
חבורה

1

בתקופה שבה הוקמה 
בני עקיבא

מה היה היחס 
לקיום תורה 

ומצוות?



חבורה

2

 תנו דוגמאות
מתוך דברי הרב קוק 

 ב’ערפילי טוהר’
 )להוסיף אור, עמ’ 10(

לדרך הוספת 
האור



חבורה
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מי אמר למי ועל מה:

“אין לך דבר 
קדוש מזה”.



חבורה
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במכתבו של הרב קוק 
לבני עקיבא הוא מציין

 3 תכונות בולטות 
ברבי עקיבא 

שלאורן  בני עקיבא 
צריכה ללכת. מהן?



חבורה
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היכן נמצא

‘אוצר גרעיני 
הנשמות של 
כל ישראל’?

)תתעורר, עמ’ 23(



חבורה

6

 עפ”י הפסקה 
‘צמאון לאל חי’.

 איך נכנסים
אל הטרקלין?



חבורה
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האם אנחנו יכולים 
למלא את התשוקה 

שלנו לאלוקות?

צמאון לאל חי, עמ’ 27



חבורה
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 מה יותר 
עליון 

מהמלאכים?
)הקודש שבחול, עמ’ 30(



חבורה
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אילו דברים בחיי 
היום-יום שלכם 

 שייכים לקודש
ואילו לחול?



חבורה
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באילו מהכוחות 
שלכם

אתם יכולים 
לתרום

לכלל ישראל?



חבורה
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כל אחד מהקבוצה 
יאמר משהו 

 טוב
למישהו שאיננו 

בקבוצה



חבורה
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מה הופך 
את השבט 
לחבורה?



עם
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 מה נותנים
ה’קיבוצים הלאומיים’ 

)עמים שונים כמו צרפת( 
ליחידים בהם? 

]צרפת לצרפתים, אמריקה לאמריקאים[

)סוד היחיד והיחד, עמ’ 33(



עם
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מה מיוחד ביחס 
שבין הישראלי 

לעם ישראל?
)סוד היחיד והיחד, עמ’ 33(



עם
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ספרו על משהו אחד 
שגורם לכם להרגיש 

שאתם חלק 
מעם ישראל



עם

16

 הסבירו את המושג

 סנגור 
ולאחר מכן את המושג 

 ‘הסנגוריא
על הכלל׳

)אהבת ישראל בנשמה, עמ’ 36(



עם
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באלו מצבים יש צורך 

 להעמיק
באהבת ישראל 

מעבר לרגיל?

)אהבת ישראל בנשמה, עמ’ 36(



עם

18

איך אנחנו צריכים 
להתייחס לפגמים של 

עם ישראל?

 )אהבת ישראל בנשמה, עמ’ 37(



עם
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על פי הרב זצ”ל 
אהבת ישראל היא לא 
רק עבודה של הרגש, 

אם כן
מה היא אותה 

האהבה? 
)אהבת ישראל בנשמה, עמ’ 36(



עם
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הסבירו לפי פסקה 6 
 את הכותרת

 ‘להרגיש ציבור’



עם

21

 כשאדם מרגיש בתוכו
 את הציבור

לאיזה מדרגה 
הוא יכול להגיע?

)להרגיש ציבור, עמ’ 39(



עם
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  אחד מהקבוצה יבחר

תחום רוחני 
שהוא מתקדם בו
ויכתוב בפתק לעצמו או 
ישלח בסמס לחבר טוב



עם
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 אילו דברים

אתם עושים 
למען עם 
ישראל?



עם
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 איך לדעתכם אפשר

להגביר את 
האהבה לכל אחד 

מישראל?
 



תורה
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 איזו רמה 
 של הבנה 

יש בחכמות 
שאינן התורה?

)לעסוק בדברי תורה, עמ’ 43(



תורה
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מה יקשר 
אותנו אל 

המקוריות של 
החיים? 

)לעסוק בדברי תורה, עמ’ 43(



תורה
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היכן זורח אור 
עליון ובלתי 

מוגבל?  
)יש לו ניגון מיוחד משלו, עמ’ 45(



תורה
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מה יכול לגלות 
בהלכות מי שמסתכל 

על האור העליון 
שזורח בהם?

)יש לו ניגון מיוחד משלו, עמ’ 45(



תורה
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כאשר נתבונן בעומק 
 של הלכה והלכה. 

איך נוכל לראות 
את התורה?

)יש לו ניגון מיוחד משלו, עמ’ 45(



תורה
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מה יביא למחשבה על 

האחדות בין כל 
חלקי התורה? 

)אחדות התורה, עמ’ 47(



תורה
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 מי יכול לשמוע
 את הקול

שבוקע מהתורה? 
)אחדות התורה, עמ’ 47(



תורה
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 הסבירו את הפסוק

 ‘תורת ה’ 
 תמימה’

 על פי הפסקה 
אחדות התורה

)עמ’ 47(



תורה
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מה השורש שחוזר 
הכי הרבה פעמים 
בפסקה התשיעית, 

‘אחדות התורה’?



תורה
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 מה השבט שלנו 

צריך לעשות בכדי 

שנוכל ללמוד 
 תורה ביחד?

מה כדאי שנלמד כשבט?



תורה
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ספרו על 
מצווה שאתם 

מחוברים אליה 
במיוחד.



תורה
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 מה לדעתכם
  כולל הציווי

‘לעסק בדברי 
 תורה’ 

עבורכם ביום יום?



ארץ
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האם אנחנו צריכים 
ליהנות מזיו קדושת 

ארץ ישראל?

 )מתיקות א”י, עמ’ 51(



ארץ
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 את מי
ארץ ישראל רוצה?

  למי היא
קוראת?

)מתיקות א”י, עמ’ 51(



ארץ

39

למי צריך לבשר על 
 תחילת הגאולה –

׳הניצנים נראו 
בארץ’?

)מתיקות א”י, עמ’ 51(



ארץ

40

באיזה דור צריך 

לחבב את תורת 
ארץ ישראל

באופן מיוחד?

)תורת א”י, 53(



ארץ
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מה ההבדל בין 

 תורת
 ארץ ישראל

 לתורת
חוץ לארץ?

)תורת א”י, 53(



ארץ
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 למי דואגת

  תורת

ארץ ישראל?
)תורת א”י, 53(



ארץ
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 למי מתאימה

ארץ ישראל?
)התאמה מושלמת, עמ’ 56(



ארץ
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איזה קשר יש 
 לכל אומה 
עם ארצה?

)התאמה מושלמת, עמ’ 56(



ארץ
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הקשר בין ישראל 
 לארצו הוא

 קשר טבעי
או אלוהי?

)התאמה מושלמת, עמ’ 57(



ארץ
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מה המיוחד 
בפירותיה של 
 ארץ ישראל? 

האם אתם מרגישים את 

הטעם המיוחד שלהם? 



ארץ
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מה אתם אוהבים 

 בארץ ישראל? 

מה מיוחד בה 
לדעתכם?



ארץ
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 מתי לאחרונה 
טיילתם בארץ 

 ישראל?
היכן?



 הגרסה התנועתית למשחק
׳המתיישבים של קטאן'

שאלות 
יסוד


