 

וכו'... אל תשווקו לחניכים הבטחות באוויר שאתם לא חושבים שיתממשו.

טבלת מעקב אחרי טלפונים

עברו לעמוד 34 למילוי הטבלה הזו:

מספר נייד וטלפון שם החניך/החניכה 
בבית

התקשרתי? 

 ליוויים ונקודות מפגש 
וממנו  לסניף  החניכים מהבית  ליווי  הוא  חניכים  בגיוס  לעזור  שיכול  כלי  עוד 
יגדל  להם,  שמחכים  או  ללכת  מי  עם  להם  שיש  ידעו  החניכים  אם  הביתה. 
 – אמתיות  בעיות  לפעמים  פותר  גם  הליווי  כך  על  נוסף  יגיעו.  שהם  הסיכוי 
החניכים אינם מגיעים כי הם לא ילכו לבד, וההורים אינם יכולים לקחת אותם. 

קבעו מקומות מפגש בהתאם למקומות המגורים של החניכים – קבעו את   .1
מספר מקומות המפגש על פי מספר המדריכים, ולכו לסניף עם החניכים. 
אפשר להחליט שנקודות מפגש אלו יהיו גם נקודות פיזור שהמדריכים ילוו 

אליהן את החניכים בחזרה מהפעילות.

אחר שתרצו  חניך  פעם  בכל  בחרו   – לסניף  בדרך  החניכים  בבתי  עברו   .2
לקחת מהבית וללכת אתו לסניף.

עודדו את החניכים עצמם ועזרו להם לקבוע נקודות מפגש וללכת לסניף   .3
לפי אזורים. דרבנו אותם לאסוף זה את זה ולהגיע לסניף כקבוצה – כיף 

לכולם ללכת יחד ולהרגיש שהרבה חניכים מגיעים.
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 תוכן 
נקודה אחרונה אבל אולי החשובה ביותר – כשמשקיעים בגיוס חניכים צריך 

להשקיע מאוד, אפילו יותר מתמיד, בתוכן הפעילות.

אם תלכו לגייס את החניכים, תלהיבו ותביאו אותם לפעילות שרואים שהכנתם 
בחמש דקות בדרך לסניף – פספסתם הכול. החניכים יגיעו לסניף כשיש להם 

בשביל מה לבוא לסניף.

הולכים  שאתם  מה  של  התוכן  את  בנו  החניכים  גיוס  תהליך  מבניית  כחלק 
להעביר בזמן הזה. התוכן צריך להיות מעניין, מושך, מגוון ומהנה. אל תחשבו 
שהבאת החניכים למשחקי גיבוש בלבד תעשה את העבודה; החניכים ימשיכו 
לבוא רק אם הם ירגישו שהם מקבלים משהו מבואם, ולא רק משחקים עם 

חברים.

חשוב להקפיד על פעילות רציפה וקבועה ולא להסתפק בפעולה אחת, חד-
להזמין  ורצוי  מותר  חדשים  חניכים  להביא  כדי  זאת,  עם  ומפוצצת.  פעמית 

אותם לערב שיא מיוחד או לפעילות שונה מהרגיל כדי ליצור התלהבות. 

 אני חבר
שלך

מילים ולחן: רנדי מיומן

אני חבר שלך
אני חבר שלך

כשהדרך נראית ארוכה
ואתה כה רחוק ממטתך הרכה

זכור תמיד שאמרתי לך 
שאני חבר שלך

כן אני חבר שלך

תמצא כאלה שממני חזקים יותר,
וחכמים הרבה יותר )אולי(

אך איש מהם לא יאהב אותך כמוני חבר
אתה ואני פה

הזמן חולף מהר
אך ידידים נשאר

זכור אותך ואין אחר
אני לך חבר

כן,כי יש לך חבר 
כי יש לך חבר 
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חבר חדש
 

שלי

מילים: רוני ערן
לחן: דני רייכנטל

אמרו עליו שהוא לא מכאן 
לא היה ברור אם הוא מבין עניין. 

לא ידעתי שיש לו המון מה לספר 
הוא היה שונה, פשוט עולם אחר. 

יכולנו ככה להמשיך 
קרובים אך רחוקים 

עד שיום אחד שינינו פה את כל החוקים 
וההוא שמרחוק נראה לי קצת מוזר 

התגלה מקרוב כחבר נהדר. 

חבר חדש שלי - חבר חבר חדש 
חבר חדש שלי - יש בו משהו מיוחד 

חבר חדש שלי - חבר חבר חדש 
חבר חדש שלי - שתי עולמות בראש אחד 

לכל אחד עולם משלו 
לפעמים דומה לשלך, 

לפעמים בכלל לא. 
ולא תאמינו איזה כיף לגלות חברים 

חדשים, 
והמון ועוד המון. 

חבר חדש שלי... 

שמור על ראש פתוח - 
תראה יהיה ענק 
מול הלא ידוע - 

צמצם את המרחק 
תפוס יוזמה ובלי חשש 

ויש לך, כן יש לך חבר חדש. 

חבר חדש שלי... 
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יציאה לעבודה
 בניית תהליך גיוס חניכים 

אחרי הצגת כל הכלים והאפשרויות שיש בידכם כדי לגייס חניכים, תרצו לבנות 
תהליך המתאים לשבט הספציפי שלכם, התואם את הזמן ואת המשאבים שיש 

לכם – ולהתגייס אליו. 

עברו על מאגר הכלים והרעיונות שקיבלתם למעלה; חשבו מה מתאים לשבט 
שלכם ועם מה אתם רוצים לעבוד, ופרטו זאת לתכנית עבודה.

 לפני הירידה לתכנון חשבו בכלליות: 
אילו כלים לדעתנו עשויים לעזור בשבט שלנו? מה מצא חן בעינינו?

_______________________________________________________
._______________________________________________________

רעיונות נוספים שעלו לנו:

_______________________________________________________
._______________________________________________________

כלי שהתחדש לנו וננסה אותו:

_______________________________________________________
._______________________________________________________

מה לדעתנו יהיו האתגרים בשבט בגיוס החניכים:

_______________________________________________________
._______________________________________________________
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איך בכוונתנו להתמודד אתם? 

_______________________________________________________
._______________________________________________________

 תכנון

עברו לעמוד 35 למילוי הטבלה הזו:

הכלי שבחרנו 
לעבוד אתו

מה אנחנו רוצים 
לעשות?

)לפרט בדיוק מה 
רוצים, איך זה 

ייראה, מה התוכן(

מה צריך 
לעשות בשביל 

זה?

)לפרט את הדרך 
ואת המשימות 

לביצוע(

תאריכים ולוחות 
זמנים

מהו התוכן שנרצה להעביר בתקופה הקרובה של גיוס חניכים?

_______________________________________________________
._______________________________________________________
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לוחודש לשיבוץ התכנון

שבצו כאן את כל הכלים שהחלטתם להשתמש בהם )כולל טלפונים, בתי ספר, 
להעביר  שתרצו  הפעילות  תוכן  את  וכן  וכו'(,  חבר  מביא  חבר  הורים,  מפגש 

בסניף בתקופה הקרובה:

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

 

מעקב והתמדה 
אחרי שבניתם תהליך גיוס חניכים, לא תרצו שיעבור חודש וזהו, תחזרו לשגרה 
לחניכים  גורם  הניסיון שלכם תראו מה  דווקא אחרי  ותסתדרו עם מה שיש; 

להגיע, מה כדאי להמשיך לעשות ובאיזו תדירות כדי לעודד חניכים להגיע.

בנו תכנון גם להמשך וחשבו באילו כלים להשתמש בהמשך השנה.

עברו לעמוד 36 למילוי הטבלה הזו:

באיזו תדירות?הכלי שנעבוד אתו
)מתי עושים? בכל כמה 

זמן? תאריכי יעד(

מעקב אחר הביצוע



32

מיני צבעיםחברים בכל 

מילים: חנה גולדברג | לחן: יוני רועה

יש לי חבר חום כמו שוקולד 
כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד 

נכון שהוא ממני לגמרי אחר 
אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? 

יש לי חברה עם עיניים כחולות 
שלה אני מספרת את כל הסודות 

נכון שהיא ממני לגמרי אחרת 
אבל היא חברה כזאת נהדרת 

איזה כיף שיש המון חברים 
המון חברים בכל מיני צבעים 

חומים, כתומים, שחורים ולבנים 
איזה כיף שיש כאלה חברים 

יש לי חבר ג'ינג'י עם נמשים 
איתו הכי כיף לעשות חיים 

אז נכון שהוא ממני לגמרי אחר 
אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? 

יש לי חברה שחורה עם תלתלים 
שתינו מגדלות גור חתולים 

נכון שהיא ממני לגמרי שונה 
אבל היא חברה כזאת נפלאה 

איזה כיף שיש המון חברים...
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גיוס חניכים - טבלאות למילוי

 טבלת מיפוי למילוי 

חניכים שמגיעים חניכים קבועים
לפעמים

חניכים שאנו 
יודעים עליהם 

ואינם מגיעים

מאיפה עוד 
 אפשר לגייס?

בתי ספר 
רלוונטיים



34

 טבלת מעקב טלפונים למילוי

מספר נייד וטלפון שם החניך/החניכה
בבית

התקשרתי?
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 טבלת תכנון יציאה לעבודה למילוי 

הכלי שבחרנו 
לעבוד אתו

מה אנחנו רוצים 
לעשות?

)לפרט בדיוק מה 
רוצים, איך זה 

ייראה, מה התוכן(

מה צריך 
לעשות בשביל 

זה?

)לפרט את הדרך 
והמשימות לביצוע(

תאריכים ולוחות 
זמנים



36

 טבלת מעקב והתמדה למילוי 

באיזו תדירות?הכלי שנעבוד אתו

)מתי עושים? בכל כמה 
זמן? תאריכי יעד(

מעקב אחר הביצוע



37

מחניכים רשומים
לחניכים בנוכחות מלאה

חניכים  הם  הזו  הגיל  בשכבת  הילדים  כל  בעצם,  חניכים.  המון  יש  לכולכם 
שלכם, לא? אז זהו, שלא. אפשר בקלות לסווג את כל החניכים שלכם למי 
שמגיעים ונוכחים ולמי שרק רשומים על הנייר כדי שתוכלו לספר שיש לכם 

מלא חניכים, ועל הרצף שבין שתי הקיצוניות הללו יש עוד סוגי חניכים. 

אנחנו רוצים שכל החניכים שלנו יהיו חניכים פעילים. מהו חניך פעיל? חניך 
פעיל הוא חניך שמגיע בקביעות, בעל מקום ונוכחות בשבט. הוא יכול להיות 

חניך שקט ומופנם, חניך יוזם וקולני, חניך דוס, חניך מופרע. אבל קבוע.

הרווח המופק מקביעות בשבט הוא בשני הרבדים: גם רווח לשבט בכלל וגם 
רווח לחניך בפרט.

כדי שיקרה משהו משמעותי בשבט, כדי שתוכלו לגבש קבוצה חזקה ושבט 
שמסוגל להרים מיזם, ליצור שיח עמוק, לבסס תחושת שייכות וקבלה של כל 
אחד ואחת בו – אתם צריכים ליצור קבוצה קבועה. אם בכל פעם יגיעו חניכים 

חדשים או חניכים אחרים, לא תהיו מסוגלים לבנות בשבט משהו חזק ויציב.

ובעיקר, חניך וחניכה המגיעים לשבט בקביעות ונוכחים בו מכירים את מקומם 
יש להם מקום להביע את עצמם, להיות טובים בתחום שהם טובים  בשבט, 
בו, לפתח את עצמם, לגדול ולצמוח. השבט איננו סתם עוד קבוצה חברתית 
מבחינתם אלא מקום שמגדיל אותם, שמעצים אותם, שעוזר להם לגלות את 

עצמם ולפרוח.

אם כן... מאיפה מתחילים? בואו נראה מה מצב השבט.

קודם כול ערכו רשימה של כל החניכים בשבט על פי הטבלה שלהלן )תוכלו 
בהחלט להיעזר בטבלה מהחלק שעסק בגיוס חניכים(. מטרת הטבלה היא 
לקבל תמונת מצב כללית של השבט. היא אינה אמורה להיות מרובת מלל; 

את רוב המלל תשקיעו בהמשך, בעבודה הפרטנית על כל חניך וחניכה.
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עברו לעמוד 49 למילוי הטבלה הזו:

שם 
החניך/
החניכה

בית 
הספר

תדירות 
הגעה 

לפעולות

)1 – לא 
מגיע)ה(; 

5 – מגיע)ה( 
בקביעות(

מדוע לא 
מגיע)ה(?

מקום 
חברתי 
בשבט

החברים 
הטובים 

בשבט

מצב  את  יותר  טוב  להבין  לעזור  שיכול  מרכיב  הוא  מהפרמטרים  אחד  כל 
השבט וכיצד אפשר להתקדם עם כל חניך וחניכה.

בואו נבחן את המצב שהטבלה משקפת לנו.

האם יש הרבה חניכים שכמעט שאינם מגיעים? ________  .1

האם מצבם החברתי של החניכים בשבט הוא יציב וחיובי? ________  .2

האם יש חניכים ספציפיים המצטיירים בעיניכם כחברי כל החניכים בשבט?   .3
________ אם כן, מיהם? __________________________________
.____________________________________________________

ובין תדירות ההגעה  בין בית הספר שבו לומדים החניכים  יש קשר  האם   .4
שלהם לסניף?________ 

האם יש חברויות העלולות לפגוע במרקם החברתי של השבט או בחניכים   .5
מסוימים? ________ אם כן, מהן?____________________________
.____________________________________________________

בכלל, האם אתם מרוצים מהמצב? מה הייתם רוצים לשמר מהמצב הקיים   .6
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ומה הייתם רוצים להוסיף, לשפר ולשנות?

_______________________________________________ לשמר:   
_____________________________________________________
.____________________________________________________

_______________________________________________ לשנות:   
_____________________________________________________
.____________________________________________________

מיהם החניכים הדומיננטיים בשבט? ___________________________  .7
.___________________________________________________

מיהם החניכים שצריכים תשומת לב רבה יותר מאחרים? ____________  .8
.____________________________________________________

אחרים?  מחניכים  אישי  קשר  פחות  שקיבלו  חניכה  או  חניך  יש  האם   .9
_________

האם יש חניך או חניכה שאנו מצליחים פחות לגעת בהם? ______________  .10

עם אילו חניכים עלינו לחזק את הקשר? ________________________  .11

לאחר שתקבלו תמונה כללית על המצב החברתי בשבט, בחנו את מצבם של 
כל חניך וחניכה. 

השקעה  דורשת  וחניכה  חניך  בכל  ההתמקדות  לב:  שימו  יקרים,  מדריכים 
רבה והתמדה. בסופו של דבר הרבה מתפקידכם מתנקז לעמידה שלכם מול 

החניך היחיד, המיוחד.

והרגישות  האכפתיות  בו,  שתשקיעו  המחשבה  עומק  מכם,  לו  שיזכה  היחס 
האמתיות שיחווה מכם – הם שיגרמו לחניך להחליט האם להגיע לסניף ולהיות 
בו נוכח ומתמיד, האם לראות בכם כתובת ודמות משמעותית או לא. כמובן, 
כאשר חניך ירגיש כי למדריכיו אכפת ממנו ומעניין אותם מה הוא חושב ואיך 
ואז  נוכח,  ויהיה  ייזום  פעולה,  ישתף  בפעולות,  יותר  יקשיב  הוא  מרגיש,  הוא 

תרוויחו שתי ציפורים במכה אחת ;(
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ברמת  לפחות  להיות  אמורה  וחניכה  חניך  בכל  שלכם  ההשקעה  רמת  לכן 
ההשקעה שלכם בפעולות ובמערכים, אם לא רבה יותר.

לצילום שאלון בדיקת הדופק כדי שתוכלו למלא אותו על כל אחד מהחניכים, 
עברו לעמוד 50:

בדיקת דופק לחניכים:

שם החניך/החניכה: ________________ 

מצב הקשר שלכם )שיחה אישית, ביקור בית, שחנ"ש, שיתוף ופתיחות(: ______
_______________________________________________________

מצב החניך/החניכה מבחינה שבטית-חברתית:  ______________________ 

החברים הטובים של החניך/החניכה: ______________________________ 

הביטחון העצמי של החניך/החניכה )הערכה עצמית מספקת?(: ________
______________________________________________________

תחומי העניין והתחביבים של החניך/החניכה )נגינה, שירה, ריקוד, ציור, מוזיקה 
אהובה, סרט אהוב, נושא מסוים וכו'( _______________________________

משהו אהוב עליו/עליה במיוחד: _________________________________ 

משהו שמעצבן אותו/אותה במיוחד:______________________________ 

בית ומשפחה: _____________________________________________
_______________________________________________________

האם החניך/החניכה מבטא)ת( ומממש)ת( את עצמו/עצמה בשבט: ______

נקודות האור שבו/שבה: ______________________________________
_______________________________________________________

החלומות שלו/שלה:_________________________________________
_______________________________________________________

תכנית עבודה שלנו בעניינו/בעניינה לעתיד: _______________________
_______________________________________________________
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מילוי  תפקיד  כרגע.  עליהן  לענות  תדעו  שלא  שאלות  שיהיו  להניח  סביר 
השאלונים האלה עכשיו הוא לראות מה מצבכם והיכן אתם עומדים.

חשוב מאוד למלא שאלות אלו על כל אחד מהחניכים; ללא מילוי השאלות לא 
תוכלו לתכנן ולהתקדם הלאה בעבודתכם אתם. 

לאחר שתמלאו בדיקת דופק על כל אחד מהחניכים, המשיכו לשלב הבא.

לפניכם מלאי כלים ואפשרויות להעצמת הקשר האישי עם כל אחד מהחניכים. 
להציג  אלא  וחניך  חניך  כל  על  בכל אחד מהכלים  אינה להשתמש  המטרה 
מבחר אפשרויות כדי שתמצאו את אלו שמתאימות לכם ולחניכיכם בהתאמה 

הטובה והנכונה ביותר.

יש כלים בסיסיים שנכון וכדאי להשתמש בהם בכל מקרה, ויש כלים שבידכם, 
המדריכים, לבחור האם להשתמש בהם או לא. 

 טבלת נוכחות 
לעקוב  לכם  זו תאפשר  טבלה  נוכחות.  עם טבלת  עבדו  הקרובים  בשבועות 
– לראות למי צריך להרים טלפון, במי כדאי  ובהתאם  אחר הגעת החניכים, 
להתעניין ואת מי לדחוף כדי שיגיע. בעזרת הטבלה תוכלו להיות בטוחים שלא 

החמצתם ולא שכחתם שום חניך.

הכלי הזה הוא כלי בסיסי וראשוני. אי-אפשר להתקדם לשלבים הבאים ללא 
מילוי עקבי ומתמיד של הטבלה במשך פרק זמן ניכר. בשאר הכלים תשתמשו 

במקביל למילוי הטבלה.

עברו לעמוד 52 למילוי הטבלה ולצילום לשבועות הקרובים:

שם החניך /
החניכה

הגיע)ה( / תאריך
לא הגיע)ה(

 אם לא –
מה הסיבה?

מי מרים 
טלפון מחר?
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זו גם הזדמנות להעלות את המודעות שלכם, המדריכים.   – מעקב והתמדה 
היכולת שלכם לבדוק את קביעות החניכים והתמדתם יכולה לעזור במקרים 
רגשיות,  בעיות  גילים;  מיני  בכל  לצוץ  העלולות  בעיות  מיני  כל  לזיהוי  רבים 

נפשיות, התנהגותיות.

שבתקופה  ורעשן  דומיננטי  )חניך  התנהגותו  את  לפתע  משנה  חניך  כאשר 
ומשתלב  משתתף  כלל  שבדרך  חניך  ומופנם,  מאוד  שקט  נהיה  האחרונה 
'כמו ילד טוב' – מתחיל להתנהג בפראות ובחוסר רגישות ותשומת לב וכד'(. 
הרבה פעמים אתם תהיו הראשונים לשים לב ולזהות קשיים ובעיות מעין אלו 
יוכלו לשים  בקרב חניכים קבועים ומתמידים, בעוד המורים ואף ההורים לא 

לב אליהם.

 שיחות אישיות 
כולנו עושים שיחות אישיות, אך האם אנו מנהלים אותן ביעילות ומפיקים מהן 

את המרב?

חשוב לזכור ששיחה אישית איננה שחנ"ש! בשחנ"ש השיחה זורמת, לאן שנגיע 
– נגיע. אין מטרות לשיחה כזו, איננו מכוונים להגיע לשום מקום. לעומת זאת 
ומגיעים  אותה  מנהלים  את השיחה,  יוזמים  אישית אתם, המדריכים,  בשיחה 
מוכנים לקראתה. יש לכם ציפיות ומטרות שתרצו לצאת אתן בסוף השיחה. 
שיחה אישית צריכה לקדם משהו, לזהות קושי, לנתחו ולמצוא דרכי התמודדות 

אתו; להיות חלק מתהליך ומקשר ארוך, יציב ומשמעותי.

יש חשיבות גם לשחנ"שים, אבל צריך לשים לב שמתנהלות גם שיחות אישיות 
ביזמתכם, שאתם מובילים את הרוח ומנתבים את הדברים שעליהם תדברו.

 

איך עושים את זה? 

קודם כול מתכוננים. לפני שאתם מגיעים לשיחה אישית עם חניך או חניכה 
עליכם לקרוא את מה שכתבתם עליהם בבדיקת הדופק, לוודא שאתם יודעים 
את  ושואלים  בשיחה  לכם  לעזור  שיוכלו  האפשר  ככל  רבים  פרטים  עליהם 

עצמכם שאלות מספר:
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האם יש מסר מסוים שאנו רוצים שהחניך יצא אתו מהשיחה?  •
לעזור  לשתף,  או  לדבר  לחניך  )לגרום  הזו?  בשיחה  שלנו  המטרה  מהי   •
לחניך להבין משהו שלדעתנו הוא צריך להבין, להציע לחניך סיוע ועזרה 

בעניין מסוים וכו'(

הכנה נוספת, חשובה לא פחות, היא מה שנגדיר כהכנה 'טכנית':

לשניכם,  ורגוע  נוח  להיות  צריך  המקום  השיחה?  תתקיים  היכן  מקום:   •
שהחניך ירגיש בו בטוח ולא מאוים.

זמן: שיחה אישית לא תהיה מוצלחת כאשר אתם לחוצים בעוד אלף עניינים.   •
לפעמים מוטב לבטל ברגע האחרון ולא לשוחח עם החניך שלא כמו שצריך... 

כמו כן חשוב ששניכם תהיו ערניים ושגם החניך לא יהיה לחוץ בזמן.

'תיפלו' עליו. קבעו אתו מראש, ספרו לו מה מטרת  הכינו את החניך: אל   •
השיחה, שידע מה הולך להתרחש. הפתעה גורמת לחניכים להיות לחוצים, 
דרוכים ומאוימים, לחוש אשמה שאולי עשו משהו לא בסדר, וכך השיחה 

לא תהיה אותנטית.

פניות: שימו לב שאתם פנויים לשוחח עכשיו עם החניך. אם אתם מוטרדים   •
מאוד ממשהו אחר, הניחו אותו בצד לפני השיחה; בשיחה אתם עם החניך 

בלבד.

לשיחה אישית חשוב להגיע בעמדה נפשית עם כמה מאפיינים:

אנו אוהבים את החניכים שלנו בלי גבול ומאמינים בהם בכל לבנו;  .1
אנו רוצים לדעת מה קורה אתם, מה הם עוברים, להרגיש אותם; להיות ִאתם.  .2

מומלץ  בשיחה.  שיקרה  לנו  חשוב  מה  לחניך  לומר  חשוב  השיחה  בתחילת 
רוצה  היה  שהוא  משהו  מהשיחה,  מסוימות  ציפיות  לו  יש  האם  אותו  לשאול 
שיקרה. הדבר החשוב ביותר שצריך להתבטא במהלך השיחה הוא ההקשבה. 
כשהחניך יראה שאתם מקשיבים זה ידרבן אותו לדבר ותוכלו להגיע לרבדים 

עמוקים וחשובים מאוד. 
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איך מקשיבים?

כובע לבן – ביטוי בפסיכולוגיה שמשמעו שאנו לגמרי עם מי שיושב מולנו.   •
אנחנו  ומה  חושבים  אנחנו  לא חשוב מה  לגמרי,  אנו מבטלים את עצמנו 
מרגישים; עכשיו אנחנו כל כולנו עם החניך שלנו, מתאמצים לחוות אותו, 

להיות אתו;

שומרים על ריכוז;  •
מביעים עניין בדבריו;  •

מבקשים מהחניך לחזור על דבריו כאשר משהו אינו מובן;  •
משקפים לחניך את מה שאמר כדי לוודא שאכן הבנו אותו  • 

)האם לזה התכוונת? בעצם התכוונת לומר ש...?(;

מאזינים בכל הגוף. שומרים על קשר עין  • 
ומהנהנים בראש להסכמה ולהזדהות;

סבלנות – לא מפסיקים את החניך באמצע משפט;  •
סובלנות – שומרים על ראש פתוח, לא מאפשרים לסטיגמות  • 

ולדעות קדומות 'לצבוע' את דברי החניך;

מאפשרים לחניך להיחשף בחולשותיו ומגלים אמפתיה ורגישות.  •

בסוף השיחה חשוב לעשות סגירה מסודרת בעבור החניך ובעבורכם:

שאלו את החניך – לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן? על מה אנחנו רוצים   .1
לעבוד? מתי נקבע לדבר שוב?

שאלו את החניך, ולאחר מכן את עצמכם – מה גיליתם בשיחה הזו? על   .2
עצמכם, על השבט, על דברים אחרים? 

וכיוונים  שזיהיתם  דברים  שעלו,  הנקודות  את  לכתוב  חשוב  השיחה  לאחר 
להמשך עבודה משותפת.

ייתכן שחניך יהיה מוכן להיפתח בפניכם הרבה יותר ממה שיהיה מוכן להיפתח 
בפני המורה שלו או אפילו בפני הוריו. קרבת הגיל היא משמעותית. זה מחמיא 
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היחיד  האדם  שתהיו  ייתכן  גדולה.  באחריות  מדובר  זאת  ועם  מאוד,  וכיף 
שיודע דברים מסוימים שהחניך ההוא עובר, וחשוב להיות ערניים ולשים לב 
ואף חייבים להעביר את המידע לגורמים אחרים  לסיטואציות שבהן צריכים 

)חובת דיווח(. כמובן, ברגישות ובעדינות גדולה כלפי החניך.

רעיונות לשאלות לשיחה אישית:

הצבע האהוב עליי, תכנית הטלוויזיה או הסרט האהובים עליי, הבגד שהכי נוח 
לי ללבוש, אוכל שטעים לי במיוחד, הבילוי החביב עליי, התחום שהכי מעניין 
אותי, אני מצוין ב..., אני מנגן על..., אני הכי אוהב)ת( ש..., אני שונא)ת(, מרגש 
שתכננתי  אחד  דבר  ש...,  רוצה  הייתי  הכי  אותי,  מפחיד  אותי,  מכעיס  אותי, 
לעשות בשנה החולפת והצלחתי לבצע, דברים שאני מתכנן/מתכננת לעשות 
השנה ואצליח בוודאי, דברים שהייתי רוצה לתכנן לעשות השנה אבל לא ברור 
כדי  לפניי  שעומדות  אחרות  דרכים  אותי,  שמעכבים  הדברים  שאצליח,  לי 
שאולי אצליח למרות הקשיים, איפה אהיה בעוד 51 שנה, מה יקדם אותי היום 

כדי להיות שם.

 ביקורי בית  
לביקורי בית יש כמה מטרות עיקריות:

תחושת  מרגישים  אנו  בבית  אצלנו  התארח  שמישהו  לאחר  כלל  בדרך   .1
קרבה מיוחדת כזאת, אנו מרגישים שהוא מכיר אותנו קצת יותר. הביקור 

ייצור קרבה עמוקה יותר לחניכים.

לבית ולמשפחה יש השפעה רבה על אישיותנו )לפעמים גם בלא ידיעתנו(.   .2
ביקורי הבית נועדו לאפשר לכם להכיר את השטח הפרטי של החניכים, 

להכיר את משפחתם ולדעת מאיפה הם מגיעים.

להוריהם.  מאוד  חשוב  הילדים  חינוך  כידוע,   – החניכים  הורי  עם  היכרות   .3
כאשר ההורים מכירים אתכם, יהיה להם נוח יותר לפנות אליכם, לשאול, 

להתעניין וכמובן לסמוך עליכם ולהפקיד בידכם את חינוך ילדיהם.
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לפני הביקור:

צרו קשר ובדקו מתי נוח להגיע. הציגו את עצמכם באופן ברור;  .1

אל תאחרו;  .2

שאתם  בדקו  החניכים,  על  יודעים  שאתם  הפרטים  על  עברו   – תזכורת   .3
זוכרים הכול.

במהלך הביקור:

הציגו את עצמכם לפני ההורים. "שלום, שמי_____, אני המדריך/המדריכה   •
של בנכם/בתכם בבני עקיבא".

הסבירו להורים קצת על השבט, על הסניף, והוסיפו כמה מילים טובות על   •
ילדם עצמו.

תנו הרגשה נוחה ופתוחה, אפשרו להם לשאול שאלות.  

התעניינו בחניכים – שאלו את החניכים מה שלומם, איך היה להם היום.  •
תנו  בבית.  אוהבים לעשות כשהם  – עשו את מה שהחניכים  עניין  תחומי   •
יכניסו  אפילו  אולי  ירצו  אם  שלהם;  העניין  לתחומי  אתכם  להוביל  להם 

אתכם אפילו לחדרם )הביאו בחשבון שאולי הם מתביישים(.

לב לדברים שמעניינים  והקשיבו בתשומת  רגישים, הביעו התעניינות  היו   
את החניכים )גם אם הם לא מעניינים אתכם!(.

שימו לב להתנהלות הכללית של הבית, ליחסי החניכים עם הוריהם, להתנהלות   •
הכללית במשפחה. לעתים אפשר אף לשאול את החניכים על הקשר שלהם 

עם בני משפחתם )בהרבה רגישות! וכמובן לא ליד בני המשפחה(.

מצב כלכלי – שימו לב האם ניכר קושי כלכלי. גם כאן עליכם להיות רגישים   •
מאוד ולהימנע משאלות בעניין. העבירו לקומונרית פרטים מהותיים.

בנוח  חשים  אינם  הם  ואם  החניכים,  על  מדי  מעיקים  שאינכם  לב  שימו   •
השתדלו לקצר ולסיים.

חייכו, שדרו נינוחות, אמפתיה ולבביות.  •



47

ונושאים,  כתיבה – לאחר הביקור כתבו לעצמכם סיכום קצר של נקודות   •
תובנות ומסקנות מהמפגש עם המשפחה ועם החניכים בביתם.

 זמן איכות עם כל חניך וחניכה 
ומה  יודעים מה מעניין אותם  ואתם  אחרי שלמדתם כבר קצת על החניכים, 
חשוב להם, הגיע הזמן לעלות קומה! השיחה הבאה לא חייבת להתקיים בסניף 
או על הספסל בגינה אלא תוך כדי שופינג בקניון )אם החניכים שלכם אוהבים 
מאוד את הקניון(, תוך כדי משחק כדורגל )אם הם שרופים על כדורגל(, או תוך 

כדי משחק מחשב )אם הם מעריצים של משחקי מחשב(. 

את  ביניכם,  הקשר  את  יעצים  המדריכים  עם  החניכים  של  כזה  איכות  זמן 
הביטחון ואת האימון שהחניכים חשים כלפיכם. הם יחפשו את קרבתכם, ירצו 
בה ויראו שאפשר ליהנות אתכם, שאתם מבינים ללבם ולתחומי העניין שלהם, 
והקרבה ביניכם תחזק את הרצון שלהם להגיע ולהיות חלק מהשבט שאתם 

מדריכים.

 רתימת שאר חברי השבט למשימת הקביעות 
החניכים בשבט הם כלי מצוין להביא חניכים נוספים או לחזק את המתנדנדים. 

כי  'נחות'  מרגיש  שחניך  מצב  ייווצר  שלא  ורגישות,  דיסקרטיות  לזה  נדרשת 
מצמידים לו חניך אחר שיוודא שיגיע. הרווח ברתימת חניכים הוא כפול: האחד, 
החניך המתנדנד יגיע לפעולות כי נוצר יותר חשק לבוא כשחברים אומרים לו 
לבוא מאשר כשהמדריכים אומרים לו את זה. עוד רווח הוא שהחניך הדוחף 
יפתח בתוכו את היכולת להסתכל סביב, לפקוח עיניים ולרצות בנוכחותם של 

כל חברי השבט. מעין התערותא דלתתא... :(

לאחר ההיכרות עם הכלים המגוונים, התאימו לכל אחד מהחניכים את העבודה 
מהחניכים  אחד  כל  של  הדופק  בדיקת  כרטיסיות  את  פתחו  לו.  המתאימה 

והתקדמו בהתאם להן.
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באילו  כתבו  ידם  ועל  שלכם,  החניכים  כל  שמות  את  שבצו  שלהלן  בטבלה 
מהכלים עליכם להשתמש כדי שתצליחו להכיר אותם יותר, להתקרב אליהם 

ולהיות משמעותיים בעבורם. 

עברו לעמוד 53 למילוי הטבלה הזו:

שם החניך/
החניכה

באיזה כלי נעבוד

כדי לוודא שאכן תתקדמו ותיגעו בכל החניכים, שבצו בלוחודש הבא מתי אתם 
מתקדמים עם כל אחד מהחניכים. בכל שבוע שבצו לפחות שני חניכים שאתם 

רוצים להתקדם אתם.

לוחודש______

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
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טבלאות למילוי
מחניכים רשומים - לחניכים בנוכחות מלאה

 מיפוי חניכים – מחניכים רשומים לחניכים בנוכחות מלאה 

שם 
החניך/
החניכה

בית 
הספר

תדירות 
הגעה 

לפעולות

)1 – לא 
מגיע)ה(; 

5 – מגיע)ה( 
בקביעות(

מדוע לא 
מגיע)ה(?

מקום 
חברתי 
בשבט

החברים 
הטובים 

בשבט
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 בדיקת דופק לחניך: 
 שימו לב! הדפים האלה מספרים את סיפורם של חניכיכם מהעיניים שלכם.

אסור בתכלית האיסור שהדפים האלה יסתובבו בסניף, וחס ושלום יגיעו לידי אחד 
החניכים. שמרו היטב על הדפים אצלכם.

שם החניך/החניכה: ________________ 

מצב הקשר שלכם )שיחה אישית, ביקור בית, שחנ"ש, שיתוף ופתיחות(: ______
_______________________________________________________

מצב החניך/החניכה מבחינה שבטית-חברתית:  ______________________ 

החברים הטובים של החניך/החניכה: ______________________________ 

הביטחון העצמי של החניך/החניכה )הערכה עצמית מספקת?(: ________
______________________________________________________

תחומי העניין והתחביבים של החניך/החניכה )נגינה, שירה, ריקוד, ציור, מוזיקה 
אהובה, סרט אהוב, נושא מסוים וכו'( _______________________________

משהו אהוב עליו/עליה במיוחד: _________________________________ 

משהו שמעצבן אותו/אותה במיוחד:______________________________ 

בית ומשפחה: _____________________________________________
_______________________________________________________

האם החניך/החניכה מבטא)ת( ומממש)ת( את עצמו/עצמה בשבט: _______
 _______________________________________________________

נקודות האור שבו/שבה: ______________________________________
_______________________________________________________

החלומות שלו/שלה:_________________________________________
_______________________________________________________

תכנית עבודה שלנו בעניינו/בעניינה לעתיד: _______________________
_______________________________________________________



51

שיר צבעוני

מילים: אהוד מנור | לחן: מתי כספי

קשת נמתחת 
אל מעבר לים 

מה, מה היא שרה 
אצלנו ואצלם? 

היא לא שרה שיר שחור, 
היא לא שרה שיר לבן. 

היא שרה עכשיו 
שיר מגוון. 

רוח נושבת 
אל קצווי התבל. 

מה, מה היא שרה 
בעמק הצל? 

היא לא שרה שיר שחור, 
היא לא שרה שיר לבן. 

היא שרה עכשיו 
שיר מגוון. 

שמש שוקעת 
שוב מעבר להר - 
מה, מה היא שרה 

ליום המחר. 

היא לא שרה שיר שחור, 
היא לא שרה שיר לבן. 

היא שרה עכשיו 
שיר מגוון.



52

 טבלת מעקב נוכחות חניכים – למילוי 

שם החניך/
החניכה

הגיע)ה( / תאריך
לא הגיע)ה(

 אם לא –
מה הסיבה?

מי מרים 
טלפון מחר?
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 טבלת בחירת כלי עבודה עם חניכים למילוי 

שם החניך/
החניכה

באיזה כלי נעבוד
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 שפה
משותפת

מילים: אהוד מנור | לחן: אורי הרפז

זה לא בשמיים 
ולא מעבר לים 

זה כאן בעיניים 
אולי רדום אבל קיים 

כמו שמיכה שעוטפת 
שני אנשים עייפים 

כמו זרימה מכושפת 
בין ימים חולפים 

זאת שפה משותפת 
כמו זריחה 

כמו החול החם 

החוטים שבינינו 
לפעמים נמתחים 

אבל בליבינו 
עוד חלונות שנפתחים 

כמו שמיכה שעוטפת 
שני אנשים עייפים 

כמו זרימה מכושפת 
בין ימים חולפים 

זאת שפה משותפת 
כמו זריחה 

כמו החול החם 

ולחיבור הזה 
כל שעה יפה 

וגם השתיקה 
היא שפה משותפת 

כמו שמיכה שעוטפת 
שני אנשים עייפים 

כמו זרימה מכושפת 
בין ימים חולפים 

זאת שפה משותפת 
כמו זריחה 

כמו החול החם 

זה לא בשמיים ולא מעבר לים 
זה כאן בעיניים 

אולי רדום אבל קיים 

כמו שמיכה שעוטפת 
שני אנשים עייפים 

כמו זרימה מכושפת 
בין ימים חולפים 

זאת שפה משותפת 
כמו זריחה 

כמו החול החם 
זאת שפה משותפת 

כמו זריחה 
כמו החול החם
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אווירה שבטית
נוחה לכולם

הגדלת השבט איננה רק הגדלה מספרית של מספר החניכים בשבט ושמירה 
על המספר הזה; ההגדלה היא גם איכותית. מהי הגדלה איכותית? מתן מקום 
לכל אחד מהחניכים בשבט, יצירת שבט המותאם לכל חניך וחניכה, שכל חניך 

וחניכה מרגישים שייכים אליו. 

יכול להיות שיהיו לנו המון חניכים, אבל הם לא יחושו שייכים, הם לא ירגישו 
שהשבט הוא שלהם, שהחברים בשבט הם באמת חברים שלהם. השבט יכול 
אינה  זו  אבל  ממנה,  כחלק  מוגדרים  שאנו  מסוימת  קבוצה  עוד  להיות סתם 
קבוצה שמגדילה, שמעצימה או שמעניקה לנו ביטחון וכוח להיות מי שאנחנו 

ומה שאנחנו רוצה להיות. 

לגדול,  לצמוח,  ואחת  אחד  לכל  שיאפשר  מקום  יהיה  רוצים שהשבט  אנחנו 
לפרוח; שהשבט יהיה קרקע פורייה לשיח עמוק, כן ומבין, שכל החברים בשבט 

ירגישו פתוחים ויחושו בנוח לדבר, לשתף ולהיות הם עצמם.

 מיפוי 
כדי שתצליחו לזהות מה השבט שלכם צריך ברמת הגדילה האיכותית, ראשית 
בחנו מה המצב שלכם היום. לצד כל שאלה הקיפו המספר המדויק ביותר )1 

– ממש לא; 6 – בהחלט כן(

123456

האווירה בשבט שלנו היא צינית

לכל אחד מהחניכים יש מקום בשבט

כל חניך וחניכה יכולים לומר את דעתם 
בביטחון

השבט שלנו מסוגל להתמודד עם משברים
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אנחנו מדברים עם החניכים על האווירה 
בשבט

אנחנו מדברים בין המד”שים על האווירה 
בשבט

יש בשבט חניכים שיוצרים פחד או לחץ

אנחנו מצליחים להגיע לשיח פתוח בשבט

כשאנחנו מדברים מהלב, השבט קשוב ויש 
אווירה רצינית

השבט יורד על אחד החניכים בקביעות

כל חניך וחניכה מתבטאים בשבט בייחודיות 
שלהם

השבט שלנו משתפר כל הזמן מבחינה 
חברתית

אנחנו מודעים לבעיות החברתיות של 
החניכים החלשים בשבט

לכל החניכים יש חברים בשבט

חניך חדש שיגיע לשבט ימצא מקום נעים 
להיכנס אליו

השבט הוא מעין בית לחניכים

חניכים שיש להם בעיות חברתיות פונים אל 
אחד מהמדריכים

בסך הכול אני מרוצה מהמצב החברתי 
בשבט

לאחר מיפוי האווירה הכללית בשבט, בחנו את מצבם החברתי של כל חניך 
וחניכה:
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עברו לעמוד 64 למילוי הטבלה הזו:

מיהם החברים שלו /שם החניך/החניכה
שלה?

באיזו סיטואציה הוא/
היא בולט)ת( בדרך 

כלל?

התבוננו בטבלה וחשבו:

האם יש חניכים שאין להם חברים בשבט )ואולי בכלל(? מיהם? _______  •
_____________________________________________________

מיהם החניכים המרכזיים, שהשבט כולו סובב סביבם? האם זה עושה טוב   •
לשבט? _______________________________________________
_____________________________________________________

האם יש בשבט קולות שנשמעים במיוחד? ______________________  •
_____________________________________________________

האם יש בשבט קולות שאינם נשמעים כלל? _____________________  •
_____________________________________________________

ועם הפנים קדימה –

אילו קולות הייתי רוצה שיישמעו יותר? _________________________  •
_____________________________________________________

אילו חניכים לדעתי צריכים לבלוט יותר במרקם החברתי? ___________  •
_____________________________________________________

כיצד אנו יכולים לגרום להם לבלוט ולהיות דומיננטיים יותר? _________  
_____________________________________________________
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לאחר שהבנתם קצת יותר מה המצב בשבט שלכם ומה אתם רוצים שיקרה בו 
עכשיו, אפשר להתחיל לעבוד :(

לפניכם רשימת כלים בכמה וכמה רבדים, שמטרתם לעזור לכם, המדריכים, 
חניכיכם  ושכל  יותר,  ומקבלת  מכילה  פתוחה,  נעימה,  אווירה  בשבט  ליצור 

ירגישו שייכים לשבט וחלק ממנו.

יזמות   )2 פורמליות;  פעולות   )1 עבודה:  סביבות  לשתי  מתחלקים  הכלים 
שמחוץ למסגרת הסניף.

 סביבת הפעולות הפורמליות 
מדריכים  בהם.  עובדים  שהמדריכים  המרכזיים  הערוצים  אחד  הן  הפעולות 
'להרוויח' מהפעולות שני רווחים עצומים: האחד הוא העברת מסרים,  יכולים 

ידע וערכים, והאחר הוא הכתבת האווירה וההתנהלות החברתית בשבט.

בכל פעולה יש את ה'מה' שאנו רוצים להעביר, ואת ה'איך' שאנו מעבירים אותו. 
לא חייב להיות קשר בין ה'מה' לבין ה'איך'. לדוגמה, אנו יכולים להעביר פעולה 
בעצמם  לפתח  החניכים  את  שירגילו  במתודות  ולהשתמש  ישראל  ארץ  על 

תרבות דיון נכונה.

רעיונות למתודות שיכולות לחזק את תחושת השייכות בשבט ולהעצימה:

מילוי משימות בקבוצות קטנות. קבוצה קטנה תאפשר לחניכים להכיר טוב   •
יותר את שאר חבריהם לשבט, ולא רק את החברים שהם מכירים ממילא. 
חשוב לשים לב שגם בחלוקת הקבוצות לא תשבצו את החניך המקובל 
ביותר עם החניך החנון ביותר ושלא תפרקו חברויות בכוונה. המטרה היא 
לא להפריד חברויות קיימות אלא להגדיל את מאגר החברים של החניכים 

בשבט. 

משימות לדוגמה שאפשר למלא בקבוצה קטנה: דיון, שיתוף, הכנת פעילות   
מסוימת, יצירת הצגה, אוכל, שיר וכד'.

אדם מרגיש שייך למשהו כאשר הוא אקטיבי ביחס אליו ולא רק פסיבי. כדי   •
שהחניכים יחושו שייכות לשבט, הם צריכים למלא תפקיד פעיל בפעולה 
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בעזרת  המסר  את  בידיים  להרגיש  לשחק,  דעתם,  את  להביע  לדבר,   –
לחניכים  להרצות  באים  לא  אנחנו  או התלבטות.  דילמה  לחוות  המחשה, 
מדהימה  במה  לנו  יש  שיעור.  שמעבירים  מורים  לא  גם  ואנחנו  וללכת, 
ויצירתית שאנחנו יכולים לעשות בה כל מה שאנחנו רוצים, וכדאי לחשוב 
למידה  חוו  שהם  בתחושה  מהפעולה  ויצאו  תהליך  יעברו  החניכים  איך 

פעילה. 

להיות  יכולה  זו   – מהפעולה  כחלק  וחניכה  חניך  לכל  משימות  חלוקת   •
שכל  משימות  כדור(,  במשחקי  )אפילו  מסוים  במשחק  תפקידים  חלוקת 
אחד צריך למלא במהלך הפעולה, לבקש מהחניכים לקרוא משהו בקול, 
להציג בעצמם, להיות אחראים למדוד זמן למשהו. חשוב לשים לב שאתם 
ולא  להשיג,  רוצים  שאתם  מה  פי  על  לחניכים  המשימות  את  מתאימים 

שתמנו סתם את החניך שתמיד מתנדב ראשון.

בקשו מהחניכים להביא דברים לפעולה – תמונה שקשורה למשהו מסוים,   •
חפץ, שיר וכד'. לבקשה כזו כמה השפעות: היא יוצרת ציפייה לפעולה, גם 
החניכים מתכוננים אליה, חושבים מה הם רוצים להביא ומרגישים שחשוב 
חובה  כזה  דבר  מבקשים  אם  שצריך.  מה  את  יביאו  שהם  וחשוב  להגיע 
להשקיע גם בהודעות לחניכים, שלא יקרה שחניך פספס ולא ידע שצריך 
יקרה, תשיגו בדיוק את האפקט ההפוך משייכות(,  להביא משהו )אם זה 

וכדאי להזכיר להם כמה פעמים. 

רעיונות למתודות שיעזרו ליצור בשבט אווירה מכילה ומקבלת:

מתן מקום לכל אחד מהחניכים 

סבבי שיתוף שבהם מבקשים מכל החניכים להביע את עצמם.   .1

מומלץ לשבטים בוגרים. חשוב לשים לב שלסבבים כאלה יש פוטנציאל   •
להיות נמרחים ומשעממים. אפשר למנוע את המריחה על ידי שימוש 
לא קבוע בסבבים, על ידי הגדרת השאלה במדויק כדי שלא לאפשר 
התפזרות, על ידי הגבלת מספר מילים או משפטים שכל חניך יאמר או 
על ידי יצירת עניין בסבב – מדבר רק מי שהכדור אצלו, מדברים כשיש 

גפרור דולק ביד עד שהגפרור כבה וכד'. 
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גם בשבטים צעירים אפשר לעשות סבבים, אך יש להתאים את השאלה   •
ולוודא שתהיה לה תשובה שכולם ירגישו בנוח לענות עליה. בסבב כל 
אחד יכול לומר מה האסוציאציה שלו ממילה מסוימת, ואפשר להעלות 
שאלה על החיים שלהם או על בחירות והעדפות )לדוגמה, מה החניכים 

אוכלים כשהם חוזרים מהלימודים(.

חניכים  מספר  עם  לשבטים  מומלץ  בשלשות.  או  בזוגות  שיח  משימות   .2
גדול – הנחו את החניכים לדבר על נושא או על שאלה מסוימת בזוגות או 
בשלשות. הקבוצה הקטנה מאפשרת היכרות מעמיקה. אפשר לעשות זאת 

בקונספט שיוצר אווירה טובה, כמו קפה דילמה.

כל חניך חשוב, לכל חניך יש תפקיד – יש לנו נטייה להטיל על חניכים שמגיעים 
פחות להביא לארוחות השבטיות ולטיולים את הדברים שנצטרך פחות, כדי 
כמובן  החניכים  מזה.  יפסיד  לא  בסוף, השבט  להגיע  יחליטו שלא  הם  שאם 
ולכן  קולטים זאת. הם מבינים שמה שהם צריכים להביא אינו חשוב כל כך, 
מתבקש שהם יחושו שגם הם עצמם אינם חשובים ואף אחד לא יחוש בחסרונם. 
בפעם הבאה שתחלקו אוכל או משימות לקראת אירוע שבטי מסוים, הקפידו 
להטיל על החניכים הדומיננטיים פחות להביא את המצרכים החשובים שאי-
אפשר בלעדיהם. זה יחזק בהם את התחושה שחפצים בנוכחותם, שמעריכים 

אותם ושרוצים אותם בשבט :(

 סביבת היזמות שמחוץ למסגרת הסניף 
מבצע 'חבר מכיר חבר' – צאו למבצע שבטי שבו תכירו טוב יותר זה את זה.  .1

בכל שבוע תנו לכל חניך וחניכה שם של חניך אחר ומשהו שהם צריכים   •
אחד  וכל  סבב,  עשו  הפעולה  השבוע ובתחילת  במהלך  עליו.  לגלות 
יספר מה הוא גילה על החבר)ה( לשבט )תחביבים, פדיחות, כמה בני 

דודים יש לו, מקום אהוב בארץ, איפה סבא וסבתא גרים וכו’(.

תחרות פנקסים – כל חניך וחניכה יקבלו פנקס עם שם של חניך אחר   •
האפשר  ככל  רבים  פרטים  עליו  לגלות  היא  שלהם  והמטרה  בשבט, 

בפרק זמן מוגדר.
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החניכים  יצטרכו  שעליהם  שבועי  נושא  או  מטרה  תגדירו  שבוע  בכל   
יכתבו בפנקס את מה שלמדו על חברם. אפשר  והם  לגלות פרטים, 
להפוך את הרישום לתחרות – בכל שבוע מי שמגיע עם מספר מסוים 
של פרטים חדשים, מקבל משהו קטן )אפשר להתחיל מנושאים שקל 
אישיים  או  עמוקים  לדברים  ולהתקדם  אותם  ולברר  עליהם  לדבר 
 – ילדות  תחביבים,  משפחה,  כמו  בנושאים  להתחיל  יותר. לדוגמה, 
ולעבור לאיך נראה החדר שלי, חלומות וכו'(. הרעיון של כל הפנקסים 
הוא לתמרץ את החניכים לגלות עולם חדש על חבר שיצא להם להכיר 
פחות, ולפתוח להם את הפתח לדבר יותר, אולי לבוא זה לביתו של זה.

ערב ספיד דייטינג – הושיבו את החניכים בשני מעגלים, פנים אל פנים.   •
בכל שלוש דקות יזוזו יושבי המעגל החיצוני כיסא אחד ימינה, ויפצחו 

בשיחה עם היושב מולם על פי נושא נתון, שאלה או זרימה.

משחק רביעיות שבטי – אפשר לשחק כפעולת אמצע שבוע. חלקו לכל   •
כלומר  עצמם,  על  רביעיות  יכתבו  והם  קלפים,  ארבעה  וחניכה  חניך 
עצמם  על  מעניינים  פרטים  או  מאפיינים  וארבעה  למעלה  שמם  את 
כדי  מאפיין  יבליטו  פעם  ובכל  פעמים,  ארבע  הכול  יכתבו  )החניכים 
הקלפים  את  אספו  אחר(.  רביעיות  משחק  בכל  כמו  קלפים  שייווצרו 
החניכים  את  חלקו  גדול,  השבט  )אם  ושחקו  אותם,  וערבבו  מכולם 
לקבוצות קטנות, ואחרי משחק אחד ערבבו את הקבוצות ושחקו שוב(.

וחיובית  נעימה  אווירה  ליצירת   – הפעולות  בזמן  שלא  שבטיים  מפגשים   .2
בשבט. ארגנו מפגשי חברה קלילים, התלויים באופי השבט. אפשר שבכל 
יהיו אחראים לכיבוד.  וכמה אחרים  יכינו משחק  פעם שני חניכים אחרים 
אותם  הזמן  כל  ולא  ומארגנים,  פעילים  החניכים  שכל  לב  לשים  חשוב 

חניכים מובילים את המפגש.

רעיונות לפעילויות: מפגשוקו, הכנת עוגיות, פונדו, ערב שירים, משחק גדול   
בפארק, טיול אופניים, משחק מטמון, ארוחת ערב שבטית ועוד. אפשר גם 
להכיר  לחניכים  יאפשרו  והם  קטנות,  בקבוצות  משחקים  מיני  כל  לשחק 

חברים חדשים ולהעמיק בהכרת חבריהם הוותיקים לשבט.

קבוצה  וכל  שותפים,  יהיו  כדי שכולם  לקבוצות  חלקו   – גדולים  בשבטים   .3
תכין הצגה או שיר בנושא נתון.
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בתחילת כל פעולה זוג חניכים או יותר יצרטכו להעביר לכל השבט לימוד,   .4
משחק, שיר חדש או פעילות קצרה, העיקר שיידרשו מהם מפגש והכנה 

מראש. 

בהתאם  השבט,  של  ציפיות  תיאום  החניכים  עם  לערוך  כדאי  כך  על  נוסף 
לגיל, לסניף ולמצב הקיים. חשוב שלמדריכים תהיה מילה בהגדרת הציפיות, 
מהציפיות.  אחת  כל  מאחורי  העומד  הרציונל  את  לחניכים  להסביר  וכדאי 
למה?  החניכים.  ממספר  חצי  שמגיעים  אחרי  רק  מתחילה  פעולה  לדוגמה, 
כדי שהפעולה תוכל להתנהל כמו שצריך, במיוחד כאשר היא חלק ממערך 
וחשובה השותפות של כל החניכים במערך )גם לכלל כזה צריך שיהיה כלל 
אחריו – מה קורה עם החניכים שהגיעו, אחרת החניכים שמגיעים תמיד בזמן 

יידפקו שוב ושוב(.

פרמטרים לתיאום ציפיות:

משמעת – לא מעליבים, לא צועקים, לא מרביצים, אם יש בעיה מדברים   •
עם המדריכים;

שפה נקייה;  •
מסגרת דתית )היכן שנכון ורלוונטי(;  •

העברת קשר ומידע.  •

וגם מעבר לדברים הבסיסיים:

נוהל ימי הולדת;  •
מורלים ושירים שבטיים;  •

סבב פתיחה בכל פעולה בשבת;  •
הבאת כיבוד באופן קבוע על ידי החניכים;  •

לוח שבט בחדר בסניף.  •
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לאחר תיאום הציפיות המשותף כדאי לתלות בחדר שלט עם מה שהחלטתם 
תיאום  את  לתחזק  לא תקפידו  אם  לכולם.  ובהיר  מובן  ברור,  ולוודא שהכול 
הציפיות שעשיתם, לתת לו נוכחות, להתייחס אליו כאשר לא עומדים בו וגם 
– העבודה החשובה של הגדרת הציפיות תרד לטמיון.  כן עומדים בו  כאשר 
המקובלות  ובהירות  ברורות  בציפיות  עמידה  של  משמעותי  שיח  ליצור  כדי 

ומוסכמות על כולם צריך לדבר על זה.

מהאווירה  כחלק  יוטמעו  הללו  שהכללים  חשוב  הכללים  ליצירת  מעבר 
הקיימת בשבט. לכן צריך לשמור על הכללים ולהפוך אותם לנורמה, אך יש 
להיזהר שההטמעה לא תהיה ביקורתית ותעורר התנגדות מצד החניכים אלא 
וזו  תיעשה בנחת, כמשהו שלא עושים כי הוא כתוב אלא כי זה השבט שלנו 
האווירה שהחלטנו יחד שאנחנו רוצים ליצור. כאשר זו תהיה האווירה, הנורמות 

השבטיות יגדלו עם השבט. 

לסיכום, הרבה מהדברים כאן הם עניין של שינוי תודעה, שינוי חשיבה ותפיסה 
של תפקידכם כמדריכים.

שימוש במתודות שהזכרנו דורש מאמץ וחשיבה נוספת, אבל כאשר תתרגלו 
לצורת החשיבה הזו, תוכלו בקלות לבנות פעולות עם מתודות שיוצרות בשבט 
אווירת שייכות; תלמדו מה נכון לשבט שלכם, איך לחניכים נכון וטוב להרגיש 

שייכים וגם מה נכון לכל חניך וחניכה בנפרד במרקם החברתי של השבט.

את הטבלה שמילאתם בתחילת הדרך הקפידו למלא מחדש בכל פרק זמן 
שתקבעו מראש, כדי להתמיד ולעקוב כמו שצריך אחר ההתקדמות. שימו לב 
או חלילה  הובילו למטרות שהצבתם לעצמכם  האם הצעדים שנקטתם אכן 
נוספים שיוכלו לעזור לכם  ועליכם לחשוב על צעדים אחרים, על כלים  לא, 

לקדם ולהתקדם. 

אשריכם ישראל! 
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טבלאות למילוי 
אווירה שבטית נוחה לכולם

 טבלה למילוי – מצבם החברתי של כל חניך וחניכה בשבט 

מיהם החברים שלו/שם החניך/החניכה
שלה?

באיזו סיטואציה הוא/
היא בולט)ת( בדרך 

כלל?
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עולם הרגש וההכלה
אותם  הבאתם  חניכים;  וגייסתם  העיר  בכל  התרוצצתם  קשה.  עבדתם  וואו, 
חניך  לכל  פרטנית  עבודה  תכנית  בניתם  מושקעות;  פעולות  הכנתם  לסניף; 
וחניכה בשבט, ובשבועות האחרונים באמת עשיתם תהליך עומק עם השבט 

שלכם. סוף-סוף אפשר לנוח קצת...

אז זהו, שלא.

בשבט.  החניכים  לכל  נוחה  שבטית  אווירה  יצירת  על  דיברנו  הקודם  בחלק 
על  חיובית  אווירה  להבטיח  אפשר  ואיך  בפעולות  אותה  יוצרים  איך  פירטנו 
ליצירת  ביותר  היסוד החשוב  ידי פעולות שמחוץ לפעולות השגרתיות, אבל 
דינמיקה חיובית וטובה לכל חניך וחניכה הוא השפה שבה מתנהל השבט, וכדי 

ליצור את השפה הנכונה יש להמשיך ולעבוד.

את  ישמר  אותם,  ויכיל  החדשים  החניכים  את  שיקבל  שבט  לבנות  כדי 
ארוכה  עבודה  נדרשת   – הוא  חניך באשר  לכל  ייתן מקום  שלו,  ההטרוגניות 
לאהוב מהלב,  נדרשים לפתוח את הלב שלכם,  ועמוקה עם החניכים. אתם 
לדבר מהלב, להכיל את האחר מהלב, לראות מהלב, להקשיב מהלב... וכמו 
כל דבר חדש, פתיחת הלב דורשת לימוד ואימון. צריך ללמוד את זה, ואחר כך 
להתאמן על זה, להרגיל את עצמנו להכיר את האחר מהלב. זו עבודה – אבל 

זה העיקר. 

טובים  בין  מלחמה  הקרקע.  לפני  מתחת  מלחמה  מתנהלת  רבות  בחברות 
יפים  בין  למשעממים,  ושנונים  מצחיקים  בין  לחזקים,  חלשים  בין  לרעים, 
למכוערים, בין ציירים לספורטאים, בין עשירים לעניים וכו'. לא מדובר במלחמת 
בתוך השבט  הסניפים,  במלחמה שבתוך  אלא  פוליטית  ובמלחמה  מעמדות 
שלכם. המלחמה מתנהלת במילים, בנורמות, במשחקים – ובמלחמות האלה 
מטבע הדברים יש אנשים שתמיד מנצחים ויש אנשים שמובסים ומובסים שוב 
ושוב. חניכים שלכם שהובסו במשך תקופה במלחמת הכוחות הזאת, שהרגישו 
שהם נאבקים כדי להצליח, כדי להיות שווים, כדי להתקבל – ילכו הביתה. אתם 

תאבדו אותם.
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כשאנחנו מדברים על 'מגדילים את השבט', אחרי שהתחלתם עבודה רצינית 
אותו מבחינה מספרית, הגדלתם את הנוכחות של כל  עם השבט, הגדלתם 
אחד ואחת בו ואת הנוחות של כל אחד מול שאר החברה, נדרש מכם להשריש 
את השפה של האהבה, השיתוף וההכלה ולהוציא מהלקסיקון את המלחמה, 

את הציניות ואת המעמדות. 

ליצור שפה של שיח  יהיה  השלב הבא בתהליך העומק עם החניכים שלכם 
מהלב; שיח משתף שנותן מקום לרגשות של כל אחד, שמקשיב לאחר באמת! 
אליה  להגיע  ירצה  חניך  שכל  כזאת  תהיה  בשבט  שהחבורה  רוצים  אתם 
ולשתף, לספר, לדבר את עצמו, והחבורה תהיה חבורה שמקשיבה, שמבינה, 

שמכבדת ומכילה כל אחד – כי הוא חלק ממנה. 

זו דרישה גדולה, זו עבודה גדולה וזו עצמה גדולה! 

אלכס זיו כותב במאמר שלו: "לדבר מהלב, לשיר מהלב, לכתוב מהלב, לתת 
מהלב…כל מה שלא בא מהלב הוא תחליף זול לדבר האמיתי. וכולנו מרגישים 
שר  לא  הוא  אם  לעשות,  ינסה  שזמר  ושטיקים  טריקים  כמה  ההבדל…  את 
מהלב, כולנו נרגיש את זה. כמה שנואם ידבר יפה ואת המילים הנכונות, אם 
זה לא מגיע מהלב שלו, משהו בו לא ירגיש אמין. כמה שכותב יכתוב בצורה 
 מקצועית, אם זה לא בא מהלב שלו, משהו מאוד מרכזי יהיה חסר בכתיבה שלו.

לכל פעולה שאנחנו עושים יש מרכז, והמרכז הזה הוא הלב".

ומכאן צריך ללמוד ולהתאמן. 

והתחלתם  שלכם  בשבט  הקיים  החברתי  המצב  את  בחנתם  הקודם  בשלב 
לעבוד כדי לשפר אותו על ידי פעולות ופעילות שמחוץ למסגרת הפורמלית. 
רוצים  שאתם  השפה  על  ותתאמנו  תלמדו  מבפנים,  לעבוד  תתחילו  עכשיו 
לבנות בשבט, ותעשו זאת על ידי משחק שנבנה במיוחד כדי ללמד אתכם ואת 

החניכים שלכם לרכוש את שפת הרגש. ללמוד, להתאמן ולהתרגל. 

בהצלחה!
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משחק
משחקים ברגשות

לאחר שדיברנו על הצורך ביצירת שפה שמדברת ברגשות, שאינה מפחדת 
לשתף, שמכילה את כולם ומקשיבה לכולם, נפנה ישר למשחק. המשחק הוא 
כלי בידכם כדי להתחיל לפתח את השפה שעליה אנחנו מדברים והוא נבנה 

במיוחד לחבורות בתנועה ומתאים לכל מיני גילים וקבוצות. 

בחלק הזה של החוברת תמצאו את הכלים שיסייעו לכם להשתמש במשחק 
שימוש נכון ויעיל. עברו על כל הכלים שאנחנו מעמידים לרשותכם והכינו את 
הראשונה  בפעם  להשיג  רוצים  שאתם  במטרות  בטוחים  היו  היטב.  עצמכם 
שתביאו את המשחק לשבט, התאימו את סוג המשחק, מקומו, זמנו, שאלותיו 
יצירת שפה  ואת שאר הגורמים כדי שהמשחק ישיג את מטרותיכם. כאמור, 
צריך  כך  ואחר  הזה,  העולם  לתוך  מקפצה  הוא  המשחק  קשה.  עבודה  היא 

להמשיך ולאמן תמיד את השריר הזה בשבט שלכם.

 מטרות המשחק: 
חבורת השבט תיצור שיח מכבד ונטול ציניות.   .1

המדריכים יתנסו בהובלת שיח מכבד, מעמיק ואמתי בין חברי השבט.  .2

עולמם  מתוך  ודעות  אמירות  רעיונות,  מחשבות,  בשיתוף  יתנסו  החניכים   .3
האישי, בשפה אמתית ופתוחה.

המשחק מכיל:

30 קלפי תמונות, 25 קלפי מילים, 25 קלפי שורות משיר )בסך הכול 80 קלפי 
שיח(, 30 קלפי שאלות )קלפים גדולים יותר(, לוח עם מחוג. 

גילים: מנבטים עד גרעין א' ;(
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הוראות המשחק:

את המשחק אפשר לשחק בארבע גרסאות בהתאם לגיל, לאוכלוסייה ולגודל 
הקבוצה. 

שאלה אמריקאית )מיועד לקבוצות של 5–25 משתתפים בכל הגילים(: א. 

החניכים יושבים במעגל; באמצע המעגל מניחים את הלוח עם המחוג ולידו   
את חבילת הקלפים. לאחר שתסבירו את כללי המשחק, פתחו קלף שאלה 
והשאלה  המעגל,  במרכז  יוצג  השאלה  קלף  מראש(.  )שהכנתם  ראשון 

תהיה רלוונטית עד שתחליטו לפתוח קלף שאלה חדש. 

כל חניך וחניכה יושיטו יד אחת קדימה לכיוון מרכז המעגל. אחד החניכים   
יתחיל ויסובב את המחוג. ראש החץ יצביע על יד החניך הנשאל, וזנב החץ 
בפני  יפתח  והוא  לשואל,  תועבר  השיח  קלפי  השואל. ערמת  ידו של  על 
הנשאל קלף אחד מכל סוג – תמונות, מילה ושורה משיר, והנשאל יצטרך 
לאחר  בפניו.  שנפתחו  מהקלפים  אחד  ידי  על  השאלה  קלף  על  לענות 
שהחניך יענה וישתף, הוא יקבל לעצמו את הקלף שענה דרכו, וכך יצבור 
קלפי  איסוף  ידי  על  האפשר  ככל  רב  ניקוד  לאסוף  היא  נקודות. מטרתו 

תשובה.

לאחר שהחניך יענה, החזירו לערמה את שני הקלפים הנותרים, כל החניכים   
יושיטו יד קדימה, והחניך הבא יסובב את המחוג. כאשר תחושו שהשאלה 
לב שכל החניכים משתתפים  יש לשים  מוצתה, החליפו לשאלה חדשה. 

בשלב כלשהו.

עץ או פלי )מיועד במיוחד לקבוצות הקטנות מעשרה חניכים(: ב. 

ערבבו את כל סוגי קלפי השיח; הניחו במעגל מסביב למחוג כ-12 קלפים   
כשגבם כלפי מעלה. פתחו קלף שאלה. 

אחד החניכים יתחיל ויסובב את המחוג, וראש החץ וגם זנבו יורו על קלפים.   
החניך יפתח את שני הקלפים שנבחרו ויהיה עליו לענות על שאלת ההנחיה 

דרך אחד הקלפים שפתח. 

יונח  וקלף חדש  יקבל את הקלף שענה דרכו,  הוא  וישתף  לאחר שיענה   
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במקום הקלף החסר. התור יעבור בסבב – כל אחד בתורו יסובב את החץ, 
יפתח את שני הקלפים שיצאו ויענה על שאלת ההנחיה דרך אחד הקלפים. 

כאשר תחושו שהשאלה מוצתה, החליפו לקלף שאלה חדש.  

 

נחשו אותי )מיועד בעיקר לקבוצות קטנות של שבטים בוגרים( ג. 

המשחק  בתחילת  יקבל  משתתף  כל  השיח.  קלפי  סוגי  כל  את  ערבבו   
חמישה קלפי שיח, ואת שאר הקלפים שימו במרכז. 

בחרו חניך אחד שיתחיל. הוא השואל – ועליו לפתוח קלף שאלה ולקרוא   
בקול את הכתוב. כל אחד מהשחקנים האחרים יבחר קלף אחד מחמשת 
הקלפים שבידיו, שלפי היכרותו עם השואל מייצג בצורה הטובה ביותר את 
תשובת השואל לשאלה שהקריא, ויניח את הקלף במרכז המעגל כאשר 

פני הקלף כלפי מטה. 

שמייצג  בקלף  לבחור  צריך  השואל  אותם.  והפכו  הקלפים  את  ערבבו   
ולהסביר למה הקלף מייצג את תשובתו.  את תשובתו לשאלה שנשאלה 
ויקבל את הקלף  יזכה בנקודה  השחקן שהניח את הקלף שבחר השואל 

שהניח, ושאר הקלפים יוחזרו לקופה. 

כל אחד מהשחקנים ייקח קלף נוסף מהקופה )כדי שתמיד יהיו לשחקנים   
חמישה קלפים(, והמשחק יימשך. מי שיושב משמאל לשואל הראשון יהיה 
לצבור  החניכים  על  המעגל.  סדר  לפי  הלאה  עובר  והתור  הבא,  השואל 

קלפי שיח רבים ככל האפשר על ידי ניחוש נכון של תשובת השואל. 

שמרגישים  ולמדריכים  בוגרים  לשבטים  בעיקר  )מיועד  פתוחים  קלפים  ד. 
שהם מסוגלים לפתח שיח(: 

הכלל היחיד של שיטת הקלפים הפתוחים הוא שיש ליצור שיח ושיתוף של   
כלל החניכים סביב שאלות מנחות המאפשרות שיח עמוק וחדש בשבט.

קלפי  שלושה  הרצפה  על  הניחו   – שיח  לפתוח  אפשרויות  כמה  תנו   .1
שאלות. קלפי השיח יועברו בין החניכים, וכל אחד ירים קלף ויענה דרך 

הקלף שהעלה על אחת השאלות.
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בחרו שאלה אחת שחשוב לכם שהשבט ידבר עליה. פזרו את כל קלפי   .2
השיח על הרצפה, וכל חניך יבחר כרטיס ויענה דרכו על השאלה.

חשוב לוודא שכל החניכים משתתפים בשיתוף, ועליכם לייצר את השיח   
תוכלו  יענו,  החניכים  שכל  לאחר  המנחה.  השאלה  סביב  ולהעמיקו 
בקומה  הדיון  ולהעלות את השיח של  להציף את התשובות שנשמעו 

נוספת.

קלפים פתוחים כשמם כן הם – פתוחים לדיבור ולשיח, פתוחים למגוון   
אפשרויות, פותחים את הלב...

 הקלפים 

שאלות על עצמי בכל מיני רמות:

אוכל של אמא שאני אוהב/ת..  .1

משהו שאני אוהב/ת בחדר שלי...  .2

סרט אהוב עליי...  .3

מנהג/הרגל מיוחד שיש לנו בבית  .4

מקצוע שקל לי להצליח בו  .5

תכונה טובה שיש בי  .6

כשאני עצבני/ת אני...  .7

רגע מיוחד שהיה לי בחיים  .8

משהו שמרגיע אותי  .9

מחסום שהייתי רוצה לפרוץ בעצמי  .10

איך לדעתי אחרים רואים אותי?  .11

על איזה ערך לא אוותר לעולם?  .12

משהו שאני רוצה לעשות בחיים  .13
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שאלות ברמות שונות על החבורה בשבט:

משהו שהייתי רוצה ללמוד מאחד מהחבורה  .14

משהו שלמדתי מאחד החברים  .15

משהו שרציתי לומר למישהו מהשבט ולא אמרתי  .16

משהו שהייתי עושה אחרת בחיי השבט שלנו  .17

על מה באפשרותי לומר תודה למישהו מהשבט?  .18

משהו שמשמח אותי בשבט שלנו  .19

מה יגרום לחבורה שלנו להיות חזקה יותר?  .20

מחסום בשבט שהייתי רוצה שנפרוץ  .21

איך אני רואה את השבט בעוד 20 שנה?  .22

רגע בשבט שהיה לי מיוחד  .23

משהו שהייתי רוצה להרגיש בשבט  .24

מה טוב בשבט שלנו?  .25

מתנה שהייתי רוצה להעניק לשבט שלנו  .26

שאלות על הקשר שלנו לתנועה הגדולה

איך אני רואה את הקשר בין השבט ובין בני עקיבא?  .27

בני עקיבא בשבילי היא...  .28

תורה ועבודה בשבילי  .29

פריצה שהשבט שלנו יכול לעשות בתנועת בני עקיבא   .30



72

 קלפי שיח 

שורות משיר:

בין השפיות לשינה, בין הילדות   .1
לזקנה, אומרים שיש עוד 

תקווה, קוראים לזה אהבה 
ומחכים לבואה 

היום נעשה משהו בלתי נשכח   .2
שישאיר זיכרון של שמחה 

מבורך 

עברנו את פרעה, נעבור גם את   .3
זה. 

לא קלה דרכנו  .4

כמה טוב שנפגשנו  .5

אם יש גן עדן או מקום מסתור  .6

כולם לי ירכשו כבוד, אהיה   .7
מורם מעם

יוצא אל האור  .8

כי נפלתי קמתי  .9

משהו חדש מתחיל  .10

נקדש את שמך בעולם  .11

עוד חוזר הניגון  .12

פתאום קם אדם בבוקר  .13

תנו לגדול בשקט  .14

אנחנו השתגענו  .15

אם אין אני לי מי לי  .16

יש לה את אותו חיוך בכל   .17
תמונה

מודה אני כל בוקר  .18

אני יודע שהכול יהיה בסדר  .19

גם בזמנים קשים אני נלחם  .20

לעומת כל הנחשולים...   .21

תדרוך נפשנו עוז  .22

קדימה בני עקיבא הידד   .23
במעלה

בלב אמיץ בעזרת ה'  .24

החיים שלנו תותים  .25
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מילים:

אהבה  .26

שמחה  .27

קרבה  .28

שונות  .29

ייחודיות  .30

גודל  .31

עוצמה  .32

לבד  .33

חיבור  .34

אור  .35

הצלחה  .36

מדרגה  .37

אידאלים  .38

חבורה  .39

חזון  .40

תורה ועבודה  .41

עם ישראל  .42

סניף  .43

עזרה  .44

הקשבה  .45

למידה  .46

התחלה  .47

הדדיות  .48

שפה  .49

כשרון  .50

תמונות:

דרך  .51
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 כלי עזר חשובים למשחק מוצלח

מדריכים יקרים,

מקום  יהיו  עקיבא  בני  ששבטי  רוצים  שאנו  מכיוון  יצרנו  הזה  המשחק  את 
ללמד אתכם  היא  הגרסאות  בכל  וכן. מטרת הקלפים  פתוח  שיח  המאפשר 
ואת החניכים איך נראה שיח פתוח, לתת להם לחוות את השיתוף וההקשבה 

ופשוט לאמן את השריר של הדיבור מהלב ושל ההקשבה מהלב. 

המשחק הוא כלי, ובכלי צריך להיעזר כדי להשיג את המטרה. יש כמה דברים 
שחשוב לזכור:

אם  אפילו  במשחק,  שתשחקו  אחת  פעם  אחרי  המטרה  את  תשיגו  לא   .1
הייתה אווירה טובה והיו שיתוף והקשבה מרשימים. אתם נדרשים להתאמן 
ולאמן את החניכים שלכם כל הזמן. לאט-לאט אפשר להגיע לרמה גבוהה 
ואפשר  עצמו  דרך המשחק  להתאמן  והקשבה; אפשר  שיתוף  מאוד של 

דרך היסודות המוקרנים ממנו.

החניכים שלכם ברובם אינם נמצאים היום במקום אידאלי. הם בדרך כלל   .2
אינם יודעים כל כך להקשיב וגם לא לשתף, ומאחר שהם לא מנהלים כיום 
שיח מהלב, בחרנו לעבוד עליו. אבל צריך לזכור שלפחות בהתחלה לכם, 
כמדריכים, צריכה להיות אחריות לדיון וגם שליטה מלאה בו. בהמשך נביא 
מגוון עצות למהלך המשחק – קראו את הדברים, בררו מה מתאים לכם 

והכינו את עצמכם להיות מנחי המשחק השבטי שלכם.

שלושת  לטעות.  תפחדו  ואל  לשאול  תפחדו  אל  לנסות,  תפחדו  אל   .3
המעצורים הללו יכולים למנוע מכם להעז לפרוץ עם השבט שלכם, אבל 

צריך לעבור בהם – לנסות, לשאול ולטעות – כדי ללמוד ולהתקדם. 

ועכשיו, קדימה – למשחק!

איך תתכוננו למשחק השבטי שלכם?

ִלמדו את המשחק – השלב הראשון בהכנות למשחק צריך להיות שלכם,   .1
המדריכים, כלפי המשחק עצמו. אחזו את המשחק ביד אחת, וביד האחרת 
החזיקו בחוברת הזאת. לפי החוברת, אחרי שתעברו את שלושת השלבים 
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הרגש  עולם  על  לדבר  תתחילו  השבט',  'הגדלת  בתהליך  הראשונים 
וההכלה. 

קראו את הדברים על אודות חשיבות העניין והרעיון העומד מאחוריו )תחת   
הכותרת: 'עולם הרגש וההכלה'(.

לאחר מכן קראו את הוראות המשחקים ובחרו את סוג המשחק המתאים   
כרגע לשבט שלכם. הבינו איך הגרסה המסוימת עובדת, מה תפקידכם 
והיו  והעצות  הטיפים  כל  את  קראו  נדרש.  בדיוק  ומה  המשחק  במהלך 

בטוחים בעצמכם שתדעו מה לעשות בכל סיטואציה במשחק.

התאימו את המשחק לשבט – לאחר שתבחרו משחק בגרסה המתאימה   .2
שחשוב  השאלות  את  בחרו  במשחק,  השאלות  את  קראו  שלכם,  לשבט 
לכן שיעלו בשבט וכתבו לעצמכם דגשים לנושאים שחשוב שהשבט ידבר 

עליהם ורשימת נושאים הרגישים מדי לדיון פומבי בשבט בשלב זה. 

אחד מהשלבים  בכל  העבודה שהצבתם  תכניות  ואת  את המטרות  בחנו   
בחוברת עד עכשיו. חשבו בינכם ובין עצמכם על החניכים למיניהם )מומלץ 
חשוב  חניכים  אילו  שידברו,  חשוב  חניכים  אילו   – הדברים(  את  לכתוב 
שיקשיבו; אילו נושאים יעניינו את מי מהשבט; מי יכול להיות ראשון ומי לא; 

מה תיחשב הצלחה מבחינתכם. 

להיפגע  העלולים  חניכים  יש  האם  שלכם.  החניכים  כל  על  לחשוב  נסו   
מאחת השאלות שבכרטיסים? האם יש חניך או חניכה רגישים, שיש לשים 
לב למצבם תוך כדי המשחק? חשבו על הסיכונים העלולים להיות למשחק 
הזה בשבט שלכם. נטרלו מראש בעיות בפוטנציה והיו מוכנים להתמודדות 

עם מכשולים אחרים שיצוצו. 

אם יש חניכים מסוימים שהמשחק עלול להיות להם קשה ואתם מפחדים   
שהם יפגעו במשחק בציניות, בזלזול, בחוסר חשק או במשהו אחר, דברו 
אתם מראש. הסבירו להם את מטרת המשחק, את כלליו, מה החשיבות 
שאתם רואים בהשתתפותם במשחק ומה החשש שלכם. סכמו אתם מראש 
כללי התנהגות שהם יוכלו לעמוד בהם )בכל פרק זמן מסוים לצאת לסיבוב 
בחוץ, להתעסק עם משהו שלא עושה רעש, לצאת עם אחד המדריכים 

החוצה אחרי חצי שעה וכו'(. 
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נקודה אחרונה בהתאמת המשחק – התאימו את הציפיות לשבט. המשחק   
בכל  אבל  שבט,  וסוג  גודל  גיל,  בכל  ומשמעותי  אדיר  להיות  וצריך  יכול 
לו  והתאימו  שלכם  השבט  על  חשבו  לגמרי.  אחרת  יתנהל  הוא  קבוצה 
מסוגל  אינו  שלכם  שהשבט  למשהו  תצפו  על  פנים  בשום  המשחק.  את 
צריכה  לא  וזאת  ב',  חבריא  חברי  כמו  ישתפו  לא  בנבטים  חניכים  להיות; 
להיות הציפייה מהם. כל קבוצת גיל וכל חבורה תשחק במשחק בהתאם 

ליתרונותיה ולמגבלותיה. 

הכינו את החניכים – אחד הגורמים שישפיעו בחוזקה על הצלחת המשחק   .3
לכל  המתוכננת  הפעולה  על  להודיע  הקפידו  החניכים.  של  הגישה  הוא 
להם  עשו  ופנויים,  יודעים  שכולם  ודאו  כאחד.  וישנים  חדשים  החניכים, 
חשק לבוא ולשתף פעולה. היו בטוחים בעצמכם שהמשחק הולך להיות 

משמעותי ושדרו זאת לחניכים. פתחו בהם ציפייה חיובית למשחק. 

את החשיבה החיובית על המשחק יוצרים בשיחות אחד על אחד, בהודעות,   
בתגובות טובות משבטים אחרים ובהתלהבות אמתית שלכם. עם כל זה 
זכרו שאתם רוצים לייצר את השיח הזה בתוך השגרה של השבט, לכן אי-

אפשר להתייחס לפעילות עצמה כמיוחדת וחריגה. 

האווירה  יצירת  הוא  עצמו  המשחק  לפני  האחרון  השלב   – אווירה  צרו   .4
למשחק. חשוב לשחק במקום נעים ושקט כדי שהחניכים לא יהיו מוסחים 
מדברים אחרים, במקום שמשדר אינטימיות וביתיות. זה יכול להיות חדר 
בכל  או  בביתכם  חיצוניים,  אנשים  בה  שאין  שקטה  גינה  בסניף,  מתאים 

מקום אחר שיתאים לאווירה שאתם מכוונים אליה. 

מרגע שהחניכים מגיעים לפעולה צריך להתחיל להכין את השטח למשחק   
שהגיעו,  שטוב  להם  שדרו  שמגיעים,  וחניכה  חניך  בכל  שמחו  עצמו. 
שחיכיתם להם, שהם חשובים לכם. אל תתנו לטיפת ציניות לחדור לשבט 

ביום הזה ושמרו על אווירה חיובית ונעימה בין החניכים. 

אתם  במעגל,  יתיישבו  החניכים  עצמו.  למשחק  הגעתם  ההכנות  כל  אחרי 
תסבירו את ההוראות ותרצו להתחיל. כמה דגשים לרגע האמת:

הסבירו לחניכים את מטרת המשחק – ליצור שיח מכבד ונטול ציניות. שכל   .1
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חניך וחניכה יוכלו לשתף מחשבות, רעיונות, אמירות ודעות בשיתוף אמתי 
ופתוח. 

הסבירו לחניכים שכל המטרה הגדולה הזאת תלויה על הכתפיים שלהם,   
שהם יכולים ליצור בשבט שלהם את היכולת המדהימה הזאת של ניהול 
שיח אמתי ופתוח, והרווח יהיה כולו שלהם. התאימו את ההסברים לחניכים 

שלכם, ואם יש צורך תנו כללי התנהגות למשחק, לדוגמה:

כל אחד מדבר רק בתורו.   •
לא מגיבים על משהו שחניך אחר אמר. אם אתם מסכימים אתו וגם אם   •

לא – שמרו זאת בלב. 

לכל אחד מותר לומר כל דבר, חוץ מדברים העלולים לפגוע באחרים.  •
שום חניך אינו חייב לומר משהו אם אינו רוצה; לא מכריחים אף אחד   •

לדבר.

ההתנהגות  כללי  ואת  המשחק  כללי  את  שתסבירו  אחרי   – ראשונים  היו   .2
המתאימה למשחק, פתחו בעצמכם את המשחק כדי להכניס את החניכים 
לאווירה וכדי לתת דוגמה. אם המשחק הוא בסבב, היו הראשונים לדבר 
המשחק  לפני  התחילו  אחרת,  חוקיות  פי  על  הוא  המשחק  ואם  בסבב, 
פנימית מאוד,  לא  )שאלה שהיא  עצמו. בחרו קלף שאלה המתאים לכם 
כדי שהחניכים לא ייבהלו, אבל דורשת לחשוף משהו מעצמכם(. שתפו את 
החניכים בפתיחות ובאמת. אם זה לא יהיה אמתי החניכים ירגישו זאת, וזה 
ירחיק אותם מלפתוח את עצמם. עם זאת הדוגמה שלכם צריכה להיות 
קשה  להם  שיהיה  משהו  ולא  ומאפשרת,  פותחת  החניכים,  עיני  בגובה 

להמשיך אחריו... 

כל  לאורך  כל ההבהרות שנתתם מראש,  – עם  אווירת שיתוף  שמרו על   .3
ממדריך  יותר  יש  אם  שיתוף.  המעודדת  אווירה  על  לשמור  יש  המשחק 
יוצרת  המדריכים  של  הקרובה  הנוכחות  החניכים.  בין  שבו  בשבט,  אחד 
וכבוד לזולת מצד אחר. נטרלו מיד חניכים המאבדים  ביטחון מצד אחד 
עניין במשחק, מפריעים למהלך המשחק, זורקים הערות לחניכים אחרים 
או עושים כל דבר אחר העלול לפגוע במשחק ובהשגת מטרותיו. צאו אתם 
להתאוורר בחוץ, הזכירו את כללי המשחק, הניחו יד על כתפם, תנו להם 

חתיכת פלסטלינה שיתעסקו אתה או כל דבר אחר שירגיע אותם. 
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פרגנו לחניכים שמשתפים, עודדו אותם בעיניים לדבר ולהרגיש בנוח. אל   
תתנו לאנשים מבחוץ להיכנס, להפריע לכם או להסיח את דעת החניכים. 
הביטו על כל חניך שמדבר, הודו לו על הדברים, תנו לו תחושה טובה על 

כל מה שאמר ושדרו לו שהשבט פתוח לשמוע אותו תמיד. 

שם.  לא  והשבט  לשחק,  התחלתם   – שתיקה  עם  התמודדות   •
עליהם,  שידלגו  מבקשים  כולם  לדבר,  רוצה  לא  אחד  אף 
מקום. לשום  מתקדם  לא  והמשחק  מביכה  שתיקה   יש 
או  מדריך  יש  אם  ובאמת.  בפתיחות  ושתפו  ראשונים  היו  כול  קודם 
מדריכה שטרם שיתפו – זה הזמן. אם כל המדריכים כבר דיברו, עליכם 

להצליח להוציא אמיץ ראשון שיפתח את החניכים. 

נסו להחליף שאלה; אפשר לתת לחניך הראשון לבחור שאלה מתוך   
שתיים – הבחירה תעניק לו ביטחון בהחלטה שלו במה לשתף. בקשו 
על  לענות  שלו,  הדיבור  בכוח  או  לבו  באומץ  הידוע  מסוים,  מחניך 
השאלה. הפנו שאלה אל כל השבט ועזרו לחניכים לדבר יחד. כאשר 
חניך ספציפי אינו עומד במרכז, זה מביך פחות ויכול לפתוח את הדלת. 

לעולם אל תדברו בשפה שלילית – "המשחק נהרס", "צריך להציל את   
המשחק", "אם אף אחד לא ידבר לא יהיה משחק" – אלא האירו לחניכים 
וכולם  יהיה מפחיד  את הטוב שיבוא, כי ברגע שיתחילו לדבר זה לא 
כיף בשבט הרבה  לנו  יהיה  נצליח להתגבר על המבוכה  ואם  ישתפו, 
יותר; בואו נדבר ונשתף בינינו ונהיה כמו משפחה זה לזה. בשום אופן 
לכל  לכולם,  מתאים  המשחק  מהחניכים,  או  מהמשחק  תתייאשו  אל 

אחד ברמתו.

דובבו חניכים ששותקים – המשחק זורם בטוב ובנעימים, אבל יש חניך   •
אחד או חניכה אחת שיושבים במעגל ואינם מוכנים לדבר בכלל. אתם 

לא רוצים להכריח אותם, אבל איך אפשר לרתום אותם למשחק? 

קלף  לבחור  מהם  לבקש  אפשר  שאלה;  לבחור  להם  להציע  אפשר   
המשחק  )בגרסאות  השאלה  שמפנה  אפשר  להסביר;  ולא  תשובה 
המתאימות( יהיה חבר טוב שלהם, כדאי לפרגן להם ולעודד אותם על 
מה שהצליחו לשתף ובשום אופן לא לחייב אותם לדבר יותר ממה שהם 

רוצים. 
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  שיחקנו במשחק, ב"ה היה מדהים, משחק פצצה.
איך מסיימים? 

על  לחניכים  הודו  הדיבור.  רשות  את  שוב  אליכם  קחו  המשחק  בסוף   .1
 – התהליך  סוף  על  אותם  הרעילו  ההקשבה.  ועל  הסבלנות  על  השיתוף, 
כמה כיף ונעים יהיה בשבט כאשר השבט יאפשר לספר, לשתף, להרגיש 
– ולתת לכל אחד להיות הוא עצמו. לדעת שיאהבו ויקבלו אותו איך שהוא, 
נפתח את השפה  אם  בית תמיד.  לכל אחד  שנותנים  כאן,  שלא שופטים 
והיכולת הזאת, אם נגדל ככה לאורך כל השנים, נהיה שבט חזק ומשמעותי 

לחבריו, שבט שיהיה מסוגל לעשות דברים גדולים יחד. 

אם לחניכים יש סבלנות אפשר לערוך סבב סיכום עם שאלה מנחה. אפשר   .2
לשאול: איך היה? מה הרגשתם כשדיברתם? מה אתם חושבים על מטרת 
אתכם  שימח  מה  בשבט?  השיח  את  בעתיד  רואים  אתם  איך  המשחק? 

במשחק? מה למדתם מהמשחק? 

בפנטומימה  אחת,  במילה  המנחה  השאלה  על  שעונים  להחליט  תוכלו   
בלבד או על ידי אחד הקלפים. 

תעמידו  אל  כוחותיהם,  כל  את  מהחניכים  וסחט  ארוך  היה  המשחק  אם   
אותם במקום המקשה עליהם ואל תפתחו סבב נוסף. 

הזכירו לחניכים שהמשחק היה ספתח לתקופה שבה כל אחד לבד וכולכם   .3
העמוק  על השיח  ותתאמנו  אותה  הזאת, תפתחו  על השפה  יחד תעבדו 

והפנימי, שיח מכבד ונטול ציניות. 

שלחו את החניכים הביתה בחיוך על הפנים! אפשר בסוף המשחק לשחק   .4
משחק ריצה כדי להשתחרר, לחלק משהו לאכול, לעשות מורל לשבט או 

משהו אחר שישמח את כל החניכים. 
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תעבירו את זה הלאה
תכנים לפעולות

אתם הם שמובילים את תהליך הגדלת החבורה שלכם, אתם הם המכוונים את 
העניינים, אבל כאמור, אתם לא הגורמים היחידים. אחד הגורמים החשובים 
ביותר בתהליך הגדלת השבט בכל הבחינות הוא השבט עצמו, ומעבר לכל 
השלבים, העצות והרעיונות, גם לדיבור ולהתעסקות בעניין הזה יש משמעות. 

שבט שירצה לגדול, שבט שיראה את היופי שיש בקבוצה מגוונת, שבט שיאמין 
להכיל,  להיפתח,  שילמד  שבט  הוא  שלו,  הגיל  שכבת  לכל  אחריות  לו  שיש 

לאהוב, לקבל, לפנות מקום, להראות את המייחד ואת המאחד. 

מתוך הבנה שבכל שבט החוסר נמצא במקום אחר, שכל שבט חזק בדברים 
לשבט  יעבירו  ומדריכה  מדריך  שכל  רצון  ומתוך  באחרים  וחלש  מסוימים 
שלהם את הנושא בצורה הטובה והמתאימה לו ביותר, הכנו בעבורכם מאגר 
חומרים עצום בכל מיני עניינים הקשורים כולם להגדלת השבט. החומרים כולם 
במאגר תמצאו משחקים,  עקיבא.  בני  של  המקוון  ההדרכה  במרכז  נמצאים 
סרטונים, פעולות, מיזמים, דפי לימוד, סיפורים, שירים, פעולה סניפית, ערבים 
וגדלים,  רמות  גילים,  מיני  לכל  מותאמים  החומרים  ועוד.  צ'ופרים  חווייתיים, 
ואתם, המדריכים, חשופים לכל החומרים ויכולים לבנות את מערך הפעולות 

הטוב ביותר לחניכים שלכם. 

החומרים במרכז הדרכה נוגעים במגוון נושאים, והמגוון מאפשר לכם לבחור 
מה נכון ומדויק לכם. בנושאים שבמרכז: חשיבות החבורה, העניין בציבור גדול, 
תרומת  אחד,  לכל  לב  שימת  בשבט,  הפרט  היחד,  כוח  ההטרוגניות,  יתרון 
החזק  רק  לא  והכלה,  קבלה  הפרט,  את  החבורה  העצמת  לחבורה,  הפרט 

שורד, יצירת אווירה מכבדת, מלחמה בציניות, חבורה קדושה, שפת הרגש.

אל מרכז ההדרכה אפשר להגיע דרך אתר התנועה )כתבו 'בני עקיבא' בגוגל(, 
דרך הקישור 'תוכן', ובחירה ב'מרכז הדרכה', או בברקוד הזה: 
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במרכז ההדרכה אתם יכולים לחפש חומרים לפני נושאים, גילים וסוג הפעילות 
המבוקש. 

לפניכם דוגמית קטנה מתוך המאגר.

• סרטון )נבטים–הרא"ה(
חמישה  במשך  נפגשו  באופקים  הגפן  עקיבא  בני  סניף  חניכי 
סרטון  יצרו  החברים  של  הקבוצתית  הדינמיקה  ומתוך  חודשים, 
המשקף את המציאות שבה הם חיים ואת הרצון לשנות את דפוסי 

ההתנהגות בקבוצה.

קטע קריאה )שבט הרא"ה–מורשה(   •
"מפי חמי, ר' יחיאל אליאש ז"ל, שמעתי לראשונה את הביטוי 'צדיק בפרווה'.   
לזו של  בניגוד  נח,  לאישיותו של  זה מתאים  כינוי  לפי חלק מהמפרשים, 
אברהם: נח היה צדיק שמפיק חום אבל מתעטף בפרוותו ושומר על חומו 
לעצמו, ואילו אברהם אבינו היה 'צדיק כתנור'; צדיק שלא התעטף בפרווה 
אלא פתח את אוהלו למרחב ושיתף את כל הבאים בשעריו בחום שהוא 

מפיק.

בהקשר זה בני עקיבא היא תנועת בני אברהם. בלי לוותר על המסר החזק   
והברור של הליכה בדרך ה', של שמירת מצוות ושל הקפדה על מידות, היא 

מנסה גם לפתוח את אוהלה לרווחה ולהפיץ את חומה לסביבה כולה.

נדמה לי כי מי שמאמין שאנו נמצאים בתקופת ראשית צמיחת גאולתנו,   
מהי  שהרי  עבר,  ההתבדלות  זמן  התנור.  לעמדת  מחויב  להיות  צריך 
משמעות ההתבדלות כיום – הקמת קהילות המורכבות מאנשי שלומנו עם 
סיכוי מועט ביותר להשפיע על עם ישראל; ובכן, האם במצב שבו המבול 
עומד לפתחנו, אנו יכולים להתעטף בפרווה? האם ילדי עם ישראל שלא זכו 
לצמוח בבתים של תורה, שאינם בני רבנים, שבתיהם מסורתיים, שחלקם 
תינוקות שנשבו – לא יבואו בקהלנו?!" )צדיק כתנור – שרה אליאש – אשת 

חינוך, מתוך 'להיות תנועה של עם'(.
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• שיר )לכל השבטים( 
שיר על כוח ההשפעה של המילים והדיבור בשבט. שיר השיימינג 

– פסטיגל:

משחק )מורשה, ציון אביחי(   •
קבוצת   – קבוצות  לשלוש  השבט  את  חלקו  עיוורים–אילמים–צעקנים:   
האילמים )אסור להם לדבר ולזוז ממקומם(, קבוצת העיוורים )קשרו להם 
את העיניים במטפחת( וקבוצת הצעקנים )הם הנותנים את הפקודות ואסור 
להם לזוז(. סדרו את הקבוצות זו מול זו: קודם כול הושיבו את הצעקנים 
הצעקנים  ומאחורי  האילמים  את  הושיבו  מולם  החדר,  במרכז  בשורה 
העמידו את העיוורים. האילמים רואים את כולם, הצעקנים רואים רק את 

האילמים והעיוורים – עיוורים...

לכל עיוור יש אילם וצעקן המרכיבים עמו צוות ומטרתם לכוון אותו לביצוע   
האילם   – מגדל  להרכיב  צוות  מכל  ובקשו  קוביות  בחדר  פזרו  המשימה. 
יסמן לצעקן בפנטומימה מה לומר לעיוור. ההתנהלות היא בצוות של עיוור–
אילם–צעקן כדי להצליח יחד לבנות מגדל. הצוות הראשון שיגמור לבנות 

את המגדל – ינצח.

דף לימוד )מתוך דף לימוד לשבט הרא"ה–אורות(   •
חלומות.  כמה  החולם  יוסף  על  מסופר  וישב,  בפרשת  בראשית,  בספר   
הוא מגיע לאחיו ומספר להם כיצד באחד החלומות הוא ניצב במרכז והם 
משתחווים אליו. סיפור החלומות גורם לאחים לשנוא את יוסף, ואף יעקב 
הצאן,  את  לרעות  לשכם  יורדים  האחים  אלו!  חלומותיו  על  ביוסף  גוער 
ויעקב קורא ליוסף ואומר לו ללכת לראות בשלום אחיו: "ַויֹּאֶמר לֹו ֶלְך ָנא 
ְרֵאה ֶאת ְשׁלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְשׁלֹום ַהצֹּאן ַוֲהִשֵׁבִני ָדָּבר ַוִיְּשָׁלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון 

ַוָיֹּבא ְשֶׁכָמה" )בראשית לז, יד(.

מהו היחס בין האחים ליוסף כעת?  .1
מה יכול לגרום לשינוי היחס ביניהם?  .2
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רבי שמחה בונם מפשיסחא אמר על הפסוק: “ראה את שלום אחיך" – ראה   
את שלמותם של אחיך ולא את חסרונותיהם.

מדוע  אחיו?  עם  שלו  במפגש  להשתמש  יוסף  מתבקש  תכונה  באיזו   .3
לדעתכם התכונה הזו נחוצה?

מיזם )נבטים–ניצנים(   •
היו  חניך,  לכל  וסמארטפון  ווטסאפ  שהיו  לפני  פעם,  הדדית:  אחריות   
דרך  היא  קשר  העברת  קשר'.  'דף  דרך  פעולות  על  הודעות  מעבירים 

מעולה ליצור קשרים בשבט ולחזק את האחריות ההדדית.

לראשון  מתקשרים  המדריכים  קשר.  קבוצות  לכמה  השבט  את  חלקו   
ההודעה  את  להעביר  אחראי  חניך  וכל  ההודעה,  את  ומודיעים  ברשימה 

לבא אחריו ברשימה.

בסוף הפעולה כל חניך צריך לוודא שהחבר שאליו הוא מעביר את הקשר   
הגיע לפעולה. אם הוא לא הגיע, עליו להתקשר לשמוע למה לא הגיע. זה 

מצריך מהמדריכים קצת יותר עבודה, אבל שווה את המאמץ!

צ'ופר )מעלות–מעפילים(   •
"ראה מה טיפות קטנות של גשם יכולות לעשות,  

איך להצמיח רובדי רבדים איך לכסות ארצות,  

אפילו היו נופלות משמים אבנים כבדות, בליסטראות, הרים שלמים, טנקים   
פצצות

משהו ירוק –  

לא היה צומח מזה!  

אין טעם לנסות...  

ראה מה טיפות קטנות של גשם יכולות לעשות..."  
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פעילות )מעלות–מעפילים(   •
מסכות גבס: קנו בחנות יצירה רצועות גבס. חלקו את החניכים לזוגות, וכל   
אחד ימרח על פני חברו וזלין )כדי שהמסכה לא תידבק(. טבלו את רצועות 
הגבס במים והדביקו על הפנים, חכו שיתייבשו – והסירו את המסכה. אפשר 

לקשט אותה בגואש, במדבקות, בטוליפ ועוד. 

ציניות היא מסכה שמכסה על הדברים האמתיים. דברו על עניין המסכות:   
מתי אנחנו עוטים מסכה? האם אני מי שאני? האם יש מסכות שאנו רוצה 

להסיר?

ניגונה של 
השכונה

מילים ולחן: עוזי חיטמן

היו ימים - היו ימים, 
כשעוד היינו ילדים. 

תמצא הכל באלבומים, 
אולי יגידו חברים. 

היינו יחד חבורה - 
עצים אספנו בשדרה. 

בקומזיץ סביב המדורה, 
שרנו, זאת הייתה שירה. 

כך היינו בשכונה, 
כך היה כל השנה, 

חשבנו ש'לשיר' זה 'לבלות', 
היו ימים - היו לילות. 

עברנו את אותם דברים, 
וכבר היינו נערים. 

רקמנו אלף סיפורים, 
ערמנו אלף מזמורים. 

גילינו את האהבה, 

ידענו מן האכזבה. 
ידענו 'רע' ו'טוב-יותר', 
ותמיד המשכנו לזמר. 

כך היינו בשכונה... 

יש אומרים, כבר התבגרנו - 
הכל הפך להיות ישן. 
דבר מאז לא לקחנו, 
חוץ משיר ישן נושן. 

אחד מנכ"ל - שני לוחם, 
שלישי בכפר סוסה רותם. 

אחד היה למהגר, 
ואני ממשיך פה לזמר. 

כך היום זה בשכונה, 
השכונה כבר נתרוקנה. 

לא שדרה ולא גינה, 
נותרה רק מנגינה. 

אזכור תמיד בכל פינה, 
את צלילה של השכונה.
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סיכום תהליך
 מישוב

והצבת היעדים הבאים
מדריכים יקרים עד מאוד, 

זוכרים את המפה מתחילת החוברת? התחלתם מנקודת הפתיחה – מהרצון 
של  לסיומה  הגעתם  ועכשיו  הזה,  והחשוב  הארוך  למסע  לצאת  והבחירה 
התקופה. כל הכבוד, עברתם דרך ארוכה. נדרשתם ללמוד, לחשוב, להכיר, 

לברר, להחליט, לפעול, להשקיע, להתעקש ולהמשיך להתקדם כל הזמן. 

רגע לפני שאתם מסיימים את תהליך העבודה בחוברת, סכמו את התחנות 
שעברתם בדרך, בחנו את השינויים שעבר השבט, את הנקודות שהתחזקתם 

בהן ואת אלו שדורשות עוד חיזוק.

הסיכום והמישוב מאפשרים לנו להסתכל אחורה בגאווה, נותנים לנו הזדמנות 
קדימה  להסתכל  לנו  וקוראים  בו  שעמלנו  תהליך  של  רחבה  תמונה  לקבל 
ליעדים חדשים. מישוב דורש השקעה – לשבת ולחזור לאחור, לסכם ולגעת 
בנקודות מורכבות וגם בנקודות טובות. אפשר בקלות להחמיץ אותו, אבל זה 
יהיה פספוס אדיר כי עומד לפניכם כלי שמאפשר להמשיך לעלות לקומות 

חדשות.
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פנו את הזמן, שבו בנחת עם כוס קפה ומלאו את הטבלה הזו:

על פי 
המיפוי 

שעשיתם, 
מהי 

הבעיה 
המרכזית 
שזיהיתם?

מה היו 
המטרות 

שלכם 
בעבודה 

על 
העניין?

מהו 
הדבר 

המרכזי 
שעשיתם 

בעניין?

תארו מה 
זה עשה 

לשבט

מה עוד 
הייתם 
רוצים 

לקדם?

גיוס חניכים

מחניכים 
רשומים 
לחניכים 

נוכחים

אווירה 
שבטית נוחה 

לכולם

עולם הרגש 
וההכלה – 
משחקים 

ברגשות

תעבירו את 
זה הלאה 
– תכנים 
לפעולות

‘בצוותא’

עוד דברים 
שעלו בדרך...
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המאמץ והעבודה שלכם משמעותיים לחניכים שלכם כפרטים ולשבט בכלל. 
עוד  יש  הזאת,  בתקופה  בשבט  שקרו  הטובים  הדברים  לכל  שמעבר  זכרו 
הרבה טוב שקורה מתחת לפני השטח – הרבה זרעים של חיבור, קבלה, שיתוף 
והכלה שזרעתם עכשיו, ואת נבטיהם תראו בהמשך בעזרת טיפוח והשקעה. 

ההתחלה.  רק  זוהי  בעצם  אבל  החוברת,  סיום  לקראת  ממש  אתם  אמנם 
התהליך  הזמן.  כל  לנכוח  שצריכה  שפה  זוהי   – השבט'  את  'מגדילים 
מעגל  היא  העבודה   – קפיץ  של  ספירלה  כמו  הוא  בחוברת  שעברתם 
 החוזר אל אותן נקודות ותחנות בדרך, אך בכל פעם אתם עולים עוד קומה. 
של  הראשונה  בקומה  שעברתם  התחנות  את  לעצמכם  שסיכמתם  אחרי 
התהליך, והבנתם איפה אתם עומדים היום, הגיע הזמן להתחיל את התהליך 

שוב בבניית קומה נוספת של הגדלת המספר, הנוכחות והשייכות.

בהצלחה גדולה, 
ה’ עמכם!

שירת 
העשבים

מילים ולחן: נעמי שמר  
עפ"י רבי נחמן מברסלב

דע לך
שכל רועה ורועה 

יש לו ניגון מיוחד משלו 
דע לך שכל עשב ועשב 

יש לו שירה מיוחדת משלו 
ומשירת העשבים 

נעשה ניגון 
של רועה 

כמה יפה 
כמה יפה ונאה 

כששומעים השירה 
שלהם 

טוב מאוד 
להתפלל ביניהם 
ובשמחה לעבוד 

את השם 
ומשירת העשבים 

מתמלא הלב 
ומשתוקק 

וכשהלב מן השירה מתמלא 
ומשתוקק אל ארץ ישראל 

אור גדול 
אזי נמשך והולך 

מקדושתה של הארץ 
עליו 

ומשירת העשבים 
נעשה ניגון של הלב.
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בצוותא!
 בסיומה של תקופה הגעתם לערב השיא

שעליו דיברנו בתחילת החוברת – ‘בצוותא’!

 אחרי השקעה ועבודה נכונה, שלב אחרי שלב
אתם מגיעים לערב הזה ממקום אחר.

בנוכחות,  בהיכרות,  במספר,  שלכם  השבט  עם  משמעותית  עבודה  עשיתם 
מצפים  וכולכם  קשה,  שעבדתם  לנו  ברור  ועוד.  באווירה  בנעימות,  בנוחות, 

לערב מיוחד שימנף את התהליך ויבטא אותו. 

החוברת, לתחילת  חזרו  כראוי  אותו  ולתכנן  ‘בצוותא’  ערב  את  לארגן   כדי 
לפרק העוסק במבנה ‘בצוותא’. השקיעו כראוי בתכנון הערב ובהעצמתו. 

הגעתם לערב השיא?
כינסתם את כל החניכים לערב מיוחד של שירה ודיבור?

 צלמו תמונה או סרטון של כמה שניות,
 הוסיפו כמה מילים על התהליך שעברתם

.p.tochen@bna.org.il :ושלחו לנו לפייסבוק התנועה או לדוא”ל

בהצלחה גדולה!
שירו ושמחו!
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ופרצת

מגדילים
השבטאת

את מ לראשונה  שמעתי  ז"ל,  אליאש  יחיאל  ר'  חמי,  פי 
הביטוי- 'צדיק בפרווה'. לפי חלק מהמפרשים, כינוי זה 
היה  נח  אברהם:  של  לזו  בניגוד  נח,  של  לאישיותו  מתאים 
חומו  על  ושומר  בפרוותו  מתעטף  אבל  חום  שמפיק  צדיק 
שלא  צדיק  כתנור';  'צדיק  היה  אבינו  אברהם  ואילו  לעצמו 
התעטף בפרווה, אלא פתח את אוהלו למרחב ושיתף את כל 

הבאים בשעריו בחום שהוא מפיק.

בהקשר זה, בני עקיבא היא תנועת בני אברהם. בלי לוותר 
שמירת  של  ה',  בדרך  הליכה  של  והברור  החזק  המסר  על 
את  לפתוח  גם  מנסה  היא  מידות,  על  הקפדה  ושל  מצוות 
אוהלה לרווחה ולהפיץ את חומה לסביבה כולה. נדמה לי, כי 
מי שמאמין שאנו נמצאים בתקופת ראשית צמיחת גאולתנו, 

צריך להיות מחויב לעמדת התנור.

 צדיק כתנור
 שרה אליאש - אשת חינוך

מתוך "להיות תנועה של עם"

תנועת בני עקיבא בישראל
ההנהלה הארצית

יהושע ייבין 15, ירושלים. 02-5693111 
b n e i a k i v a . o r g . i l




