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מדריכי שבט אורות, ה' עימכם!
אנו נמצאים בעיצומו של תהליך גדול וחשוב שבני עקיבא עושה איתכם 
נוספת את השבט  וההחלטה האמיצה שלכם להדריך שנה  ובהובלתכם, 
בני  ולתנועת  שלכם  השבט  לחברי  לכם,  חדשים  דברים  תוליד  בחב"ב 

עקיבא כולה! 

"אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול 
באצבעו.  מראה  ואחד  אחד  וכל  עדן,  בגן  ביניהם  יושב  והוא  לצדיקים 
לו  קוינו  זה  אלקינו  הנה  ההוא  ביום  'ואמר  ט(:  כה,  )ישעיהו  שנאמר 

ויושיענו, זה ה' קוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו'" )תענית לא ע"א(.

ייעודית,  חוברת  לאור  ולהוציא  'זהות'  בנושא  לעסוק  לראשונה  בחרנו 
שאתם מחזיקים בה כעת, מכיוון שזהו נושא מפתח משמעותי וחשוב בגיל 
הזה בחב"ב, והוא נוגע לכל מעגלי החיים של החברים והחברות בשבט, 

ותנועת בני עקיבא זקוקה לצלילת חבריה אל מעמקי הנושא הזה.

זו.  בשנה  לעשות  מבקשים  שאנו  מה  את  היטב  מבטא  זה  חז"ל  מדרש 
אנו מבקשים לקיים שבט העומד במחול – במעגל – שכל חבריו קרובים 
בו  ולמה שמתרחש  שייכים למעגל  מידה,  בדיוק באותה  למרכז המעגל 

ומושפעים ממנו כחברים אוהבים ושווים זה לזה.

אבל זה לא הכול; זה הבסיס לכך שיקרה הדבר הבא, והוא הגדילה של כל 
אחד ואחת בשבט. אנו רוצים שכל חבר וחברה יצמחו ויגלו את עצמם ואת 
כלפי  באצבעם  ולהחוות  לעמוד  יוכלו  דבר  של  ובסופו  לשבט,  חבריהם 

המרכז וכלפי עצמם ולומר: זה! זה ה' קיווינו לו.

המושג זהות משמעו 'זה הדבר'! ההצבעה עליו מעידה שאנו מכירים אותו 
והוא אינו זר לנו, קיימנו איתו בירור, דו-שיח, מחשבה והתחבטויות עד 
שאנו יכולים לעמוד ולהצביע עליו ולומר 'זהו'; או במילה טובה יותר: זהות!
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זהות אישית, זהות דתית, זהות תנועתית וזהות לאומית – כל השכבות 
חזק  משותף  בתהליך  בשבט  זו  בשנה  יתבררו  זהותנו  את  המרכיבות 
בוגר  בשבט  החברות  ושל  עצמנו  שלנו  את המשמעות  שיעמיק  ומחבר, 

בחב"ב בבני עקיבא.

אני מברך אתכם ומאחל לכם שנה נפלאה שתגלו בה דברים חדשים עליכם 
ועל החברים והחברות בשבט, כדי שנוכל להוביל בדרך תורה ועבודה.

דוד סעייד, ראש מחלקת חב"ב

מדריכים יקרים,
את  ולהעביר  נפלאות  לעשות  יכולה  בידיכם  מחזיקים  שאתם  החוברת 
השבט תהליכים מיוחדים שיחזקו את החבורה, יפתחו כל חבר וחברה בה 
וייתנו משמעות ל'יחד' שלכם. בידכם היא. אתם תחליטו אם להשתמש 
החוברת  של  תוכנה  את  לפניכם  נפרוס  להלן  וכמה.  איך  הזה,  באוצר 
ואת צורת העבודה הנדרשת מכם מתוך אמונה ביכולתכם לעשות איתה 

נפלאות. 

החוברת 'צוללים אל הזהות' נכתבה כדי לאפשר לכם להעביר את החניכים 
שלכם תהליך מיוחד, עמוק ומשמעותי שמתאים לגילם ולתקופה שבה הם 
נמצאים. הייחודיות של התוכנית הזאת היא בהזדמנות שהיא יוצרת לכל 
פרט ולחבורה ככלל: אומנם תהליך בירור הזהות הוא תהליך אישי, אבל 
הוא נעשה עם החבורה ומכוחה. בסופו של דבר כל חבר וחברה בשבט 
יצאו כשהזהות האישית שלהם מבוררת יותר וזהותו של חבר אחד אינה 
דומה לזהותו של חברו, אבל התהליך ייעשה על ידי בירור, דיוק ושיתוף 
החברים יחד. זה הזמן לשים הכול על השולחן ודווקא ב'קבוצת השווים' 
לאפשר לדברים להיפתח, לתת מקום לכנות, לבירור, לשאילת השאלות 

הקשות... ולרצון האמיתי לגדול. 

של  המשמעות  מה  זהות,  מהי  של  הבסיסית  בהבנה  מתחיל  המערך 
בירור זהות ומה הצורך בתהליך. לאחר מכן נצלול עם החברים לתהליך 
שנתי שיביא אותנו לבירור הזהות שלנו. מהמעגלים הפנימיים ביותר – 
הזהות האישית, מאפייניה, כוחותיה, המפגשים והקשיים – דרך הזהות 
האידאולוגית, החברתית, המשפחתית והעדתית, ועד המעגלים הגדולים 
של הזהות הדתית, התנועתית והלאומית. בסוף המערך נבחן את הזהות 
הצורך  את  ונבין  שלנו  הזהות  אל  שלנו  הקשר  את  נחדד  במבט-על, 

להמשיך ולהתעסק בה כל הזמן. 
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פעולה  בין  שער  ובכל  לעיל,  שציינו  הזהות  שערי  לפי  בנויה  החוברת 
לשלוש. בכל פעולה תמצאו שלושה חלקים: רציונל, מטרות ומתודות. 

תפקיד הרציונל הוא לתת לכם המדריכים תיאור של הפעולה; הרציונל 
מספר מה המקום של הפעולה במערך ומסביר מה עניינה של הפעולה.

מטרות הפעולה הן החלק החשוב ביותר: המטרות מסמנות לנו איך אנחנו 
בכל  עליהם.  תשפיע  הפעולה  איך  מהפעולה,  יצאו  שהחניכים  רוצים 
כלומר מטרה  מדידה,  ומטרה אחת  כלליות  פעולה תמצאו שתי מטרות 

שאפשר למדוד בסוף הפעולה אם הושגה או לא. 

החלק של המטרות מהותי מאוד בחוברת הזו, ואנו מאמינים שאם החניכים 
ומשמעותי  יקרה תהליך עוצמתי  יגיעו לכל המטרות שהוצבו בפעולות 
לכל אחד ולשבט ככלל. המטרות הן המצפן; הן מכוונות אותנו אל היעד 

שאליו אנו רוצים להגיע. 

וכאן התחדשנו בצורה אחרת  כמובן, אחרי המטרות מגיעות המתודות, 
של תכנים שנקרא לה 'עשה זאת בעצמך'. הרציונל והמטרות מכוונים את 
מהלך העניינים, את התהליך ההדרגתי של המערך כולו ואת הנושאים 
והנקודות שאליהם היה לנו חשוב להתייחס בכל נושא. ואולם מתוך הבנה 
שאין מי שמכיר את חברי השבט יותר מכם, ולכל שבט ושבט בכל מקום 
פעולה  בכל  לפניכם  פורסים  אנו  משלהם,  והתאמות  צרכים  יש  בארץ 
אוסף של כשש מתודות. המתודות הן אמצעים מגוונים ליישום המטרות: 
כל מתודה מיישמת יישום אחר של מטרה או יותר, והתפקיד שלכם הוא 
לשנות  שלכם,  לחניכים  שיתאים  מה  את  לבחור  המתודות,  על  לעבור 
ולהוסיף או להפחית לפי הצורך וליצור פעולה מדויקת לחניכים שלכם 

שתביא ליישום שלוש המטרות.

קבלו כמה כללים ליצירת הפעולה המושלמת:

קראו את המטרות הבינו אותן ודייקו אותן בעת הצורך! כאשר המצפן   .1
מכוון קל יותר להגיע ליעד. 

עברו על המתודות ובחרו את מה שבעיניכם הכי מתאים לשבט. ודאו   .2
שהמתודות מגוונות.

באורך  בדוגמאות,   – אליכם  המתודות  את  התאימו  הצורך  בעת   .3
ובמושגים.

שלוש  את  מיישמת  שהרכבתם  שהפעולה  וודאו  המטרות  אל  חזרו   .4
מטרות הפעולה, כולל המטרה המדידה. 

התבוננו בפעולה וודאו שהיא מתקדמת שלב אחר שלב ואינה חוזרת   .5
על עצמה מצד אחד ולא מדלגת על שלבים מצד אחר, ושהמעברים בין 

המתודות ברורים לכם ועוברים חלק ואינם רק אוסף נקודות. 

העבירו את הפעולה בשמחה והתלהבות!  .6

עד כאן, מדריכים יקרים. מכאן זה שלכם. אנו מאמינים שאין מי שיכול 
לעשות את זה טוב יותר מכם! 

בברכת חברים לתורה ולעבודה,

מחלקת פיתוח תוכן

מדרשת בני עקיבא

p.tochen@bna.org.il :להערות, תגובות, הצעות ועוד
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מי שמביט בי מאחור
לא יודע מי אני

מהי זהות?
רציונל

זהות היא התמונה שהאדם בונה לגבי עצמו והיא שמעניקה לו את עולם 
העקרונות שלפיהם הוא יוצא לעשייה. הזהות מורכבת ממכלול עקרונות, 
לייחודי.  והיא שהופכת כל אדם  ועוד,  ערכים, אהבות, כוחות, חולשות 
הפעולה הזו תדייק בע"ה את הדרך להגדיר זהות ולפרט מעט מהמכלול 

המרכיב את הזהות האישית של כל אחד ואחת.

מטרות

וקבוצות  יבינו שזהות מורכבת ממכלול הערכים, האמונות  החברים   .1
השייכות שלי.

החברים ירגישו שגילוי העצמיות )הזהות( מעניק ביטחון.  .2

כל חבר וחברה יגדירו לעצמם ממה בעיניהם מורכבת הזהות שלהם.  .3

מתודות

מה אתה?

מבוסס  נפתח תחילה בשאלה שעליה  הזהות  נושא  את  להציף  כדי 
הזאת  השאלה  העלאת  ועם  אני?',  'מי  הזהות, שאלת  אחר  החיפוש  כל 
לתודעה נוכל להתחיל לחפש את התשובה. הושיבו את החברים במעגל 
וללא הקדמות שאלו כל חבר: "מה אתה?" ככל הנראה בהתחלה הם לא 
יבינו את כוונתכם, אבל לאחר כמה פעמים שתחזרו על השאלה תקבלו 

תשובות מעניינות ואמיתיות.
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21 שאלות

שאנחנו  ואיך  שאנחנו  מי  בעצם  היא  שלנו  שהזהות  יבינו  החברים 
מגדירים את עצמנו.

הכינו פתקים ועל כל פתק רשמו שם של אחד מחברי השבט. בכל פעם 
נתלה על גב אחד החברים פתק הנושא שם של חבר אחר בשבט, והוא 
 21 השבט  חברי  שאר  שאילת  ידי  על  הפתק  על  רשום  מי  לגלות  ינסה 

שאלות של כן ולא )שאינן קשורות למראהו החיצוני של האדם(. 

לאחר המשחק הקריאו את ההגדרה המילונית של זהות )נספח 1( ושאלו 
את החברים האם לדעתם הגדירו אותם נכון במשחק.

יופי או אופי?

השמיעו לחברים את הקטע המצורף בברקוד ושאלו אותם מה לא 
נכון בדברים שדודו אומר?

	  

מי אתה?

 – 2 השמיעו לחברים את השיר 'מי אתה' של אליעזר בוצר )נספח 
ומצורף ברקוד( ושאלו אותם: מדוע אנחנו פוחדים לצאת במסע לגלות 

מי אנחנו?

מרוץ שליחים

הערכים  ממכלול  מורכבת  שלי  יבינו שהזהות  החברים  זה  במשחק 
בטורים  הקבוצות  את  העמידו  קבוצות.  לשתי  השבט  את  חלקו  שלי. 

נפרדים בקצה החדר, ובקצה השני הניחו גיליון שעליו כתוב 'זהות'. 

כל קבוצה תוציא נציג לקצה השני של החדר לפי הסדר, ועל הנציג לכתוב 
דבר אחד שלדעתו מרכיב את הזהות האישית.

אחרי שיכתוב עליו לחזור לטור שלו, והחבר הבא התור יצא לכתוב מרכיב 
בזהות העצמית. הקבוצה שסיימה ראשונה תנצח.

סרטון על מרדכי מזרחי

בסרטון )ברקוד מצורף( אפשר לראות את הכוח והחיוניות שגילוי 
הזהות העצמית מביא לאדם.

	  

פאזל זהות

תנו לכל חבר וחברה פאזל עם חלקים ריקים )נספח 3(, ובקשו מהם 
לכתוב מהם החלקים שמרכיבים את הזהות העצמית שלהם ולהרכיב את 

פאזל הזהות. 

משחק הכתרים

אנו  גילוי העצמיות  ידי  היא הגברת התחושה שעל  מטרת המשחק 
חשים ביטחון ויודעים מה הדרך שלנו ומה אנחנו אמורים לעשות.

חלקו לכל חבר וחברה כתר שעליו רשום שם של דמות בלי שהם ידעו מה 
השם שמופיע על הכתר שלהם. תלו על הקיר רשימה של שמות הדמויות 
הזאת  הדמות  שעל  משימה  כתבו  שם  כל  וליד  הכתרים,  על  הכתובות 

לבצע )נספח 4(.

מתנהגים  שהיו  כמו  השבט  חברי  אל  ויתנהגו  בחדר  יסתובבו  החברים 
כלפי הדמות שרשומה להם על הכתר )בלי לומר את שם הדמות(, ועל ידי 

כך יגלה כל חבר מיהי הדמות שלו.

את  ויבצע  המשימות  לרשימת  ייגש  שלו  הדמות  מיהי  שיגלה  חבר  כל 
המשימה שלו, והראשון שימלא את המשימה שלו ינצח.
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מהי זהות? - נספחים

נספח 1

הייחודיים  ההיכר  וסימני  האפיונים  כלל  "זהות: 
למה(  )או  למי  מסוים  דבר  או  מסוים  אדם  העושים 
להחליפו  מבלי  לזהותו  ניתן  ושבאמצעותם  שהוא 

באחר" )מילון רב מילים(.

נספח 2 

שוב אתה פוחד
להתמודד

עם הלא נודע
עם עצמך

מעמיד פנים
שליטה בעניינים

עוד תקופה
של הדחקה

מי אתה
מי איתך

מי היא נשמתך

שוב היא כאן לבד
שובי אל המפוחד
שלא חולם כבר 

להיות
מיוחד

תקתוקי הזמן
שואלים לאן

ואתה 
שוב מהסס

מה כבר תפסיד
רק את מי שיגיד

שסוף סוף
גם אתה

מתחיל להתבסס

מי אתה
מי לטובתך

מי רוצה
את נשמתך

שוב היא כאן לבד
שובי אל המפוחד
שלא חולם כבר 

להיות
מיחד

שוב היא כאן לבד
שובי אל המיוחד

שלא פוחד
כבר להיות
אתך לבד...

מי אתה )אליעזר בוצר( 

	  

נספח 3

נספח 4

מפקד  הראשי,  הרב  המזכ"ל,  נבטים,  בשבט  חניך  קומונרית,  דמויות: 
מלצר,  ספר,  בית  מנהלת  הממשלה,  ראש  אוטובוס,  נהג  סבתא,  בצבא, 

רופא באמצע ניתוח, חקלאי, מוכר בשוק.

מכל  מגדל  לבנות   ,'___ לסניף  הבאים  'ברוכים  שלט  להכין  משימות: 
המילה  לרשום את  חברי השבט,  לכל  לערוך מפקד  הטלפונים שבחדר, 
'זהות' בשבע שפות שונות, לצלם כל אחד מחברי השבט בלי שהם ישימו 
לב, לחבר לחן חדש להמנון התנועה, ללמוד את שפת הסימנים להמנון 
התנועה, להכין נאום של חמש דקות על הנושא השנתי של התנועה, לשיר 
לכתוב  להתחלה,  מהסוף  מחשבה'  הייתה  'בראשית  או  הישיבה'  'שיר 
שלושה משפטים בגימטרייה, לפתור סודוקו, לשאול 15 אנשים איך הם 
מעדיפים שיעירו אותם בבוקר, לרשום את כתובות המגורים של כל חברי 

השבט.
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מראה לנשמה
מי אני 2·1

רציונל

תקופת הנעורים היא הזמן שבו כל נער ונערה מתחילים לברר לעומק את 
זהותם העצמית, לבחון איך הם רואים את עצמם ומה הם רוצים להיות. 
אבל היכולת להסתכל על עצמי אינה פשוטה, ונוח יותר לברוח והסחי את 
הדעת בעיסוק אינטנסיבי ברשתות החברתיות, שהופך את נקודת המבט 

על עצמי ועל הסביבה לשטחית ורדודה.

בפעילות הזאת ניתן את הזמן ואת הכלים לשאילת השאלות ולתחילת 
בזמן  בצד  הטלפונים  את  להניח  מכולם  לבקש  מאוד  הבירור.מומלץ 

הפעילות כדי להתנתק מהמדיה ומהסחות דעת האחרות.

מטרות 

החברים יעלו את רמת המודעות שלהם כלפי מרכיבי הזהות הקיימים   .1
בהם.

החברים יתכנסו בעצמם לצורך בירור אישי.  .2

החברים ישאלו שאלות בירור על הזהות שלהם.  .3

מתודות

בונים בניינים

למדו עם החברים את הלימוד המצורף )נספח 1( ושאלו אותם: כיצד 
אפשר לבנות בניינים עצמיים? מה דורש בניין כזה?



1819

בדד

החברים ידברו עם עצמם ואל עצמם – רצוי לצאת לטבע. תנו לכל 
חבר וחברה דף ועט, בקשו מכולם להתפזר כל אחד בפינה משלו ולכתוב 
ומרכיבים  בהם  שנמצאים  משמעותיים  דברים  שלושה  במפורט  לעצמם 

את זהותם.

תחנות התרעננות

2(, וחלקו מעטפה  פזרו בחדר שאלות המבררות את הזהות )נספח 
לכל חבר וחברה. בקשו מהחברים להסתובב בין השאלות, לכתוב לעצמם 

תשובות ולהכניס למעטפה.

שולם עם עצמי )רמי פורטיס(

)נספח 3( על הצורך בהסתכלות פנימה, אל עצמי.

פאתקים

שאלות  ערמה  ובכל  ערמות,  לשלוש   )4 )נספח  השאלות  את  חלקו 
המצריכות רמת חשיבה אחרת. הניחו במרכז המעגל את שלוש הערמות 
עם השאלות פונות כלפי מטה, וכל חבר בתורו יבחר מאיזו ערמה )רמת 
קושי פשוטה, בינונית ועמוקה( לקחת שאלה. עליו להקריא את השאלה 
ולענות עליה, ואחריו כולם יענו על השאלה לעצמם או לכולם, בכתב או 
בעל פה. השאלות מבררות לכל אחד דברים חשובים בעצמו ומעוררות 

נקודות למחשבה על אודות עצמו.

פאתקים חלק ב'

המשחק יכול לבוא נוסף על השלב הקודם או בנפרד. כל חבר וחברה 
יחברו שתי שאלות עומק המבררות את הזהות העצמית שלהם ובוחנות 
את האני הפנימי שבהם )שאלות לדוגמה: מה מאכזב אותי? איך אני נראה 
בעיני האחים הקטנים שלי? מה מעניק לי סיפוק?(. לאחר שכולם יכתבו 
את השאלות, אספו את כל הפתקים והניחו אותם בערמה חדשה, וכעת 
השאלה  את  יקריא  שאלה,  ייקח  בתורו  חבר  כל  כרגיל:  יתנהל  המשחק 

ויענה עליה, ולאחריו כולם יענו על השאלה.

מראה לנשמה - נספחים

נספח 1

"מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש 
את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות 
רוחניות, אבל אין לו גם כן בנינים עצמיים. הוא חוסה 
בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים 
הם מחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו 
נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה 
בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה" 

)הרב קוק, אורות הקודש ב, שיד(.

נספח 2

חשוב לי ש...

אני רוצה להיות...

בעוד עשר שנים

מידה שלמדתי ממישהו אחר

מידה שאני רוצה ללמד מישהו אחר

תכונת אופי בולטת

תכונה שאני רוצה להבליט

הדברים שמייחדים אותי

אני שמח/ה כש...

אני...
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נספח 3

שולם עם עצמי )רמי פורטיס(

התמונה הזאת צולמה בזמן חזרה לקראת הופעה 
דברים  מיני  כל  עם  להצטלם  יכול  אני  קרובה. 
סימבוליים, אבל בסוף אנחנו מצלמים את עצמנו 
וזה  הזה,  הסלפי  הסיפור.  כל  בעצם  גם  וזה 
שאנחנו מחייכים לעצמנו. אם אבחן את הדברים 
עשיתי  השנה  נפש,  חשבון  של  הפריזמה  דרך 

שולם עם עצמי, בכל המובנים.

מכל  מבוגר  אני  הרי.  בשבילי  הוא  אחרים,  בשביל  לא  הוא  הזה  הסלפי 
למבול  הסיבות  את  למצוא  מנסה  וכשאני  ברשת.  האחרים  "הסלפאים" 

הסלפים הזה, אני חושב שזו הקבלה העצמית.

ברור שיש עדיין ביקורת כלפי עצמי, אבל בגלל שעשיתי שלום עם עצמי 
השנה הורדתי גם את סף הביקורת. אני עושה דברים אחרים ביני לבין 
יותר עם הלב  יותר, שיחות עם עצמי. משוחח  עצמי. דברים תודעתיים 
מאשר עם המוח. פעם הייתי מדבר עם המוח אבל עם השנים גיליתי שהוא 
באו  אלא  מהלב  באו  שלא  החלטות  קיבלתי  למשל,  בטלוויזיה,  מרמה. 
מהשכל. דרך ההופעה שלי שם שמתי לב לאופן שבו אני מקבל החלטות, 
מהלב ולא מהראש. לא הייתי מודע למקור של זה. יותר קל להיות קשוב 

ללב בגלל שאני מוזיקאי ומוזיקה לא מתחברת לשכל אלא לרגשות.

אני לוקח את הסיכון להישמע קלישאתי, אבל אני מאחל את ה"שולם" 
שעשיתי עם עצמי לכל העולם. אני נורא רוצה שיהיה שלום. זה לא פוליטי. 
אני רוצה שכמו שאני עשיתי שלום עם עצמי, שכל העולם יחווה את זה. 
אני לא יודע אם הדרך שלי היא הדרך הנכונה אבל כל אחד יכול למצוא 
את הנתיב שעושה לו טוב, כמו שאני מצאתי בשנה האחרונה. זה פשוט 
צריכים  אנחנו  מורכבים.  אותם  עשינו  אנחנו  פשוטים.  הם  החיים  ככה. 
ללמוד לסלוח לעצמנו, זו ההתחלה הכי טובה. אנחנו מאשימים את עצמנו 

וכועסים על עצמנו, בלי להבין שזו לא בושה לבקש גם מעצמנו סליחה.

רציתי לעשות תמונה שהיא הכי ישרה והכי כנה שיכולה להיות. הדרך 
היחידה שאתה יכול להיות לגמרי כן עם עצמך זה כשאתה מסתכל על 
עצמך במראה – רק אתה ועצמך, ממש מסתכל לעצמך באישונים. אתה 

רואה את עצמך דרך העיניים שלך בלבד, בלי שום השפעות חיצוניות. 
אתה הכי חשוף והכי שקוף באותו רגע – מה שאתה רואה זה מה שיש, אין 

לך לאן לברוח, זה רק אתה עם עצמך. זה חשבון הנפש האמיתי.

בשנה האחרונה עברתי תהליך של להסתכל על עצמי באמת, בן אדם צריך 
לעבוד הרבה עם עצמו כדי להישיר מבט למראה ולהסתכל על עצמו, בלי 
להסתכל הצידה. המבט הזה אל תוך עצמי גרם לי להבין שברמה האישית, 

התבגרתי מאוד. 

נספח 4
	  

מהי תוכנית הרדיו האהובה עליך?  -

דמות מוערכת מהילדות?  -

אילו המדריכים שלך היו מציעים לך לבקש שלוש בקשות, מה היית   -
מבקש/ת?

איזו משימה בבית היא האהובה עליך?  -

מהו המאכל האהוב עליך?  -

מהי התוספת האהובה לטוסט שלך?  -

אילו היית ביציאת מצרים, איפה היית ממוקם/מת – באמצע, בהתחלה   -
או בסוף?

אילו היית ראש מחלקת נוער, מה היית משנה?  -

מה החלום שלך?  -

על איזה נושא את/ה הכי אוהב/ת לדבר?  -

איזה/ו מדריך/ה הכי זכור/ה לך?  -

איזה מספר הוא האהוב עליך? למה?  -

איזה ספר השפיע לך על החיים?  -

לאיזה ספר בתנ"ך את/ה הכי מתחבר/ת?  -

אילו היית חיה, מה היית רוצה להיות?  -

באיזה כלי נגינה היית רוצה לדעת לנגן?  -

איזה תחביב תמיד רצית לאמץ?  -
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מה לבשת בבת/ר מצווה?   -

איפה היית רוצה לגור?  -

איזה תכונה היית רוצה שתהיה אצל בן/בת הזוג שלך?  -

על איזה ערך חשוב לך לחנך את ילדיך?  -

לאיזו תנועת נוער את/ה רוצה לשלוח את ילדיך?  -

ספר/י על פעולה ששמעת שמשמעותית לך בחיים  -

איזו עונה בשנה היא האהובה עליך?  -

איזה רב הוא הרב שלך?  -

מהי שבת בשבילך?  -

מה דעתך על שליחות בחו"ל?  -

מהו הצבע האהוב עליך?  -

לאיזו תפילה את/ה הכי מתחבר/ת?  -

איזה זמר מועדף עליך?  -

לאיזו נעל מנעליך את/ה הכי מתחבר/ת?  -

אילו הייתה לך אפשרות לקבל חנות שלמה בחינם, מה היית בוחר/ת?  -

אילו הייתה לך אפשרות להעביר מסר לאומה, מה הוא היה?  -

מתי בפעם האחרונה חשבת על מסלול החיים שלך?  -

מהו השיר האהוב עליך?  -

לאיזה גיל היית רוצה לחזור?  -

ספר/י על משהו חשוב שיש לך בחדר השינה  -

כמה ילדים אתם?  -

במה ההורים שלך עובדים?  -

תכונה אחת שאת/ה לוקח/ת מאבא ומאימא?  -

באיזה צבע הילקוט שלך?   -

איזו תכונה של אחרים יכולה לשגע אותך?  -

מאיזה מוצא את/ה בדיוק?  -

מהו זיכרון הילדות הראשון שלך?  -

איזו פינה את/ה הכי אוהב/ת בבית?  -

למה קראו לך בשמך?  -

איך תקרא/י לילד הראשון שלך?  -

מה עדיף – עיר או יישוב?  -

מה את/ה מוכן/נה לעשות למען מדינת ישראל?  -

ספר/י על מסורת משפחתית  -

מה חשוב לך לקדם בסניף?  -

למה את/ה חבר/ה בבני עקיבא?  -

מי מייעץ לך?  -

מהו הקינוח האהוב עליך?  -
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ואהבת לרעך – כמוך
מי אני 2·1

רציונל

חשיפת הזהות שלנו בפני עצמנו מציבה בפנינו אתגר לא פשוט – קבלת 
עצמנו כפי שאנחנו, עם העוצמות וגם עם החולשות. אחרי שלב המודעות 
שלי  העצמית  הזהות  את  להכיל  צריך  הקודמת(  )בפעולה  שבי  לכוחות 

ולאהוב אותה.

בפעולה הקרובה נמקד את הזרקור על אהבת הזהות העצמית שנחשפתי 
וכן  טוב,  של  אין-סופי  אוצר  הוא  מאיתנו  אחד  שכל  ההבנה  ועל  אליה 
נגלה איך על ידי התמקדות בעוצמות שבי התכונות שזיהיתי כחולשות 

הופכות גם הן לחלק מהעוצמה.

מטרות

החברים ילמדו לאהוב את הזהות העצמית שלהם.  .1

החברים יכירו בחולשות שלהם ובדרך שלהם להעצים אותן.  .2

החברים ישתפו מהן התחושות שהם מרגישים כלפי הזהות שלהם.  .3

מתודות

'האם יש סיכוי לאהבה'

קראו קטע של דוד בן יוסף, )נספח 1( – העוסק בחשיבות האהבה 
העצמית ובקבלה של מי שאני.
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ספידייט

פנימי  מעגל  מעגלים,  בשני  פני  אל  פנים  השבט  חברי  את  הציבו 
ומעגל חיצוני. כל זוג יספר זה לזה על דבר טוב שקיים בהם. לאחר דקה 
מחאו כפיים והמעגל הפנימי יזוז ימינה, ושוב כל אחד יצטרך לספר על 
עצמו דבר טוב אחר שקיים בו. המטרה היא להעצים את התחושה שקיים 

בי טוב, שיש בי מה לאהוב.

'דרקון אין דבר כזה'

הקריאו את הסיפור )נספח 2(. מובן שאם יש אפשרות מוטב להביא 
הקשב  להגברת  טקסט.  להקריא  רק  ולא  תמונות  ולהראות  הספר  את 

בקשו מהחברים למחוא כפיים בכל פעם שמוזכרת המילה דרקון.

המסר של הסיפור הוא שהתעלמות מבעיות רק מגדילה אותן. הסבירו 
שהתעלמות מחולשות ומדברים רעים שבי אינה פותרת אותם אלא נותנת 
ולאהוב את עצמי  וכדי להעצים את הטוב שבי  לגדול,  מקום לחולשות 
עליי להכיר בכך שיש בי גם צדדים חלשים. אדם כעסן, אם יתעלם מכך 
שיש לו פתיל קצר, לא יצליח להתמודד עם הכעס שבו אלא רק יגביר 
אותו, אבל אם האדם יכיר בכך שהוא כועס במהירות הוא יצליח להתמודד 

עם הכעס ולהתגבר עליו.

מה אני מרגיש כש...

הניחו במרכז המעגל רשימת רגשות )כעס, שמחה, אהבה, התרגשות, 
עצב, פחד, בלבול, כאב, סקרנות, סיפוק, צחוק(. בכל פעם שתראו תמונה 
)תמונות  לגביה  מרגישים  הם  מה  ישתפו  החברים  כלשהי  אישיות  של 

בנספח 3(.

את  להם  הראו   – כלומר  מראה,  להם  והראו  החניכים  בין  עברו  לבסוף 
עצמם במראה.

אהבת האדם את עצמו

הקריאו את הפסקה מספרו של הרב קוק )נספח 4( – הפסקה עוסקת 
בצד הפחות שבאהבה עצמית ובצד המרומם שבה. הקריאו את הפסקה 

ובקשו מהחברים שיסבירו את הדברים כפי הבנתם.

'אני תמיד נשאר אני'

אפשר  מצורף(.  ברקוד   –  5 )נספח  השיר  את  הקריאו  או  השמיעו 
לבקש מהחברים שיציגו אותו בפנטומימה: השיר שם דגש על המקום של 
יוצרות  יחד  וכולן  זוויות,  הקבלה העצמית. האני שלי מורכב מכל מיני 
את העצמיות שלי. לכן אנחנו צריכים לקבל את עצמנו ולאהוב את מי 

שאנחנו כמו שאנחנו.

שאלו את החניכים:

האם הפזמון של השיר נכון בעיניכם?  -

האם הוא משמח או מעציב אתכם?  -

מה היחס שלכם כלפי האני שלכם?  -
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ואהבת לרעך–כמוך - נספחים

נספח 1

האם יש סיכוי לאהבה? )דוד בן יוסף(

אנרגיה אתה  מין  "איזו  ושאלתי את עצמי:  בבוקר  יום אחד התעוררתי 
מעביר לעצמך, כאשר אתה ממלא את ריאותיך בזפת ממיתה? 

ואיזו מין אנרגיה אתה מעביר לעצמך, כאשר אתה ממלא את קיבתך בזבל 
ממית?

גופך  ואיזו מין אנרגיה אתה מעביר לעצמך, כאשר אתה ממלא את כל 
בזרם ביוכימי ממית?"

באותו יום החלטתי לעשות לעצמי יום כיפור פרטי. לא הלכתי לעבודה.

יצאתי לטייל בחיק הטבע. ישבתי לי תחת עץ ועשיתי לי חשבון נפש.

שאלתי את עצמי: "מדוע אתה מעביר לעצמך אנרגיה ממיתה?"

ואני עניתי: "מפני שאתה לא אוהב את עצמך!"

"ומדוע אתה לא אוהב את עצמך?" – המשכתי לשאול.

"מפני שאתה אינך עצמך!" – עניתי.

את  משחית  אתה  מדוע  במתנה,  חיים  לך  העניק  "האל  שאלתי:  ועוד 
המתנה הזאת?"

"מפני שאתה לא אוהב אותו!" – עניתי – מפני שאתה כועס עליו, בגלל 
שהוא ברא בעולמו גם מוות. 

הוא העניק לך במתנה מלאכי חיים, לעודד אותך ולומר לך: גדל!

אך הוא גם העניק לך במתנה מלאכי מוות, לדכא אותך ולומר לך : חדל!

כנפיים,  שחורי  מלאכים  ולא  כנפיים,  צחורי  מלאכים  לא   - והמלאכים 
המרחפים אי שם המרחבי המסתורין.

אחות,  אח,  אמא,  אבא,  בדמות  מלאכים  מאוד,  פשוטים  מלאכים  אלא, 
אשה, ילד, חבר.

כך,  כל  קרובות  לעתים  אליך,  המזרימים  ללבך,  ביותר  קרובים  אנשים 
אנרגיה ממיתה.

ומי אחראי לכל זה, אם לא האל שהעניק לך חיים?

כשנולדת היית אתה עצמך. החיים פרצו ממך באופן ספונטני. אהבת את 
עצמך. אהבת את החיים. אהבת את כל הסובבים אותך.

והם  חיים,  באנרגיות  עניים  הם  סביבך  שרבים  לך  התגלה  לאט  לאט 
ממלאים תפקיד של מלאכי מוות.

שלך  הטבעית  החיוניות  שלך,  הספונטניות  את  לשאת  יכולים  לא  הם 
הגבירה את החרדה שלהם, ואילצה אותם להתגונן מפניך.

והם מצאו אלף דרכים לשדר אליך: חדל!!!

והחושים שלך קלטו היטב-היטב את השידורים הללו. והשידורים האלה 
קטלו אותך היטב היטב.

ואתה התקפלת.

ויחד איתם התקפלה גם האמונה שלך בעצמך, והאמונה שלך בסובבים 
אותך.

התחלת לשנוא את עצמך, והחלטת שאם אין לך סיכוי להיות אתה עצמך, 
מוטב לך לא להיות בכלל.

נכנעת למלאכי המוות.

עצמך  את  מילאת  והדיכאון.  הכעס  העצבות,  ואל  הזלילה  אל  ברחת 
באנרגיה ארסית והרסנית, המייללת מתוכך במשך עשרות שנים, בצלילים 
צורמים וחורקים של כל גווני הכאבים: כאבי בטן, ראש, גב, גרון, אוזניים 

וכאבים נוספים בלי שם".

הוגן  זה  "רגע אחד! תנסה לענות בכנות: האם  אחר כך אמרתי לעצמי: 
מצידך להטיל את האחריות למצבך על האל?

לבחור  כזה  כוח  לך  ברא  גם  הוא  אבל  מוות,  בעולמו  ברא  שהוא  נכון 
בחיים.

את החיים הוא נטע בתוכך. הוא צייד אותך במעיין שופע אנרגיות חיים, 
כאשר שלח אותך לעולם הזה. ואילו את המוות הניח האל מחוצה לך.

יבוא מבחוץ. תמיד מבחוץ. ואם אתה בעצמך בחרת להיות  המוות הוא 
היבואן הראשי, איזו זכות יש לך להאשים את האל?

ואם אתה הרשית לאחרים לכסות את המעיין הנובע במעמקי אישיותך 
ברפש, איזו זכות יש לך להאשים את האל?"
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באותו יום כיפור פרטי, הרחק מעיר, בחיק הטבע, הגעתי למסקנה שכל 
חיי לא חייתי את החיים שלי, אלא של אנשים אחרים.

באותה שעה התעוררה בי תשוקה עצומה לחזור אל עצמי. לחזור להיות 
אני עצמי. לבקש סליחה מעצמי ולהתפייס.

נספח 2

דרקון – אין דבר כזה )ג'ק קנט(

בילי ביקסבי היה ממש מופתע כאשר התעורר בבוקר ומצא בחדרו דרקון.

הדרקון היה דרקון קטן – לא יותר גדול מחתלתול. כשבילי ליטף לו את 
הראש, כשכש הדרקון בזנבו מרוב שמחה.

בילי הלך לספר לאימו. "דרקון – אין דבר כזה!" אמרה אימא של בילי. 
והיא דיברה ברצינות.

קרוב-קרוב  אליו  נגש  הדרקון  להתלבש.  והתחיל  שלו  לחדר  בילי  חזר 
כזה, הלא טיפשי  אין דבר  ליטף אותו. אם  בילי לא  בזנב. אבל  וכשכש 
ללטף לו את הראש. רחץ בילי את הפנים ואת הידיים והלך לאכול את 
ארוחת הבוקר. הדרקון בא איתו. עכשיו כבר היה יותר גדול, כמו כלב 

בערך. 

ישב בילי ליד השולחן והדרקון התיישב על השולחן. בדרך כלל אסור היה 
לשבת על השולחן. אבל מה יכלה אימא להגיד? הלא היא כבר אמרה שאין 
דבר כמו דרקון, ואם אין דבר כזה, אי-אפשר להגיד לו שירד מהשולחן. 

אימא טיגנה לבילי כמה לביבות, אבל הדרקון אכל את כולן. הכינה אימא 
כל  עד שנגמרה  לביבות  טיגנה  אימא  אותן.  גם  אכל  הדרקון  עוד, אבל 
העיסה. בילי קיבל רק אחת מהן, אבל אמר שבין כך לא רצה יותר. בילי 
הלך לצחצח שיניים, אימא התחילה לפנות את השולחן, והדרקון, שכבר 

היה גדול כמעט כמו אימא, נשכב לו על השטיח בפרוזדור ונרדם.

עד שחזר בילי כבר גדל הדרקון כל כך שמילא את כל הפרוזדור. ובילי 
היה צריך לעבור דרך הסלון כדי להגיע אל אימו. "לא ידעתי שדרקונים 

גדלים כל כך מהר", אמר בילי.

ואימא אמרה בקול תקיף: "אין דבר כזה!"

כל הבוקר עבר עד שגמרה אימא לסדר את הדירה, כי הדרקון הפריע לה 

והיא הייתה צריכה לטפס דרך החלונות כדי להגיע מחדר לחדר.

בצוהריים כבר מילא הדרקון את כל הבית. הראש שלו יצא דרך הדלת 
הקדמית והזנב – דרך הדלת האחורית, ולא היה חדר שלא היה בו איזה 

חלק של הדרקון.

כשהתעורר הדרקון מן התנומה, היה רעב. מכונית של המאפייה עברה 
שם, והדרקון לא היה יכול להתאפק. הוא רץ אחרי המכונית של המאפייה. 

והבית, כמובן, בא איתו, כמו הקונכייה של חילזון.

ובשעה שנסע  הבית.  ויצא לחפש את  למכונית שלו  ביקסבי  נכנס אבא 
בדק את כל הבתים.

ואמא  בילי  לו  נופפו  החלון  ומן  מוכר,  לו  שנראה  לבית  הגיע  לבסוף 
ביקסבי.

טיפס אבא ביקסבי על ראשו של הדרקון, עלה אל הגג ומשם נכנס דרך 
החלון לתוך הבית.

"איך זה קרה?" שאל אבא ביקסבי.

"זה בגלל הדרקון", אמר בילי.

"אין דבר כמו..." התחילה אימא להגיד.

את  לדרקון  וליטף  מאוד!"  ל  ו  ד  ג  "דרקון  בילי,  דרקון", התעקש  "יש 
הראש.

נעשה  משגדל,  מהר  יותר  עוד  ואז,  שמחה  מרוב  בזנב  כשכש  הדרקון 
הדרקון יותר ויותר קטן. 

כעבר כמה רגעים כבר היה גדול כמו חתלתול. 

"דרקונים כאלה לא אכפת לי", אמרה אימא. "למה היה צריך לגדול כל 
כך?"

"אני לא יודע", אמר בילי, "אבל נדמה לי שהוא פשוט רצה שישימו לב 
אליו".
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נספח 3

נספח 4

הרב קוק, קובץ א

אהבת האדם את עצמו יכולה להשאר רק על המדרגה התחתונה שלה, 
ולצאת  להתקלקל  היא  עלולה  קטנותה  ומתוך  ונמוכה,  טבעית  שתהיה 
מדתו  וכפי  רעות,  ותכונות  רעים  למעשים  ליסוד  להיות  לשורה,  חוץ 
הכישרונית של האדם כן יכול הוא בהשחתתו להיות מסבב השחתה אל 
הכלל. ואותה האהבה בעצמה יכולה להיות גם כן קדושה ואידיאלית, כל 
מה שהאדם מזכך את עצמו, מרומם את דעתו ושכלו, מכונן את תכונותיו 

ומעשיו לצד היותר נעלה וישר.

כשאדם מזכך את עצמו, והצד הטוב שבו הולך וכובש לו את מהותו, נעשה 
מבטו על המציאות כולו הולך ומאיר, הולך ומשמח, וההויה מוצאת חן 

בעיניו, מתוך שהוא מסתכל בה מנקודתו העצמית... 

לפעמים אני עצוב 

ולפעמים – שמח. 

לפעמים אני זוכר 

ולפעמים – שוכח. 

לפעמים אני שבע 

לפעמים – רעב, 

לפעמים אני כועס 

ולפעמים – אוהב. 

אבל 

אני תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני! 

לפעמים אני גדול 

ולפעמים – קטן. 

לפעמים אני גיבור 

ולפעמים – פחדן. 

לפעמים אני ביחד 

לפעמים – לבד, 

לפעמים אני באמצע 

לפעמים – בצד. 

אבל 

אני תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני! 

לפעמים אני כינור 

ולפעמים – תופים. 

לפעמים אני קיצי 

ולפעמים – חורפי. 

לפעמים אני עצלן 

ולפעמים חרוץ, 

לפעמים אני מתוק 

ולפעמים – חמוץ. 

אבל 

אני תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני! 

לפעמים אני חכם 

ולפעמים – טיפשי. 

לפעמים אני ראשון 

ולפעמים שלישי. 

לפעמים אני תופס 

ולפעמים – תפוס, 

לפעמים אני ענק 

ולפעמים – פספוס. 

אבל 

אני תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני 

תמיד נשאר אני!

הקדושה איננה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, הטבועה עמוק במעמקי 
נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה 

שיותר אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל.

נספח 5 

אני )דתיה בן דור(
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במעלה הסולם
זהות אידיאולוגית 2·1

רציונל

ובה  אידאולוגית,  זהות  של  הקצר  במערך  הראשונה  היא  זאת  פעולה 
נעסוק בבירור סולם הערכים המרכיב את אישיותנו כנוער וכפרטים, את 
סדר העדיפויות הערכי, וכן נברר מהי האידאולוגיה והדרך של התנועה 

ואיך היא נראית מנקודת מבטם של החברים.

ארצה  מוצב  הוא  כי  ונדמה  רבים  מערכים  מורכב  שלנו  הערכים  סולם 
וראשו מגיע השמימה. האם הסולם שלנו ושל הסביבה שלנו זהה? 

מטרות

ייחשפו למורכבויות הקיימות בעולם ולהשפעה של הזהות  החברים   .1
האידאולוגית של האדם על בחירותיו בחיים.

הקרוב  ובמעגל  במרחב  המצויות  בדעות  מקומם  מה  יבררו  החברים   .2
אליהם.

החברים ידרגו את סולם הערכים שמוביל אותם בבחירותיהם.  .3

מתודות

מהו ערך?

במתודה זו נראה את ההשפעה של חיים מתוך משימתיות על תפקידו 
המסוים של האדם, איך תפיסות העולם משפיעות על היום-יום שלנו.

בחרו שני מתנדבים ותנו לכל אחד מהם אחד משני הפתקים המצורפים. 
הקציבו למשימה זו שתיים-שלוש דקות.
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לגלות לאף אחד מה כתוב בפתק  לחברים שקיבלו את הפתקים אסור 
שקיבלו אלא פשוט לבצע את מה שכתוב בו.

בסיום המשחק בקשו מהחברים לחשוף את המשימות שקיבלו ופתחו דיון 
משותף עם כלל החברים: אילו שתי צורות חיים באו לידי ביטוי על ידי 

משחק זה?

הפתקים:

רשימת המטלות שעליך לבצע:

להחמיא לאחד החברים בשבט  .1

למחוא כפיים למשך שתי דקות  .2

עצמך  על  קצר  סיפור  לספר   .3
שאף אחד לא יודע

לקפוץ עשר פעמים על רגל אחת  .4

הצגת סיטואציות

חלקו את החניכים לכמה קבוצות בהתאם לגודל השבט, ותנו לכל 
קבוצה כרטיסייה אחת או יותר מהכרטיסיות המצורפות )נספח 1(, שכתוב 
להוסיף  )אפשר  עליה  והסבר  אידאולוגית  תנועה  או  מסוים  ערך  בהן 
ולהחליף את הכרטיסיות בערכים אחרים שמתאימים יותר לשבט שלכם(.

בקשו מכל קבוצה לבחור כרטיסייה ולהציג את תוכנה במשך חמש דקות 
בפני השבט באיזו צורה שהם רוצים )הצגה, נאום, דיון וכו'(.

הקודש והחול )הרב אבינר(

למדו עם החברים את הקטע המצורף )נספח 2(. על ידי הלימוד נסחו 
מהו החידוש של הקטע בנוגע לסולם הערכי שלנו וליחסים בין הקודש 

לחול.

רשימת המטלות 
שעליך לבצע:

מה שבא לך!  .1

לאחר קריאת הקטע פתחו דיון עם החברים:

מהו היחס שמעמיד הרב אבינר בין קודש לחול?  .1

על  לוותר  אפשר  האם  מציב?  שהרב  הערכים  בסולם  החידוש  מה   .2
הקודש או על החול?

שנציב  הערכים  סולם  על  זה  לימוד  של  ההשפעה  להיות  יכולה  מה   .3
לעצמנו? 

דיון

בכל  מגוונות  עולם  תפיסות  עם  כרטיסיות  אוסף  לחברים  הציגו 
מיני נושאים המצויים בחברה הישראלית ואף עולים לכותרות מדי פעם: 
פמיניזם, סוציאליזם, שוביניזם, ליברליות, דתיות לאומית – ממלכתיות, 
דתיות  דמוקרטיה,  ובתעסוקה,  בהשכלה  חרדים  שילוב   – בנטל  שיווין 
שמרנית, חילוניות מודרנית, שוויון זכויות, מדינת כל אזרחיה, עריצות 

הרוב, הפרדת דת ומדינה. 

שאלו:

מי מכיר אחד מהמושגים הכתובים בכרטיסיות?  .1

באיזה הקשר שמעתם על המושגים הכתובים בכרטיסיות?  .2

 

לאחר שהחברים מציפים את מה שהם מכירים ויודעים, עברו על המושגים 
ותנו להם מעט רקע על המושגים המסתירים תפיסת עולם גדולה, מכיוון 
שכדי להיות מעורבים בדיונים הציבוריים המתרחשים היום במדינה יש 

עניין להכיר ולדעת משהו עליהם. 

קודם  אותם  ללמוד  עליכם  המושגים  את  לחברים  להסביר  שכדי  מובן 
בעצמכם! גגלו כל מושג ולמדו אותו. אפשר גם להדפיס הגדרה ברורה 

לכל אחד מהמושגים. 

להלן שאלות שבאמצעותן תוכלו לפתח דיון על המושגים הללו:

בחרו תפיסת עולם שמשקפת את הדרך שלכם.  .1

הסבירו מדוע אתם מזדהים דווקא עם תפיסת עולם זו.  .2

התפיסה  במקום  מאמצים  שהייתם  חלופית  עולם  תפיסת  בחרו   .3
הנוכחית שלכם.
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הדתית-לאומית?  החברה  את  בעיניכם  מייצגת  עולם  תפיסת  איזו   .4
למה?

בין אדם לבהמה )הרב זאב קרוב(

אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין אדם לבהמה, הוא היכולת, 
ואולי אפילו החובה של האדם לשאול את עצמו לאן הוא רוצה  הצורך 
והאמונות  הערכים  הם  מה  מאמין?  הוא  במה  שלו.  החיים  את  לנתב 
שמלוות את חייו? בחסידות דורשים את המילה "בהמה" – בה מה. כלומר, 
כל דבר שאליו הבהמה יכולה להגיע כבר מצוי בה כעת: הצורך לאכול, 

לישון, להיות בסביבה חברתית וכו'.

לעומת זאת, האדם בגימטריה שווה לשאלה – מה? תפקידו של האדם הוא 
לא רק להסתפק במה שהוא מצוי בו כעת, בזרימה הטבעית של חייו, על 
האדם לשאול תמיד מה? במה אני מאמין? איך אני חי? האם אני שמח? 

באיך שאני חי? מה מוביל את החיים שלי?

רק בשאלות אלו שמבררות לאדם במה הוא מאמין הוא מממש את היותו 
אדם ומבדיל את עצמו מן הבהמה.

בונים סולם ערכים

חלקו את החברים לארבע קבוצות ותנו לכל קבוצה אחת מהכרטיסיות 
המצורפות )נספח 3(. עברו בין הקבוצות ועזרו לחברים לעורר דיונים על 
השאלות המצורפות בכל אחת מהכרטיסיות וכן לגבש תשובות לשאלות. 

את  אחד  לכל  חלקו  האחרונים,  הערכים  את  יגדירו  שהחברים  לאחר 
פסגת  את  ליצור  אחד  מכל  ובקשו   )4 )נספח  המצורפת  הפירמידה 

הפירמידה של הערכים שלו. 

 

 

זהות אידיאולוגית - נספחים
נספח 1

דמוקרטיה – דמוקרטיה היא שיטת ממשל שבה יש לאזרחים יכולת   .1
חוקי  באופן  במדינתם  הציבורית  המדיניות  על  להשפיע  וזכות 
בפומבי,  דעות  הבעת  באמצעות  זאת  לעשות  יכולים  הם  וממוסד. 
הצבעה בבחירות או במשאלי עם, השתתפות בדיונים לפני ההחלטות 
מפלגה  אל  הצטרפות  או  בבחירות  התמודדות  עצמן,  ובהחלטות 
את  גם  במרכז  מעמידות  ימינו  של  דמוקרטיות  בהן.  המתמודדת 
ההקפדה על שמירת זכויות אדם כמו הזכות לחירות, חופש הביטוי, 

חופש התאגדות, זכות הקניין וחופש התנועה.

גמילות חסדים – ְגִּמילּות ֲחָסִדים היא מצוות עשה מהתורה המחייבת   .2
או בממונו. מצווה  בגופו  לו  להיטיב לחברו בדבר שיצטרך  כל אדם 
זו היא אחת משלוש מצוות שעליהן אמרו חז"ל שהעולם עומד: "על 
גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם  דברים  שלושה 
חסדים  גמילות  "אלמלא  נאמר:  גם  עקיבא  דרבי  באותיות  חסדים". 
אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת". בתלמוד במסכת סוכה אמרו 
שצדקה  מפני  צדקה,  ממצוות  יותר  חשובה  חסדים  גמילות  שמצוות 
נעשית רק על ידי ממון ורק לעניים, ואילו גמילות חסדים היא בין 
בגופו בין בממונו, ונעשית אף לעשירים ולמתים, שלא כמצוות צדקה.

תורה ועבודה – תורה ומלאכה )עבודה( היא מונח המבטא את הקשר   .3
הדבר מתבטא  לרוב  פרנסה.  לצורך  העבודה  ובין  התורה  לימוד  בין 
בצורך לחלק את הזמן ביניהם כך שהאדם יוכל להתפרנס בכבוד וגם 
ללמוד תורה, אך מדובר גם בשאלה ערכית על מידת האפשרות של 

השילוב בין שניהם והאם הדבר רצוי.

לגיטימית  תורה  ללימוד  היום  כל  הקדשת  החרדית  היהדות  בקרב   
ורצויה על אף חיי הדוחק הכרוכים בכך. לעומת זאת בתקופה שקדמה 
לשואה נהגו רבים מן החרדים ואף רבנים לעסוק גם במשלח יד כלשהו 
כגון קמעונות ומסחר. בניגוד לכך הציונות הדתית רואה את השילוב 
בין התורה והעבודה כאפשרי ואף כערך, וביטוי לכך בעובדה שתנועת 
הנוער המובילה בציונות הדתית, בני עקיבא, קבעה את המונח 'תורה 

ועבודה' לסמלה.
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הרמב"ם ידוע כמי שדוגל בשילוב תורה ועבודה לשם פרנסה, ולעומתו   
פסקו אחרים שמוטב לייחד את כל היום ללימוד תורה.

אל  קרבתם  מכוח  קדושים  הם  גם  נקראים  ישראל  עם   – קדוש  עם   .4
הבורא ומשום היותם פרושים מן העבירות על ידי קיום מצוות התורה. 
כפי שמוזכר בתורה פעמיים: "ִכּי ַעם ָקדֹוׁש ַאָתּה ַלה' ֱאֹלֶהיָך ּוְבָך ָבַּחר 

ה' ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלּה ִמֹכּל ָהַעִמּים ֲאֶשׁר ַעל ְפֵּני ָהֲאָדָמה".

המלאכים:  מקדושת  עדיפה  ישראל  שקדושת  מופיע  אף  במדרש   
ידעת  ולא  "ישראל נקראו קדושים ומלאכי השרת נקראו קדושים... 
ראשית  לה'  ישראל  'קודש  אומר  כשהוא  מזה,  זה  מקודש  איזה 
תבואתֹה', אתם מקודשים לפני יותר ממלאכי השרת" )אבות דר' נתן 

נוסחא ב, מד(.

בני ישראל נצטוו להתנהג בקדושה ועל ידי כך להיות קדושים בפסוק:   
"ַוְיַדֵבּר ה' ֶאל מֶשׁה ֵלּאמר ַדֵּבּר ֶאל ָכּל ֲעַדת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם 

ְקדִשׁים ִתְּהיּו ִכּי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם" )ויקרא יט, ב(.

שמטרתה  מודרנית  יהודית  לאומית  תנועה  היא  הציונות   – ציונות   .5
ישראל.  ארץ  המקראית,  במולדתו  ישראל  לעם  מולדת  בית  הקמת 
ראשית התנועה בסוף המאה ה-19 במרכז אירופה ובמזרחה, כתנועת 
ולהתנכלויות  לפוגרומים  בתגובה  שקמה  יהודית  לאומית  תחייה 
מטרות  היו  מראשיתה  באירופה.  לאומניות  ולתנועות  אנטישמיות 
הציונות שיבת ציון, קיבוץ גלויות, החייאת התרבות והשפה העברית 

וביסוס ריבונות יהודית עצמאית.

לפי תאודור )בנימין זאב( הרצל, הנחשב להוגה הציונות המודרנית,   
הציונות היא מסכת רעיונות רחבה שכלולה בה לא רק השאיפה לשטח 
מדיני מובטח כחוק בשביל העם היהודי אלא גם השאיפה לשלמות 

מוסרית ורוחנית.

מראשיתה לא הייתה הציונות הומוגנית: הוגיה, מנהיגיה ומפלגותיה   
היו שונים זה מזה ואף סותרים בדעותיהם. צורך השעה לצד הכמיהה 
מטרה  למען  ולוויתורים  לפשרות  הביאו  האבות  למולדת  לשוב 

תרבותית ופוליטית משותפת.

יישוב ארץ ישראל – מצווה ליישב את ארץ ישראל ביהודים. קיימת   .6
דאורייתא  במצווה  מדובר  האם  כלומר  החיוב,  תוקף  לגבי  מחלוקת 
או דרבנן. מצווה זו משליכה על מצוות רבות אחרות שאין אפשרות 

לקיימן אלא בארץ ישראל, המכונות מצוות התלויות בארץ, ובימינו 
קורבנות.  ובהקרבת  המקדש  בבית  הקשורות  המצוות  גם  כוללות 

לדברי חז"ל שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצות שבתורה.

ה-19  המאה  באמצע  נולד  חברתי'  'צדק  המושג   – חברתי  צדק   .7
ומשמעותו היא חלוקה צודקת של משאבים חברתיים וכלכליים מידי 
מוסדות השלטון הפוליטיים לאזרחים. מצד אחד הטובין החברתיים, 
וקניין, ומצד אחר  דיור  כגון תעסוקה, שירותי חינוך, טיפול רפואי, 
חובות כגון שירות צבאי, מסים וכיו"ב, הם תוצר של שיתוף פעולה 
בין אנשים והם מחולקים מתוך עקרונות צדק כוללים. בבסיס הרעיון 
עומד אידיאל של שוויון בין בני אדם ושל חברה המאפשרת קיום הוגן 

ליחידים ולקבוצות מיעוט ומקבלת את השונה כמות שהוא.

נספח 2

הקודש והחול – שותפים לא שווים )הרב שלמה אבינר(

הקודש והחול הם שני צדדים שבונים את החיים, הן את חיי הפרט והן 
ערוך  לאין  גבוה  הקודש  גומלין.  יחסי  ביניהם  וקיימים  הכלל,  חיי  את 
מהחול, אבל החול הוא הבסיס שעליו עומד הקודש, כך שיש הרבה דברים 
בחיי החול, שאם יקרסו – יקרוס יחד עמם גם הקודש. כך זה אפילו בחיי 
הפרט, אבל בכל הנוגע לחיי הכלל, לקיום המדינה, ואף ביחס לתחייה 
הלאומית שלפני קום המדינה, הדבר נכון לאין ערוך. לפיכך, אין מנוס 
אלא "לעשות שלום" בין הקודש לחול אלא שהדבר מחייב זהירות גדולה. 
הקודש והחול אינם "חברים" בעלי אותה רמה, דומה הדבר למפקד שאוהב 
את חייליו שתחתיו, דואג לו ומטפל בו, אבל אין לטעות – אין הוא חבר 
שלו. קיימת היררכיה, ולא ייתכן שיהיה אחרת. ובדומה לכך – בין ישראל 
לעמים צריך להיות שלום, אבל אין זה אומר שאנחנו באותה הרמה. אין 
הכוונה שנתייחס אל הגויים באופן משפיל, אלא שעליהם להכיר במעלת 
עם ישראל ולהתייחס אליהם בחרדת קודש וכבוד. כך הקודש והחול אינם 
בני אותה הרמה, הקודש הוא עליון, הוא הנשמה, הוא המקיים את החול 

ונותן לו את ערכו.

)מתוך הספר 'בין קודש לחול'(
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נספח 3

כרטיסייה א:

"לתקן עולם במלכות ש-די"
)מתוך תפילת עלינו לשבח(

הגדירו על פי משפט זה: מה החשיבות של ערכים בחיים?  .1

מה מעניקים הערכים לחיים שלנו כבני אדם?  .2

חשבו על מצב בחייכם שבו התבטאה חשיבות הערכים על פי   .3
משפט זה.

כרטיסייה ב:

"דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד 
ליתן דין וחשבון"

)אבות ג, א(

הגדירו על פי משפט זה: מה החשיבות של ערכים בחיים?  .1

מה מעניקים הערכים לחיים שלנו כבני אדם?  .2

חשבו על מצב בחייכם שבו התבטאה חשיבות הערכים על פי   .3
משפט זה.

כרטיסייה ג:

"והיה להם בשביל מה לקום בבוקר"
)מתוך 'יכול להיות שזה נגמר', אריק איינשטיין(

הגדירו על פי משפט זה: מה החשיבות של ערכים בחיים?  .1

מה מעניקים הערכים לחיים שלנו כבני אדם?  .2

חשבו על מצב בחייכם שבו התבטאה חשיבות הערכים על פי   .3
משפט זה.

כרטיסייה ד:

"אם יש לאדם למה לחיות הוא יוכל להתמודד עם 
כל איך"

)ויקטור פרנקל(

הגדירו על פי משפט זה: מה החשיבות של ערכים בחיים?  .1

מה מעניקים הערכים לחיים שלנו כבני אדם?  .2

חשבו על מצב בחייכם שבו התבטאה חשיבות הערכים על פי   .3
משפט זה.
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נספח 4

ערכים מתנגשים
זהות אידיאולוגית 2·1

רציונל

לאחר שבפעולה הקודמת ביררנו את הערכים החשובים לנו מתוך מכלול 
הערכים ותפיסות העולם הקיימות, בפעולה הזאת נחשוב מה קורה כאשר 
שני ערכים שאנו מאמינים בהם מתנגשים: מה עושים כשצריכים לבחור 

דרך אחת? 

מטרות

בהם  מאמינים  שאנו  ערכים  שני  שבה  למציאות  ייחשפו  החברים   .1
מתנגשים.

החברים ילמדו על הצורך לחיות את האידאולוגיה ולא להשאיר אותה   .2
בסיסמאות.

החברים יתנסו בהכרעה בהתנגשות בין כמה ערכים שחשובים להם.  .3

מתודות

משחק דירוג הערכים

הניחו על הרצפה אוסף כרטיסיות שעל כל אחת מהן כתוב ערך אחד. 
הניחו על הרצפה גיליון נייר שעליו שלושה ריבועים זה בתוך זה והסבירו 

לחברים את כללי המשחק:

כל חבר בתורו ייקח מתוך אוסף כרטיסיות הערכים חמש כרטיסיות   •
ויצטרך להניח אותן על הגיליון.

כרטיסיות.  שלוש  הכול  בסך  להיות  יכולות  ביותר  הפנימי  בריבוע   •
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בריבוע האמצעי יכולות להיות עד חמש כרטיסיות ובריבוע החיצוני 
יכולות להיות שבע כרטיסיות.

הריבוע הפנימי מכיל את הערכים החשובים ביותר; הריבוע החיצוני   •
החיצוני  הריבוע  ואילו  השנייה  בדרגת החשיבות  הערכים  מכיל את 

מכיל את הערכים החשובים בדרגת החשיבות השלישית.

חבר שרוצה לשבץ ערכים אך המקומות כבר מלאים רשאי להזיז את   •
הערכים שהניחו החברים הקודמים לריבועים חיצוניים יותר או אפילו 
אל מחוץ למשחק, אך עליו לנמק את דעתו ולשאר החברים יש זכות 

להגיב לדבריו לפני שהוא מבצע את ההחלפה.

בשבטים גדולים מומלץ לשחק בקבוצות.   •

אוסף ערכים  

אדיבות, אהבה, אומץ, אופטימיות, אושר, אותנטיות )להיות אמיתי   
אנושיות,  אמון,  אכפתיות,  איזון,  אחריות,  אחדות,  עצמך(,  עם 
החלטיות,  הישגיות,  התיישבות,  השפעה,  הקשבה,  דמוקרטיה, 
הנאה, נדיבות, סיפוק, נוחות, נתינה, סבלנות, חמלה, ידע, יופי, 
יושר, נחישות, מנהיגות, כבוד האדם, התפתחות, הצלחה, עדינות, 
עוצמה, תורה, עבודה, ארץ ישראל, ביטחון, קיום מצוות, קלילות, 
שוויון, תעוזה, תפילה,  רצינות, שלווה, שאפתנות,  חיים,  שמחת 

תקווה, חברות, רכות, תרומה לחברה, אגואיסטיות, שליטה.

דילמות

שהם  ערכים  שני  בין  בהכרעה  בעצמם  להתנסות  מהחברים  בקשו 
מאמינים בהם. חלקו את השבט לשלוש קבוצות קטנות ותנו לכל קבוצה 

אחת מהסיטואציות המצורפות )נספח 1(.

נוהגים,  היו  כיצד  ולהכריע  ביניהם  בסיטואציה  לדון  מהחניכים  בקשו 
קבוצה  לכל  לתת  )כדאי  לחבריהם  הסיטואציה  את  להציג  מכן  ולאחר 
מעט אביזרים שיהפכו את ההצגה לחיה וכיפית(. לאחר כל הצגה פתחו 

דיון בין החברים על דרכי ההכרעה בהתלבטויות אלו.

ערכים המכוונים את המציאות )הרב זאב קרוב(

מטרת האדם בחייו היא להעמיד חזון, מטרה לחייו ולהשתדל לעצב 
אחרי  האדם  נגרר  אם  הוא  גדול  כישלון  זה.  חזון  פי  על  המציאות  את 
המציאות ומפקיר את תוכן חייו לידי המקרה. גם כאשר קיימים קשיים 
גדולים לעצב את החיים על פי האידיאל והחזון, חייבים לעשות ניסיונות 
אמונה אשר  ולערכים.  לחזון  החיים בהתאם  על  ולהשפיע  כדי לממשם 
אינה מנסה להשפיע על החיים- אמונה מתה היא! כך נאמר בכתוב: "באין 

חזון יפרע עם" )משלי כט, יח(".

מכתב ודיון 

מכתב של איתן החניך לגדעון המדריך שלו:

גדעון. 

אתה יודע שאני שמח תמיד לבוא לפעולות שלך ותמיד לוקח מתוכם נקודות 
למחשבה, איתי הביתה. אותם מחשבות מעסיקות אותי כל השבוע אחר כך. 
לי בלגן  נהיה  בשבוע שעבר, בעקבות אותה הפעולה על הערכים שהעברת 
בתוכי. אני יושב כאן עכשיו בחדר שלי, ומנסה באמצעות המכתב לסדר את 
כל הבלגן בתוכי. דיברת בפעולה על ערכים, על איך בנויים חיים שהיסודות 
שלהם והתמרורים שלהם הם ערכים שונים, ואני הרגשתי בתוכי כל הפעולה 
שאתה ממש צולף בי. אני יודע שהטיפוס אליו התכוונת בפעולה הוא אני. זה 
שזורם עם החיים ולא מכוון אותם לשום מקום מוגדר, ערכי. זה לא שאני 
אדם רע או משהו כזה, אני יודע שלא, אבל ערכים תפיסות עולם, אמונות, כל 
זה נשמע קצת גדול עלי. ועדיין – המילים שדיברת בסוף הפעולה ממש נגעו 
בי. הרגשתי איך אני רוצה להצליח, לדעת במה אני מאמין, מהם הערכים שלי. 
אני מבקש עזרה, אולי זה נשמע לך קצת מוזר, אבל בכל זאת, אני יודע שיש 

לי ערכים ובכל זאת לא יודע להגדיר במדויק מה הם. 

הלוואי שתוכל לעזור, איתן

לאחר הקראת המכתב שאלו את החברים:  

מי מזדהה עם איתן?  •

מי לא מזדהה איתו? במה ולמה?  •

מה הייתם עונים לאיתן?  •
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לחיות ערכים!

האוניברסיטאות  באחת  שנים  כמה  לפני  שהתרחש  סיפור  לפניכם 
בין הערכים. הסיפור מסופר  בארץ, הממחיש היטב את הפער האפשרי 
כדי שהנקודה  הצורך  כמידת  ולהסביר  להרחיב  ומובן שאפשר  בקצרה, 

תהיה ברורה.

באחת האוניברסיטאות הנחשבות ביותר בארץ עובד מרצה בכיר ונחשב 
בחוג למשפטים, שהנושא האהוב עליו ביותר הוא אתיקה. פירושה של 
מילה זו הוא הערכים והמוסר העומדים ביסוד עולם המשפט. לפני כמה 
שנים נתפס המרצה, נשוי ואב לארבעה, בוגד באשתו עם אחת הסטודנטיות 
שלו מהקורס לאתיקה. הארץ געשה ורעשה בעקבות הסיפור: כיצד ייתכן 
ביסוד  העומדים  המוסר  ערכי  על  ללימוד  חייו  כל  את  המקדיש  שאדם 
עולם המשפט עושה מעשה כל כך לא מוסרי ובוגד באשתו? כאשר נשאל 
הפרופסור בעניין הזה הייתה תשובתו: "האם פרופסור למתמטיקה צריך 

להיות מרובע או משולש בגלל שבזה הוא עוסק כל היום?!"

פתחו דיון:

מה מעורר בכם הקטע?  .1

מה גורם לנו להאמין בערך מסוים ולדבר עליו אך לחיות אחרת?  .2

אילו פערים קיימים בין הערכים לבין החיים?  .3

כיצד אפשר להפוך את הערכים לחיים יותר אצלנו בשבט?  .4

משחק הזיכרון

כמה  חלקו  קטנים  )בשבטים  פתקים  שני  וחברה  חבר  לכל  חלקו 
פתקים לכל אחד(, והחברים ייצרו משחק זיכרון.

באחד הפתקים הם יכתבו משהו שהם מאמינים בו – ערך, אידיאל, כותרת 
)לדוגמה: "ואהבת לרעך כמוך"(ף ובפתק האחר יכתבו ביטויים מעשיים 
לסיסמה )לדוגמה: לא לדחוף בתור לאוטובוס, לעזור לחברה גם כשממש 

אין לי כוח, לא להתפרץ לדברים של מישהו אחר(.

אחרי שכל החברים ימלאו את הפתקים שלהם ערבבו את הפתקים על 
זוג,  שייווצר  פעם  בכל  קבוצות.  בשתי  הזיכרון  משחק  ושחקו  הרצפה 

החבר שכתב את הזוג יקרא את הזוג ויסביר מה כתב. 

ישיבת חברים

בעת תהליך ההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון נקרעה הציונות 
הדתית על גווניה בהתנגשויות בין ערכיה. הייתה אז מלחמה על ערכים 
רבים, ובכל מקום ובכל שלב נדרשנו לבחור מה הערך שכרגע חשוב לנו 
צריך  היה  הציוני-דתי  שהציבור  ההכרעות  הולכים.  אנחנו  ואיתו  יותר 

להכריע אז הביאו את בירור האידאולוגיה לשיא. 

בשלב זה נביא את החברים לדון בסוגיות שאיתם נפגשה הציונות הדתית 
בזמנו מתוך שותפות וחיבור לאירוע. כדי להכניס את החברים לאווירה 
ולחבר אותם לגוש קטיף ולתהליך ההתנתקות הראו להם כמה סרטונים 
בעניין מהמאגר המצורף )נספח 2(. כדאי לבחור סרטון אחד שמראה את 
גוש קטיף בתפארתו, סרטון אחד שסוקר את תהליך ההתנתקות עד סוף 
שלב הפינוי ושניים עד ארבעה סרטונים שמציגים סוגים שונים של מאבק 
בתוך הגוש )אריזה מוקדמת ופרידה מכובדת מהבתים, מלחמה בידיים 
על הבית, חיבוק החיילים ושותפות איתם בכאב, 'מאמין וזורע', מאבק 

פוליטי, הסרת גדר הביטחון, תפילה, התנתקות מהמדינה וכו'(. 

ייכנסו לסיפור ולאווירה, כנסו את כולם סביב שולחן  לאחר שהחברים 
וקיימו דיון שיתנהל כמו ישיבת מזכירות של המושב )בשבטים גדולים 
מגוש  אחר  מושב  ייצג  שולחן  וכל  שולחנות,  לשניים-שלושה  התחלקו 
כדי  המושב  את  תחילה  הציגו  קטיף.  גוש  מיישובי  באחד  בחרו  קטיף(. 
ומנהלי  המזכירות  ראש  כיושבי  והתנהגו  המקום  את  יכירו  שהחברים 
הישיבה. במהלך השיבה העלו כמה שאלות שבהן ידונו תושבי היישוב. 
ולא  ערכים  בין  הבחירה  על  יהיה  שהדיון  כך  הישיבה  את  לנהל  חשוב 

יימשך לכל מיני כיוונים אחרים. 

בדיון, שהדיון  ודאו שכל חברי השבט משתתפים  הישיבה  מנהלי  בתור 
נסוב סביב שאלות אידאולוגיות ושהחברים מצליחים לראות את מגוון 
אינם  צדדים שהם  להם  הציגו  הצורך  בעת  בחירה שלהם.  לכל  הזוויות 

חושבים עליהם )בנספח 3 מצורפים כמה עזרים לדיון(. 

תשובה  לתת  היה  לא  שהרעיון  שוב  להזכיר  חשוב  הדיון  של  בסיומו 
לבעיות אלא להבין את הקושי ואת החשיבות בשאלות הללו. דברו עם 
אדישות,  מתוך  ולא  אידאולוגי  בירור  מתוך  לפעול  הצורך  על  החברים 

שאננות וזרימה עם מה שיש. 
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ערכים מתנגשים - נספחים

נספח 1

סיטואציות

מקרה 1:

משה הוא הגנן של משפחת לוי. תחילת העסקתו של משה הייתה לפני 
חיפשה  לוי  ומשפחת  בעירייה,  עבודה  מצא  הקודם  הגנן  כאשר  שנה, 
גנן. כבר במפגש הראשוני עם משה ראתה אם המשפחה  נואשות אחרי 
שמשהו אצלו לא לגמרי בסדר, ועם הזמן התברר שמשה סובל מהפרעה 
נפשית שאינה מאפשרת לו להיקלט במעגל העבודה הרגיל. משפחת לוי 
שמחה על האפשרות לעזור למשה ולהעסיקו באופן פרטי בגינת ביתם. 
משה  מתמיד:  מוזנחת  נראתה  לוי  משפחת  של  והגינה  חודשיים  עברו 
אומנם הגיע לגינה פעם בשבוע, כפי שסיכמו איתו, ואת הזמן בגינה הוא 
ניסה לנצל היטב: גזם ושתל והשקה את הגינה, ובכל זאת מומחה גדול 

הוא לא היה והגינה כנראה הרגישה זאת.

האם לפטר את משה?

מקרה 2:

דוד  האחרונה  בשנה  אשדוד.  במקיף  הלומד  י"ב  בכיתה  בחור  הוא  דוד 
התחזק מאוד והחליט ללכת בשנה הבאה לישיבה, ללמוד תורה. חשיבותה 
של שנה זו בעולמו של דוד גדולה: הוא רוצה ללמוד איך לומדים גמרא, 
ההורים  שבועיים  לפני  הדתי.  עולמו  את  ולבנות  אמונה  ללמוד  רוצה 
לשתף  החליט  ודוד  התיכון,  אחרי  תוכניותיו  מהן  אותו  שאלו  דוד  של 
אותם ברצונו ללכת ללמוד. התגובה לא איחרה לבוא: ההורים של דוד 
בכבוד  לפרנס  שיוכל  כדי  בחיים  להזדרז  שעליו  לו  ואמרו  מאוד  כעסו 
סדרי  יש  תורה,  ללימוד  שיש  החשיבות  כל  ועם  שיקים,  המשפחה  את 
עדיפויות בחיים. אבא של דוד ממש נפגע וטען שהוא כל חייו משקיע את 
זמנו כדי לגדל את דוד ולפרנס אותו, ושמבחינתו ההחלטה של דוד היא 

ממש סטירת לחי על כל השנים וכל המאמץ.

מה על דוד לעשות?

מקרה 3: 

שלומי הוא חייל מצטיין בגולני. מאז ששלומי זוכר את עצמו הוא חולם 
להיות חייל בצבא ההגנה בישראל. החלום הזה מלווה אצל שלומי בהמון 
אמונה שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושצריך להגן עליה 
המנון  יום-יום.  אותם  להשמיד  שמנסים  הערבים  האויבים  כל  מפני 
המדינה ממש גורם לשלומי לבכות: "להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון 
שהוא  מה  כל  את  ממש  מבטאות  הן  מילים!  של  יופי  איזה  וירושלים". 
מאמין בו. ובכל זאת החודשים האחרונים של שלומי בצבא היו החודשים 
אי פעם. תוכנית ההתנתקות עומדת בפתח  עליו  הכי לא קלים שעברו 
והצוות של שלומי צריך לעמוד במעגל שמגרש את יהודי גוש קטיף מהבית 
שלהם. שלומי קרוע בתוכו: כיצד יוכל לסרב פקודה למפקד שלו שאותו 
הוא מעריץ כל כך? ומצד שני, כיצד יוכל לבצע את הפקודה שנוגדת את 

השקפת עולמו?

מה על שלומי לעשות?
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נספח 2

סרטונים 

 

 מאגר סרטים
מרכז גוש קטיף

 תוכנית ההתנתקות
מדור סרטים – ערוץ שבע

 

 מאגר סרטי גוש קטיף
במכון מאיר

נספח 3

עזרי דיון

שאלות: 

ולדון כבר עכשיו לאן נלך ביום שאחרי  האם יש לארוז את הבתים   .1
הפינוי?

האם יש להישאר בבתים גם אחרי שיינתנו צווים שיבקשו מהתושבים   .2
לעזוב את הבתים? למה?

מה היחס שיקבלו החיילים במושב במהלך הפינוי, ולמה?  .3

האם תהיה מלחמה פיזית בבתים או בבית הכנסת של המושב?   .4

משפטים שאפשר לפזר:

אמונה שלמה שזה לא יקרה  -

"את אחיי אנכי מבקש"   -

"לא תשנא את אחיך בלבבך"  -

היה לא תהיה  -

עולם"  עד  ולזרעך  אתננה  לך  רואה  אתה  אשר  הארץ  כל  את  כי   -
)בראשית יג, טו(

דינא דמלכותא דינא  -

"נצטוינו לרשת את הארץ ארש נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם,   -
ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, וזהו 
הארץ  את  נתתי  לכם  כי  בה,  וישבתם  הארץ  את  והורשתם  שנאמר: 

לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם"

כוחות הפינוי הם 'האויב'?!  -

איזו חוויה תיצרב לילדים?  -

פקודה בלתי חוקית בעליל  -

דמויות:

גיא, איש קבע בן 41  -

שחר, בעלה של אורית, זוג בנים ממשיכים  -

אורית, אשתו של שחר, זוג בנים ממשיכים  -

הרב יעקב, רב היישוב  -

צבי חממי, יליד תל אביב, שנתיים במושב  -

אהרון פרג'ון, מראשוני העולים לקרקע  -

מרים פרג'ון, מהגרעין המייסד  -

אורי מעתוק, אברך שהגיע מנווה דקלים  -

אורן אמיתי, חקלאי מתחיל  -

טוני, המכונה ספתונא, הסבתא של המושב  -

סיון, ממפוני ימית  -
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ליאל, נציגת הנוער  -

מאיר צוריאל, חזר בתשובה בנעוריו  -

ניצה, אם לשני קצינים  -

צורי דרורי, חקלאי  -

שי יהב, פעיל פוליטי בליכוד  -

רחל, בת 42, אם ל-13  -

אלישיב, נציג הנוער  -

גלעד אהרון, משרת בסיירת גולני  -

 

המפה החברתית
זהות חברתית 3·2·1

רציונל

החברתית  המציאות  עם  בהיכרות  נפתח  בנושא  הראשונה  בפעולה 
שסביבנו, נראה מה השפעת החברה על הפרט ונשאל אם אנו מושפעים 

מהחברה שסביבנו.

באופן ממוקד יותר ניגע בשאלות האלה: אילו חברות יש סביבנו )כיתה, 
בית ספר, שכונה, נוער, שבט, חב"ב(? האם אנו שייכים לכל המעגלים 
שסביבנו? האם אנו מושפעים מכל המעגלים שסביבנו או שיש מעגלים 
שאנו בוחרים שישפיעו עלינו יותר, ושמא בכלל אין נקודת בחירה בסיפור 

של השפעת החברה?

הפעולה הזאת פותחת את הנושא ואין חובה לענות על כל השאלות שבה; 
להמשך  הבאות  בפעולות  ולהביא  לחברים  אותן  להציף  היא  הנקודה 

הבירור. 

מטרות

החברים ילמדו על השפעת החברה על הפרט.   .1

החברים יזהו את המעגלים החברתיים שסובבים אותם.  .2

החברים ימפו את המעגלים החברתיים שסביבם ואת צורת ההשפעה   .3
שלהם עליהם.
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מתודות

השפעת החברה )הרב אליעזר מלמד(

רק  לקרוא  ניתן   ,)1 )נספח  החניכים את הקטע המצורף  עם  קראו 
חלקים ממנו. 

שאלו, מה המסר המרכזי שעולה מדברי הרב מלמד? 

משחק התנועות

הוציאו חבר אחד מהחדר והסבירו לחברים את הכללים – משחקים 
וכולם חוזרים אחרי התנועה של חבר שייבחר, אבל  במשחק התנועות, 
לשים  )לדוגמה,  מסוים  בשלב  יעשה  שהוא  שתיבחרו  מסוימת  בתנועה 
ידיים על הראש( אף אחד לא יחזור אחריו. הכניסו את החבר שהוצאתם 
ונסו לבחון את תגובתו, האם ישים ידיים על הראש, האם יוריד מיד וכו'. 

אחרי ההמחשה שאלו את החבר שיצא איך היה לעמוד ככה מול השבט, 
מה הרגיש, למה פעל כפי שפעל וכו'. 

בעין מדעית

 .)2 )נספח  קראו קטע על מחקר שנעשה על תופעת הקונפורמיות 
בקטע מוסבר איך, כמה ולמה אנחנו מושפעים מהסביבה שלנו, מה יגביר 

את השפעת הסביבה ומה יפחית אותה. 

אם החברים אוהבי ידע ומלאי סבלנות, אפשר לחלק להם דפים ולקרוא 
איתם את הנספח. 

ולחלק  יותר  אטרקטיבית  לפעילות  הקטע  את  להפוך  אפשר  לא,  אם 
יחד  אותה  אחת, תלמד  פסקה  קבוצה תקבל  כל  לפסקאות;  את הקטע 
ותעביר את מה שקראה לשבט כולו בצורה חווייתית. הקבוצות יעבירו 

את ההמחשות החווייתיות שלהן בזו אחר זו על פי סדר הקטעים.

מה תעשו כשתשמעו את הצפצוף?

בו  לראות  שאפשר  חברתי  ניסוי  צולם  המצורף  שבקישור  בסרטון 
עד כמה החברה משפיעה עלינו ומנתבת את מעשינו. צפו עם החברים 

בסרטון ולאחריו חשבו עם החברים: איך נוצרת התופעה הזאת? באילו 
תחומים היא משפיעה עלינו? האם היא תופעה חיובית או שלילית? 

שימו לב שכמעט כל דבר שאנחנו עושים למדנו לעשות מהחברה שסביבנו 
קוקה  לאהוב  משהו,  כשקונים  לשלם  לפח,  זבל  לזרוק  לדבר,  ללכת,   –
קולה יותר מקולות אחרות, להעביר ביקורת על השרים בממשלה, לפנטז 

על חו"ל, ללבוש אופנה מסוימת, לדבר בסלנג מקומי ועוד. 

מתוך ההבנה הזאת אפשר לחזור לשאלות הקודמות, אבל צריך להבין 
מעשה  באיזה  רק  מתבטאות  לא  הן  אותנו;  מקיפות  החברה  שהשפעות 

טיפשי שעשינו בעקבות מישהו אחר אלא ככה החיים שלנו בנויים.

אני והחברה

צלמו עותקים רבים של התרשים החברתי )נספח 3(. במרכז המעגל 
מעגלים  על  יחשוב  חבר  וכל  מטה  כלפי  כשהתרשים  הדפים  את  הניחו 
)כיתה, שבט, חוג, שכונה,  חברתיים רבים ככל האפשר הסובבים אותו 
וייקח מספר דפים כמספר המעגלים שחשב עליהם.  וכו'(  חבורה, טיול 
כך  ואחר  המעגל,  שם  את  )החלק(  הגלוי  בצד  יכתוב  הוא  דף  כל  על 
יהפכו החברים את הדפים, יתבוננו בתרשים ויסמנו בכל אחד מהדפים 
שלקחו איפה הם נמצאים בחברה, מה המקום שלהם בקבוצה החברתית 

המסוימת. שימו לב שכל חבר לוקח לפחות שלושה דפים! 

מהם  לבקש  אפשר  מקומם,  את  לעצמם  יסמנו  וחברה  חבר  שכל  לאחר 
מקום  לתת  כדאי  שסימנו.  את  ולהסביר  שלהם  הדפים  באחד  לשתף 

להבדלים במיקום שלהם בקבוצות השונות. 

ציור

כל חבר וחברה ירשו את שמם במרכז הדף ויציירו סביבו עיגול קטן, 
עיגול  בכל  הלאה.  וכן  יותר  גדול  אחד  ועוד  יותר,  גדול  עיגול  וסביבו 
רמת  את  המאפיינת,  החברה  את  לצייר  או  לכתוב  החברים  יתבקשו 
ואת ההשפעה עליהם. הדגישו שאתם מדברים רק על מעגלים  הקרבה 
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חברתיים )ולא על המשפחה, לדוגמה(. למשל החברים יכתבו במעגל הכי 
כך  אחר  חברים,  ארבעה  של  שלהם  הקטנה  החבורה  את  אליהם  קרוב 
השבט, אחר כך הכיתה וכן הלאה. בכל אחד מהמעגלים יכתבו החברים 

משהו אחד שהושפעו ממנו מהחברה הזאת. 

מומלץ שתתחילו בעצמכם כדי להציב רף בסבב לסוג המידע שהחברים 
יציגו ולרמתו. 

המפה החברתית - נספחים

נספח 1

פניני הלכה, השפעת החברה )הרב אליעזר מלמד(

ואם  לטובה,  טובים  הם  אם  האדם,  על  רבה  השפעה  ולשכנים  לחברים 
רעים, חס ושלום, לרעה. וכל כך חשובה השפעת החברים על האדם, עד 
יהושע, הדרך הישרה שצריך האדם  רבי  שלדעת אחד מגדולי התנאים, 
להידבק בה, שיחפש לעצמו חבר טוב; לעומת זאת הדרך הרעה שצריך 
נתאי  אמר  וכן  ט(.  ב,  )אבות  רע  מחבר  להתרחק  הוא  ממנה,  להתרחק 

הארבלי: "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע" )אבות א, ו(.

וכן מסופר על יהושפט, מלך יהודה, שהיה צדיק, וכשבאו בני עמון ומואב 
ושעיר להלחם נגדו בעם רב, האמין בה' והתפלל, ונענה, ובעזרת ה' ניגפו 
עם  כשהתחבר  כך  ואחר  רכושם.  את  חייליו  בזזו  ימים  ושלושה  לפניו, 
אחזיהו מלך ישראל, שהיה רשע, ובנה עימו אוניות, נכשל. וזהו שאמר 
לו הנביא ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ּדָֹדָוהּו ִמָּמֵרָׁשה: "ְּכִהְתַחֶּבְרָך ִעם ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ ה' ֶאת 

ַמֲעֶׂשיָך ַוִּיָּׁשְברּו ֳאִנּיֹות ְוֹלא ָעְצרּו ָלֶלֶכת ֶאל ַּתְרִׁשיׁש" )דב"ה ב, כ, לז(.

וכבר דוד המלך שיבח את האיש אשר לא ישב במושב ליצים, ועל סמך 
זה אמרו חז"ל )קידושין מא, א(: "כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא 
בדרך ארץ – נדור הנאה ממנו, שנאמר: ובמושב ליצים לא ישב". ופרש 

רש"י: "וזה שאינו באחד מאלה במה יתעסק אם לא בליצנות".

השפעת החברה הרעה לעיתים מודעת ובדרך כלל אינה מודעת. זה כוחה 
של החברה שהיא קובעת נורמות, ובלא לשכנע באופן ישיר, היא משפיעה 
על אורחות המחשבה והחיים. בחברת אוכלי אדם, בדרך כלל גם האנשים 
בכבוד  להיזהר  ובחברה שבה מקובל  ראוי.  דבר  סבורים שזהו  ההגונים 
חברים, תופעות של מכות ורצח נדירות. גם על דפוסי החשיבה החברה 
משפיעה, עובדה היא שבחברה שבה יש הערכה גדולה ללימוד ולהשכלה, 
אין  שבה  בחברה  ואילו  הישגים.  בעלי  מוכשרים  מדענים  יותר  יימצאו 

הערכה ללימוד, כמעט ולא יימצא מדען בעל שיעור קומה.

למעלה מזה בקודש, בקהילות שבהן הושם דגש על לימוד בתורה בנוסף 
לקיום המצוות, צמחו גדולי תורה רבים. הקהילה הלומדת השפיעה באופן 
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שרבים  לקהילה  שמצטרף  אדם  כיום,  וכן  חבריה.  כל  על  ועקיף  ישיר 
מחבריה קובעים עיתים לתורה, אף הוא יקבע עיתים לתורה. ואם יצטרף 
לקהילה שחבריה אינם מקפידים לקבוע עיתים לתורה, יקשה עליו לקבוע 
עיתים לתורה. וכן בחברה שבה מקובל להעריך את השירות הצבאי, רבים 
ספורטיביים  אינם  שמטבעם  בחורים  גם  קרביות.  ליחידות  המתנדבים 
במיוחד, ובכל חברה אחרת היו משתדלים להשתמט משירות צבאי קשה, 

אם הם שייכים לחברה אידיאליסטית, גם הם מתנדבים לשירות קרבי.

וזהו מה שאמרו חכמים בפרקי דר' אליעזר )פרק כה(: "וכן הוא אומר: הולך 
את חכמים חכם, למה הוא דומה? לאדם שהוא נכנס לבית המרקחים, אף 
על פי שלא לקח ולא נתן – ריח טוב לקח ויצא. כך כל מי שהוא מהלך עם 
הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. לכך נאמר: 'ְוֹרֶעה ְכִסיִלים 

ֵירֹוַע'".

נספח 2

קבוצתי  מלחץ  כתוצאה  באמונה  או  בהתנהגות  שינוי  היא  קונפורמיות 
העיקרי  המרכיב  הקבוצה.  השפעת  של  עוצמתה  או  מדומה  או  אמיתי 
התנהגותו,  את  לשנות  לפרט  גורם  הקבוצתי  שהלחץ  הוא  זו  בהגדרה 
או את אמונותיו ולפעול בצורה שונה ממה שהיה פועל אלמלא לחץ זה 
.הקונפורמיות היא מצב שבו אדם מתאים את התנהגותו או את דעותיו 
בני  על  מקובלת  התנהגות  של  לכללים  הקיימות,  החברתיות  לנורמות 
בעיצוב  ביותר  מרכזי  מעמד  לה  שיש  מכאן,  נתונות.  בנסיבות  אדם 
כללים  נהוגים  חברה  או  קבוצה  בכל  וחברות.  קבוצות  של  פעולותיהם 
האדם  בני  רוב  למשל,  פיהם.  על  לפעול  נדרשים  שהיחידים  מסוימים 
מדברים בלחש בספרייה ומשאירים תשר )טיפ( במסעדות. הם נוהגים כך 
בגלל כללים פורמליים או בלתי פורמליים של התנהגות נכונה בנסיבות 
ציפיות  את  התואמות  התנהגות,  דרכי  המייצגות  דוגמאות  לה.  נתונות 

החברה ומתאמות לנורמות מוסכמות, אם מפורשות או אם מרומזות.

התנהגות קונפורמית - התנהגותו של אדם הנובעת מתוך כניעה ללחץ 
)תנאי  שמדומה  ובין  שאמיתי  בין  שמרומז,  ובין  שמפורש  בין  קבוצתי, 
התנהגות  איום.  או  ענישה  להיות  יכול  מפורש  לחץ  למשל(.  עמימות 
קונפורמית היא התנהגות של פרט עקב לחץ של הסביבה, בעוד ללא לחץ 
זה הוא היה מתנהג באופן אחר. אם נתת את הטיפ למלצר משום שאתה 

תהיה  לא  ממנו,  שקיבלת  האמין  השירות  על  הוקרתך  את  לבטא  נוהג 
זו התנהגות קונפורמית, אך כאשר אתה נותן את הטיפ רק משום שכל 
חבריך נהגו כך, למרות שאתה חושב שלא מגיע למלצר או בגלל היותך 
באופן  התנהגותך  את  שינית  כלומר:  קונפורמית.  התנהגות  זו  קמצן, 
שתתאים לנורמה של קבוצתך. הקונפורמיות היא התנהגות שכיחה. רוב 

האנשים מתנהגים רוב הזמן בקונפורמיות לרוב הנורמות. 

הנטייה לקונפורמיות נובעת מגורמים רבים:

הצורך להיות אהוד ומקובל.  •

חושבים  אנו  כאשר  יותר  צודקים  חשים  אנו  צודק:  להיות  הרצון   •
ומתנהגים כפי שחושבים ומתנהגים אחרים.

•  מתוך פחד.

•  מתוך הרגל.

הקונפורמיות של היחיד בקבוצה גוברת:

לקבוצה  להשתייך  הרצון   – יותר  גבוהה  הקבוצה  לכידות  כאשר   .1
הסיכוי  הקונפורמיות.  מידת  את  מעלה  באהדתה  ולזכות  המלוכדת 
להופעתם של גורמים בלתי מרוצים בתוכה, שידרשו שינוי או יאיימו 

להתנתק ממנה, נמוך למדי.

ככל שהקבוצה מומחית יותר בהשוואה אליו.  .2

ככל שהמשימה שצריך לבצעה עמומה או קשה.  .3

ככל שנדרש לגבש תשובה קבוצתית.  .4

ככל שהקבוצה תגביר את כוח המשיכה שלה ותעניק תגמולים והטבות   .5
לחברים נאמנים. דבר זה יגבש את הקבוצה ויחזק את לכידותה.

נון  נטיות  המגלים  אלו  את  ומסננת  סלקטיבית  הקבוצה  כאשר   .6
קונפורמיסטיות, ומונעת התפשטות של הסטייה.

בהפעלת סנקציות מגוונות לחברים שאינם נאמנים לנורמות ולערכים   .7
של הקבוצה.

ככל שהקבוצה תשנה נורמות וערכים כדי לאפשר לחברים הסוטים   .8
אחרים  לחברים  לגרום  בלי  בקבוצה,  ולהישאר  עצמם  את  להתאים 

אי-נעימות רבה מדי.
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נספח 2 

החברה מוליתרשים חברתי
זהות חברתית 3·2·1

רציונל

בפעולה השנייה בנושא יעמיקו החברים את ההסתכלות שלהם בחברה 
ויבחנו איפה היא פוגשת אותם; במה החברה משפיעה עליהם ובונה את 
זהותם. בשלב השני יתבוננו החברים ביחס שלהם אל ההשפעות האלה 
ויבדקו האם הם רואים בהן השפעות חיוביות או שליליות. נרצה שמתוך 
הבירור הפנימי יוכלו החברים להביע בצורה מוחשית את העולם החברתי 
שבו הם חיים כיום ואת העולם החברתי שהיו רוצים שירכיב את זהותם 

בעתיד.

מטרות

החברים יבחנו את צורת ההשפעה של החברה עליהם ואת מידתה.  .1

החברים יבררו מהן ההשפעות החיוביות של כל מעגל חברתי עליהם   .2
ומהן ההשפעות השליליות.

החברים יביעו את העולם החברתי שלהם בהווה ובעתיד הרצוי בעיניהם.   .3

מתודות

'התחברתי'

משחק שמזהה עד כמה כל אחד מאיתנו דומה לחברה שסביבנו: אחד 
חבילת  כל  או  טופים  עדשים,  גם  )אפשר  במבה  שקית  יחזיק  החברים 
מי  כל  שלו.  מאפיינים  וימנה  יחידות(  ממתקים אחרת שמכילה עשרות 
יעבור  הממתק   – "התחברתי"  יאמר  לו,  גם  מתאים  שהמאפיין  שיזהה 
"התחברתי",  יאמר  עד שמישהו אחר  ימנה מאפיינים משלו  והוא  אליו, 
ולחברים שלנו  לנו  נראה אילו דברים משותפים  וחוזר חלילה. במשחק 

ואילו שונים. האם הדברים המהותיים שונים או משותפים?
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זהה ושונה 

חלקו את השבט לקבוצות וערכו תחרות בין הקבוצות:

משימה ראשונה – כל קבוצה צריכה להרבות לכתוב על דברים זהים אצל 
החברים בשבט )מספיק שהם משותפים לרוב או לחלק נכבד(. לדוגמה: 
מובן  וכו'.  משפחתיים  נתונים  מעשים,  דיבור,  התנהגות,  לבוש,  סגנון 
שהכול צריך להיות מפורט )להיות יצירתיים! גם התנהגויות מחוץ לסניף, 

לימודים וכו'(.

משימה שנייה – כל קבוצה צריכה להרבות לכתוב על דברים שאינם זהים 
אצל החברים בשבט. 

הקבוצה המנצחת היא מי שכתבה הכי הרבה הגדרות.

בקשו מכל קבוצה לשתף ברשימות שלה וכתבו לעיני כל החברים רשימה 
מקבצת של כל הדברים שנאמרו. בקשו מהם להגדיר במילים מספר באילו 
נושאים הדברים משותפים ולמה לדעתם דווקא בנושאים אלו החברים 

דומים זה לזה. 

שאלון

עליהם  הסביבה  השפעות  את  הבוחן  אישי  שאלון  ימלאו  החברים 
או  מהשאלון  במסקנה  לשתף  חבר  כל  יבחר  השאלון  בסיום  )בנספח(. 

בשאלה שנראתה לו מעניינת במיוחד. 

מהמתודות  אחת  אחרי  לעשות  שמומלץ  )מתודה  אוהב'  לא  'אוהב 
הקודמות(:

כל חבר וחברה יכתבו לעצמם שני פתקים – בפתק אחד הם יכתבו דבר 
שהם ממש לא אוהבים שהם מושפעים ממנו מהחברה, ובפתק השני הם 

יכתבו דבר שהם רוצים מאוד שהחברה תתחיל להשפיע בו עליהם.

בנפרד.  והקריאו כל ערמה  )שייכתבו בעילום שם!(  אספו את הפתקים 
אין ספק שיצופו שם דברים מעניינים. שאלו את החברים מה הם חושבים 
על הדברים שעלו והאם הם כחברה יכולים לסייע זה לזה. אפשר בסוף 
המתודה לזרוק לפח בדרמטיות את ערמת הפתקים שלא אוהבים, ואת 

ערמת הפתקים השנייה אפשר לתלות בסניף, להפריח בבלונים ועוד.

מפה חברתית שלב ב':

בקשו מכל חבר וחברה לצייר מחדש את מפת המעגלים החברתיים 
תחומים  באילו  לכתוב  מהם  בקשו  עכשיו  הקודמת.  בפעולה  שציירו 
משפיע עליהם כל מעגל, ולצייר לידו אמוג'י שמתאר את התחושה שלהם 

באשר להשפעת המעגל עליהם. 

לאחר שייצרו דגם עדכני של המצב החברתי שלהם היום, חלקו לחברים 
דף חדש ובקשו מהם ליצור דגם דומה לדגם הראשון שיצרו, אך לתכנן 
אותו ולציירו על פי איך שהם רוצים שייראה הדגם שלהם בעוד שלוש-

ארבע שנים. 

שני  בין  ההבדלים  על  דברו  הדגם  את  לצייר  יסיימו  שהחברים  לאחר 
הדגמים שציירו. מה נדרש כדי לעבור מהציור הראשון לשני? איך עושים 

זאת? מהם השלבים בדרך?

בונים עתיד חברתי

שימו במרכז החדר ארבעה עד שישה סוגים של חומרי גלם המתאימים 
ליצירה.

חומרים מומלצים: אבני פסיפס, חול, מנקי מקטרות, חרוזים, בריסטולים 
ומספריים, עיניים זזות, עלים, מקלות ארטיק צבעוניים.

שיבטא  שלו  החברתי  העולם  של  דגם  ליצור  חבר  מכל  בקשו  א':  שלב 
את המעגלים החברתיים השונים שלו, את הדומה והשונה בין החברות 
השונות, את ההשפעה שלהן עליו ולהפך, את המקום שלו בחברה, את 
כעשר  להם  )הקציבו  יסיימו  שהחברים  לאחר  ועוד.  אליה  שלו  היחס 

דקות(, מי שרוצה יוכל לשתף. 

שלב ב': בקשו מהחברים לחשוב איך היו רוצים לראות את העולם החברתי 
שלהם בעתיד )בעוד שנתיים-שלוש(. תנו להם לחשוב שתי דקות בשקט, 
ובקשו מהם ליצור דגם עתידי על גבי הדגם העכשווי, כלומר מה צריך 
א'  בשלב  שבנו  שהדגם  כדי  ולצבוע  לקרב  להרחיק,  לשנות,  להוסיף, 

יתאים לדגם העתידי הרצוי. 

לאחר שהחברים ישלימו את הדגם בקשו מהם להוציא טלפונים ולצלם 
גם  לצלם  אותם  הנחו  בטלפון  מצלמים  שהם  בזמן  שיצא.  הדגם  את 
במחשבה כדי שיזכרו איך הם רוצים לראות את העולם החברתי שלהם 

וישאפו אליו. 
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 החברה מולי - נספחים

שאלון חברתי

חבר)ה( יקר)ה(, 

מהחברה  מושפע)ת(  את)ה(  לדעתך  כמה  עד 
שסביבך?

עכשיו ענה/י על השאלון:

כשאני הולך/כת לסרט תמיד אלך לסרט שהחברים 
שלי המליצו לי עליו כשאני קונה בגד אני קונה בגד 

שכולם יחמיאו לי עליו

אני רוצה אייפון כי זה הטלפון הכי נחשב כרגע

חייב)ת(  אני  רואה משהו  או  אחרי שאני שומע)ת( 
שכולם  כדי  בפייסבוק  או  בווטסאפ  לכולם  לספר 

ידעו

כשאני שולח)ת( סלפי אני מתבאס)ת( אם אף אחד 
לא מגיב לי

אם יש שיעור בבית הכנסת וכולם הולכים, גם אני 
אלך – כי כולם הולכים ולא כי השיעור מעניין 

שבה  בסביבה  אהיה  אם  רק  לעשן  אחשוב  אני 
החבר'ה מעשנים יחד

כל החבר'ה  כי  או להתנדב  רוצה לתת מעצמי  אני 
מתנדבים ואני לא רוצה להיות אנוכי)ת( 

בשבט מחליטים ללכת להתרים לילד שזקוק בשביל 
בר מצווה, אין לי המון מוטיבציה אבל אני אלך עם 

כולם

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

כל החבר'ה מגיעים למניין בבוקר ואחר כך יושבים 
ומחליטים מה לעשות במהלך היום, ואני רוצה לקום 

בזכות זה

בכל ר"ח יש בסניף שיעור וכל החבר'ה מגיעים, ואני 
הולך/כת בעיקר כי השיעור מעניין אותי

לעמדות  ולהגיע  לקרבי  להתגייס  רוצים  החבר'ה 
משפיעות בשירות. בזכות זה גם אני רוצה את זה

את  ששאלת  אחרי   – הראשונה  לשאלה  ובחזרה 
כמה  עד  שוב:  ענה/י  הנ"ל  השאלות  כל  את  עצמך 

את)ה( מושפע)ת( מהחברה? 

במה את)ה( מושפע)ת(? סמן/ני בעיגול:

לבוש, אווירה חברתית, דיבור, התנהגות טובה, התנהגות רעה, ערכים, 
תרבות קנייה, אחר: _______________________

זהה/י התנהגות, הופעה או דיבור שהייתה שונה אצלך בעבר. למה היא 
שונה, בגללך או בגלל החברה שסביבך?   

ובמה  עלי)י(ך  במה החברה משפיעה  להגדיר  תוכל)י(  – האם  זה  מתוך 
החברה אינה משפיעה עלי)י(ך?

בעקבות השאלון, נסח)י( במילים מספר מה את)ה( רוצה לשתף בקבוצה, 
את  לפרט  רוצה  שאת)ה(  שאלה  או  רגש  מחשבה,  לך,  שעלתה  מסקנה 

התשובה עליה.

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1
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אני מול החברה 
זהות חברתית 3·2·1

רציונל

שלנו  החברתית  בזהות  לבחור  איך  נלמד  בנושא  האחרונה  בפעולה 
ולא להיסחף עם הזרם, לבחור מה אנו לוקחים מהחברה ומה לא. נבין 
ויכולים  לנו  זהים  להיות  חייבים  אינם  שלנו  החברתיים  שהמעגלים 
ומגוונים. נלמד איך להתנהל בצורה שתאפשר לנו לגדול  להיות שונים 
מהמעגלים שסביבנו, להיות מושפעים מהטוב שבכל מעגל וללמוד ממנו 

ולהימנע מהשפעות שאיננו רוצים בהם.

בסיכום הפעולה נסכם את המהלך כולו וכל חבר וחברה ייתנו ביטוי אישי 
לתהליך שעברו במהלך המערך. 

מטרות

החברים יבררו אילו מעגלים חברתיים חשובים להם.  .1

החברים יקבלו כלים לחיות עם המעגלים שסביבם ולגדול מהם.  .2

החברים יבטאו את בירור הזהות החברתית שלהם לאור מה שהתחדש   .3
להם במערך.

מתודות

מגדירים: בחירה!

ככל  רבות  הגדרות  להשיג  המשימה:  לקבוצות.  השבט  את  חלקו 
לבדוק  בטלפונים,  להשתמש  רשאים  החברים  'בחירה'.  למושג  האפשר 
המילונית  הגדרה  את  להם  הקריאו  לבסוף  ועוד.  ובספרייה  במילונים 
של מילון אבן שושן: "בחירה – רצון חופשי, כיוון מעשיו של האדם לפי 

שיקול דעתו שלו".
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'בחירה' היא שבחירה נעשית מתוך  המסקנה העולה מההגדרות למושג 
מודעות, מתוך זיהוי המצב. לתינוק כמעט שאין בחירה חופשית באמת. 
הוא אינו יודע לזהות את המצב, את צרכיו, את הפתרונות למצוקותיו. אין 
לו יכולת לבחור במצב. השלב הראשון בבחירת מעגלים חברתיים הוא 

להיות מודעים למעגלים שסביבנו ולזהות את האפשרות לבחור. 

מי סביבי?

מהחברים  ובקשו  בריסטול  גיליון  או  רצף  נייר  הרצפה  על  פרסו 
להקיף  מעגל  וכל  אליהם,  משתייכים  שהם  חברתיים  מעגלים  לכתוב 

בעיגול. אתם יכולים לעזור להם אם הם הרעיונות שלהם מצומצמים. 

רעיונות למעגלים: כיתה, שבט, חברים מהבניין, חברים של אח שלי, בני 
דודים שבסביבת הגיל שלי, החבורה שלי מבית הספר, השכבה, המגמה, 
באותו  איתי  חבר'ה שמתנדבים  הדרכה(,  או  ארגון  )נחשון,  שלי  הצוות 
מקום, חוג שאני משתתף/פת בו, החבר'ה מההסעה, הנוער של היישוב 
בישיבה/באולפנה,  שלי  החדר  פייסבוק,  מקבוצות  חברים  השכונה,  או 
החבר'ה שאני משחק/ת איתם כדורגל/כדורסל, קבוצות שנוצרו בקבוצות 

ווטסאפ למיניהן, וכן הלאה.

את  לבחון  מהחברים  בקשו  השתייכות  בקבוצות  יתמלא  שהדף  אחרי 
הקבוצות ולחשוב על כל הקבוצות הנוגעות אליהם. 

חלקו לכל אחד דף ובקשו מהם לחלק את הקבוצות לכאלה שחשובות 
להם והם מרגישים שהם צומחים ולומדים מהן, כאלה שהם לא מרגישים 
חלק  להיות  להם  שקשה  מרגישים  שהם  וכאלה  להם  שמשמעותיות 

מהחבורה הזאת והיא משפיעה עליהם השפעה שהם אינם אוהבים. 

 

מסדר זיהוי

חלקו את השבט לשלשות; כל שלישייה תצטרך להכין דף המלצות 
המצורף  הטופס  את  לחברים  חלקו  חברתיות.  השפעות  לזיהוי  לשבט 
)נספח 1(. לאחר שכל הקבוצות ימלאו את הטופס בקשו מהחברים לשתף 
בהמלצות. הסבירו שאחרי הזיהוי מגיע שלב הבחירה, כי רק אחרי שאנו 
לעצמנו  לומר  יכולים  אנו  מושפעים,  שאנו  אמת  בזמן  לזהות  מצליחים 
במה אנחנו בוחרים – האם להמשיך עם ההשפעה או להתנגד לה ולשנות 

את ההתנהלות שלנו.

שאל את עצמך! 

קראו את הקטע של ג'ים רוהן )נספח 2(. שאלו את החברים מה הם 
חושבים עליו והאם הוא ישים. כדאי לחלק לחברים את הקטע במחזיק 

מפתחות או במגנט שיכול ללכת איתם לכל מקום. 

"אתה חייב לשאול את עצמך בעקביות את השאלות הבאות: מי האנשים 
שבסביבתי? מה הם עושים לי? מה הם גורמים לי לקרוא? מה הם גורמים 
והכי  לי לחשוב?  גורמים  לי להגיע? מה הם  גורמים  לי לומר? לאן הם 
חשוב, איזה אדם הם גורמים לי להיות? ואז שאל את השאלה החשובה 

ביותר: האם זה בסדר מבחינתי?

זכרו – החיים לא נעשים טובים יותר במקרה, הם נעשים טובים יותר על 
ידי שינוי" )ג'ים רוהן(

 

ש"ות מעשי

3( ושאלו מה הם  )נספח  קראו עם החברים את השאלה המצורפת 
תשובת  את  קראו  משלהם  רעיונות  שיציעו  אחרי  לשואלת.  עונים  היו 

המשיבה. 

השפעות  עם  להתמודדות  )לפחות(  כלים  לארבעה  התשובה  את  פרקו 
חברתיות. 

עצות מעשיות

משתייכים  וראיתם שאתם  שלכם  החברתיים  במעגלים  התעסקתם 
אחר.  יחס  לכם  יש  מהם  אחד  כל  שאל  חברתיים  מעגלים  וכמה  לכמה 
חלק מהמעגלים אתם יכולים לבחור שלא להשתייך אליהם, אבל חלקם 
הם חלק מחייכם ואין לכם אפשרות לבחור אחרת או שזאת האפשרות 
הלא נכונה. לכן חשוב לדעת גם איך להתנהל בכל קבוצה: מה לעשות 
כדי לקבל מכל קבוצה את הטוב שבה, את ההשפעות החיוביות בעינינו, 
ואיך להתנהל בקבוצות שחשובות לנו אך שונות מאיתנו באורח חייהן 
בילויים  לבוש,  )שפה,  שלהם  מהתרבות  מושפעים  להיות  רוצים  ואיננו 
וכו'(, איך לשלב בין החברות, לדעת לשמוח מהן ובתוך כל ההשפעות 

האלה להישאר אדם עצמאי. 
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נציג בפניכם כמה אפשרויות לאיסוף העצות הנדרשות כדי להצליח בשלב 
בעיניכם,  הטובה  האפשרות  את  בחרו  אליו.  שהגעתם  החשוב  הבירור 

שלבו בין האפשרויות או חשבו על דרכים משלכם. בהצלחה!

לדעת  כדי  ביותר  החשובות  הן  שבעיניכם  סוגיות  כשמונה  נסחו   -
להתנהל במעגלים החברתיים שלכם. חלקו את הסוגיות בין החברים. 
להתנהלות  מעשיות  עצות  ארבע  על  לחשוב  תצטרך  קבוצה  כל 
מחוכמת  לתת  שידעו  באנשים  להיעזר  החברים  את  הנחו  בסוגיה. 

חייהם )הורים, אחים גדולים, קומונרית, רכזים, מורים(.

עם  להתנהלות  באשר  להם  העולות  להציג שאלות  מהחברים  בקשו   -
המעגלים החברתיים בחיי היום-יום )כמו השאלות לעיל(. רשמו את 
כל השאלות על דף גדול שיהיה מולם והשאירו את הדף במרכז המעגל 

עד לסוף הפעולה. 

אחרי הפעולה שלחו לכל חבר וחברה הודעה אישית עם אחת השאלות   -
שאספתם. בקשו מהם לחשוב על השאלות, לחשוב על מצבים שבהם 
אפשר להיתקל בשאלות ומהן ההשלכות של כל התנהלות על המצב. 
ולבקש  מעריכים  שהם  אדם  אל  לפנות  מהחברים  בקשו  מכן  לאחר 

ממנו עצות מעשיות להתנהלות בשאלות. 

בפעולה הבאה יציג כל חבר את השאלה שקיבל, את ההשלכות של   
שאלה זו על המעגלים החברתיים שלהם היא נוגעת ואת התשובות 

שקיבל מהאדם שבחר לדבר עימו. 

הציגו לפני החברים את הספר 'מסילת ישרים'. זהו ספר מוסר שכתב   -
רבי משה חיים לוצאטו והוא בנוי שלב אחר שלב כדי לקדם אותנו 
נכונות  בחירות  ולבחור  יותר  טובים  אנשים  להיות  שאנחנו  מי  ואת 

מבחינת מעשינו ומחשבותינו.

הרבה  לחברים  ייתן  הוא  מהספר;  קבוע  בלימוד  פעולה  כל  התחילו   -
הקשורה  הזהירות,  ממידת  ללמוד  להתחיל  אפשר  שימושיות.  עצות 

קשר ישיר לענייננו, ואחר כך לחזור לתחילת הספר.

לחלופין, בחרו עם החברים ספר אחר שיוכל לעזור להם לשמר את   -
עצמיותם וללמוד איך לקבל מהחברה את הטוב שבה בלי להתבלבל 
בין עצמנו ובין השפעות החברה. סכמו איזה ספר תלמדו יחד והתחילו 

ללמוד בו בכל פעולה.

מתכתבים

בירור  מחייבת  ולכן  הזמן  כל  משתנה  שלנו  שהזהות  הבנה  מתוך 
שתהיו  מי  אל  היום  בו  נמצאים  שאתם  מהמקום  מכתב  כתבו  תמידי, 
בעוד חצי שנה. ספרו על המערך שעסק בזהות חברתית, על המסקנות 
של החברים מהמערך, על הדברים שהתחדשו להם על עצמם ועל יחסם 
להשפעות של המעגלים שסביבם, על הבחירות במעגלים שונים ועל דרכי 

התנהלות עם כל אחד. 

החשובים  הדברים  את  שוב  לבחון  שנה  חצי  עוד  של  מעצמכם  בקשו 
שעסקתם בהם במערך כדי שלא יעברו לידכם. 

לצורך המשימה חלקו לחברים דפי שורות, הפעילו בחדר מוזיקה נעימה 
ובקשו מהם לכתוב לעצמם מכתב שיקראו בעוד חצי שנה. לפני שיתחילו 
כדאי להזכיר לחברים את המהלך של שלוש הפעולות האחרונות ולהסביר 

את חשיבות המכתב ומה אתם רוצים שיפרטו בו. 

לאחר שיסיימו יכניס כל אחד את המכתב למעטפה, יסגור אותה, יכתוב 
את שמו עליה וייתן לכם, המדריכים. הכניסו לעצמכם תזכורת בטלפון 

לחלק את המכתבים בעוד חצי שנה.
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אני מול החברה - נספחים
נספח 1

טופס זיהוי השפעות חברתיות

חברים יקרים! עליכם להכין דף המלצות לעצמכם ולחבריכם איך לזהות 
שאתם נמצאים במצב מושפע מהחברה )אתם במצב מסוים, ותגובתכם 
זה טוב  ולא מעצמכם(. אל תכתבו האם  ופעולתכם מושפעות מהחברה 
או רע, האם במצב הנ"ל זה בסדר להיות מושפעים או לא, אלא רק איך 

לזהות מתי אתם מושפעים מהסביבה.

__________________________________________________  .1

.________________________________________________

__________________________________________________  .2

.________________________________________________

__________________________________________________  .3

.________________________________________________

__________________________________________________  .4

.________________________________________________

__________________________________________________  .5

.________________________________________________

 

נספח 2 

שו"ת

שאלה:

שלום,

אני כל היום מתעסקת במה החברה חושבת, אומרת או תגיד אם אני אעשה 
כך או כך. אני ידעת שזה לא טוב לי אבל לא יודעת איך להפסיק לחשוב על 

כך. אשמח שתייעצו מה דעתכם בנושא...

תודה רבה רבה!

תשובה:

שלום יקרה! 
כן,  נוער.  לבני  הרבה  קורה  והוא  לגיטימי  מצב  הוא  מתארת  שאת  המצב 
גיל  בגילאי  יחשבו׳.  מה  ועל  יגידו  ׳מה  על  חושבת  את  רק  לא  תתפלאי, 
רוצים  אנחנו  מה  בלחשוב  אישיותנו,  את  בלעצב  עסוקים  אנחנו  ההתבגרות 
להיות ולאן פנינו מועדות, כל אחד בתוך עצמו. אבל, משום שהנפש אינה יציבה 
והחלטית בפני עצמה אנחנו "נעזרים" לשלילה בדעת החברה עלינו. כמובן שזה 
יתקדם לא שהוא  עליו הוא לא  טוב, אדם שהוא שפוט לדעת החברה  לא 
באמת רוצה אלא לאן שהחברה רוצה, הוא ירגיש שחייו נחמצים כי הוא לא 
עושה מה שהוא רוצה באמת. אדם כזה גם לא מוציא את כוחותיו לפועל 

בצורה הכי טובה כי הוא נתון להשפעות החברה ולא לרצון עצמו. 
את כותבת שאת מבינה שזה לא טוב. ]זו כבר חצי דרך! אדם שמודע לעצמו, 
יכול להתקדם ולצאת מהמצב שהוא נמצא בו.[ אדם שלא מודע למשל, לכך שהוא 
נתון להשפעות החברה כל הזמן לא יכול לא להיות מושפע. כי הוא בכלל לא יודע 
שהוא מושפע. אז את בעצם אומרת, אוקי, הבנתי את זה, אבל מה תכל׳ס, איך 

אני יכולה להיות אני ולא להיות מושפעת מדעת החברה עלי כל הזמן? 
ראשית, חשוב לדעת שאנחנו לא יכולים לצמצם לגמרי את השפעת החברה 
עלינו. מכיוון שאנחנו טיפוסים חברתיים, חיים עם אנשים כל הזמן, חשוב לנו 
להיות ליד מי נעים לנו ליד מי שנעים לנו לידו ושאנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו. 

ואולי יותר מזה שהוא רואה אותנו כמשהו מיוחד, מכיר אותנו.
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בנוסף לכך, ]יש השפעות חיוביות שאנחנו מקבלים מהחברה[. אנחנו מקבלים 
נבנים מהחברה. לדוגמה, כשאני לומדת מחברה לדון לכף זכות, זו השפעה 

חיובית – "איזהו חכם הלומד מכל אדם" )מסכת אבות(.
אז, רגע יש כאן קונפליקט, להיות מושפע או לא להיות מושפע מהחברה?

עצמאית  ישות  לפתח  כדאי  כן,  לפני  ׳לטובה׳,  מהחברה  מושפע  להיות  כדי 
בעולם. זאת אומרת לברר עם עצמנו ]מה אני רוצה להיות?, מהי המטרה 
שלי בחיים? לאן אני רוצה להגיע?[ ואח"כ ההשפעות מהחברה צריכות להיות 
כל  אם  עצמנו  עם  שנברר  היא  הכוונה  לעצמנו.  שהצבנו  למטרה  מותאמות 
השפעה תואמת את המטרה שלי, אם כן, אין סיבה שלא לאמץ בשתי ידיים 
את ההשפעה, אבל אם לא, אז אין לנו סיבה לקחת את ההשפעה הזו הרי 
היא לא תואמת את המטרות שלנו, אנחנו רוצים להיות עקביות במטרה שלנו.

אפשר להציע "תרגיל" קטן שיכול לסייע לפתח אישיות משל עצמנו שלא תלויה 
בדעת אחרים. קחי לך כמה דקות ביום, או אולי אפילו יותר. קחי מצב מסוים 
שבו לא הצלחת "להיות את" ו"הלכת ע"פ מה שחושבים עלייך". תדמייני אותו 
קורה שוב, רק הפעם תדמייני את התגובה ה"אמיתית" שלך, מה שבאמת 
ופשוט לדמיין את התסריט האמיתי קורה  היית רוצה לעשות/להגיד/לחשוב 
דברים  אלו  מופתעת  קצת  תהיי  את  שבהתחלה  להיות  יכול  שלך.  בראש 
"יוצאים" לך. כמובן, שאחר כך אפשר להתבונן בזה ולשאול את עצמך האם 
זו התגובה הנכונה, עיקר העניין הוא שנתת ביטוי, ולו רק בדימיון, לאישיות 

שלך, וזה מה שחשוב.
הרעיון של התרגיל הזה ]להרגיל את הנפש שלך להיות חופשיה, לחשוב בצורה 
עצמאית ואח"כ גם לפעול על פי החשיבה העצמאית שלך.[ את יכולה לחשוב 

בעצמך על ׳תרגילים׳ נוספים שמתאימים לך שהולכים על הרעיון הזה.
תמשיכי להתפתח את אישיותך בשמחה ובנחת, את בדרך הנכונה! ותעלי מעלה 

מעלה.
מוזמנת להמשיך לשאול ולהגיב על הדברים במייל שמופיע כאן למטה.

הרבה שמחה וטוב,
רינת 

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים
י"ט בתמוז ה'תשע"ה

תמסור את זה הלאה
 זהות משפחתית 2·1

רציונל

למה  וזיכרונות.  שירים  סיפורים,  מנהגים,  של  מסורת  יש  משפחה  לכל 
צריך בכלל מסורת? למה להיתקע בעבר ולא להביט עם הפנים קדימה? 

החברים יבינו מהי חשיבותה של המסורת וילמדו על כך מכל הדורות – 
מאברהם אבינו ועד היום. 

מטרות

החברים ילמדו מהי החשיבות של המסורת המשפחתית ביהדות.   .1

החברים יתחברו לשורשיהם ולמסורות המשפחתיים שלהם.   .2

החברים יציגו משהו ייחודי במסורת המשפחתית שלהם.  .3

מתודות

חבילה עוברת

אותה  נשחק  והפעם   – מכירים  כולנו  עוברת'  'חבילה  המשחק  את 
קצת אחרת.

הפרס הסופי יכול להיות משהו לכל הקבוצה, כמו חבילת שוקולד. את 
הפרס הסופי נעטוף בעיתונים, ובכל כמה שכבות נדביק דף עם שאלה.

בצורה  הנושא  על  לשאלות  החברים  את  לחשוף  היא  המשחק  מטרת 
חווייתית ולקלף את הציניות כמו שמסירים את שכבות העיתון.



7879

שאלות לדוגמה:

מאכל משפחתי מיוחד שעובר מדור לדור?  -

מנהג משפחתי שקשור לשבת )שיר, אוכל, ברכות, משחקים(?  -

מה דעתך על המסורת המשפחתית שלך?  -

אילו מהדברים שעושים אצלכם בבית תמשיכו בבית שתקימו?  -

במה אתם מתגאים במסורת שלכם?  -

איך נראה הקשר ביניכם לבין אחיכם הגדולים והקטנים?  -

משהו שלמדתם מאחד האחים שלכם?  -

מפגש משפחתי קבוע שיש לכם?  -

אירוע משפחתי שלא תוותרו עליו?  -

משהו מאפיין אצל סבא וסבתא?  -

מנהג משפחתי שקשור לאחד החגים?  -

חוויה משפחתית שאתם זוכרים מאחד האירועים המשפחתיים?  -

מנהג, מאכל, שיר או משהו משפחתי אחר שהגיע מהצד של אימא?  -

משהו שאתם אוהבים בטיולים או בחופשות משפחתיות שלכם?  -

מסירות

בלי  הכדור  את  וימסרו  במעגל  יעמדו  החברים  א:  אפשרות   -
שייפול.

עצרו את המשחק ושאלו: איך הייתם מוסרים זה לזה חפץ יקר?  

מי שמוסר  כל  כדור.  בידכם  במעגל,  עם החברים  עמדו  ב:  אפשרות   -
את הכדור צריך להשלים את המשפט: "במשפחה שלי יש מסורת ל..." 
)לערוך קידוש בשבת, לבקר את סבתא בכל יום שישי ,לצאת למסעדה 
בכל יום הולדת, להזמין אורחים בליל הסדר, לקדש על הגביע שהיה 

של סבא שלי(.

בתום הסבב ערכו דיון קצר:  

- במה דומה מסורת משפחתית למסירת כדור?  

- במה שונה מסורת משפחתית ממסירת כדור?  

- למה חשוב להמשיך למסור את הכדור של המסורת?  

לימוד

"שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך"

מהי העצה שבפסוק? כיצד היא מנומקת?  .1

האם לדעתכם ’מוסר אביך' ו'תורת אמך' הם דבר דומה או שונה?  .2

”ואל  שלילה:  לשון  ובאם  בני",  ”שמע  שאמר:  חיובי.  לשון  באב  נקט 
והיה  שגדל  לאחר  אלא  אביו  אצל  תמיד  נמצא  הבן  שאין  לפי  תטוש", 
לאיש, וקודם לכן הוא מצוי תמיד אצל אמו... ולכן אומר ”ואל תטש תורת 
אמך", הדרך שהייתה מלמדת אותו בהיותו קטן ואל יטה מן )=יעזוב את( 

הדברים שאמרה לו אז )ילקוט מעם לועז, ספר משלי(.

מה במשפחה שלכם יכול להיחשב 'תורת אם' ומה 'מוסר אב'?  .1

מה לדעתכם הקשר בין מסורת למוסר?  .2

דגל זהות משפחתית

ספרו לחברים שהסניף שלכם נבחר להשתתף בתחרות להכנת דגל 
בנושא זהות משפחתית. מכל ההצעות שיוגשו ייבחרו שתי הצעות בלבד, 

והן יהפכו לדגלים תנועתיים לקראת יום המשפחה.

וסמל  משפט  לנסח  יידרשו  והן  קבוצות,  לשתי  החברים  את  חלקו   -
הקשורים במסורת משפחתית ויופיעו על הדגל. הנחו אותם להתעסק 
תעשה  הגרפי  החלק  שאת  מכיוון  הכתוב,  המשפט  בתוכן  בעיקר 

מעצבת גרפית. 

הקציבו לשתי הקבוצות עשר דקות-רבע שעה, ובסיום הזמן יעלו שני   -
נציגים ויידרשו לחשוף לפני חברי השבט את רעיון קבוצתם ולשכנע 

אותם לתמוך בהצעה שלהם לדגל.

 

לאחר בחירת הדגל דונו עם החברים:

מה הייתם משנים בדגל שנבחר? מדוע בחרתם דווקא בו?  -

עד כמה המשפחה היא מרכיב חשוב בזהות שלכם?  -

במה אתם משפיעים על המשפחה שלכם?  -
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מסורת משפחתית ורציפות דורית )הרב דב בערל וויין(

רציפות  חשיבות  את  מדגישה  התורה  )תולדות(  השבוע  בפרשת 
הדורות. משם הפרשה לבדו, "תולדות", שפירושו דורות, אפשר ללמוד 
המורה  היהודיים.  החיים  של  הזה  לחזון  התורה  מייחסת  חשיבות  כמה 
וגם  וסבתא שלכם  "נערים, אם סבא  לכיתתו  החכם שלי לתלמוד אמר 
בשמים  שגם  לוודאי  קרוב  ובהישגים שלכם,  בכם  גאים  הנכדים שלכם 

מרוצים מכם."

60 שנה חלפו מאז ואני סוף סוף באמת מבין את משמעות דבריו. המדרש 
מלמד אותנו שאברהם מת לפני תום השנים שהוקצו לו לחיים על האדמה 
ובמערכת  חייו  יצטרך לחזות בבגידה של עשיו באורח  הזאת כדי שלא 

הערכים שלו.

אני מאמין שאין דבר שמנפץ את המשפחה ואת השלווה האישית יותר 
משבירה של מסורת משפחתית. היהודים תמיד התגאו ברציפות הדורות. 
זה היה המלט שחיבר את העם הקטן והנרדף בכל ארצות הגולה שבהן 
התפזר. התפרקות המלט הזה היתה ועודנה הדבר שבישר על התפרקות 
עכשיו  שמציף  התערובת  ונישואי  ההתבוללות  גל  ועל  היהודי  הבית 

חלקים כה גדולים בחברה היהודית.

גיאוגרפיים  למרחקים  לנוע  והיכולת  המודרניים  החיים  של  הלחצים 
דבר,  של  ביסודו  הדורות.  ברציפות  הזאת  להיחלשות  תרמו  גדולים 
היחלשות במחויבות הפרט למשפחה ולרציפות הדורות היא זו שהובילה 
לא  כבר  ומשפחתית  דורית  רציפות  רבים  יהודיים  בבתים  הזה.  למצב 

נמצאת במקום גבוה בסדר העדיפות, לא כפי שהיתה בעבר.

חשיפה למסורת משפחתית

חשפו לפני החברים כמה משימות )בנספח 1( שבעשייתן יוכלו לקשר 
אותם אל המסורת המשפחתית. כל אחד מהחברים יבחר במשימה אחת 
שהוא מתחבר אליה. לאחר הפעולה שלחו בווטסאפ לכל חבר וחברה את 

המשימה שבחרו וכן את תאריך הסיום. 

של  התוצר  את  יציג  מהחברים  אחד  כל  שבו  כשבוע  בעוד  ערב  קבעו 
מהחברים  אחד  לכל  זמן  יחדו  ובו  לו"ז  בנו  עצמו  בערב  שלו.  המשימה 
להציג את התוצר שלהם, ואם הם רוצים גם לספר סיפור שקשור לתוצר 

או לתהליך שעברו במשימה.

תמסור את זה הלאה - נספחים

נספח 1

משימות

ריאיון עם סבא וסבתא

על  המבוגרים  עם  לשוחח  זמן  מוצאים  תמיד  לא  אנחנו  החיים  בשגרת 
תולדות חייהם, על אירועים דרמטיים שחוו בעת מלחמה או עם עלייתם 
לארץ, על התמודדות עם מציאות מורכבת בתקופות קשות, על נסיבות 
ההיכרות ביניהם ועל לידת ילדיהם. לכל אדם מבוגר יש מה לספר על 

חייו, על תקוותיו, על ההצלחות ועל ההחמצות ועוד.

את הריאיון אפשר להקליט או לצלם ולשמור למזכרת יפה. ריאיון עם 
הקשבה  נימוס,  סבלנות,  דורש  מבוגרים(  דודים  עם  )או  וסבתא  סבא 
’סקופים'  להרוויח  תוכלו  לחץ.  ובלי  בנעימות  לשיחה  לדובב  ויכולת 
תלמדו  אפילו  )ואולי  לפניכם  שמע  לא  אחד  שאף  משפחתיים  וסודות 

דברים חדשים על הוריכם...(.

גלגולו של חפץ

במשפחות רבות יש חפצים שעוברים מדור לדור: פמוטים, סידור, תמונה 
או מפת שולחן מיוחדת. בעריכת מחקר סביב חפץ זה תכירו את גלגוליו: 
מאין הגיע, מה היו שימושיו בעבר ומהם שימושיו כיום, איזו משמעות 

הייתה לו בעבר ואיזו כיום, כיצד נשמר והועבר לאורך זמן.

שיטוט  מסוים,  בלשי  חוש  וגם  וסבלנות  סקרנות  דורשת  כזו  עבודה 
במוזאונים  המצויים  לו  דומים  חפצים  ואיתור  להכרת החפץ  באינטרנט 

או בארכיונים.

אפשר להרוויח סיפורים מעניינים ובלתי ידועים על אודות החפץ, אולי 
תגלו שהוא נדיר ובעל ערך היסטורי!
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הגיבור שלי במשפחה

במשפחות רבות יש אדם עם סיפור מיוחד: דוד שלחם במלחמות ישראל, 
דודה שניהלה מאבק חברתי, קרובים שעלו ארצה באוניית מעפילים, שהיו 
הראשונים שהקימו מאפייה בעיירה או גידלו ילד בעל צרכים מיוחדים 

ודאגו למועדונית מתאימה, ואלו כמובן רק דוגמאות.

בעבודה זו תחקרו את סיפור חייו של הגיבור, תיפגשו איתו ותספרו את 
הנחישות  את  פעולתו,  של  ההיסטוריות  הנסיבות  את  המיוחד,  הסיפור 
קרוב  דרוש  זו  בעבודה  כיום.  בעבורכם  המעשה  ואת משמעות  במעשה 
שאתם מעריכים את מעשיו, סקרנות ועניין בתולדותיו וקצת אומץ ללכת 
לראיין אותו או את בני משפחתו. אפשר להרוויח סיפור לא מוכר שיהפוך 

למאמר בעיתון המקומי או לערך בוויקיפדיה.

ספר מתכונים משפחתי

וגם  סבתא,  של  מטבחה  את  המייחדים  מאכלים  כמה  יש  משפחה  בכל 
אם בדרך כלל סבא פחות שותף, לפעמים יש הפתעות... בעבודה זו יש 
לאסוף חמישה-שישה מתכונים מהמטבח המשפחתי שמתבשלים בו כבר 
את  אוכלים  מתי  קצר:  בסיפור  מתכון  כל  וללוות  יותר,  או  דורות  שני 
המאכל, מה מקור המתכון ועוד. אפשר לצרף לספר תמונות של תהליך 
הבישול ושל התוצר המוגמר ואפשר להרחיב עוד: חוויות שלי מהמטבח 
של סבתא, מתכון שאני מלמד את סבתא וכדומה. עבודה זו דורשת אהבה 

לאוכל, סבלנות לשיחה עם סבא וסבתא ומשמעת עצמית.

אפשר להרוויח סיפורים מעניינים ולהכיר מתכונים סודיים שלא מגלים 
לכל המשפחה ואולי גם מתכון מנצח לתחרות בישול.

 

משפחה כן בוחרים
זהות משפחתית 2·1

רציונל

כולנו נולדנו למשפחה מסוימת בלי לבחור בה או לרצות בה מראש. היום 
שלנו!  במשפחה  שנבחר  הזמן  הגיע  ועצמאיים  גדולים  אנשים  שאנחנו 
משפחה היא מרכיב בסיסי בזהות שלנו; היא חלק מאיתנו מאז הולדתנו. 
היא יכולה להיות מקור לביטחון, חיבור ושייכות, אבל יכולה גם להערים 

קשיים.

כשנבין מהם הכוחות הגדולים שיש למשפחה להעניק לנו, נרצה לעבוד 
ולהתמודד  וללמוד איך לקבל את מה שאפשר  על הקשר עם המשפחה 
עם מה שקשה. הדרך לעשות את החיבור המשפחתי הזה היא דרך אהבה 
למשפחה, חיזוק הקשר עם ההורים והאחים והבנה איך ולמה הקשר הזה 

משמעותי לנו. 

מטרות

החברים יבררו מה ההשפעה של המשפחה שלהם על זהותם.  .1

עם  החיבור  נוצר  כיצד  המשפחתי,  החיבור  בנושא  ידונו  החברים   .2
המשפחה ואיך אפשר לבנות אותו.

עם  והתמודדות  המשפחתי  הקשר  להעמקת  כלים  יקבלו  החברים   .3
קשיים בקשרים המשפחתיים.
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מתודות

רביעיות 'המשפחה שלי'

כל חבר וחברה יקבלו שמונה כרטיסיות מוכנות לרביעיות )נספח 1 – 
בשבטים גדולים אפשר לתת לכל חבר רק ארבע כרטיסיות(, ויחברו שתי 
נייר עם רשימת  רביעיות על המשפחה שלהם. הניחו על הרצפה גיליון 
אפשרויות לרביעיות, וכל אחד יבחר בשתיים מהאפשרויות ויכין רביעיות 

על עצמו, ובראש כל קלף יכתוב את ההגדרה של הרביעייה ואת שמו. 

לאחר שכל הרביעיות יהיו מוכנות ערבבו את כל הקלפים ושחקו רביעיות. 
את  חלקו  גדולים  בזוגות, בשבטים  או  ביחידים  קטנים שחקו  בשבטים 

השבט לשש קבוצות לערך, וכל קבוצה תהיה שחקן. 

שאלות לרביעיות:

ארבע דמויות מהמשפחה ואיך השפיעו עליי  -

ארבע מסורות או ארבעה מנהגים משפחתיים שמשמעותיים לי  -

ארבעה משפטים שחוזרים אצלנו בבית  -

ארבעה ספרים שכל אחד בבית חייב לקרוא  -

ארבעה אירועים משמעותיים שמציינים אצלנו בבית  -

ארבעה דברים ייחודיים למשפחה שלי  -

ארבעה ערכים שמכבדים אצלנו בבית  -

ארבע דמויות ציבוריות שמשפיעות על המשפחה שלנו  -

ארבע מצוות שיש למשפחה שלי עיסוק מיוחד בהן  -

ארבעה דברים שאנחנו עושים כל המשפחה יחד  -

במהלך הכנת המשחק או לאחר שתשחקו בו אפשר לדבר עם החניכים על 
ההשפעה שיש למשפחה על הזהות שלנו, על מי שאנחנו ועל מי שאנחנו 

גדלים להיות. 

מה זה בית בשבילי?

פזרו על הרצפה כרטיסיות עם מילים:

ארוחת צהרים

כספומט

חדר שינה

שטיפת כלים

אוזן קשבת

חום ואהבה

פריחה

זכוכית מגדלת

מריבות

שיעורי בית

ציפיות

תחנת רכבת

מיטה

שייכות

אווירה

מקום בטוח

ספקות

שוני

ביחד

שגרה

מתנה

 

בקשו מהחברים לבחור את המילה שמסמלת בעבורם את הבית שלהם 
ואת הקשר שלהם עם בני המשפחה.

בקשו מאחד החברים לפרט מדוע בחר דווקא במילים שלדעתו מגדירות 
את הבית שלו ואת הקשר עם המשפחה בצורה כזו.

שאלו: איך הייתם רוצים לתפוס את הקשר שלכם עם בני המשפחה?

מה יגרום לכם לחזק את הקשר עם בני המשפחה?

רבי טרפון מכבד הורים

אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך חצרה בשבת,

ונפסק קורדייקין שלה )נקרע סנדלה( 

הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה )רגליה(,

והייתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה. 

פעם אחת חלה רבי טרפון ונכנסו חכמים לבקרו. 

אמרה להן: התפללו על טרפון בני, שהוא נוהג בי כבוד יותר מדי. 
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אמרו לה: מהו הוא עשה לך? וסיפרה להם אותו סיפור.

אמרו לה: אפילו עושה כן אלף אלפים, עדיין לחצי כבוד שאמרה תורה לא 
הגיע )ע"פ קידושין לא ע"ב(.

לאחר קריאת הקטע שאלו את החברים:

מה אתם חושבים על המעשה של רבי טרפון?  -

האם אתם מסכימים עם התשובה של החכמים לאימו של רבי טרפון?  -

אילו דברים אתם עושים בשביל ההורים שלכם ביום-יום?  -

מה ההורים שלכם עושים בשבילכם?  -

שני אחים

לפנים בישראל היו שני אחים. הבכור היה ערירי והצעיר היה בעל 
אישה ואב לשלושה ילדים קטנים.

ירשו  ולא היה להם דבר מלבד חלקת שדה אשר  עניים  היו  שני האחים 
מאביהם. לא חפצו האחים לחלק ביניהם נחלתם כי אהבו איש את רעהו 
אותן  וחלקו  האלומות  את  ספרו  הקציר  אחרי  יחד.  האדמה  את  ועבדו 

ביניהם חלק כחלק. עשו מהם שתי ערמות – כל אחד על יד אוהלו.

כאחד הלילות אחרי הקציר, שכב האח הבכור לישון על יד ערמתו, אך 
שנתו נדדה. הוא חושב על אחיו: “אחי הוא בעל אישה ובנים ועליו לדאוג 
הולך  ואני  ולהנעילם.  להלבישם  ולהשקותם,  להאכילם  מחסורם.  לכל 
ערירי בלי אישה ובלי בנים. למה זה אני לוקח מהתבואה חלק שווה עם 
אחי? לא טוב הדבר אשר אני עושה". הבכור קם ממשכבו, לוקח מספר 

אלומות מערמתו ושם בערמת אחיו.

באותו לילה נדדה גם שנת האח הצעיר וגם הוא חשב: “צר לי על אחי 
בי כוח לעבוד  יהיה  זקנתי, כאשר לא  ולעת  יש בנים  לי  ההולך ערירי. 
ממשכבו,  קם  הצעיר  יזדקן?”  כאשר  יעשה  מה  אחי,  אך  בני.  יכלכלוני 

לוקח אלומות אחדות מערמתו ושם אותן בערמת אחיו.

ביום המחרת בבוקר ראו האחים והנה ערמותיהם גדולות כשהיו ומספר 
לאחיו  איש  הגידו  לא  אל  מאוד.  ויתפלאו  מאומה.  חסר  לא  אלומותיהן 

דבר.

בלילה השני עשו האחים עוד פעם מה שעשו אמש. אך בלילה השלישי 
נפגשים האחים באמצע הדרך ונופלים איש על צווארי אחיו.

ה’ ראה את מעשי האחים, ויברך את המקום שבו נפגשו ובאחרית הימים 
בנה שלמה בן דוד במקום הזה את בית המקדש – הוא הבית אשר ממנו 

יצא שלום ואחווה לכל העולם.

שאלו את החברים:

איך הייתם מתארים את הקשר בין שני האחים?  -

האם לדעתכם יחס כזה בין אחים הוא היחס הנכון?   -

האם לדעתכם האח הצעיר במשפחה צריך לוותר לאח הבכור?  -

איך הייתם רוצים שיהיה הקשר ביניכם ובין האחים הגדולים והקטנים   -
שלכם?

קפה דילמה – מה אתם הייתם עושים?!

שלושה- יכיל  מעגל  כל  קבוצות;  מעגלי  לכמה  השבט  את  חלקו 
ארבעה חברים )תלוי בגודל השבט(.

חלקו לכל קבוצה דילמה )נספח 2( וחבריה ידונו בה – אפשר להחליף בין 
הדילמות בכל עשר דקות-רבע שעה.

מומלץ להשקיע בתפאורה – שולחנות עגולים ערוכים – ובכיבוד, למשל 
קפה ועוגיות ביתיות. אפשר להתאים את האוכל לאווירת הדילמות, ובכל 
שולחן להגיש משהו שקשור לדילמה )אוכל צבעוני לחודש ארגון, אבטיח 

לדילמה של החופש וכו'(.

הוסיפו עוד דילמות שיעניינו את החניכים שלכם ויאתגרו אותם!

רכישת כלים

כדי לרכוש כלים להתמודדות עם בעיות או כדי לעלות קומה בקשר 
משפחתי צריך קודם לזהות את הרצונות והקשיים. 

בשלב הראשון יקבלו כל חבר וחברה שני פתקים ויכתבו שאיפה אחת 
מהמשפחה,  דמות  אל  או  המשפחה  אל  שלהם  לקשר  ביחס  להם  שיש 

וקושי אחד שיש להם ביחס למשפחה או לדמות מהמשפחה. 

את השלב השני, של מתן כלים להתמודדות, אפשר לעשות בכמה דרכים. 
ולתת  אחת  מאפשרות  ביותר  לבחור  ואפשר  אפשרויות,  כמה  להלן 
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לחברים לאסוף כלים להתמודדות מתוך הדברים שיקבלו בכל אפשרות. 
הם  מה  היטב  לחשוב  ספציפיים,  להיות  החברים  את  לכוון  מאוד  כדאי 

רוצים ולפרט ככל האפשר את השאיפה או את הקושי.

אפשרות א: ערבבו את הפתקים וכל חבר יקבל שני פתקים של חברים   -
את  לראות  חבריו,  שכתבו  הדברים  את  לנתח  וינסה  בשבט  אחרים 
האפשרויות ואת הצדדים שכדאי לבחון, יחשוב איך אפשר לקדם את 
השאיפה או לפתור את הבעיה, ובסוף יכתוב בפתק חדש את העצה 

שיש לו לחבריו. 

מדויקת  עצה  ולכתוב  הדברים  על  לחשוב  החברים  את  לכוון  חשוב   
להתאמץ  אלא  בסיסמאות  לדבר  שלא  שקיבלו;  לפתק  וספציפית 

ולפרט. 

אפשרות ב: קחו את הפתקים אליכם ואחרי הפעולה חלקו אותם לכמה   -
ארבע- לעשות  )אפשר  דומות  בהן  הבעיות  או  שהשאיפות  ערמות 
במפגש  בעיות(.  של  ערמות  וארבע-חמש  שאיפות  של  ערמות  חמש 
הבא עם השבט עשו שני סבבים: בסבב הראשון דברו על השאיפות 
וחלקו את החניכים לקבוצות לפי קבוצות הפתקים שלהם. כל קבוצה 
תנסה לחשוב יחד על כלים מעשיים כדי לקדם את השאיפות שלהם. 
שלושה  לפחות  של  רשימה  עם  מהפעולה  לצאת  תצטרך  קבוצה  כל 
החברים  השני  בסבב  השאיפה.  את  לקדם  שיכולים  מעשיים  דברים 
ישבו בקבוצות לפי הקשיים שעלו ויבצעו חשיבה נוספת כמו בסבב 

הראשון. 

זו תפקידכם מעבר לחלוקה הראשונית הוא ליצור מרחב  באפשרות   
סביב  בחוץ,  שקט  במקום  לשבת  אפשר  נעימה.  בסביבה  חשיבה 
הכי  בכיבוד.  לפנק  אפשר  בסניף.  מחצלות  על  או  עבודה  שולחנות 
חשוב לנטרל ציניות, לכוון לחשיבה, להאיר נקודות, להדליק בחברים 
של  החשיבה  לפני  ומומלץ  אפשר  פתרונות.  וליצור  לחשוב  רצון 

החברים לחפש להם מקורות שיוכלו לעזור להם בחשיבה. 

אפשרות ג: אחרי שכל חבר יכתוב שני פתקים, שלחו אותם הביתה   -
לעבודה עצמית. המשימה של כל אחד היא לחפש שני כלים מעשיים 

שיוכלו לעזור לו בשאיפה או בקושי שלו. 

כוונו את החברים לפנות זמן לחשוב על הפתקים שלהם, להתייעץ עם   
אדם שהם מעריכים, לנסות לחפש רעיונות באינטרנט, לקרוא ספר 

שעוסק בנושא, להתייעץ עם בן משפחה וכו'.

במפגש הבא בקשו מכל חבר לשתף באחד הפתקים ובפתרונות שמצא.   
השיתוף ייתן מקום לעבודה שעשו ויוכל גם לעזור לחברים להעלות 

רעיונות נוספים שיוכלו להתקשר גם לפתקים שלהם. 

עם  הביתה  הולכים  באמת  שהחניכים  לוודא  חשוב  זו  באפשרות   
המשימה. דרבנו את החברים במשך השבוע לעבוד על הפתקים: שלחו 
להם הודעות אישיות והודעות מיוחדות בקבוצת הווטסאפ, קבעו ערב 
שבטי משפחתי להצגת תוצאות העבודה, עזרו לחבר'ה שפחות נכנסו 

לעניין וכו'.
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זהות משפחתית - נספחים

נספח 1

דוגמה לקלפי רביעיות

נספח 2

דילמות

והיום ערב פתיחת חודש ארגון. החלטת  הגעת מאוחר מבית הספר   .1
שאתם  הקיר  על  גם  תדברו  והיום  בשבט,  משקיע  אתה  שהחודש 
ועכשיו   18:00 בסניף בשעה  להיפגש  לצבוע. החבר'ה קבעו  עומדים 

כבר 17:45.

הקטן  לאחיך  שתעזור  ביקשה  שלך  אימא  הביתה  כשנכנסת  בדיוק   
בשיעורי הבית ורק לאחר מכן תצא לסניף. 

להיכנס  נסה  רואה?  דרכי פעולה אתה  עוד  אילו  מה תעשה? למה?   
לראש של אדם אחר במצבך, אילו נקודות הוא יכול להעלות מנקודת 

מבטו?

יש לך ביום ראשון מתכונת שאת פשוט חייבת להצליח בה ובנית על   .2
שבת כדי לשבת וללמוד המון. ברגע האחרון החליטו בני המשפחה 
לעשות שבת משפחתית וכל המשפחה התכנסה יחד. עכשיו סיימתם 
סעודת ליל שבת ארוכה במיוחד. את רק רוצה לרוץ לחדר וללמוד, 
וכולם  ופיצוחים(,  )פירות  ג’עלה  של  שולחן  שפתחו  קולטת  אבל 

מתכננים לשבת, לדבר, לשחק ולהיות יחד. 

על  הבחירה  תשפיע  איך  בבחירה?  השיקולים  יהיו  מה  תעשי?  מה   
הקשר עם המשפחה שלך? מה את חושבת שאימא שלך הייתה אומרת 

לך לעשות בסיטואציה? 

ותכננתם כל החברים לצאת לטיול בצפון בשבוע  גדול,  קיץ, חופש   .3
הבא. החבר'ה בונים עליך כעל המוביל של השבט, זה שמכיר את כל 
המסלולים ואת כל הדרך, ובדיוק אחיך אומר לך שכל האחים קבעו 
לצאת בשבוע הבא לטיול – ויוצא שהוא יחפוף לזמן של הטיול עם 

החבר'ה.

מה תעשה? למה? אילו עוד דרכי פעולה אתה רואה? מה היתרונות   
והחסרונות של כל דרך? 
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תלמיד  כל   – קהילתית'  'מחויבות  על  בתיכון  אתכם  לדבר  התחילו   .4
שלך  הגדולים  האחים  כל  בקהילה.  בשבוע  שעתיים  להתנדב  צריך 
ועשו  התנדבו בבית האבות שאימא שלך העובדת הסוציאלית שלו, 
שם עבודה נפלאה. בית האבות כבר מכיר את המשפחה שלך וכולם 
צריך לבחור מקום  מחכים שיגיע תורך להתנדב שם. עכשיו שאתה 
התנדבות ברור לך שבית האבות הוא לא בשבילך. אתה לא מתחבר 
לעבודה שם ומרגיש שאתה רוצה להתנדב במקום אחר לגמרי. חשבת 
ללכת להתנדב בגמ"ח מוצרי מזון, אבל אתה לא יודע איך לומר את 

זה בבית וחושש שזה יפגע באימא שלך. 

מה נראה לך הכי קשה בסיטואציה? איך אפשר להקל את המצב? מה   
תבחר לעשות? איך הבחירה תשפיע על הקשר שלך עם משפחתך?

 מדריכי תוכניות
השחר ויונתן היקרים,

בשלוש הפעולות הבאות נעסוק בזהות העדתית של החברים. הפעולות 
יעסקו בהבנת החשיבות והערך של העיסוק בעדה ובמסורת, בהיכרות 
עם המסורת העדתית האישית שלי, בהצגת המסורת שלי לשאר השבט 

ובחשיפה למגוון העדות המרכיבות את היהדות בישראל. 

כמדריכי תוכנית השחר או יונתן, העיסוק בעולם הקהילה של החברים 
הוא מהותי ומרכזי ויש מכנה משותף 'עדתי' בין רוב חברי החבורה שלכם. 
בברקודים הבאים תמצאו תכנים, רעיונות ומידע שיוכלו לשמש אתכם 
בפעולות הבאות. בנו את הפעולות בהתאם לחברים ולתהליך שעברתם 
עד היום, היעזרו בתכנים כדי להעשיר את הפעולות, לגוונן ולהתאימן 
לחברים בקבוצתכם. כמו כן, אם יש צורך אפשר להעביר פעולה נוספת 

שבה תתעסקו בעדה הספציפית של חברי הקבוצה.   

 

ברקוד                                     ברקוד

תוכנית השחר                           תוכנית יונתן
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שלא שינו את שמם
 

זהות עדתית 3·2·1
רציונל

בשלוש הפעולות הבאות נתעסק בזהות העדתית של כל אחד מאיתנו. 
למה  החברים  עם  להבין  ונרצה  המסורת  משמעות  על  בלימוד  נתחיל 
הלימוד  של  החשיבות  ומה  זהותנו  על  משפיע  שלנו  המשפחתי  המוצא 
וההתעסקות בו. בפעולה השנייה נתמקד בזהות האישית שלנו, וכל חבר 
נכיר את  זה בפעולה השלישית  יתעסק בשורשים האישיים שלו. מתוך 

מרחב העדות והגוונים בחברה הישראלית. 

מבטאים  שלנו  שהשורשים  בהבנה  בבסיס,  נתעסק  זו  בפעולה  כאמור, 
ייחודיות שנמצאת בנו, שלימוד והעמקה במוצא שממנו באנו ובמסורת 
העדתית שלנו יכול לתת לנו זווית מיוחדת על עצמנו, על היהדות ועל 
להיות משמעותי  שיכול  בזהותנו  חלק  הוא  שלנו  נבין שהמוצא  החיים. 

בחיינו. 

מטרות

החברים ילמדו על המשמעות של הדבקות במסורת ועל ההתחברות   .1
לשרשרת הדורות. 

החברים יבינו שהשורשים שלהם מבטאים ייחודיות ביהדות ומוסיפים   .2
גוון לישראליות.

בחברה  ייחודיות  לעומת  אחדות  של  בקונפליקט  ידונו  החברים   .3
הישראלית.
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מתודות

לכל איש יש שם

לפתיחת הנושא קראו קטע ממדרש תנחומא שמלמד על משמעות 
השמות ועל השפעתם על אישיות האדם ועל סביבתו.

"שלושה שמות נקראו לו לאדם: 

אחד – מה שקוראים לו אביו ואמו,

ואחד – מה שקוראים לו בני אדם,

ואחד מה שקונה הוא לו לעצמו.

)מדרש תנחומא שמות, פרשת  לעצמו"  הוא  – מה שקונה  מכולם  הטוב 
ויקהל, פרק לה סימן א(.

פתחו דיון:

מה הקשר בין השמות השונים?  -

כיצד הם משפיעים זה על זה?  -

ואלה שמותי

שמו של האדם מבטא את עצמיותו, כך אומרים לנו חז"ל. השם מבטא 
את האדם ומעניק לו זהות ומשמעות. לפעמים שינוי שם הוא רצוני ונובע 
מבחירתו של האדם, ולפעמים שינוי שם נכפה על האדם ממגוון סיבות, 
כפי שקרה למשל עם עולי ארצות המזרח במאה הקודמת ולאחר מכן גם 

עם עולי אתיופיה. 

ישראלים  של  הזהות  שאלות  את  בוחן  שמותי'  'ואלה  התיעודי  הסרט 
ממוצא אתיופי ששמותיהם המקוריים שונו כשעלו ארצה.

לאחר הצפייה בסרטון פתחו דיון:

למה לדעתכם שינו לעולים את שמם כשהגיעו לארץ?   -

איך הייתם מרגישים לו שינו את שמכם? מה הייתם מרגישים ביחס   -
לשפה ולעולם שממנו הגעתם?

האם בעיניכם היה נכון לשנות את שמות העולים שהגיעו לארץ עם   -
שמות מאוד לא ישראליים?

קישור וברקוד לסרטון:

 

יש יהודים שחיים בזנזיבר?

 .)1 )נספח  שנים  לפי  בעולם  היהודית  הדמוגרפיה  של  טבלה  ראו 
מהנתונים בטבלה עולה שהחל מתקופת בית ראשון היו יהודים ביבשות 
שונות בעולם לאורך כל ההיסטוריה. את הנתונים בטבלה אפשר להציג 

לחברים באחת מהצורות האלה:

A3( ולתת להם להתבונן,  להדפיס את הטבלה )עדיף על דף בגודל   -
לראות ולהתרשם.

לעשות חידון לפי יבשות ושנים – עמדו עם הטבלה ושאלו שאלות,   -
והם יצטרכו לנחש את התשובות. כל תשובה נכונה שיענו הם יכתבו 

לעצמם בטבלה דומה אך ריקה שתדפיסו להם. 

הדפיסו את הטבלה בגדול )או העתיקו שורה-שורה( וחתכו כל שורה   -
לפי שנים  נפרדת. תנו לחברים לסדר את הנתונים  בטבלה לרצועה 

ואגב הסידור להתרשם מהמספרים ומהפיזור. 

שאלו את החברים:

כמה שנים כבר חיים יהודים מחוץ לארץ ישראל?  -

מה זה אומר על היהדות? האם אפשר להמשיך את היהדות רק מיהדות   -
ארץ ישראל? 

דמיינו את החיים היהודיים לאורך ההיסטוריה. הקהילות היהודיות   -
שמרו על התורה והמצוות, ועליהן התווספו מנהגים שעזרו לשמר את 
היהדות, בגדים מסורתיים, מושגים ייחודיים, שירים, פיוטים, מאכלים 
ועוד. מה החשיבות של שמירה על כל הדברים שנוצרו ברחבי העולם 

במשך השנים?
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נוהגים מנהגים

באתר 'מת"ל' נאספו מנהגים רבים של מגוון עדות בתפילות, בחגים, 
בשבתות ועוד.

הדפיסו דף עם הברקוד המצורף לאתר. בקשו מהחברים לסרוק בטלפון 
החגים  העדות,  בין  ישוטט באתר  אחד  וכל  הברקוד,  האישי שלהם את 
והמנהגים למיניהם. המשימה של כל חבר היא למצוא ארבעה מנהגים, 
כל אחד של עדה אחרת )אפשר לחפש גם מחוץ לאתר(, המיוחדים לעדה 
ומוסיפים משמעות מיוחדת לחג, לשבת או לטקס אחר בחיים היהודיים. 

אחרי שכולם יסיימו )הקציבו להם לפחות עשר דקות(, כל אחד ישתף 
לפחות במנהג אחד שמצא )בהתאם לגודל השבט(. 

סכמו את הסבב והאירו את עיני החברים בכך שהעדות השונות במשך 
להעצים  כדי  ועוד  מנהגים  מאכלים,  תפילות,  יצרו  בגלות  השנים 
אירועים וחוויות מהעולם היהודי, לשמרם ולייחדם. חשבו עם החניכים 
מה החשיבות של השמירה על המסורת, אילו חלקים חשוב לשמר ומה 

התפקיד של כל אחד מהם בשמירה על המסורת האישית שלו.

יש טלפון חכם אפשר לעבוד  הערה: בשבטים שבהם לא לכל החניכים 
בזוגות או לשלוח את החברים לעבודה עצמית בבית. 

תורת אם

הזהות  על  הראשונה  בפעולה  שלמדנו  פסוק  על  מתבסס  הקטע 
המשפחתית. קראו את הקטע ואת מה שמחדש הרב בקשי-דורון בהבנת 

הפסוק. 

"בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ואת 
זו  אין  מסיני,  למשה  הלכה  אינם  והלבוש  והלשון  השם  וכו'".  לשונם 
כן,  פי  על  ואף  מסויים,  בשם  להיקרא  או  ללבוש  חיוב  ואין  אב,  תורת 

הם המסגרת המייחדת והמאחדת. במצרים עדיין לא הייתה לעם ישראל 
המסגרת ההלכתית המחייבת אורח חיים יהודי מלא, את תורת האבות 

שכחו הבנים ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. 

מה שמר על ייחודו של העם, מה מנע התבוללות, ובזכות מה נגאלו? לא 
בזכות מוסר האב שלא נשמר, אלא בזכות תורת האם, הלבוש המיוחד 
שהונהג ללא כל ציווי, שפת האם שדיברו בה הבנים, המנהגים המיוחדים 
שנהגו בהם והבדילו אותם מן האומות, הם ששמרו על ייחודו של העם 

ובזכותם נגאלו. 

הזונח מוסר אב חוטא הוא, ואף על פי כן ישראל שחטא – ישראל הוא, 
אבל הזונח תורת אם, המשנה שמו, לשונו ומנהגו – מוציא עצמו מן הכלל 
ומאבד את המסגרת וההגדרה היהודית )הרב אליהו בקשי דורון, שו"ת 

בניין אב, כרך ד(.

 

שאלו את החברים:

מה ההבדל בין מוסר אב לתורת אם על פי הקטע?  -

מה יכולים להיות החששות בשמירה על תורת אם?  -

הלבוש  על  השמות,  על  המנהגים,  על  לשמור  אפשר  לדעתכם  איך   -
הייחודי למסורת המשפחה – ועם זאת להיות שייכים גם לישראליות 

הכללית?

מסורת 

קראו, שירו או שמעו את השיר 'מסורת' מתוך המחזה כנר על הגג 
)נספח 2(. חלקו לחברים את מילות השיר או הניחו במרכז המעגל עותק 

מוגדל של מילות השיר. 

כל אחד מהחברים ישתף מה למד בפעולה על המקום של המסורת בחייו, 
ולשמרה.  המסורת  את  ללמוד  החשיבות  מה  או  בשבילו  המסורת  מהי 

אפשר להיעזר בשורות מתוך השיר.
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שלא שינו את שמם - נספחים
נספח 1

דמוגרפיה יהודית היסטורית )באדיבות אתר 'עודידע' – ציר הזמן היהודי(

שנה 
נוצרית

מאורע 
היסטורי 

משפיע

סה"כ 
יהודים 
בעולם

מספר היהודים בעולם )באלפים( והתפלגותם
אחוז 

היהודים 
בעולם

בארץ 
ישראל

באסיה, 
אפריקה, 
וטורקיה

באירופה
בצפון 

אמריקה

בדרום 
אמריקה, 

אוסטרליה 
ודרא"פ

-3760
בריאת אדם 

וחוה
000000

0.5000000סולם יעקב1576-

2500025000002.79יציאת מצרים1313-

2600260000002.8כניסה לא"י1273-

-961
מפקד דוד – 

שלהי מלכותו
5000500000004.24

-587
רגע לפני 

החורבן
8007001000000.65

-586
חורבן יהודה 
ובית ראשון 

ע"י בבל
4002002000000.32

3001501500000.21שיבת ציון515-

65
תקופת בית 

שני
43502175214530001.73

10001090090000.33צלבנים1100

18253281753327301010.3

780024606686630040.53פוגרומים1882

192514800136930953440002000.76

1939

גידול 
האוכלוסייה 

היהודית טרום 
השואה

166004501155950049005950.72

114005501250385051006500.47השואה1945

19701263025822503087570010110.34

2010
דמוגרפיה 

יהודית עדכנית
13508580345159056504200.2

נספח 2

מסורת

מילים: שלדון הרניק / לחן: ג'רי בוק / תרגום: דן אלמגור

כנר על הגג, נשמע קצת מטורף, לא?

אבל כאן באנטבקה הקטנה שלנו

כל אחד מאיתנו הוא מין כנר על הגג

המנסה לאלתר איזו מנגינה פשוטה וערבה

מבלי לאבד את שיווי המשקל

ליפול ולשבור את הראש.

ותאמינו לי, זה לא קל.

ודאי תשאלו: אם זה כל כך מסוכן

למה אנחנו עדיין ממשיכים לשבת כאן?

התשובה מאוד פשוטה:

אנחנו ממשיכים לשבת כאן

כי אנטבקה, היא הבית שלנו.

ואיך אנחנו מצליחים לשמור על שיווי המשקל?

גם התשובה לשאלה הזאת מאוד פשוטה:

מסתכמת במילה אחת, אחת בלבד: מסורת!

מסורת! מסורת! מסורת!

מסורת! מסורת! מסורת!
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מסורת, בזכות המסורת הצלחנו לשמור על 

שיווי המשקל שלנו, הרבה מאוד שנים.

כאן באנטבקה הקטנה שלנו יש לנו מסורת לכל דבר:

מה לאכול, איך לעבוד, איך לישון, מה ללבוש.

הנה לדוגמא: אנחנו הולכים עם כיסוי ראש, טלית וציצית. בגלל 
דבקותינו בקדוש ברוך הוא.

אז עכשיו בטח תשאלו: איך התחילה המסורת הזאת?

אני אגיד לכם: אין לי מושג.

"מה?" אבל, זאת מסורת.

ובזכות המסורת הזאת, יודע כל אחד מאיתנו 

מיהו ומה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו.

מי יום וליל נושא משא על שכם 

מי דואג ללחם, מי אומר תפילה?

ולמי יש הזכות כראש המשפחה.

להיות נושא ככל וכל?

לאבא! האבא! מסורת!

לאבא! האבא! מסורת!

 

מי צריכה לשמור על בית יהודי 

נקי וגם כשר וחם 

ולדאוג לאבא שיהיה לו פנאי 

לקרוא מעט בספר הקדוש 

האמא! האמא! מסורת!

האמא! האמא! מסורת!

בגיל שלוש לומדים תורה 

בגיל חמש גמרא.

אומרים שיש לי כבר כלה 

הלוואי יפה היא.

הבן! הבן! מסורת!

הבן! הבן! מסורת!

ומי למדה לתפור?

ולהכשיר בשר 

ולאהוב כל בעל 

שאבא כבר יבחר 

הבת! הבת! מסורת!

הבת! הבת! מסורת!

האבא! האמא! הבן! הבת! 
מסורת!

מי אתה בכלל?
זהות עדתית 3·2·1

רציונל

המוצא  של  ההשפעה  ומה  המסורת  של  החשיבות  מה  שהבנו  אחרי 
המשפחתית  בזהות  להתעסק  נרצה  שלנו,  הזהות  על  שלנו  המשפחתי 

שלנו. בפעולה הקרובה נרד אל הזהות העדתית של כל אחד מאיתנו. 

הקהילה  של  הייחודיות  ואת  שלנו  המשפחתי  המוצא  את  לברר  נרצה 
שבה שמרו הדורות שלפנינו על יהדותם, ונרצה לבחון את עצמנו למראה 
לא  אנו  מה  את  מתחברים,  אנו  למה  אוהבים,  אנו  מה  הזאת:  המסורת 
מספיק מכירים, מה איננו מבינים, מה היינו מורידים וכו'. נחדד את הקשר 

האישי שלנו עם השורשים שלנו בדורות שלפנינו. 

מטרות

החברים יכירו את המוצא שלהם ואת מאפייניו הייחודיים.   .1

החברים יבררו מה ההשפעה של המסורת שלהם על זהותם האישית.   .2

החברים יכתבו לעצמם משהו מהמסורת שלהם שירצו לשמר ולהעצים   .3
בחייהם האישיים. 

מתודות

מרכיבים זהות )מתודה טובה לפתיחת הפעולה(:

פזרו בחדר עיגולים, חצאי עיגולים ורבעי עיגול בצבעים שונים. כמו 
כן פזרו כרטיסיות עם שמות של העדות למיניהן )נספח 1(.

החברים יסתובבו בחדר, וכל חבר וחברה ירכיבו לעצמם עיגול של הזהות 
העדתית שלהם. לדוגמה: חבר שהוא חצי פולני וחצי מרוקאי ייקח שני חצי 
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של  השני  החצי  ועל  'מרוקאי'  של  כרטיסייה  יניח  אחד  חצי  על  עיגולים, 
'פולני'. מי שיסיים ישב במעגל כשלפניו העיגול שהרכיב. 

יחד. אפשר לעשות  ירכיבו את הזהות שלהם, שבו  אחרי שכל החברים 
סבב שכל אחד יגיד מה יש אצלו בעיגול ואפשר לשאול את החברים:

האם כולכם ידעתם מה העיגול שלכם?  -

האם ידעתם מה יהיו העיגולים של החברים שלכם?   -

זהותם.  עיגול שלם בגודל מלא המייצג את  כעת אפשר להציג לפניהם 
בקשו מהם לסדר את שני העיגולים על פי היחס בין מי שהם ובין העיגול 
איזו  חופפות,  הזהויות  כמה  עד  ולבדוק   – שלהם  העדתית  הזהות  של 

מהעדות שמרכיבות את זהותם דומיננטית יותר ואיזו פחות וכו'.

אפשר לעשות עוד סבב שיתוף או לתת רק לכמה מתנדבים לדבר, תלוי 
בגודל הקבוצה.

עבודת שורשים

חלקו את השבט לזוגות או לשלשות לפי המוצא שלהם )אפשר לחלק 
לפי המתודה 'מרכיבים זהות' או לחלק לפי העדה העיקרית(. עודדו את 
גם אם הם אינם מכירים אותה  החברים לבחור בעדה העיקרית שלהם 

ואינם מחוברים אליה. 

2(. החברים יכולים  בקשו מכל קבוצה לעשות 'עבודת שורשים' )נספח 
הנדרשים  הדברים  חמשת  את  להשיג  כדי  האמצעים  בכל  להשתמש 
לעבודה. הקבוצה הראשונה שתחזור לסניף לאחר שתשלים את המשימות 

– תנצח!

לאחר שכל החברים יחזרו לסניף, דברו על העבודה. החברים לא יציגו 
את העבודות )זה יקרה רק בפעולה הבאה(, אבל חשוב לדבר על התהליך. 

שאלו את החברים:

האם התחדשו לכם דברים בעקבות העבודה?  -

איך היה תהליך הלמידה על השורשים?  -

איך הייתה העבודה בצוות עם חברים ממוצא זהה?  -

איך המשפחה שלכם הגיבה למשימות?  -

הפאזל הישראלי

ריבועים  גדול. חלקו את הפאזל לכמה  רצף  נייר  פרסו על הרצפה 
ככל  רחב  מגוון  )כדי לקבל  מייצג  פי מספר העדות שהשבט שלכם  על 

האפשר, תנו מקום גם לעדות שיש לכם רק 'רבע' חבר מהן(.

רשמו שם של כל עדה בריבוע, וכל חבר יצטרך ללכת אל הריבוע שלו 
)אם יש יותר מאחד, יהיה עליו לעבור בין הריבועים(, ולכתוב, לצייר או 
להביע בצבעים מה הדבר שבעיניו הכי מייחד את העדה שלו. זו יכולה 
להיות תפילה, מנהג, סיפור, תכונה, שפה, מסורת, שם או כל דבר אחר. 

דיבייט

תקבל  קבוצה  וכל  קבוצות,  ארבע   - לשלוש  החברים  את  חלקו 
3(. הקבוצה צריכה לשכנע את  )נספח  כרטיסייה של אחד מחלקי העץ 
בעץ,  ביותר  והמשמעותי  החשוב  הוא  שלה  החלק  למה  החברים  שאר 
– עשו הצבעה.  ובסוף סבב שבו כל אחת מהקבוצות תציג את עמדתה 
כל חבר וחברה יצביעו מהו החלק החשוב בעיניהם )רק לקבוצה שאינה 
שלהם(. לאחר שיוכרע בהצבעה מהו החלק החשוב בעץ דברו על התפקיד 
בלי שורשים?  להתקיים  יכולים  העץ  חלקי  – האם שאר  של השורשים 

האם העץ יכול לפרוח, להוציא ענפים, עלים ופירות בלי השורשים? 

זה בחיים שלנו? האם אנחנו מבינים את החשיבות של השורשים  ואיך 
שלנו? כמה מקום אנחנו נותנים לשורשים בחיים שלנו? 

בקשו מכל חבר וחברה לשתף ב'שורש' אחד שחשוב להם, במשהו אחד 
מהמסורת, מבית אבא, שחשוב להם להשקיע בו, לטפחו ולגדלו. 

אפשר לבקש מכל אחד לכתוב את השורש שבחר על פתק קטן ולשים 
במגן של הטלפון או בארנק. 

מתמקמים על הציר

הניחו על הרצפה ציר גדול שעליו מסומנים מספרים מ-1 עד 15. כל 
חבר יקבל שני פתקים, אחד שייצג את העבר ואחד את ההווה )אפשר 
לכתוב על כל אחד מהפתקים 'עבר' או 'הווה' או להכריז על צבע אחר 

לכל אחד מהם(. 
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שני  את  החברים  יניחו  פעם  ובכל  שאלות,  כמה  החברים  את  שאלו 
לספר  שניים  או  מנציג  בקשו  מהשאלות  אחת  בכל  הציר.  על  הפתקים 
למה הניחו כל כרטיס היכן שהניחו. נסו לשקף לחברים את המצב בעבר 

ובעתיד ביחס לכל שאלה. 

שאלות:

מה רמת הידע שלך על העדה שלך )מה הייתה רמת הידע בעבר ומה   -
רמתו היום(?

כמה אתם גאים להיות חלק מהעדה שלכם?  -

כמה מדברים בבית על העדה שלכם?  -

מה ההשפעה של העדה שלכם על זהותכם?  -

אבן בסיס עדתית

החברים יצאו החוצה ויסתובבו במרחב. בקשו מהם לחשוב על משהו 
מהמסורת העדתית שלהם שהם רוצים לשמר, להעצים ולטפח. בזמן שהם 
חושבים כל אחד ימצא אבן קטנה ויפה בעיניו. אחרי כמה דקות יחזרו כל 
החברים לחדר, וכל אחד יכתוב על האבן שמצא את הדבר שהוא רוצה 

לשמר, משהו מהמסורת שהוא רוצה שיהיה אבן בסיס בשבילו. 

עשו סבב שבו החברים ישתפו מה בחרו כאבן בשבילם. בסוף הפעולה כל 
אחד ייקח את האבן הביתה, לשמור אותה ואת מה שכתב בה. 

מי אתה בכלל? - נספחים

נספח 1

יהדות דרום אסיה, יהדות דרום אירופה, יהדות אוקראינה, יהדות ג'רבה, 
יהדות אפגניסטן, יהדות ארצות המזרח, יהדות אתיופיה, יהדות גרוזיה, 
חבר  יהדות  הונגריה,  יהדות  הולנד,  יהדות  הודו,  יהדות  גרמניה,  יהודי 
העמים, יהדות טורקיה, יהדות דרום אמריקה, יהדות כורדיסטאן, יהדות 
לבנון, יהדות לוב, יהדות מצרים, יהדות מרוקו, יהדות סין, יהדות עיראק, 
יהדות פולין,  יהדות פרס איראן, יהדות קפריסין, יהדות רומניה, יהדות 

תוניס, יהדות יוון. 

נספח 2

עבודת שורשים

השורשים  על  ולהעמיק  ללמוד  שלכם  ההזדמנות  זו  יקרים,  חברים 
שלכם. קחו את ההזדמנות בשתי ידיים. עבדו בשיתוף פעולה, מלאו את 

משימותיכם ברצינות והשקעה וחזרו לסניף מהר ככל האפשר! 

משימה ראשונה: צלמו ארבעה אנשים מהעדה שלכם בעודם אומרים מה 
הם אוהבים במסורת העדתית שלכם.

משימה שנייה: חפשו שתי דמויות משמעותיות מההיסטוריה הרחוקה או 
הקרובה של העדה שלכם, אנשים שעשו משהו משמעותי בתחום כלשהו 
אחת  כל  על  הכינו  ועוד(.  חסד  אנשי  אידאולוגים,  רוח,  אנשי  )רבנים, 

מהדמויות כרטיס 'תעודת זהות' שמפרט את הסיפור האישי שלה.

משימה שלישית: בחרו פיוט או קטע תפילה שיש לו מנגינה מיוחדת של 
העדה. הקליטו את עצמכם שרים או לחלופין הקליטו מישהו מהמשפחה 
שלכם שר. אם אתם לא מכירים מנגינה מיוחדת, לכו אל ההורים שלכם 

וגלו מנגינה חדשה שעוד לא הכרתם.
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על  ללמוד  רוצים  אם  השרשרת...  עוברת  לדור  מדור  רביעית:  משימה 
המסורת, כדאי לעשות את זה עם הדורות הקודמים. פנו כל אחד מכם 
סיפור  מהם  והשיגו  הדודים  אחד  אל  או  אימא  אבא,  סבתא,  סבא,  אל 
שקשור למסורת העדתית שלכם. הסיפור יכול להגיע עם מתכון ייחודי, 

כלי מסורתי, לבוש, תמונה וכו'.

ללמוד  רוצים  נוסף שהייתם  בונוס: חשבו על משהו   – משימה חמישית 
הידע שלכם, לחבר אתכם  על העדה שלכם; משהו שיכול להעשיר את 
לסיפורים ולחידושים על המקום שממנו באתם. למדו, בררו והעלו את 

מה שגיליתם על הכתב או בצורה אחרת. 

אחרי שביצעתם את כל המשימות חזרו אל הסניף כשאתם מחוברים קצת 
יותר אל העדה שלכם. בהצלחה!

נספח 3

חלקי העץ

ענפים

שורשים

פירות

גזע

עלים

 

רואים עולם
זהות עדתית 3·2·1

רציונל

מהמוצא  שנבנה  שלנו  הזהות  של  בחלק  התעסקנו  שבו  לחלק  סיכום 
כלל  של  העשיר  התרבותי  למגוון  ייחשפו  החברים  שלנו,  ומהשורשים 
עניינים: שהחברים  שני  זה  לחלק  כיום.  היהדות  העדות המרכיבות את 
יכירו במגוון העדות המקשטות את היהדות ויכבדו אותן, ושכל אחד יציג 

בגאווה את העדה שלו כסיכום לתהליך הבירור שעבר. 

מטרות

היהדות  את  שמרכיבות  והמסורת  העדות  למגוון  ייחשפו  החברים   .1
כיום. 

החברים ילמדו להעריך את התרבויות ואת המסורות למיניהן.   .2

החברים יציגו את גונה הייחודי של העדה שלהם.  .3

מתודות

חידון

אפשר לפתוח את הפעולה בחידון טריוויה על עדות )בנספח(.

בחרו את אפשרות החידון המועדפת עליכם, עברו על השאלות והוסיפו 
עוד שאלות ומגוון עדות לפי הצורך.

שחקו עם החברים כדי להיכנס לאווירה, כדי לעורר שיח על המנהגים 
מהעיסוק  להתלהב  וכדי  המוצא  ומקומות  העדות  של  ההיסטוריה  ועל 

החדש בנושא. 
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אפשר לעשות חידון באחת מהאפשרויות האלה:

למשחק  אנרגייה  להכנסת  טוב  כלי  הוא   kahoot -המשחק  משחק   -
ולחידון. יצירת המשחק פשוטה מאוד, ומצורף כאן הסבר:

	  

 

לשחק  אפשר  חידון  לעשות  לכם  מתאים  לא  אם   – הזיכרון  משחק   -
משחק זיכרון. הכינו קלפי זיכרון מהשאלות ומהתשובות המצורפים 

בנספח. 

חלקו את השבט לשתי קבוצות. פזרו את הקלפים על הרצפה ושחקו   
עם החברים משחק זיכרון רגיל. אפשר להוסיף פרטי מידע על כל צמד 

קלפים שנמצא. 

התשובות  את  שיענו  חברים  שלושה  העמידו   – אנושית  טריוויה   -
)מדריכים, קומונרית, חברים משבט אחר, חניכים(. המנחה )שיכול גם 
הוא להיות מהעונים(, שואל שאלה. העונה הראשון יענה את תשובה 

א', העונה השני – את תשובה ב' והעונה השלישי – את תשובה ג'. 

היא  שלהם  שהתשובה  הקהל  את  לשכנע  העונים  ינסו  שאלה  בכל   
בהתאם  ביחידים,  או  בקבוצות  התשובות  את  יענה  הקהל  הנכונה. 

לגודל השבט. 

לתת  אלא  המצורף  בחידון  להשתמש  שלא  היא  נוספת  אפשרות   
וחברה לחבר שלוש שאלות על העדה שלהם, ומהשאלות  לכל חבר 

שייאספו צרו חידון באחת השיטות שפורטו לעיל. 

הקמת שוק עדות

את  יציגו  וחברה  חבר  כל  שבו  שבטי  עדות  שוק  יפעילו  החברים 
המוצא ואת העדה שלהם על יתרונותיהם ועל הדברים שמתלווים אליהם. 
לפני הפעולה הסבירו לחברים את הרעיון של השוק. ערכו רשימה של 
העדות, חברו לקבוצה אחת את החברים שממוצא זהה )בשבט הומוגני, 
שאין בו מגוון עדות, אפשר לחלק את החניכים לקבוצות על פי עדות 
גם אם זה אינו המוצא שלהם, רק לצורך ההכרות וההיחשפות, ואז נוסף 
על העדה שלהם הם יציגו עדה נוספת כדי ששאר השבט ייחשף למגוון(.

כל קבוצה תכין קטע הסבר על העדה שאליה הם שייכים ותציג מנהג   -
מיוחד ולא מוכר, עובדה שלא שמעו עליה וכו'.

כל קבוצה תכין מאכל שיצטרף לסעודת העדות.  -

כל קבוצה תביא כלים, בגדים וספרים המאפיינים את העדה.  -

כל קבוצה תביא שירים ומוזיקה התואמים לעדה.  -

 

בערב עצמו תנו זמן לכל עדה להציג את עצמה ואפשרו לחברים לראות 
את התצוגות, ובסוף התאספו לארוחה שכל כולה מגוון של עדות.

הערה חשובה: כוונו את החברים להמשיך את התהליך שהתחילו בפעולה 
שעברה. לפנות אל ההורים, הדודים, הסבים והסבות לצורך הכנת שוק 
את  יריחו  הסיפורים,  ואת  הקולות  את  ישמעו  אליהם,  שילכו  העדות. 
הריחות ויטעמו מהזיכרונות. כשהחברים יביאו את הדברים מהבית שלהם 

ממש, הערב יהיה משמעותי בהרבה.

TED – הכר את המסורת

פעם  להפיץ.  ששווה  לרעיונות  להפצת  המוקדש  ארגון  הוא   TED
הרצאות  מעבירים  בעולם  המרצים  גדולי  שבה  ועידה  מתכנסת  בשנה 
מעוררות השראה בנושאים שונים ומגוונים. הייחודיות של ההרצאות היא 

בכך שהם נקודתיות, מושכות ומעוררות השראה. 

)כדאי  חברים  שישה  בחרו  בשבט.  אצלכם  עדות  בנושא  טד  כנס  כנסו 
ותנו להם להרצות לפני שאר החברים על עדה  שיהיו ממגוון מוצאים( 
)עלייה,  לעדה  הקשור  מיוחד  סיפור  על  או  עליה  לספר  בוחרים  שהם 
להרצאה  להתכונן  זמן  להם  תנו  מיוחדת(.  היסטוריה  מיוחדת,  מסורת 

ולאסוף סיפורים, תמונות ושירים ייחודיים, וכתבו לו"ז של הדוברים. 

דגשים מיוחדים:

כל הרצאה לא תארך יותר משבע דקות.  -

אסור לדבר בגנות העדה אלא לספר עליה מזווית אובייקטיבית.  -

בשירים  בסרטונים,   – נלווים  באביזרים  להשתמש  רצוי  ואף  אפשר   -
ובכל אמצעי חווייתי אחר.
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המדברים  החברים  את  לכבד  וידעו  להקשיב  ירצו  החברים  שכל  חשוב 
ולפרגן להם. 

אפשר להמליץ לחברים לצפות ביוטיוב באחת מהרצאות טד המתורגמות 
לעברית כדי לקבל השראה. 

ראיונות רחוב

החברים יתחלקו לזוגות )או לשלשות( ויצאו לרחובה של עיר כדי 
לאסוף סיפורים של עוברי אורח על המוצא שלהם, על הסיפור המשפחתי 

שלהם וכו'.

סיפורים  שלושה  לאסוף  זוג  כל  יצטרך  השבט  חלוקת  לאחר  המשימה: 
משלושה אנשים שונים הקשור לזהות העדתית שלהם )אפשר להקשות 
על החברים ולבקש שכל מספר סיפור יהיה ממוצא אחר(. לפחות סיפור 

אחד צריך להיות בקובץ שמע ואחד בווידאו!

לאחר שכל הקבוצות יחזרו לסניף תנו לכל קבוצה לשתף באחד הסיפורים. 
הסבב יהיה לפי סדר החזרה שלהם לסניף.

מפגשים

כדי להכיר לעומק את מגוון העדות הפגישו את החברים עם אנשים 
מעדות שונות, ובעיקר עם כאלה שהם נחשפו אליהם פחות. 

להיות  יכולה  אבל  מראש,  וארגון  הכנה  דורשת  אומנם  זו  פעילות 
משמעותית לחברים. חשבו על עדות מיוחדות שהשבט שלכם לא התברך 
בהן ונסו למצוא בקהילה או בסביבתה אנשים ששורשיהם בקהילה זו. את 

המפגשים אפשר לערוך בשתי צורות:

ארגנו ערב בסניף שבו החברים יפגשו אדם או יותר )עד שלושה(, כל   .1
מהדובר  בקשו  עכשיו.  עד  מעט  אליהן  שנחשפו  אחרת,  מעדה  אחד 
במקום  ובהווה  בעבר  היהודית  הקהילה  על  שלו,  העדה  על  לספר 
ועל  לעדה  ייחודיים  ומסורות  תפילות  מנהגים,  על  הגיע,  שממנו 

החיבור הייחודי של העדה ליהדות. 

חלקו את החברים לשלוש-ארבע קבוצות )בהתאם לגודל השבט(. כל   .2
קבוצה תלך לבית של אחד האנשים שאיתם תיאמתם מראש את הגעת 
החברים. האנשים שאליהם יגיעו יספרו לחברים על העדה שלהם, על 

הקהילה היהודית ועל חיבורה הייחודי לארץ ולתרבות היהודית, על 
מנהגים, מסורות, תפילות ורבנים הקשורים בעדה. היתרון שבהגעה 
זה  נפגשים.  שאיתו  האדם  של  למרחב  שמגיעים  הוא  הדובר  לבית 
מאפשר להכיר מקרוב יותר ומאפשר לדובר להציג כלים, תלבושות 

ואביזרים הקשורים להיסטוריה העדתית שלו.

ביקור 

התפוצות.  בית  במוזאון  לביקור  החברים  את  לקחת  מאוד  מומלץ 
בית התפוצות הוא מוזאון העם היהודי, המתעד תרבות אחת רבת פנים, 
אשר  היהודי  העם  של  חיים  ואורחות  מסורות  רבדים,  ועתירת  עשירה 
נוצרו במגוון ארצות בכל מיני תקופות במשך אלפי שנים. בבית התפוצות 
מתואר העם היהודי, עם החי בקרב עמים אחרים, המטפח גם קשר מיוחד 
אל ארץ ישראל ואל מדינת ישראל. בביקור במוזאון תוכלו לפגוש גוונים 
בגדים,  כלים,   – הגלובוס  על  מקום  בכל  נוצרו  אשר  היהדות  של  רבים 

שירים, בתי כנסיות ועוד.
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רואים עולם - נספחים
נספח 1

שאלות טריוויה

לאיזו עדה שייך המאכל   .1
צ'ולנט )חמין(? 

רומניה  .1
ארצות אשכנז  .2
פולין ומרוקו  .3

באיזו עדה נוהגים בשירת   .2
 'דיינו' בסדר פסח להצליף

זה בזה בבצל ירוק?
ביהדות פרס  .1

ביהדות תוניס  .2
זהו מנהג מודרני של יהודי   .3

ארצות הברית

איך נקרא היישוב היהודי   .3
 הקטן שהיה קיים בארץ

כל העת?
פלסטינאים  .1
מוסתרעבים  .2

צברים  .3

במה התבטאה האנטישמיות   .4
כלפי הקהילה היהודית 

ברומניה?
כ-200 חוקים נחקקו כנגד   .1

הקהילה היהודית
יהודים נדרשו ללבוש רק   .2

בגדים אדומים
יהדות רומניה חיה בשלווה   .3

לכל אורך הגלות

מהיכן הגיעה אלינו חגיגת   .5
המימונה?

משבטים פגניים באפריקה  .1
מיהדות מרוקו  .2

יהדות פרס הביאה אותה   .3
איתה מימי מרדכי היהודי

מתי הגיעו היהודים הראשונים   .6
למרוקו, לתימן ולספרד?

לפני כ-500 שנה, בתקופה   .1
שבה החיים בארץ היו 

בלתי אפשריים
החל ממגדל בבל התפזרו   .2

יהודים בכל העולם
לפני יותר מ-2,500 שנה,   .3

בתקופת חורבן בית ראשון

באילו מהעליות הייתה שותפה   .7
יהדות פולין?

בעלייה הראשונה   .1
והשלישית

בעלייה השנייה, השלישית   .2
והחמישית

כל התשובות נכונות  .3

מאיזו מדינה הייתה עליה  .8 
 של כ-5,000 יהודים

כבר בשנת 1881?
פולין  .1

מצרים  .2
תימן  .3

9. מהו הגפילטע פיש?
דג שלם שנהוג להגיש   .1

באירוסין של בני זוג
קציצת דג טחון מהמטבח   .2

הפולני
'ראש של דג' בסימני ראש   .3
השנה שנהוג להגיש אצל 

האשכנזים

מהי גזרת היתומים?  .10
גזרה חריפה בתימן,   .1
שלפיה כל ילד יתום 

חייב להתאסלם. היהודים 
ניסו להבריח יתומים 

יהודים ולהחביאם, ואחת 
הדרכים להתחמק מגזרת 

ההתאסלמות הייתה לחתן 
את הילדים בגיל צעיר

כך נקראה המציאות של   .2
הימים שאחרי השואה 

בפולין. ההרגשה הייתה 
שנגזרה גזרה משמיים 

שהעם היהודי יהיה יתום. 
כל יהודי היה יתום מאב או 

מאם ובדרך כלל משניהם 
חוק שהיה נפוץ במדינת   .3
אפריקה ולפיו אין זכות 

קיום ליתומים. הממשלה 
הרגה יתומים כדי שהעול 

של הטיפול בהם לא ייפול 
על הרשויות או על אנשים 
עובדים, והקהילה היהודית 

דאגה לאמץ כל יתום 
ולשלוח אותו למשפחה 

שדומה לו כדי שלא יגלו 
שהוא יתום

מה היה תחום התמחותם  .11 
של יהודי תימן?

בישול בשמן. השמן בתימן   .1
היה משהו מיוחד!

הצעירים עבדו בעבודות   .2
חקלאות, בעיקר של גידולי 

שיחים, והמבוגרים יצרו 
בזכוכית

בצורפות – בעיקר הגברים,   .3
וברקמה – בעיקר הנשים

12. אילו מהמאכלים שלהלן הם 
מאכלים אתיופיים?

אינג'רה, סחוג, שירו וצ'או  .1
צ'או, דורו, מלאווח ושירו  .2
צ'או, אינג'רה, דורו ושירו  .3

13. אילו מהמאכלים שלהלן הם 
אשכנזיים?

קניידלך, קרעפלך ומלאווח  .1
קרעפלך, גפילטע פיש   .2

וקוסקוס
קניידלך, קרעפלך וגפילטע   .3

פיש

אילו מהמאכלים שלהלן הם   .14
תימניים?

מלאווח, צ'ולנט וקוסקוס  .1
קובנה, ג'חנון ולחוח  .2

סחוג, פסטה וצ'או  .3

איזו עדה נותנת שלוש נשיקות   .15
בלחיים לאמירת שלום?

אמריקאים  .1
אתיופים  .2
בוכרים  .3



116117

באיזו עדה נהוג בבר המצווה   .16
שהסבתא נותנת את תכשיטי 

הזהב שלה לחתן האירוע?
מרוקאים  .1

בוכרים  .2
רוסים  .3

באיזו עדה במקור מכינים   .17
קוסקוס?

מרוקאים  .1
תוניסאים  .2

עירקים  .3

18. למה במערב לוחצים ידיים 
כשאומרים שלום?

פעם לא היה אפשר לסמוך   .1
על אף אחד, לכן לוחצים 
ידיים כדי להראות שלא 

אוחזים בנשק
יש להם ריח רע מהפה )כי   .2

הם אוכלים הרבה שום(, 
ולכן במקום נשיקה הם 

לוחצים ידיים
כדי לבדוק אם כדאי להכיר   .3

את האדם לפי הלחיצה

למה במערב מסירים את   .19
הכובע לפני נשים?

כדי שהנשים יראו איזה   .1
גבר מקריח ואיזה לא, ולפי 

זה יבחרו להן בני זוג
כדי שהנשים ישימו להם   .2

כסף בכובע לאחר תעלול 
שעשו

פעם האבירים היו צריכים   .3
להסיר את הקסדה מהראש 

לפני אנשים כדי לראות 
משהו, והמנהג פשוט נשמר 

כאות נימוס

מהו גונדי?  .20
מרק נענע של אשכנזים  .1

קובנה עוף בצבע צהוב של   .2
פרסים

דג סושי של רוסים  .3

21. לפני מאה שנים היכן חייתה 
הקהילה היהודית הגדולה 

ביותר? 
בפולין – כשלושה מיליון   .1

יהודים
בישראל היו כמיליון וחצי   .2

יהודים, כל השאר היו 
מפוזרים בעולם 

באמריקה – 5 מיליון   .3
יהודים 

22. כמה יהודים גורשו מספרד 
לאחר תקופת תור הזהב?

כ-50 אלף יהודים  .1
כ-160 אלף יהודים  .2
כ-200 אלף יהודים  .3

23. על פי מנהג הג'רבאים, מתי 
נערכת סעודת יתרו?

לפני שבועות וקבלת מתן   .1
תורה

זוהי סעודה שלישית   .2
בשבת שקוראים בה בפעם 

הראשונה על יתרו
ביום חמישי שלפני שבת   .3

פרשת יתרו

 "אנחנו מאמינים
בני מאמינים"
זהות דתית 3·2·1

רציונל

בפעולה הזאת אנחנו רוצים לגעת בעולם הדתי בנקודה הכי בסיסית שלו, 
באמונה בקב"ה ובקשר איתו.

הרבה  לפני  קצת  או  כדי  תוך  נמצאים  שהחבר'ה  היא  ההנחה  נקודת 
שאלות באמונה, התנגשויות בין שכל לאמונה, בין תורה למציאות, כפירה 
בהנחות יסוד. השאלות האלה יכולות להסעיר ולטלטל מאוד מצד אחד, 

ולהיות פתח לבירור ולהצמחת קומה חדשה של אמונה מצד אחר.

אנחנו רוצים לתת מקום לשאלות האלה, להציף אותן ולאפשר להן לנכוח, 
להראות ולהסביר שהן נורמליות ואפילו טובות, להוריד את רמת הפחד. 

כמו כן ניתן לחבר'ה אפשרויות וכלים להתחיל לברר ולענות לעצמם על 
השאלות, ואחת הדרכים הבסיסיות שנציג היא יצירת קשר טבעי ופשוט 

עם הקב"ה, קשר המאפשר בירור נוקב מתוך חיבור.

מטרות

החברים יציפו שאלות אמוניות מתוך עולמם הפנימי והחיצוני.  .1

החברים יקבלו לגיטימציה וכלים לעריכת דיון ובירור עמוק בסוגיות   .2
שהעלו.

החברים יתנסו בקשר בלתי אמצעי עם הקב"ה.  .3
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מתודות

הילד גדל 

1 מצורף קטע העוסק בצורך להתפתח בפן האמוני, לקדם  בנספח 
אותו כשמתקדמים בחיים ולא להשאיר אותו מאחור. אפשר לקרוא את 
ולנושא, לדבר על שחלק מבירור  הקטע עם החברים כפתיחה לפעולה 

הזהות שלנו הוא בירור האמונה, וזה פן שצריך להתקדם ולצמוח בו.

עונים על כיסאות

את  שאלו  המשחקים.  החברים  כמספר  כיסאות  שורת  העמידו 
החברים שאלות והם יצטרכו לענות עד כמה הם מזדהים עם השאלה: כל 
החברים עומדים על הכיסאות; צד אחד של הכיסאות מוגדר כ'בכלל לא', 
האמצע כ'חשבתי על זה אבל לא יותר מדי', והצד השני כ'שאלה שמאוד 
בלי  הרצף  על  ולהתמקם  לצד  מצד  לעבור  החברים  על  אותי'.  מטרידה 
ליפול. המתודה יכולה להציף שאלות וגם להראות להם עד כמה כולם 

מתמודדים עם השאלות האלה.

דוגמה לשאלה: איך מסתדרת תאוריית המפץ הגדול, שהמדע מאמין בה, 
עם תיאור בריאת העולם בספר בראשית? ראו שאלות נוספות בנספח 2.

אפשר להתחיל בשאלות קלילות, כמו: עד כמה אתם עייפים, רעבים, מי 
חשב לשים בגרויות בכיתה י' וכו', כדי להיכנס לאווירה.

שבטים מעורבים: אפשר להעמיד שתי שורות של כיסאות זו מול זו.  *

שאלה טובה!

אחד החברים יעמוד עם מקל מטאטא באמצע המעגל, יאמר שאלה 
אמונית שיש לו, ואם מישהו מזדהה עם השאלה הוא צריך לומר "שאלה 
טובה". מי שמחזיק במקל- עוזב, ומי שאמר "שאלה טובה" צריך להגיע 
לתפוס את המקל לפני שהוא נופל. כעת מי שמחזיק במקל יאמר שאלה 

שיש לו.

המתודה הזו טובה לשבטים שחבריהם מרגישים בנוח זה עם זה וישתפו 
בקלות בהתלבטויות ובשאלות. דרך נוחה לוודא שרמת השאלות תהיה 

גבוהה היא שאחד המדריכים יתחיל וישתף בהתלבטויותיו שלו.

חסידים מספרים

בנספח 3 מצורף סיפור. קראו את הסיפור עם החברים ועבדו איתם 
באמונה,  שאלות  לו  שיש  חסיד  כאן  מתואר  בסיפור.  שקורה  מה  את 
הוא כמעט כופר בשאלה האם יש אלוקים, והרבי מקוצק אומר לו שזה 
בסדר, שעצם השאלה מעידה על הקרבה ועל האכפתיות שלו, שהשאלות 
לגיטימיות וטובות. אפשר לערוך דיון: מה רצה הרבי מקוצק לומר לחסיד? 
האם לגיטימי שיהיו שאלות באמונה? מה זה מעיד על מי ששואל? מה זה 

אומר עלינו?

התבוננות

בחלק הזה אנחנו רוצים להראות לחברים שהשאלות שלהם נמצאות 
יש הרבה ספרים שעוסקים במתן תשובות  ויש להן תשובות.  במקורות 
עמוקות ומסודרות לבני נוער, וכמובן גם אתרים רבים. הכי טוב להשיג 
לפחות חלק מהספרים, ואם לא – להדפיס שו"תים מהאינטרנט )בנספח 

4 יש כמה אפשרויות(.

חלקו לחברים דפים ובקשו מכל אחד לרשום את השאלה שהכי מציקה 
לו. פזרו את הספרים ואת התשובות ברחבי החדר ותנו להם להסתובב 
ביניהם ולחפש בהם את השאלה שלהם. אפשר לעצור אחרי שמוצאים את 
השאלות ואפשר לתת יותר זמן ולאפשר גם לקרוא קצת תשובות, תלוי 

בסבלנות וביכולת הריכוז שלהם.

היה  איך  החברים  את  שאלו  אסיף:  לעשות  חשוב  לעצור,  כשמחליטים 
למצוא את השאלה שלהם במקור כלשהו, לראות שהתייחסו אליה.

פירוש  וכל  רש"י  כל  שאלות;  מהמון  בנויה  שהיהדות  על  איתם  דברו 
מתחילים מזה שחכמים לא הבינו משהו כמו שהוא נכתב בתורה וחיפשו 
לו הסבר. עודדו אותם לצאת ולחפש תשובות לשאלות שלהם, אם על ידי 
ישיר איתכם,  דיבור  או  הספרים שהבאתם, האתרים שהוצאתם מתוכם 

עם הקומונרית או עם אחד הבוגרים.

זאב  )הרב  לעצמך'  שתשיב  מה  'דע  תשובות:  במתן  שעוסקים  ספרים 
אינדיג(,  )דב  לטליה'  'מכתבים  אבינר(,  שלמה  )הרב  נא'  'שאל  קרוב(, 
'את ענת אנכי מבקש' )חנן פורת(, 'עיין ערך יהדות' )הרב חגי לונדין(, 

'מבקשי פניך' )שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין(. 
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אתרים:  

                ישיבה                                      חברים מקשיבים

התבודדות

בחלק הזה אנחנו פשוט רוצים להביא את החברים לדיבור פשוט עם 
ה'. חשוב מאוד להקדים ולומר שכל הדרכים טובות ולא חייבים לבחור 

דווקא דבר מסוים, ה' מקשיב לנו ואפשר להגיד לו הכול.

מצורפים בנספח 5 כמה שירים שיש בהם פנייה ישירה אל ה', קראו את 
המילים – זה מתוק. אפשר להשתמש בהם בכמה דרכים:

הדפיסו את המילים ותלו בחדר או העבירו בין החברים. בקשו שכל  א. 
אחד יבחר שורה שהוא מתחבר אליה וירשום בראש דף, ומשם ימשיך 

לכתוב הלאה לה'.

פינה  לבחור  אחד  כל  והנחו  לשירים,  הקישורים  את  לחברים  שלחו  ב. 
את  ישמיעו  והם  בו,  אותם  ופזרו  ורחב  פתוח  למקום  צאו  או  בחדר 

השירים לעצמם ברקע.

או  אליו  מתחברים  שאתם  השירים  מתוך  אחד  שיר  לבחור  אפשר  ג. 
בפעולה  אותו  להשמיע  אליו,  יתחברו  יותר  שהחברים  לכם  שנראה 
ולדבר עליו יחד. דברו על המקום שממנו מדבר הכותב, אילו רגשות 
הוא מביע, איך הוא פונה לה'. מתוך הדיבור אפשר לחלק דפים ולתת 

להם הזדמנות להתנסות בעצמם.

תפילה על הספקות

פשוט  להתפלל;  אפשר  הספקות  על  גם  ביהדות,  דבר  כל  על  כמו 
בלב  האמונה  את  ליישב  הספקות,  את  להתיר  לנו  שיעזור  מה'  לבקש 

ולשמוח בו.

מצורפת בנספח 6 תפילה מתוך ליקוטי תפילות של ברסלב.

אפשר לצלם ולחלק לחברים, ולקרוא כולם יחד בקול או שכל אחד יקרא 
לעצמו בלחש.

אנחנו מאמינים בני מאמינים - נספחים

נספח 1 

קטע

לו  שיהיו  פשוטים,  בטעמים  אוכל  שלו,  במידה  בגדים  מקבל  קטן  ילד 
מסודרת.  ברורה,  פשוטה,  לו.  שמתאימות  במידות  אמונה  וגם  נעימים, 
כשילד גדל וגדלות מידות גופו קונים לו בגדים גדולים יותר, שיתאימו 
חדשות  מנות  ומתווספות  משתכלל  אוכל  שהוא  המזון  גם  שלו.  למידה 
שהוא אוהב ויכול לאכול. גם השכל גדל, ואתו הדרישה ליכולות למידה 
וריכוז גבוהות יותר. ומה עם האמונה? גם אותה צריך להגדיל. השכל גדל, 
הרגש התפתח, עכשיו צריך גם את האמונה להגדיל ולשכלל כך שתתאים 
חייבים  שריר,  כמו  היא  האמונה  אליהן.  הגיע  שהילד  החדשות  למידות 
תמיד להמשיך ולפתח אותה, להמשיך ולקדם אותה, אחרת חס וחלילה 

היא עלולה להתנוון, ובטח לא להתאים לגודל האדם.

הרב קוק כותב בספר אורות "אמונת אלהים מאשרת את בני האדם רק 
כפי אותה המדה שהגדולה האלהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב 
שלהם, שהוא ראוי לכך. אז מאירה הנשמה מאור העליון על ידי הדבקה 
והמעשים  הדעות  ההרגשות,  וכל  החיים,  לחיי  שלמה  ודעה  באהבה 

מתעדנים."

האמונה מאירה באדם, נותנת לו כוח ואושר, כשהוא משתמש ביכולות 
החקירה והלימוד שלו כדי להעמיק בה, לפתח אותה וללמוד אותה. 

נספח 2

איך מסתדרת תאוריית המפץ הגדול, שהמדע מאמין בה, עם תיאור   -
בריאת העולם בספר בראשית?

למה לה' אכפת מכל דבר קטן שאנחנו עושים?  -

איך יודעים שמה שכתוב בתורה היה באמת?  -

מי אמר שיש אלוקים?  -
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אם היהודים הם העם הנבחר, איך זה שה' נתן שיהרגו בהם כל כך   -
הרבה?

איך זה יכול להיות שיש אנשים ממש צדיקים שרע להם בחיים ורשעים   -
שהכול הולך להם טוב?

למה יש רע בעולם?  -

איפה ה' היה בשואה?  -

אומרים שאנחנו בהתקדמות ובדור של משיח, אבל זה לא נראה ככה   -
כלפי חוץ. מה נכון?

איך יכול להיות שיש מחלוקות בין רבנים, הרי אמורה להיות תורה   -
אחת?

איך יכול להיות שיש רבנים שעושים דברים לא טובים?  -

איך מצליחים להתפלל בכוונה?  -

למה בכלל קבעו תפילות בנוסח קבוע? זה מוריד את כל ההתרגשות  -

נספח 3

'את ענת אנוכי מבקש', חנן פורת

חסידים מספרים:

חסיד אחד בא אל הרבי מקוצק.

"רבי" התאונן "אנוס אני להרהר ולהרהר ואין לי מנוחה".

"מהו" שאל הרבי "שאתה אנוס להרהר בו?"

"אנוס אני להרהר האם באמת יש דין ויש דיין".

"ומה אכפת לך?"

" מה הרבה שח! וכי מה יהא אכפת לי?!"

" אם אכפת לך כל כך", אמר הרבי "הרי אתה יהודי טוב, ויהודי טוב ראשי 
להרהר, לא יפגע!"

נספח 4

אבל  אמונה,  בנושאי  מהאינטרנט  ותשובות  לשאלות  דוגמאות  ארבע 
אפשר ורצוי להיכנס לאתרים ולהוציא מה שרלוונטי לשבט שלכם!

חברים מקשיבים

שאלה

שלום רב.

נעים מאוד קוראים לי בתאל ואני בת שירות במחלקת סרטן ילדים. לפני כמה 
שבועות איבדנו במחלקה בחור בן 16 וחצי שהיה הרבה יותר מסתם מטופל 

בשבילי, הוא היה כמו אח קטן וחבר ממש טוב וקרוב...

ידענו שהוא הולך למות ופה מתחילה הבעיה שלי.

לשאלות  התשובות  כל  את  מכירה  אני  באולפנה.  שלמד  מאמין  אדם  אני 
לי לקבל את המציאות שקיימת אצלי  עדיין קשה  ועם זאת  שיש  האמוניות 

עכשיו.

אני שואלת למה הוא היה צריך למות? כי הוא סבל מספיק וכי הוא היה צדיק 
או ככה הקב"ה החליט.

למה הוא היה צריך לסבול? יסורים מטרתם לכפר על עוונות וכו וכו.

ועם זאת עדיין אני מרגישה סדק באמונה, כי באמת האמנתי שהוא יצא מזה.

והיום חבל שסתם האמנתי בנס, כי היום קשה לי ממש.

תודה רבה על עזרתכם

תשובה

שאלה גדולה שאלת.

קטונתי מלפתור את חידת המוות, גדולים מאיתנו ניסו להבין, למצוא נחמה.

יעקב אבינו, שוודאי אין לנו ספק באמונתו, לאחר שנודע לו על "מות" יוסף בנו 
ַוֹּיאֶמר  ְלִהְתַנֵחם  ַוְיָמֵאן  ְלַנֲחמֹו  ְוָכל-ְּבֹנָתיו  “ַוָּיֻקמּו ָכל-ָּבָניו  והתאבל עליו, כתוב: 
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ִּכי-ֵאֵרד ֶאל-ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה". גם הוא לא מצא מנוח לנפשו והודיע כי יקבר 
עם אבלו.

גם אני בעצמי כואבת ומתגעגעת לאהוביי שהלכו בטרם עת, יחד עם זאת, 
אני יודעת כמה דברים.

-אני יודעת שיש בורא ומשגיח לעולם. והרי גם את – הנה הנשמה שלך צועקת 
ולא  אל ה' כשקורה דבר כזה. אילולא היית מאמינה היית נשארת בצערך 
מפנה שאלות קשות לאף אחד! אך הנשמה שלך זועקת, שואלת. את מי? את 
ה' יתברך. כי את יודעת שהוא שם, ומאזין, ולכן את מדברת איתו. זה שקורה 
אסון נורא שכזה, אינו מבטל את קיום ה'. הוא מעורר קושיות, שאלות, תהיות, 

אך האם הוא חזק מספיק בכדי להוכיח שה' איננו?

-אני יודעת כי העולם הוא טוב. אני מסתכלת אל המציאות. אל אותה מציאות 
שיש בה כל כך הרבה קשיים ואסונות. והנה – רובה טובה! רוב חיינו טובים 

ומתנהלים בטוב. באופן יחסי, רב הטוב על הרע.

-אני יודעת כי ה' רוצה בטוב- הרי כל התורה אותה שלח לנו ה' כדי להדריך 
אומר  זה  חסד.  אנשי  להיות  טובים.  להיות  אותנו  מדריכה   – בחיינו  אותנו 
שהקב"ה רוצה בטוב. המוות תמיד מוצג בה כחסרון, כמשהו עצוב, סוף. זאת 
אומרת המוות אינו אידיאל. הוא אכן חיסרון בעולם הזה. הקב"ה אינו רואה 
בו ברכה. אנו הרי מתפללים לתחית המתים. כמובן שהכל לטובה במבט הכללי 
של ה', אך בוודאי שהדרך להגיע לטובה הזו היא קשה לנו, עם זה אין וויכוח. 
הרי אם נראה אדם רוקד על קבר אימו בטענה שהכל לטובה נחשוב שהוא 

משוגע ובצדק. אנו הרי מצווים להתאבל.

זאת אומרת –

יש אבל, יש צער עמוק, יש כאב גדול מנשוא.

יש אמונה בה’.

יש את שניהם.

השילוב שלהם מעורר שאלות, תהיות, קושיות. אך הוא לא חזק דיו כדי לבטל 
את מציאות ה'.

לצערי, אין בידי תשובה אמיתית לתת לך. אך עיצה – כאבי את הכאב, כי הוא 

כואב. התגעגעי כי הגעגוע גדול.

אך יחד עם זאת, נסי להתנחם בכך – שיש סיבה ויש השגחה. אותו בחור 
שהכרת, לא סיים את חייו באופן מקרי. יש מי שמכוון, יש מי שדואג ומשגיח.

ויש מי שמשגיח עליו גם עכשיו. יש בכך אולי מעט נחמה.

למצוא דרכים  בחיים.  לבחור  הימים של הכאב,  לאחר  לך,  מציעה  אני  עוד 
שיעזור לך להמשיך ולא לשקוע באבל.

קודם כל להמשיך בשגרה ולתפקד. זה מה שמחזיק אותנו עם הראש מעל 
המים.

אפשר גם למצוא דרכים לעילוי נשמתו – להתפלל או לעזור למשפחתו בהנצחתו.

אשרייך שאת משרתת בשירות כל כך חשוב ובעל ערך. שירות שהמחיר האישי 
שאת משלמת בו הוא רב. אך כך גם הטוב שאת מעניקה בו, והשכר שתקבלי 

בעז"ה.

ולסיום – חשוב מאוד לדבר עם הממונים עלייך והמלווים אותך. אני מתארת 
לעצמי שבמקום כמו שלך יש מי שאמור לסייע לבנות השירות במקרים כאלה. 
רב? רכזת? ואם אין – השמיעו קול ובקשו. אתן לא אמורות להתמודד עם 

זה לבד.

המשיכי לעשות חיל בכל אשר תפני,

ושיהיו שמחות בעז"ה!

כאן אם צריך,

שמרית. 



126127

שאלה

שלום, קודם כל ממש תודה על העזרה!

בעיקרון יש לי את כל הסיבות להאמין שה' קיים ושהוא עוזר לנו והכל. וזה 
מאוד הגיוני מבחינה שכלית, אבל יש פעמים שלדוגמה אני מתפללת ומסיימת 
את התפילה במין תחושה לא נעימה שאף אחד לא הבטיח לי שה' באמת שומע 
או עוזר. ובכלל – יש פעמים שאני ממש מרגישה שכאילו אין ה' למרות שכל 
המציאות מראה שפשוט לא יכול להיות שה' לא קיים. הספקות האלה ממש 
לא נותנים לי מנוח כי אני לא יכולה אפילו להתפלל כשכל התפילה אני תוהה 
לעצמי אם יכול להיות שאני מדברת לקיר. אני באמת רוצה שתהיה לי אמונה 
חזקה בה' ששום דבר לא יזיז אותי ממנה, אבל איך גורמים לזה לקרות? אני 
לא יודעת איך להתמודד עם הספקות שיש לי כי אלו רק תחושות, לא חוסר 
בסיבות שכליות. אשמח אם תוכלו לעזור קצת. וחוץ מזה- יש ספרים שממש 
מסבירים על האמונה בהרחבה שיוכלו לעזור לי? אם ידוע לכם על ספר כזה, 

אשמח מאוד שתמליצו לי עליו. וממש תודה!

תשובה

אהלן!

קודם כל תודה על התודה! זה משמח וכיף לנו.

דבר שני, אני חייבת לציין, שעצם זה שאת שואלת, כבר מראה על אמונה. כי 
אם לא היית חושבת שיש סיבה בכלל לברר, שאין אלוקים וזהו, בוודאי לא 

היית שואלת. עצם זה שאת דנה עם עצמך בעניין זה כבר דבר חשוב. 

למעשה, במובן מסוים, ככה בונים את האמונה, שואלים, ומבררים. הרי האמונה 
של ילד בגן שונה מאמונה של ילד בכיתה ו', ואמונה של ילד בכיתה ו' שונה 
מאמונה של ילד בכיתה י"א. ואני מקווה שזה ימשיך. וזה ממשיך... כשגדלים 
והחיים נעשים מורכבים יותר, גם הצורך לבירור הוא גדול יותר, וזה סימן טוב!!! 

כמו  ותשובות.  שאלות  ותשובות,  משאלות  בנויה  שהאמונה  אומרים  בכלל, 
מדרגות. כל פעם שאתה מוצא תשובה אתה עולה מדרגה; עם הזמן אתה 
ונתקל ב'קיר' – המדרגה הבאה.  מתרחק מקצה המדרגה, שוכח שעלית, 

השאלות הבאות. ואז צריך שוב לעלות...

לפי מה שכתבת, עשית איזשהו בירור שכלי, מצאת הוכחות שדי מניחות את 
הדעת, אבל... אבל את מרגישה שחסר לך משהו.

הרב קוק אומר לנו ש"האמונה אינה לא שכל ולא רגש..." מה היא כן? משהו 
שהוא גם זה וגם זה. או בעצם לא זה ולא זה. או בעצם... הכי טוב שתקראי 
בעצמך. מאמרי הראיה, מאורות האמונה. קישור לויקיטקסט )העברית היא כמובן 
של תקופת הרב קוק. בערך מאה שנה אחורה(. כשאני חושבת על אמונה, אני 
חושבת על משהו שהוא גם וגם. מן סינתזה כזאת שהשלם גדול מסכום חלקיו.

אז שוב, לפי מה שכתבת, את הצד של השכל יש לך. חסר לך משהו, שכנראה 
הוא יותר קשור לרגש. רגש זה דבר חמקמק, בא והולך, בלי באמת לשאול 
אותנו. יש אפשרות לנסות לעורר אותו, זה לא קל, ולכל אחד משהו אחר "עושה 
את זה", יש כאלה שטיולים ונוף מהמם גורמים להם להתרגש ולהגיד "וואו, 
מה רבו מעשיך ה'", אחרים שמוזיקה עושה להם את זה, יש כאלה שדווקא 
הלימוד, עמל של תורה, עוזר להם גם להרגיש יותר... יש כאלה שליצור דברים, 
יש כאלה ששיחה של רב. לכל אחד משהו אחר. רק את יודעת מה יכול לעזור 

לך להרגיש ולהתחבר לה’.

האירועים,  בהשתלשלות  בנצח,  משהו  זה.  את  עושה  היסטוריה  למשל  לי 
את  מישהו.  שם  שיש  בשכל(  להבין  תמיד  לא  אם  )גם  להרגיש  לי  גורם 
זה  פעמים  הרבה  אבל  קל,  לא  וזה  שלך.  הזה  המשהו  את  למצוא  חייבת 
שלצאת  כאלה  יש  מאוד.  בו  שטובים  או  לעשות,  שאוהבים  למשהו  קשור 
כאלה  יש  הבריאה.  פלאי  ה',  מעשיך  רבו  מה  זה;  את  להם  עושה  לטבע 
 שללמוד איזה פיסקה טובה, או להתפלל מכל הלב, יוצר את החיבור הנפשי. 

יש היום המון ספרים על אמונה. אני אוהבת את דע מה שתשיב לעצמך / 
הרב זאב קרוב, ואת איש האמונה הבודד של הרב סולובייציק – ספר מעולה!. 
יש את שאל נא, של הרב אבינר שעונה גם על שאלות באמונה. יש גם המון 

ספרונים כאלה של לימוד יומי, שמתאימים לנוער ומחזקים באמונה. 

ועוד נקודה חשובה. ה' שומע, אבל לא תמיד עושה מה שביקשנו. אנחנו צריכים 
לסמוך עליו )וגם זה רגש בעצם( שהוא עושה את מה שהכי טוב לנו. גם אם 
אנחנו לא ממש מבינים. גם הבת שלי לא מבינה תמיד למה אני לא מרשה 
לה או לא מקשיבה לה. בשבוע שעבר היא אפילו פרקה את היד כשניסתה 
לברוח, להפסיק לתת לי יד ולרוץ לכביש. הרופא שבדק אותה אמר לי שעשיתי 
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בדיוק מה שצריך לעשות, ושהוא מקווה שלא אפחד להחזיק אותה חזק גם 
בפעם הבאה שהיא תנסה לברוח לכביש. )היד הוחזרה למקום. הילדה בסדר 
ב"ה.( ה' הוא כמו אבא שלנו. כמו שהבת שלי לא הבינה למה אני לא נותנת 
לה את מה שהיא רוצה )לרוץ לכביש(, ולמה היא עוד מקבלת משהו כואב 
)כדי להציל אותה(, ככה גם אנחנו לא תמיד מבינים למה לא קיבלנו את 
מה שרצינו, ולמה ה' מכאיב לנו. אבל אנחנו צריכים לסמוך עליו שזה לטובתנו.

בהצלחה רבה!! 

מוריה ורננה

אתר ישיבה

שאלה

שלום,

האדם  של  מהצלע  והאישה  מהעפר  נברא  שהאדם  רשום  בתורה 
תופעות  ישנם  כי  ייתכן  איך  אמירה.  באמצעות  ברא  ה’  החיות  ואת 
מהם. שונה  בצורה  אותנו  ברא  ה’  מלכתחילה  אם  לבינם,  בינינו   דומות 
כמו למשל בתופעה הנקראת "עור ברווז". בנוסף העצב בצוואר של הג’ירפה 
אפשר להסביר רק לפי האבולוציה לפיה זה שריד קדום מהתקופה שהחיים 

היו רק במים.

אודה לתשובות והכוונות 

תשובה

שלום וברכה, וסליחה על העיכוב.

ראשית, יש לדייק: התורה פותחת בשני תיאורים שונים של הבריאה. בתיאור 
הראשון של שבעת ימי בראשית נבראו כל הנבראים על ידי אמירה, הן בעלי 
החיים והן האדם 'ויאמר אלהים נעשה אדם' )בראשית א כו(. בתיאור השני 
נבראו הן האדם והן בעלי החיים על ידי יצירה )בראשית ב פסוקים ז, יט(. 

בתיאור הראשון נבראו בעלי החיים תחילה, ובתיאור השני – האדם.

הבדל זה הוא צוהר להבדלים רבים מאוד בין שני התיאורים, בכל קנה מידה 
אפשרי. לדוגמא: בראשון – שמים נבראו תחילה, בשני – ארץ נבראה תחילה. 
בראשון נבראה הבריאה בששה ימים, ובשני ביום אחד )או לפחות ברצף אחד, 
לא מוזכרת בו כל חלוקה לימים(. בראשון הכל טוב, בשני יש גם מציאות של 
רע. בראשון יש משמעות לבריאה )"כי טוב"( עוד לפני בריאת האדם, ובשני 
הבריאה תלויה באדם )"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ... ואדם אין לעבוד 

את האדמה".

בראשון  שם(.  הושם  שהאדם  לאחר  רק  מוזכרת  עדן  שבגן  הצמחייה  גם 
האדם רודה בבריאה ומושל בה, ובשני יש לאדם תפקיד 'לעבדה ולשמרה'. 
יש  השני  בתיאור  ואילו  אלוקים',  'צלם  היא  האדם  מהות  הראשון  בתיאור 
באדם גם 'נשמת חיה' וגם 'עפר מן האדמה'. בראשון האיש והאשה נבראו 
'ה'  ובשני  נברא תחילה. בראשון מוזכר רק שם אלוקים,  ובשני האיש  יחד, 
כל  )לא מתוארות  לבריאה  שנמצא מחוץ  כמי  ה' מתואר  אלוקים'. בראשון 
פעולות של ה' מלבד אמירה – הוא אמר ויהי(, ובשני ה' נוכח בבריאה ופועל 
בה )ויטע, וישם, וכו'(. בראשון אין כל תקשורת בין חלקי הבריאה, ואילו בשני 

יש. ומה שכתבתי אינו אלא קצה הקרחון.

כיון שהיריעה קצרה, אפנה אותך בסוף התשובה לסדרת שיעורים בנושא. כאן 
אכתוב בקיצור כיוון שכתבוהו רבים, והוא שבתיאור הבריאה התורה כלל אינה 
עוסקת בסדר כרונולוגי-פיזי של הבריאה, אלא התורה מתארת את המשמעות 
הרוחנית של הבריאה, ומשמעות זו כוללת התייחסות לאינספור שאלות: מה הוא 
היחס בין אלוקים לבריאה? מהו תפקיד האדם? מהו יחס הבריאה והאדם? 
מהו היחס בין האיש לאשה? וכו' וכו'. אין בידי כל אפשרות להאריך בדבר 
במסגרת תשובה באינטרנט, אך אוכל לכתוב דוגמא אחת. כאמור, בתיאור 
הבריאה הראשון מתואר כל יום של בריאה כעומד בפני עצמו, ואילו בשני הכל 
סובב סביב האדם. למדנו מכאן שיש שתי משמעויות לכל דבר בעולם: משמעות 
אחת עצמית, וכך למשל לצמחים יש חשיבות שעומדת בפני עצמה בלי קשר 
לשימושו של האדם, ומשמעות שניה שבה כל הנבראים הם חלק מעולמו של 

האדם. כתבתי בקיצור וברמז.

לאור עיקרון זה שהתורה כלל אינה מתארת את סדר הבריאה הטכני, מובן 
כי אי אפשר ללמוד מתיאור זה התייחסות לשאלה הפיזיקלית-ביולוגית אודות 
אופן בריאת בעלי החיים והאדם. דומה הדבר לתיאור התורה 'ונתתי מטר 
ארצכם בעתו', שאינו עוסק בשאלה מהם האמצעים הטבעיים שעל ידם ה' 
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נותן את המטר )הגשם, השמש המאדה את המים וכו'( אלא במישור הרוחני 
שבו ה' מסובב את כל הסיבות לירידת המטר.

שמבחינה  נחליט  אם  המדעית.  במסגרת  נאמרה  האבולוציה  תאוריית 
בשל  רק  אותה  לבטל  שאין  הרי  מבוססת,  הינה  זו  תאוריית  מדעית 
עוסקת  אינה  התורה  כאמור  מעפר:  האדם  את  יצר  שה'  התורה  תיאור 
שעפר  בהחלט  יתכן  חֹול;  מתאר  אינו  ש'עפר'  וברור  פיזיקליים,  בתיאורים 
נוצר  זה  ומעולם  החיים,  בעלי  את  גם  הכולל  החומרי,  לעולם  ביטוי  הוא 
פתאומית.  בדרך  ובין  הדרגתית  התפתחות  של  בדרך  בין   –  האדם 

להעמקה בשני תיאורי הבריאה, ניתן לעיין בקישור:

http://www.yeshiva.org.il/midrash/video/12147

וכן בשיעורים הסמוכים לו.

בהצלחה

יעקב

שאלה

שלום הרב!

יש לי שאלה בקשר ליחס של השם אלינו. מראש יתכן ואשמע אגואיסטית, יהירה 
או חצופה אבל בכל זאת העניין מסקרן אותי ואני מוכרחה לשאול.

יש אנשים שגורמים לנו רע, ואז מקבלים טובות הנאה מאלוקים ויוצאים בלי שום 
עונש, בעוד אנחנו סובלים יסורים. הם ממשים את עצמם ומתקדמים בחיים, כי 
לפוגע תמיד יותר קל מלנפגע, וזה לא פשוט לראות את עצמך לא ממומש, בעוד 
אלה שפגעו בך, משיגים את כל מה שאתה מעוכב בו. איך אפשר להסביר את 

זה? למה השם עושה את זה?

ואין  והצלחה  אהבה  שלי  ל"אוייב"  איחלתי  כבר  שלי,  הפרטי  במקרה 
בי  עולות  לפעם  מפעם  בעצמי,  מביטה  כשאני  אבל  בו,  קנאה  שום  לי 
מגיע? לא  לי  למה  של,  הבנה.  לחוסר  לבסוף  אותי  שמביאות   מחשבות 

תודה מראש וכל טוב.

תשובה

שלום וברכה, וסליחה על העיכוב.

הדרך  להיפך,  בדיוק  יהירה.  או  אגואיסטית  נשמעת  אינה  כלל  שלך  השאלה 
לאמונה עמוקה עוברת דרך שאלות, ובלעדיהן האמונה נשארת ברמתה השטחית. 
על משה רבנו אומרת הגמרא ששאל מדוע לעתים הצדיק סובל והרשע מצליח, כך 
שאל חבקוק 'מדוע דרך רשעים צלחה, שלו )מלשון שלוה( כל בוגדי בגד', ועוד.

היסוד לכל הוא ההבנה ש'משפטי ה' אמת, צדקו יחדיו' – יש מפרשים פסוק זה 
שכאשר רואים את משפטי ה' 'יחדיו', כלומר את התמונה השלמה, ניתן לראות 
כיצד הם צודקים ואמיתיים. אולם נקודת המבט שלנו היא הרבה פעמים חלקית: 
היא לא כוללת כל הדורות, היא לא כוללת את כל מעשיו של האדם, היא לא 
כוללת את כל צפונות ליבו של האדם, וכו'. לפעמים למי שפגע בנו יש זכויות 
רבות מכיוונים אחרים, לפעמים ה' מאריך אפו וממתין בסבלנות עד שהפוגע ישוב 
בתשובה, לפעמים מה שנראה במבט קצר טווח טוב – אינו באמת טוב, וכו' וכו’.

ולהודות שאיננו מבינים תמיד את הנהגת ה'.  מותר בהחלט להישאר בשאלה 
אחרי הכל, אך טבעי הוא שדרכי ה' – שברא את העולם כולו, את נפש האדם 
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האינסופית ואת מרחבי היקום – יהיו לפעמים לא מובנים לנו...

הרבה פעמים נכון 'לתרגם' את השאלה ששאלת לשאלה מקבילה המתמקדת 
באדם: כיצד אני בוחר לתת משמעות ליסורים? כיצד אני בוחר להתקדם, או 
לבנות כוחות חדשים, על ידם? מה אני יכול ללמוד מהאתגרים הללו? לפעמים, 
כשנענה על השאלות הללו ונכוון את המשך חיינו בהתאם לכך, נקבל תשובה גם 

לשאלה הראשונה. 

בנו,  תלויה  רוצים  שאנו  במה  מצליחים  שאיננו  הסיבה  לפעמים   – נוסף  מכיוון 
ואנו צריכים לקבל הדרכה מתאימה. כמובן שלשם כך אנחנו צריכים לבדוק 
מבחוץ.  התמונה  לראות  שיוכל  נוסף,  אדם  עם  יחד  לפעמים  עצמנו,  את 
ה’. ביד  הוא  והעיכוב  ביותר,  הטובה  בצורה  הכל  עושים  שאנו  יתכן   כמובן, 

כל טוב, ובעזרת ה' שיהיו רק בשורות טובות!

נספח 5 

הניסיון הזה, ישי ריבו

 הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה 
 הוא רק נראה תמים נחת עלי אימים 

 הניסיון הזה עדיין לא מרפה 
 זקוק לקצת עזרה לקצת הרבה רחמים 
 קלות הראש הזאת עלתה לי לא פחות 

 עכשיו אני אובד דרכים אובד עצות 
 אין לי פתחון פה ולא פתרון לב 

 מודה בפה מלא 

 אז תן לי יד הושט לי יד 
 כי אני לא יכול עם זה יותר לבד 

 אנא אלי שמע קולי 

 ותן לי את הדעת להבין הכול 
 כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת 

לשנות ולשפר ולתקן

	  

אבא, אביתר בנאי

 אבא, אני רוצה לעמוד מולך 
 להאמין שאתה אבא טוב 

 אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי 
 ככה סתם אבא טוב 

 אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי 
 שלמסע הזה יהיה סוף טוב 
 שכל מה שאני עובר בדרך 

 יהפוך חולשה לעוצמה גדולה 

 אבא, אני רוצה לחזור אליי 
 למצוא אותך שם איתי 

 במקור שלי אני טוב גמור, אבא 
 ושם אני מאמין בעצמי 

 יונתי בחגווי הסלע 
 השמיעיני את קולך 

 תשירי לי שיר חדש, חדש 
שיאיר ליבי ואת מיתרי.
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אייכה, שולי רנד 

 ריבונו של עולם אם נדבר גלויות 
 לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות 

 אנה מפנך אסתתר?
מה אטען מה אצטדק מה אדבר?

 חנון ורחום הן לפניך גלוי 
 כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי 

 נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת 
השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת 

 קולות מהעבר לוחשים לי לעצור 
 אבל אני מוסיף בחושך לחתור 

 ושואל ומבקש, אייכה?!

 אותו זקן וכסיל שולח בי חיצים 
 אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים 

 נשמה קדושה אל נא תבכי שבורת כנף 
 הן תעידי עליי כמה הייתי נכסף 

 כשסודות מהעבר פקדו עליי לעצור 
 אבל אני מוסיף בחושך לחתור 

 ושואל ומבקש, אייכה?!

 בסופו של יום הן אפלט אל החוף 
 האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף 

 ואז אצעק ואצטדק ואספר 
 איך בחושך הזה הייתי חותר 

ושואל ומבקש וכוסף! אייכה?!

	  

אנה אפנה, ארז לב ארי

 אני רודף אחר חוקיך, מחד 
 מאידך תשוקתי אותי רודפת.

 בוש ונכנע אבוא בשעריך.
 והלילות הארוכים והבדידות והשנים,

 והלב הזה שלא ידע מרגוע.
 עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים.

 לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות בי 
 איכה אברח, איך לא אפנה?

 בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה 
 בין הימים ההם לזמן הזה.

 בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה.

רודף אחר חוקיך, מחד 

 מאידך תשוקתי אותי שורפת 
 עזה כמוות איומה כנדגלות 

 הלילות הארוכים והבדידות והשנים 
 והלב הזה שלא ידע מרגוע 

 עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים-השיבני!

לאן אלך, אנה אפנה...
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אבא יקר, להקת עלמא

 אב הרחמן, אבא יקר 
 תן לי את הכוח לעמוד בניסיון הזה 
 בבקשה ממך תפקח בי את העיניים 

 לא אוכל בלעדיך יותר 
 אבא יקר תעזור לי לראות 

 שיש בי את האומץ להעז ולעשות 
 פחדים ועוצמה יכולת פשוטה 

 לקחת אחריות אני ואתה 

 כדי לעבור את הגבול הדמיוני שהמצאתי 
 אני חייב חייב להיות אמיתי 

 ואם אין אצלי אמת אין אמונה 
 וזה כואב כואב לי אבא יקר 

 אבא יקר כשאפתח את עיניי 
 תראה לי שהכול עוד פתוח לפני 
 שאני עוד בפנים ואתה עוד קיים 

 שכל יום אוכל להתחיל מחדש

 כדי לעבור את הגבול הדמיוני שהמצאתי
 אני חייב חייב להיות אמיתי

 ואם אין אצלי אמת אין אמונה
 וזה כואב כואב לי אבא יקר

 אתה לימדת אותי לקרוא לך דווקא מן המצר
 עכשיו אני עומד כאן בוכה לפניך ענני במרחב

 לא אמות כי אחיה ואספר מעשי-יה
אני לא מתכוון לוותר לך הפעם אב הרחמן

	  

 ממך עד אליי, חנן בן ארי 

 אני צב ללא בית / הסרת מעליי קורת גג 
 דג ללא מים / מחפש אותך ולשווא 

 מר כמו יין / לכוד כארי בסורג 
 עב מזיל מים / אני אפילו לא נרטב 

 ברחתי ממך עד אליי – ולא מצאתי כלום 
 עומד בפתח הדלת, עוד לא מעז לדפוק.

 סתיו בעיניים / אני מתהלך כנווד 
 על מצחי אות של קין / מחפש אותך ולשווא.

 בשדה בינתיים / אתה מחופש לפשוט עם 
 בלי גלימה בלי שמיים / אל מסתתר, נעלם.

 ברחתי ממך עד אליי – ולא מצאתי כלום 
 אתה מעבר לדלת, מתאמץ לשתוק.

 אל תסתר פניך ממני, תקוותי היית,
 כי חולת אהבה אני, אל תסתר פניך.

 ברחתי ממך עד אליי – ולא מצאתי כלום 
 עומד בפתח הדלת, עוד לא מעז לדפוק 
 ברחתי ממך עד אליי ולא מצאתי כלום 
שואג בפתח הדלת, אתה יוצא פתאום.
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הראיני נא, הרב רז הרטמן 

הראיני נא את רוחניותי

הראיני נא את נקודתי

נקודתי הפנימית

הראיני נא את זיווגי

הראיני נא את חצייה השני של 
נשמתי

רוצה לעובדך, לעובדך

ולהתקרב אליך

בשמחה ובטוב לבב ובאהבה

הראיני נא את ברכתי

הראיני נא את סגולתי

מתנת ידי

הראיני נא את ניגוני

הראיני את שירתי

כל זמרתי

רוצה לעובדך...

הראיני נא את מלכותך

הראיני נא את שלטונך

עוז יד ימינך

הראיני נא את שכינתך

הראיני נא את זיו הודך

נהללך

רוצה לעובדך...

הראיני נא את המשפחה

הראיני נא חבריי
הראיני נא את נשמת האומה

עולם שלם מבקש את ה'

רוצה לעובדך...

	  

תעיתי כשה אובד, הראל טל

 תעיתי כשה אובד בקש עבדך

 ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך
 לא רוצה פה שום דבר אחר מלבדך

 ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך
לא רוצה פה שום דבר מלבדך
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נספח 6

תפילה על הספקות מתוך 'ליקוטי תפילות'

ְוָתִביא  ַלח  ְוִתְשׁ נּו  ּוְתַזֵכּ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְתּ ֶשׁ ֲאבוֵֹתינּו  ֵואלֹקי  ֱאלֹקינּו  ד'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצוֹן  ְיִהי 
ל ָהעוָֹלמוֹת ֵמראׁש ְוַעד סוֹף  ה ִעם ָכּ ל ָהעוָֹלם ַהֶזּ ן ָכּ יַח ִצְדֵקנּו ִויַתֵקּ ָלנּו ְמֵהָרה ֶאת ְמִשׁ
ן  לוֹם, ִויַתֵקּ ֲעֶשׂה ַרֵחם ָעָליו ְוָעֵלינּו ּוְתִביֵאהּו ְמֵהָרה ְלָשׁ ֶזה ָהעוָֹלם ַהַמּ ם ָבּ ָלּ לּוִיים ֻכּ ְתּ ֶשׁ
ה  תוָֹרֶתָך ְוִנְזֶכּ נּו ְבּ ח ֵעיֵנינּו ְוִלֵבּ י ְוִיְפַתּ ַעת ָהֲאִמִתּ ִתּקּון ִנְפָלא ְונוָֹרא, ְוָיִאיר ָלנּו ַהַדּ ַהּכל ְבּ
ְעָיא  ֵאר ָלנּו ׁשּום ָסֵפק ְוִאיַבּ ָתן, ְולֹא ִיָשּׁ ְרָין ַוֲאִמָתּ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ֻבּ ל ִדּ ַעל ָידֹו ְלָהִבין ָכּ
ל  ְׂמָלה ַוֲאִפּלּו ָכּ ִשּ רּור ָלנּו ַכּ ל ִיְהֶיה ָבּ יֵני ְוַדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ַרק ַהֹכּ ֶרְך ִמִדּ ין ּוְבׁשּום ֶדּ ׁשּום ִדּ ְבּ
ם  ָלּ ֻכּ ָהִראׁשוִֹנים,  יִקים  ִדּ ַהַצּ דוֵֹלי  ְגּ ֵאֶצל  ְוָסֵפק  ֵתיקוֹ  ְבּ ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ֵפקוֹת  ְוַהְסּ ְעיוֹת  ָהִאיָבּ
ֵפקוֹת  עוָֹלם, ֵהן ַהְסּ ָבּ ֵפקוֹת ֶשׁ ל ַהְסּ ּכוֵֹלל ָכּ יקוֹ ֶשׁ ן ֶאת ַהֵתּ ִיְפׁשט ִויָבֵרר ְויוִֹדיַע ָלנּו, ִויַתֵקּ
ָהֵעָצה  ת  ַוֲחֻלַקּ ֵפקֹות  ַהְסּ ֵהן  ַהּתֹוָרה,  ְוַדְרֵכי  יֵני  ִדּ ָכל  ְבּ ִיְשָׂרֵאל  ִלְגדֹוֵלי  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ְכָלל  ִבּ
ים  ַטִנּ ְקּ ַבּ ֶשׁ ָטן  ַהָקּ ַעד  דוִֹלים  ְגּ ַבּ ֶשׁ דוֹל  ֵמַהָגּ ְשָׂרֵאל  ִמִיּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ְפָרִטּיּות  ִבּ
ׁשּוָבה  ְרֵכי ַהְתּ ִעים ְמאד ָלׁשּוב ֵאֶליָך, ַאְך ַדּ ְעְגּ ּתוְֹקִקים ּוִמְתַגּ ֲחֵפִצים ּוִמְשׁ ים ֶשׁ י ֵיׁש ַרִבּ ִכּ
מוִֹני ַהּיוֹם,  ְפָרט ָכּ ה, ִבּ ת ָהֵעָצה ַהְרֵבּ ְסֵפקוֹת ַוֲחֻלַקּ ם ָחלּוק ִבּ ָרה ֵמֶהם, ְוִלָבּ ְוַהּתוָֹרה ִנְסְתּ
ׁש ִלי  ֵיּ ת ָהֵעָצה ֶשׁ ֵפקֹות ַוֲחֻלַקּ ָעַבר ָעַלי ַעל ְיֵדי עֶצם ִרּבּוי ַהְסּ ל ַמה ֶשּׁ ה ָיַדְעָתּ ָכּ ר ַאָתּ ֲאֶשׁ
ה  ה ְוַכָמּ ַכָמּ ָבִרים ְבּ ה ְדּ ַכָמּ י ְבּ ִלִבּ ֵפקֹות ַוֲחֻלּקֹות ָהֵעָצה ְבּ ה ַרּבּו ַהְסּ ָבִרים ְוַגם ַעָתּ רב ַהְדּ ְבּ

ל”. ָבּ ל ּכַח ַהַסּ ַשׁ ר "ָכּ ל ַעל ְיֵדי ֶזה ְמאד ַעד ֲאֶשׁ י ְמֻבְלָבּ ים ְוַדְעִתּ ֳאָפִנּ

ה  ה", ַאָתּ דוֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיּ ְגּ ל עוָֹלם, "ה' ֱאלִֹהים ֱאֶמת  ל עוָֹלם ִרּבוֹנוֹ ֶשׁ ִרּבוֹנוֹ ֶשׁ
ּקּון  ַלח ָלנּו ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ֵמעֹוָלם ַהִתּ ְוָעַלי, ּוְשׁ ִיְשָׂרֵאל  ָלל  ְכּ ל ֶזה, ַרֵחם ַעל  יוֵֹדַע ֶאת ָכּ
ל  טּו ָכּ ִתּקּון ִנְפָלא ֶוֱאֶמת, ְוֻיְפְשׁ יק"ֹו ְבּ ן ַהֵתּ ֵקּ ְתַתּ ִיּ אֶפן ֶשׁ יַח ִצְדֵקנּו, ְבּ ְך ַעל ְיֵדי ְמִשׁ ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ
ָתִמיד  ה  ְוִנְזֶכּ עוָֹלם,  ָבּ ֶשׁ ְסֵפקוֹת  ֵפק  ַהְסּ ְוָכל  ֵפקוֹת  ַהְסּ ל  ָכּ ָנכוֹן  ַעל  ְררּו  ְוִיְתָבּ ְעיוֹת  ָהִאיָבּ

עוָֹלם. ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָכל ַהְדּ ֱאֶמת ְבּ ֵלָמה ְוטוָֹבה ֶבּ ְלֵעָצה ְשׁ

ָכל ִעְנָיֵנינּו  ל ָצרוֵֹתינּו, ְוָעְזֵרנּו ְבּ ָחמוֹת, ַנֲחֵמנּו ָנא ִמָכּ ַעל ַהֶנּ ַעל ַהְיׁשּועוֹת, ַבּ ָמֵלא ַרֲחִמים ַבּ
יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען  ָפֶניָך ְוהוִֹשׁ ֵננּו ְבֵעָצה טוָֹבה ִמְלּ לוֶֹמָך ְוַתְקּ ת ְשׁ ַוֲחָפֵצינּו, ּוְפרס ָעֵלינּו ֻסַכּ
ָהֵעָצה  ת  ַוֲחֻלַקּ ֵפקֹות  ִמְסּ ִיְשָׂרֵאל  ל  ָכּ ְוֶאת  אֹוִתי  יֵלִני  ַהִצּ ַלֲאִמּתוֹ,  ֶלֱאֶמת  נּו  ַזֵכּ ֶמָך,  ְשׁ
אֶפן  ְבּ ֵעת  ָכל  ְבּ ית  ִיּ ֲאִמִתּ ֵלָמה  ְשׁ ְלֵעָצה  נּו  ַזֵכּ ה,  ַהְרֵבּ ֵמֲעבוָֹדְתָך  ִלים  ּוְמַבְלְבּ ַהּמוְֹנִעים 

ה ְוַעד עוָֹלם ָאֵמן ֶסָלה. ְרצוְֹנָך ַהּטוֹב ֵמַעָתּ ֱאֶמת, ְוִלְהיוֹת ִכּ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶבּ ֶאְזֶכּ ֶשׁ

"דתי – בלב או בבטן?"
זהות דתית 3·2·1

רציונל

זה מתבטא  יש לי קשר איתו, אבל איך  אוקיי, אני מאמין/ה באלוקים, 
למעשה בחיים שלי?

הרעיון של הפעולה הוא לבחון את ההשפעה של האמונה הדתית שלנו 
על ההתנהלות המעשית שלנו בעולם, לברר האם העובדה שאנו דתיים 
משפיעה על חיינו כל השפעה שהיא. אופנים מעשיים שננסה לבחון הם 
התנהגות, לבוש, דיבור, לימוד תורה, קיום מצוות. נשאל האם אנו נמצאים 

במקומות האלה בכלל או באופן חלקי, והאם אנו מתקדמים בהם.

שלנו  הנראות  נקודת  הן  ובהקשרו  הדיון  מתוך  שעולות  נקודות  שתי 
כדתיים – מה מצפים מאיתנו, מה אנו מצפים מעצמנו – ונקודת המחויבות 
להלכה: הקושי שיש לנו עם הלכה שמחייבת אותנו עד הפרטים הקטנים. 
אלו נקודות חשובות בבירור הזהות הדתית שלנו, וכדאי להתייחס אליהן 

בהתאם לצורך של השבט ולדרישתו.

מטרות

החברים יבחנו את ההשפעה שיש לעולם האמונה שלהם על חייהם   .1
המעשיים.

של  המעשיים  בביטויים  להתקדם  ובצורך  ביכולת  יכירו  החברים   .2
העולם הדתי בחיים.

החברים ידונו בסוגיה אחת הנוגעת לבחירה לחיות עולם דתי מעשי.  .3
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הרחבה

חכם עדיף מנביא – 'אורות' – 'זרעונים' )הרב קוק(, 'הלכה ואגדה' )חיים 
נחמן ביאליק(, 'הגדר הטובה' )הרב חיים נבון(.

מתודות

משחק התאמות

אנשים  תיאורי  באחת  קלפים;  ערמות  שתי  המעגל  במרכז  הניחו 
ובאחרת תיאורי מצב )נספח 1(. כל אחד בתורו מרים קלף מהאנשים וקלף 
מהמצבים וצריך לענות על השאלה: מה הייתה הדמות עושה בסיטואציה? 
בתחתית  בבוקר?  קם  שהוא  בזמן  עושה  הממשלה  ראש  מה  לדוגמה: 
הערמה יונחו הקלפים שכתוב עליהם 'אדם מאמין', ומתוך השאלות מה 
אדם דתי ומאמין היו עושים בסיטואציה מסוימת, פתחו דיון. האם אנחנו 
מצפים שמישהו דתי יתנהג בצורה מסוימת? מהי? אילו השפעות מעשיות 

על חיי היום-יום שלנו יש או צריכות להיות לעובדה שאנחנו מאמינים?

המצבים בכוונה יום-יומיים, כי לשם אנחנו רוצים לקחת את הדיון.

הדתיים האלה"

התייחסות  יש  שבשניהם  סרטונים,  לשני  קישורים  כאן  הבאנו 
חיובית,  התנהגות  מראה  הראשון  הסרטון  דתי.  אדם  של  להתנהגות 
ורואים איך כל הזמן מתייחסים אליו כ'הבחור עם הכיפה', 'היהודי' וכו'. 

בסרטון השני מצולם אוטו נ-נח שחוסם את הכביש, והצלם אומר: "אין 
בושה לדתיים האלה".

               הבחור עם הכיפה                      אין בושה לדתיים האלה

בשני הסרטונים – מה קשורה העובדה שהם דתיים להתנהגות שלהם? 
האם יש קשר? האם צריך להיות קשר? מה החברה מצפה שיקרה? מה 
אנחנו מצפים שיקרה? כשאנו מתנהגים בצורה מסוימת, האם אנו חושבים 

על זה שאנו מאמינים? 

דמיון מודרך

שמאמינה  אחת  דמות  על  ולחשוב  עיניים  לעצום  מהחברים  בקשו 
בהם. מי הדמות הזאת? מה הקשר שלהם אליה? איך הם יודעים שהיא 
מאמינה בהם? במה זה מתבטא? אחר כך שיחשבו על דמות אחת שהם 
אוהבים – מיהי? מה הקשר שלהם אליה? האם היא יודעת שהם אוהבים 

אותה? איך? מה יעשו כדי שתדע?

פקחו עיניים ובקשו לשתף. מי שמדבר שיספר על הדמות הראשונה ואיך 
הוא יודע שהיא מאמינה בו. שאלו אותם: האם זה מספיק שאומרים לי 
שמאמינים בי? אם אומרים לי שמאמינים בי אבל לא נותנים לי לקבל 
אחריות, למשל, מה זה אומר? ואם לא מספרים לי דברים? וגם בדמות 
זה  האם  למה?  אותה?  אוהבים  שאתם  יודעת  הדמות  האם   – השנייה 
מספיק לומר למישהו שאני אוהב אותו או שצריך דברים נוספים? אילו?

אנחנו רוצים לכוון את הדיון לנקודה שלפיה כל קשר של אמונה ואהבה 
חייב להתבטא גם בדיבור ובמעשה. מה שמחזיק קשר כזה ומפרנס אותו 
ואהבה ככה  יותר מעשים שמביעים אמונה  וככל שנעשה  הם המעשים, 

הם יגדלו.

עולם גדול ומעשי

הרב  והאחר של  ביאליק  שני קטעים, אחד של   2 בנספח  מצורפים 
היטב,  ומנוסח  מפורט  מעשי,  עולם  של  היתרון  מתואר  בשניהם  קוק. 
הרעיונות  את  הופך  ההלכתי  העולם  בלבד.  ורעיוני  אגדי  עולם  פני  על 
הגדולים למעשיים ומשאיר אותם חיים וקיימים וככל שאנחנו מתקדמים 
בהוספת מצוות ובקיומן אנחנו מגדילים את הרעיון הגדול של האמונה 

בה' ואת האהבה אליו.

לסיכום אפשר לקרוא את קטע של הרב חיים נבון, שמסכם את העניין 
בצורה ברורה ומובנת.

האמונה בחיים שלי

האמונה  עולם  שבהם  כולנו  של  מהחיים  מצבים  מובאים   3 בנספח 
או עם הרצונות  הרגילה של החיים  הדתי שלנו מתנגש עם ההתנהלות 

הראשוניים שלנו. אפשר להשתמש בהם בכמה דרכים:
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השאלה  איתם.  וקראו  שלכם  לשבט  שמתאים  שניים  או  מצב  בחרו   -
הראשונית היא: מה אתם הייתם עושים? ואחר כך: מהם השיקולים 
שהובילו אתכם להחלטה? איך אנחנו מתמודדים עם סיטואציות כאלה 
כשאנחנו פוגשים אותן בחיים? חשבו על דמות שאתם מעריכים, איך 

היא הייתה מתמודדת עם המצב?

בחרו מצב או שניים שמתאימים לשבט שלכם, ובקשו משני נציגים   -
לקרוא את המצב ולהמחיזו. נתחו עם השבט את הסיטואציה והחליטו 
יחד )אפשר בהצבעה( כיצד על המצב להימשך. תנו לשחקנים להמשיך 

את המצב לפי מה שהוחלט.

הדפיסו את כל המצבים, סדרו חדר בסניף כבית קפה ותנו לכל קבוצה   -
בשבט את אחד המצבים. עליהם לקרוא ולדון במצב, ואחרי כמה דקות 
תחליפו בין המצבים, ככה שכל קבוצה תדון בשלושה מצבם פחות או 
יותר. כנסו את כולם, וכל קבוצה תציג את המצב שקיבלו בפתק ואיך 

לדעתם צריך וראוי לנהוג.

דתי – בלב או בבטן? - נספחים
נספח 1 

קלפי משחק

דמויות:

ראש הממשלה

זמר מפורסם

רב הכותל

שחקן בהוליווד

מישהו שעובד בהייטק

מורה

גנן

מסורתי

מישהו שמאמין בה'

דתי

ילד קטן

חייל

אישה בפנסיה

מישהו שהרגע עלה לארץ

מצבים:

כשהוא קם בבוקר

לפני השינה

כשהוא רעב

בשיחה עם חבר/ה

כשהוא עצוב

כשהוא הצליח במשהו

כשהוא צריך זמן לנוח

בשעות הפנאי

בשבת

כשהוא רואה ג'וק

בעבודה

באוטובוס

כשהוא גולש באינטרנט

כשחם לו
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נספח 2 

לימוד

מתוך 'הלכה ואגדה' )חיים נחמן ביאליק(

ושוב אני מדגיש: איני בא להכריע לא בהלכה ולא באגדה ולומר: זו נאה וזו אינה נאה. 
כוונתי לאגדה ולהלכה סתם, בתור צורות תאומות של הספרות והחיים. ואני שואל: 

מה יהא סופה של אגדה שאין הלכה שלה בצדה, סמוך לה?

הנה הולך וגדל דור באויר שכולו מימרות ופזמונים, ועל מיני דברים שכולם הבל פה 
ורוח שפתים. הולכת ונבראת מין יהדות של רשות. קוראים בשם לאומיות, תחיה, 
הללו  הדברים  וכל   – עברית  עבודה  עברית,  מחשבה  עברי,  חנוך  יצירה,  ספרות, 
תלויים בשערה של איזו חבה: חבת ארץ, חבת שפה, חבת ספרות – מה מחירה של 

חיבה אוירית?

חיבה? – אבל החובה היכן? ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המן האגדה? והיא בטבע 
אינה אלא רשות, הן ולאו ורפה בידה.

שאיפה  לצונן.  הכניסוהו  ולא  לאּור  שהכניסוהו  לברזל  דומה  אגדה  שכולה  יהדות 
שבלב, רצון טוב, התעוררות הרוח, חבה פנימית – כל הדברים הללו יפים ומועילים 

כשיש בסופם עשיה, עשיה קשה כברזל, חובה אכזרית.

לבנות אתם אומרים – "כרתו אמנה וכתבו ועל החתום שרינו לויינו וכהנינו... והעמידו 
עליכם מצוות" – הלא כן החלו לבנות גם אבותיכם.

שעת  כשהגיעה  ואולם  הלבבות,  את  העירו  השני  ישעיה  של  הנשגבים  החזיונות 
הבנין, היו שני הנביאים שבין הבונים – חגי וזכריה – האחרונים לנבואה והראשונים 

להלכה, ואלה שלאחריהם – עזרא וסיעתו – לא היו אלא בעלי הלכה בלבד.

בואו והעמידו עלינו מצוות! 

'הגדר הטובה', פרק ראשון )הרב חיים נבון(

והוצרכה עבודת הכללים להמסר לנביאים ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף 
לבער  אש  להבות  החוצבים  מלחמתה  בכלי  הנבואה,  עשתה  שלא  מה  מנביא, 
מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עשק 
התורה,  בהרחבת  החכמים  עשו  ושלמונים,  שחד  רדיפת  וזמה,  רצח  של  וחמס, 
בהעמדת תלמידים הרבה ובשנון החקים הפרטיים ותולדותיהם. "הליכות עולם לו, 

אל תקרי הליכות אלא הלכות” )הרב קוק, אורות/ זרעונים/ חכם עדיף מנביא(.

"לא ברעש ה'" אין בכוחה של התרגשות חד פעמית, עזה ומפעימה ככל שתהיה, 
לכונן מחויבות אמתית לדבר ה'. זו תכונן רק ב"קול דממה דקה": בעשיה היומיומית 
השקטה, הרחוקה מן המצלמות ומן המקרופונים, שאין בה דרמטיות מרגשת- אך 
אין תחליף למאמץ  יש בה מלוא חופניים מסירות אמיתית, שאינה תלויה בדבר. 
חינוכי יומיומי ועיקש, להתמדה מסורה בניהול אורח חיים דתי, על כל פרטיו ופרטיו.

ורוחנית  מוסרית  ערכית,  מבחינה  רצויות  שהן  התנהגות  דרכי  מעצבת  ההלכה 
ומעגנת אותם בחובות מוחלטות.

ההלכה מצווה אותנו לתת צדקה. גם בלי ההלכה היינו מבינים שחשוב לעזור לעניים, 
אבל יתכן מאד שבכל זאת היינו מעדיפים לשמור את הכסף כדי לקנות מסך פלזמה 
ענקי. לא תמיד האמונות שלנו מתורגמות מיד לשפת המעשה. פעמים רבות אנחנו 

שמים את האידיאלים ואת הערכים בצד, כשהדברים מגיעים לידי מעשה בפועל.

הפער בין החזון למעשה מצטמצם כאשר השאיפה האידיאלית מתורגמת להוראות 
מוגדרות. ההלכה הופכת את הערך המעורפל לשורה של הוראות מעשיות, ובכך 

מקילה על האדם לנהל אורח חיים ערכי ורוחני.
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נספח 3

מצבים

עולה  בקניון,  בהמבורגר  היום  כל  שעבד  וישי,  בלילה,  עשר  השעה    -
בתחנה  לבית.  מתחת  ממש  שלו,  לשכונה  שמגיע  ציבורי  לאוטובוס 
שעלה בה ישי היה האוטובוס ריק, אז הוא תפס את המקום האהוב 
עליו – המושב הבודד ליד החלון – הרכיב אוזניות וניסה להירדם. ככל 
תחנות  חמש  וכעבור  והתמלא,  הלך  האוטובוס  התקדמה  שהנסיעה 

עלתה לאוטובוס צעירה בהיריון מתקדם ולא היה לה איפה לשבת.

בשעה 14:00 רוני אכלה ארוחת צהריים: שניצל, פירה וסלט. חוץ מזה   -
דווקא טעים.  היה  כי המיקרו באולפנה התקלקל,  היה קר  שהאוכל 
רוני מתיישבת ללמוד לבגרות בהיסטוריה  וחצי בערב,  עכשיו שבע 
שיש מחר והיא פשוט חייבת קפה, אחרת אין שום סיכוי שהיא מצליחה 
להתרכז. רוני שומרת שש שעות בין בשר לחלב, אבל היא יודעת שיש 
ודקה, ואשכנזים בכלל שומרים על  פוסקים שמתירים לשמור חמש 

עוף שלוש שעות.

עוקב  עידו  האלופות.  ליגת  של  חשוב  ממש  משחק  יש  שישי  ביום   -
בדריכות אחרי המשחקים והוא אפילו התערב עם חבר על התוצאות. 
ברור לו שהוא לא יראה את המשחק בשבת, אבל הסקרנות מציקה 
לו כמו זבוב. בערב שבת, אחרי הפעולה, עידו וחברים עושים סיבוב 
מסביב לסניף, ודרך החלון של השכנים רואים את הטלוויזיה מרצדת.

אחותה  של  לחתונה  שמלה  ומחפשת  בירושלים  מסתובבת  מיכל   -
מעל  השמלות  כל  תסכול!  איזה  הבא.  בחודש  שתתקיים  הגדולה 
הברך, קצרות מדי, פתוחות או הכול ביחד. ומה שכבר מספיק ארוך 
גם שקוף, וצריך תחתית. תכלס, גם מיכל חושבת שקצר זה יפה יותר, 
לא רק המעצבות, אבל זו באמת בעיה, והחתונה כבר ממש מתקרבת.

הזמנתם פיצה אחרי הפעולה ועכשיו אתם יושבים כל השבט, מדברים   -
כזה. אחרי כמה דקות שמת לב שמדיבורים  קצת, אוכלים, צחוקים 
נמצאת  לא  יעל, שבדיוק  על  מרכלים  כולם  פתאום  וסבבה  נחמדים 
היום. איכשהו הדיון נסב על הציונים שלה ועל זה שהיא אף פעם לא 
מרוצה מעצמה. אתה יודע שזה אסור וחוץ מזה בטח יעל תיפגע נורא 
לצאת  ועוד  ת'מסיבה  לכולם  להרוס  כיף  לא  אבל  תשמע,  היא  אם 

הדוס.

התחלת לקרוא ספר טוב, חיכית הרבה זמן שהוא יצא והוא של אחד   -
השני,  בפרק  את  שלהם.  הכתיבה  את  אוהבת  יותר  שאת  הסופרים 
העלילה כבר מונעת ואת בתוך הסיפור, ואז מגיעה סצנה ארוכה של 
אלימות עקובה מדם. זה פוגע בנפש וזה נורא, אבל זה ספר כל כך 

טוב...

אתמול   .7:45 השנייה,  בפעם  כבר  מצלצל  רועי  של  המעורר  השעון   -
הוא היה בסניף עד מאוחר, הייתה ישיבת נחשון והרוחות התלהטו, 
ואחר כך עוד ישבו לדבר קצת ומפה לשם הוא הוא הלך לישון לא כל 
כך מזמן. רועי עייף, הדבר האחרון שמתחשק לו הוא לצאת מהמיטה 
ומהמזגן לחום שבחוץ וללכת להתפלל. אבל המניין האחרון ביישוב 

הוא בשמונה, ואחר כך גם יעבור זמן תפילה.

ולהוריד את  אימא ביקשה משירה לאסוף את השקיות מכל הפחים   -
הזבל. שירה אוהבת להיות בבית ואין לה בעיה לעזור כשצריך, אבל 
עכשיו היא בדיוק לקראת סוף הסרט, והיא ממש במתח לראות אם 
עכשיו  אבל  בכלל,  שמעה  לא  היא  בהתחלה  יחיה.  או  ימות  הגיבור 
מתחילה  שהיא  שומעת  ושירה  השלישית  בפעם  כבר  ביקשה  אימא 

להתרגז קצת.
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'זאת הדרך שלך'
זהות דתית 3·2·1

׳

רציונל

בפעולה הזו ייפגשו החברים עם הנחות היסוד שלהם כדתיים-לאומיים 
ויבררו מאיזה עולם רוחני הן שואבות. הם יבדקו האם הם מכירים את 
הדמויות העומדות בבסיס התורה ואת כתביהן, ישאלו האם הם מסכימים 
מושלם  ומה  בה  לחדד  צריך  לדעתם  מה  בה,  צועדים  שהם  הדרך  עם 
לבין  הדרך  בצדקת  אמונה  בין  האיזון  על  וידברו  שהוא,  כמו  בעיניהם 

ענווה ללמוד מדרכים אחרות.

מטרות

החברים יפגשו את האמונה הדתית-לאומית כפי שהם מכירים אותה   .1
)הצפת הנחות וערכי יסוד(.

החברים ילמדו על רבנים ויעמיקו במקורות הנוגעים לתפיסה הדתית-  .2
לאומית.

החברים יבחנו את עמדתם הרעיונית והמעשית ביחס לתפיסה.  .3

מתודות

הדתי לאומי שאני מכיר

הכינו מראש גיליון בריסטול או נייר רצף והנחו את החברים לצייר 
דתי-לאומי. אפשר לחלק אותם לקבוצות ולתת לכל קבוצה דף משלה.

הנחו אותם בשאלות: איך הוא נראה? מה הוא לובש? מה מעסיק אותו? 
מה הוא מחזיק? מהן המחשבות שלו? מהם החלומות שלו? מה חשוב לו 

בחיים? במה הוא עוסק?
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אחרי שכולם יסיימו לצייר הסתכלו בציורים ודברו על דמות הדתי-לאומי 
שיצאה. האם היא דומה לנו? מה אנחנו חושבים עליה? האם היא מייצגת 

את האמונה הדתית-לאומית? מהי?

להיות דתי לאומי

קראו את הקטע 'להיות דתי-לאומי' של מתן צור )נספח 1(. אפשר 
לעצור בסוף כל משפט ולבקש ממי שמזדהה עם המשפט להרים יד. שאלו 
את החברים: האם הקטע מייצג ייצוג נכון של העולם הדתי-לאומי? האם 
שלנו?  והאמונות  הערכים  מערכת  את  משקף  הוא  האם  לנו?  דומה  זה 

מהי?

פעילות אינטראקטיבית

ומהיום  מפעם  הדתית  בציונות  חשובים  רבנים  רשימת  מצורפת 
)נספח 2(. גזרו את הרשימה לפתקים והניחו אותם בסלסילה או בשקית. 
כל חבר יצטרך להוציא פתק עם שם של אחד הרבנים ולגגל אותו, ויהיה 
עליהם לענות על שאלות על הדמות ולכתוב את התשובות בדף המיועד 
)נספח 3(. אחרי שכולם יסיימו עשו אסיף: בקשו מכל חבר לספר בקצרה 
את קורות חיי הדמות ולהסביר אמירה משמעותית שלה שהם נתקלו בה.

הרעיון בלתת להם לחפש בעצמם ולא להגיש את החומר בכפית אל הפה 
הוא שככה הם מקבלים גם כלי – נחשפים לאפשרות לחפש מישהו בגוגל, 
ללמוד עליו ולתמצת את המידע שאספו. יש הרבה יותר סיכוי שמישהו 

שלמד בעצמו על רב בפעולה ימשיך ויעשה זאת אחר כך גם בבית.

מחשבת תורה ועבודה

בפעולה זו נרצה לצלול פנימה לתוך השקפות ורעיונות של הציונות 
הדתית. מצורפות שתי אפשרויות ללימוד )נספח 4(.

שני הקטעים המובאים הם חלקים מתוך הספר 'חזון והגשמה' של שלמה 
ועבודה',  תורה  'מחשבת  הפרק  מתוך  נבחרו  הקטעים  שרגאי.  זלמן 
והמשותף להם הוא שהם מביאים כמה מרעיונות היסוד של תורה ועבודה, 
ויש בהם הרבה חידוש על המוכר והידוע. מומלץ לקרוא את שני הקטעים 

ולבחור את הלימוד המתאים יותר לשבט שלכם.

אפשר לחלק את השבט לשתי קבוצות או יותר ולתת לכל קבוצה לימוד 
אחר להתעמק בו. בסיום הלימוד כל קבוצה תשתף בחידוש אחד שפגשה, 
 במשהו שלמדה על הרעיון של תורה ועבודה שעומד ביסוד הציונות הדתית. 
כדי שהלימוד יהיה משמעותי נסו לכוון את החברים לחשוב על הקטע, 
רוצה לומר בקטע, מה הנקודה העיקרית שלו, באילו  לנסח מה שרגאי 
לציונות  קשור  הזה  הרעיון  איך  הזה,  הרעיון  את  תומך  הוא  דוגמאות 
הדתית כמו שאנחנו מכירים אותה היום ושאלות נוספות שיעזרו לחברים 

להבין את הקטע לעומק.

איזון

ערכים  הרבה  לחיות  הרצון  את  מתאר  ארי  בן  חנן  'איזון'  בשיר 
ועקרונות ואת הצורך לאזן ביניהם. השמיעו את השיר וכדאי גם להקריא 
לאזן  שצריך  הדברים  את  בגדול  לכתוב  אפשר   .)5 )נספח  המילים  את 

ביניהם ולהניח על הרצפה זה מול זה.

שאלו את החברים: מי מזדהה עם התחושות שחנן בן ארי מתאר? האם 
הדרך שלנו מצליחה להיות מאוזנת בעיניכם? האם אנחנו מצליחים לחיות 
את מה שאנחנו מאמינים בו? איך עושים את זה? מהם הדברים שצריכים 

דיוק ואיזון חדש בעיניכם? 

משקיפים על הציונות הדתית

ביחס  השקפתם  את  לעומק  לבחון  לחברים  לתת  נרצה  זה  בשלב 
להשקפת העולם הציונית-דתית שביררנו בפעולה. כדאי לקיים את שני 
שלבי ההתבוננות כדי ליצור אצל החברים התבוננות מעמיקה, משמעותית 

ומחייבת כלפי עצמם.

שלב א: תלו על הקירות החדר שלטים עם משפטים המייצגים מגוון   -
6(. מתחת  )נספח  הציונות הדתית  ורעיונות של  השקפות, עקרונות 
הקצוות  שבשני  דבק  נייר  למתוח  )אפשר  דבק  פס  שימו  שלט  לכל 
מקופל ודבוק לקיר, ולאורך השלט הדבק פונה כלפי החדר(. כל חבר 
וחברה יקבלו פס של נייר קרפ ויצטרכו לחלק את הקרפ שקיבלו בין 
יותר עם המשפט, על פס הקרפ  כל המשפטים בחדר, וככל שיזדהו 
שידביקו להיות ארוך יותר. החברים חייבים לסיים את כל פס הקרפ, 

אך אינם חייבים להדביק חתיכה ליד כל אחד מהמשפטים. 
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לאחר שכל החברים יסיימו את פס הקרפ שלהם, עברו לשלב השני.   

שלב ב: חלקו לכל חבר וחברה דף ריק ובקשו מהם לבחור שלושה   -
משפטים:

הכי  )שהם  ביותר  הגדולה  הקרפ  חתיכת  את  ישימו  שלידו  משפט   
מזדהים איתו(;

משפט שהם לא שמים לידו חתיכת קרפ כלל )שהם אינם מסכימים   
איתו בכלל(;

משפט שיש לו השפעה מעשית על חייהם, שהרעיון שהמשפט מביע   
בא לידי ביטוי בחיים שלהם. 

בכמה משפטים  דעתם  יכתבו החברים את  כל אחד מהמשפטים  על   
הוא  איך  או  המשפט  עם  מסכימים  לא  או  מסכימים  הם  למה   –
ביטוי. לידי  שיבואו  רוצים  הם  ואיך  בחייהם  ביטוי  לידי   בא 
אחרי שהחברים יכתבו לעצמם תוכלו להזמין לעימות קצר שני חברים 
את  לשכנע  ינסה  חבר  וכל  מסוים,  למשפט  באשר  הפוכה  שדעתם 
השבט למה להסכים לנאמר במשפט או שלא להסכים עימו. הדגישו 
שהמטרה אינה לשכנע את החברים בדעה זו או זו אלא לחדד אצלם 
השונות  לדעות  מקום  לתת  לדברים,  באשר  והדעות  ההשקפות  את 

ולעודד אותם לברר מה דעתם ולנמקה. 

'זאת הדרך שלך' - נספחים

נספח 1

להיות דתי-לאומי )מתן צור(

להיות דתי-לאומי זה לעשות מנגל ביום העצמאות עם חולצה לבנה חגיגית, 

ולא להתבאס כשהיא מתלכלכת מהפחם או מנקניקיה סוררת )אפילו שהירח, 

מהסיפור של חנהל'ה ושמלת השבת, כנראה לא יעלים את הכתמים(. 

להיות דתי-לאומי זה לגדל זקן בדבקות עוד לפני פסח, רק כדי שהגילוח 

מנגן  כשאתה  לגויים,  אור  ויהיה  לקילומטרים  יבלוט  העצמאות  ביום  שלך 

בגיטרה שירי ארץ ישראל.

להיות דתי-לאומי זה לעמוד עם כולם בצפירה, אבל להבין את המעטים שלא 

עומדים, ובוחרים לומר תהילים, ולהתעצבן כשמצלמים אותם.

להיות דתי-לאומי זה ללמד זכות על החרדים באוזני החילונים, ועל החילונים 

באוזני החרדים, ולהצטער על כך שכל אחת מהקבוצות האלו משייכת אותך 

לשניה.

בתוכנית  סרוגה  כיפה  חובש  רואה  כשאתה  להתרגז  זה  דתי-לאומי  להיות 

טלויזיה שנוהג אחרת ממה שאתה היית נוהג. זה להעביר ביקורת על משתתפי 

תוכניות ריאליטי מהמגזר אבל בסתר לדמיין מה היית עושה במקומם.

להיות דתי-לאומי זה לספר על השירות הצבאי שלך בגאווה כשחילוני 
חושב שאתה "דוס משתמט"... אפילו אם היית רק שנה וארבע חודשים 

בתותחנים.

להיות דתי-לאומי זה לאהוב את המדינה שלך אהבת אמת, אבל לשמור 
ממנה נגיעה לפעמים.

בו  לנהל  לנסות  אבל  פייסבוק,  חשבון  להחזיק  זה  דתי-לאומי  להיות 
דיונים בעלי ערך מהותי לעיתים מזדמנות, רק כדי שתוכל להגיד אחר כך 

שפייסבוק זה כלי ולכן תלוי מה עושים איתו.

שמונה  לראות  אבל  בבית  טלויזיה  להחזיק  לא  זה  דתי-לאומי  להיות 
עונות של סדרה ברצף דרך האינטרנט, עם הפסקות קצרות לשירותים 

ולברכת 'אשר יצר’.
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הראש  סיכת  עם  טכנית  בעיה  כל  לפתור  לנסות  זה  דתי-לאומי  להיות 
שלך, ולגלות בליל חמישי אחד, בעת משבר, שהיא יכולה לשמש כאנטנה 

לטלויזיה שרואים בה משחק של מכבי.

להיות דתי-לאומי זה להתנגד לתרבות המותגים והאופנה אבל ללכת עם 
מטפחת מעוצבת מהקולקציה האחרונה של המעצבת הכי נחשבת.

להיות דתי-לאומי זה לנסוע בטרמפים לטייל ולשמוח שעלית על טרמפ 
עם ערבי כי זה אחלה סיפור לספר לחבר'ה.

להיות דתי-לאומי זה להשתמש בנרתיק של סנדלי שורש לפק"ל קפה, 
לקשור חולצה על הראש במקום כובע, לסחוב כל המסלול אבטיח שאפשר 
יהיה לקרר במים של המעיין ולהיכנס עם בוקסר למים... ומיד לצאת אם 

יש במים מישהי עם בגד ים. ולהוציא גם את האבטיח.

להיות דתי-לאומי זה לקום לזקנה באוטובוס ולהרגיש שייצגת את המגזר 
נאמנה וכל האוטובוס עכשיו יודע כמה ערכי המגזר שלך.

להיות דתי-לאומי זה להרגיש שכל תמצית עולמך התרבותי באה לידי 
דוכין, כששוואקי מארח  רנד מארח בהופעה את ארקדי  ביטוי כששולי 

בהופעה את שלומי שבת וכשברי סחרוף שר אבן גבירול.

להיות דתי-לאומי זה להיות שמח וגאה כשפתאום מנגנים בגלגל"צ שיר 
זה שלא צריך להיכנע לתרבות  של אומן מגזרי, אבל לדבר בתוקף על 

הפלייליסט.

להיות דתי-לאומי זה לטפוח לעצמך על השכם כשהתקשורת מדווחת על 
אחוז חובשי הכיפות בסיירות ובקורס קצינים ולהרגיש שיש לך חלק בזה, 

רק בגלל שגם אתה עם כיפה סרוגה.

להיות דתי-לאומי זה להיות יהודי עד הסוף וישראלי עד הסוף, ולהאמין 
שהשניים אף פעם לא מתנגשים, וגם אם כן – זה רק למראית עין.

להיות דתי-לאומי זה להזדהות רק עם חלק מהמשפטים הכתובים פה, 
המטפחת/הכיפה(  )כולל  אבריך  רמ"ט  בכל  דתי-לאומי  להרגיש  אבל 

ושס"ה גידיך, ולדעת שזה מי שאתה.

שלך  שהדרך  בהכל,  מושלם  שלא  שאתה  לדעת  זה  דתי-לאומי  להיות 
מורכבת, לא פשוטה, ועדיין להאמין בה בכל מאודך ולסנגר עליה מול 

כל העולם ואשתו.

נספח 2 

שמות דמויות

הרב עזרא ציון מלמד

הרב יוסף קאפח

הרב חיים דוד הלוי

הרב יוסף משאש

הרב כלפון הכהן 

הרב חיים דרוקמן

הרב יעקב אריאל

הרב חנן פורת

הרב אליעזר ולדמן

הרב צפניה דרורי

הרב משה צבי נריה

הרבנית רחל נריה
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נספח 3 

דף הכוונה ללימוד אינטרנטי

שם הדמות:

____________________________________

שנות חייה

____________________________________

מפעלי חייה המרכזיים:

_______________________________________________

_______________________________________________

אמירה משמעותית שלה בעיניכם:

_______________________________________________

_______________________________________________

סיפור שמספרים עליה:

_______________________________________________

_______________________________________________

עוד משהו מעניין שגיליתם:

_______________________________________________

_______________________________________________

נספח 4 

על שלשה דברים

כגוון מיוחד במחשבת תורה ועבודה, יש לציין את הדעה הרוצה למצוא 
לידי  היהדות  באה  שבהם  יסודות  לשלשה  הבעה  ועבודה  תורה  ברעיון 

גילוי, ואלה הם:

והחכמה  הנפלא  הסדר  בתוך  עמוקה  נפשית  הסתכלות  מתוך   .1
ויצור  יצור  ובכל  בכלל  בעולם  מוצאים  שאנו  הנשגבה  העליונה 
אמנם  ואם  ואחדותו.  ד'  הכרת  לידי  היהדות  באה  בפרט,  ממנו 
אפשר  ו"כי  אלה",  ברא  מי  וראו  עינכם  מרום  "שאו  הוא  היסוד 
לבירה בלי מנהיג" וכדומה, אבל ההכרה בעצמה היא על ידי הופעה 
היסודות  מחשבה.  השתלשלות  מבלי  נבואית  נפשית  פתאומית 
הנבואית. וההכרה  ההרגשה  לאותה  שכלית  הבעה  רק  הם   דלעיל 
"הרעיון הזה שהיה מיוסד אצל אבות האומה על הכרה נפשית עמוקה, 
מכאן  בלבד",  שבירושה  ולדבר  אבות  למסורת  הזמן  במשך  נהפך 
וההתבטלות שלה בפני  אותה החולשה הנפשית של האורתודוכסיה 
מאמין".  ה"אני  את  להביע  העוז  אותו  אין  החפשית.  האינטליגנציה 
של  הנפשית  ההכרה  עטרת  את  להחזיר  רוצים  אנו  "תורה"  במושג 

הכרה אלקית, ליושנה.

בגוון  במינה,  מיוחדת  מוסרית  הכרה  אחריה,  גוררת  הזאת  ההכרה   .2
מיוחד, מאשר ההכרה המוסרית של עמים אחרים. אבל ה"יחוד" של 
ההכרה המוסרית שלנו אינו מתבטא בעצם ההבדל שבהכרה בלבד, 
אלא באופן הבעתה וגילויה בחיים. אצלנו "המעשה זהו ההסתמלות 
דם  אכילת  איסור  כמו  הפנימי,  המוסר  של  החיצונית  וההתגבשות 
ידי  על   – אסורות  מאכלות  הנפש",  הוא  הדם  "כי  ידי  על  המוטעם 
"והתקדשתם והייתם קדושים". ולא זו בלבד, אלא גם צורת המעשה 
ואופן עשייתו הם תוצאה ישירה של ההכרה המוסרית המיוחדת שלנו 
וזה בולט ביותר בשמירת השבת אצלנו ואצל עמים אחרים. שמירת 
השבת אצלנו מעוררת בנו איזו התרוממות רוח, איזה רגש של קדושה 
ו"נשמה יתירה" הבא רק על ידי ה"קום ועשה" ו"לא תעשה" שהשבת 
"תורה"  כן אצל עמים אחרים... המושג  שלנו מלאה בהם, מה שאין 
המוסרית  וההכרה  האלקות  הכרת  של  היסוד  מלבד  איפוא,  כולל, 
הגוון המיוחד של אופן ההבעה של ההכרה המוסרית  גם את  שלנו, 

במעשים מיוחדים ואופן מיוחד של עשייתם.
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הגוון המיוחד של ההכרה המוסרית שלנו מתבטא גם בקביעת היסוד   .3
ברור  אבל  ובמקום,  בזמן  החיים,  שטחי  בכל  הדדית"  "עזרה  של 

שהמשטר הרוחני "זוהי כל התורה כולה" לפי דברי הלל.

שעיקר  גם  ומכאן  ב"עבודה".  להתגשם  בעיקר  יכול  הזה  והעיקרון   
ה"עבודה" אצל הפועל המזרחי צריך להתבטא בצורת "קואופרציה". 
או  זו  בשעה  "התחיה"  צו  שזהו  משום  איפוא  באה  אינה  ה"עבודה" 

בדור זה, אלא "מפני שהיא מתאימה יותר לרוח היהדות".

הישר  "ועשית  את  גם  ממילא  אחריו  גורר  כמוך"  לרעך  "ואהבת   
אלה  טובים".  בדרך  תלך  "למען   – הדין"  משורת  "לפנים  והטוב", 
כבר תלויים אמנם בדרכי החיים, בזמן ובמקום. אבל ברור שהמשטר 
מנצלים  של  מחנות  לשתי  האנושיות  את  המחלק  הנוכחי,  הרכושני 
ומנוצלים, אין בו לא מן ה"ישר" ולא מן ה"טוב". ולכן ברור "שהיהדות 
מתיחסת  עוד  אלא   – הסוציאליות  למשטר  מתנגדת  שאינה  רק  לא 
ענייניה  את  לסדר  המדינה  יכולה  היהדות  שלפי  מפני  בחיוב,  אליו 
החברתיים-הכלכליים כפי שהיא מוצאת לטוב ולישר. "הפקר בית דין 

הפקר" הוא כלל גדול בתלמוד".

מובן שכמסקנה מזה, אנו צריכים לשאוף שהאלמנט העובד יהיה הרוב   
בארץ, כי בעזרתו אפשר להגיע לידי כך שהמדינה תסדר את ענייניה 
זה ברור כי הפועל המזרחי מתנגד  ו"טוב". ואולם עם  "ישר"  באופן 
באופן מוחלט למלחמת מעמדות – לא רק מפני שזה מתנגד לעניינים 
של בניין הארץ, אלא מכיון שהלא כל היסוד שלנו הוא "עזרה הדדית", 
על  מבוססת  הלא  ביסודה  מעמדות  ומלחמת  כמוך",  לרעך  "ואהבת 

שנאה.

"תורה ועבודה" הם שני מושגים המאוחדים זה עם זה והיוצרים יחד   
החיים  והשקפת  העולם  השקפת  את  בקרבה  האוצרת  אחת  חטיבה 

הלאומית והאנושית של העם היהודי.

מחשבה ומעשה

עם התפתחות המחשבה הועמדה התנועה לפני שאלות מעשיות שתבעו 
את פתרונן לאורה של תורה ועבודה. בחיפוש תשובה לשאלות אלה, הלכו 
היסודות העיוניים שהיו בהם  ונגוזו לאט לאט הרבה הבדלים בקביעת 
רק הבדלי הבעה והבדלי סגנון, נעשו נסיונות לסיכום הדברים להלכה 
ולמעשה ובנסיונות אלה נתגלו נקודות המגע בין הדעות השונות עד לידי 
וגם  במחשבה  גם  בארץ,  בתנועה  המכריע  ברוב  כמעט  כללית  הסכמה 

במעשה.

גם  המטפלת  לקמן  האמורה  הדעה  את  לחשוב  אפשר  זה  מעין  לנסיון 
במסקנות מעשיות כתוצאה מהיסודות העיוניים.

הועמדה  במרכז  ב"ישראל".  ומסתיימת  ב"בראשית"  מתחילה  זו  דעה 
לידי  אותה  להביא  צריך  בה  המרכזית  כנקודה  שהאדם  כולה  הבריאה 
של  ותיקונו  שלימותו  השונים.  חלקיה  בין  מלאה  ולהרמוניה  שלימותה 
האדם תלויים איפוא ממילא בהצלחתו לתיקון הבריאה והעולם כולו. בזה 

גם התכלית ותוכן החיים של האדם.

בהווי  עדיין  החבויים  הכוחות  הסתר  מתוך  בא  בעולם  השלימות  חוסר 
וטרם נתגלו. בהתגלותם של כל הכוחות הטמונים והתמזגותם בכל ההווי, 

יחלפו כל הפגמים ויסורו כל ההבדלים והקומה תהא שלימה.

הלוט  את  להסיר  באנוש  הוא  רוח  יתגלו.  מעצמם  לא  הללו  הכוחות 
מעליהם, וזוהי תעודת האדם עלי אדמות להביא לידי התפתחות מוחלטת 

של כל כוחות הטבע הטבועים בו מששת ימי בראשית ומחכים לגואלם.

אולם תכלית האדם איננה רק לגלות את הכוחות הצפונים בטבע, אלא 
בעיקר לתת מכשרונותיו וסגולותיו המיוחדים – לכל ההווי.

מכאן יסוד העבודה כתכלית החיים של כל אדם. כי אם נהנה הוא מכל 
מה שיש בעולם, מכשרונותיו ותגליותיו של השני והוא אינו מקנה לעולם 
מחסיר  הוא  ב(  וניצול,  גזל  משום  א(  בזה:  יש  כלום,  ולא  מכשרונותיו 
מהעולם את סגולתו המיוחדת אשר ניתנה לו כדי להשלים על ידה את 

הבריאה כולה.

ומכאן הצעד השני לעבודה עצמית. כי אם מעביד הוא אחרים, מגלה הוא 
אמנם את כשרונותיו של השני ומנצל וגוזל את כוחו של השני בשבילו, 

אך הלא בהכנסת כוחותיו העצמיים מתמלא תפקידו.
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הכנסת כוחות חדשים וגילוייהם בכל ההווי, אינה מצטמצמת רק באדם 
היחיד בלבד, אלא כל משפחה, כל שבט, כל עם יש להם סגולות מיוחדות 
ואת  החסר  את  בהן  ולמלא  כולה  בבריאה  אותן  להכניס  צריכים  אשר 
של  רעיון  כל  עמים".  גבולות  "יצב  של  הלאומי  היסוד  ומכאן  הפגום. 
התבוללות הוא בניגוד לעצם תכלית האדם והאומה. כל רעיון של פרוד 
והוצאה מתוך האומה פסול, כי יש בזה משום החסרת כוח כשרון שצריך 
היסוד  מכאן  האומה.  באמצעות  היחיד  ידי  ועל  האומה  בתוך  להתגלות 

לאחדות האומה.

ולגדול.  לצמוח  שיוכל  מיוחד  למקום  צריך  עץ  וכל  השדה"  עץ  "האדם 
כל עץ צריך לטיפול מיוחד שיוציא את פירותיו הוא בקומתם. כל הרכב 
מטשטש את עצמותו וגורם למיתתו במשך הזמן ולהעדרו מן העולם. וגם 

האדם והאומה כך...

מכאן סוד ה"יחוס" בישראל ושמירה על ההבדלה בין "ישראל לעמים".

את  ומגלה  חיה  היא  שם  ישראל.  בארץ  מקומה   – הישראלית  והאומה 
כשרונה, צומחת ומצמיחה, והנה: ארץ ישראל, כיסוד וכמסקנה מהאמור 

עד כה.

ולגדול  לצמוח  שתוכל  כדי  ישראל,  ארץ   – האומה  של  מקומה  ואם 
ולהוציא את פירותיה היא, הרי יסוד היסודות לגילוי הכוחות העצמיים 
שלנו ושמירתם בכל המקומות ובכל הזמנים היא התורה. בלי תורתינו, 
וזכות  תוכן  אין  וממילא  ובהסתר,  בהעלמה  וכשרונותינו  כוחתינו  כל 

לקיומינו.

התורה נמשלה למים, בלי מים העץ אינו צומח, מתייבש וכלה מן העולם. 
וגם אנחנו כעץ השדה, בלי תורתינו המשקה ומפרה אותנו – חיינו אינם 

חיינו.

ואם כי לפי הלך מחשבה זה יוצא, שעבודה, ארץ ישראל והתורה נעוצים 
ואורייתא".  נעוצה ב"ישראל  ב"בראשית", בכל זאת ה"בראשית" עצמה 

ויותר מזה "ישראל עלה במחשבה" ו"תורה בשביל ישראל".

ישראל זהו הלב שבאומות. הוא בגילוי כשרונו העצמי יעורר גם גילוי כל 
בקיומו,  איפוא  נעוצה  "תעודתו"  ההרמוניה.  ותיוצר  באנושיות  הכוחות 
במהותו, בעצמיותו. קיומו לא לשם ה"תעודה" אבל ה"תעודה" מתגשמת 

בהתמסרותו לשמירת עצמותו וגילוי סגולתו.

וכשם שישראל הוא הלב שבאומות דוקא על ידי עצמיותו, כך גם תורתנו 

אנו  ובה  העולם.  מחשבת  היא  היא  ישראל"  בשביל  ש"תורה  למרות 
והחיים.  ולכל שאלות העולם  חיינו  דרכי  לכל  מוכרחים למצוא תשובה 
ואם גאולת ישראל הובטחה לנו בתורה, גם גאולת האנושיות הובטחה לנו 
בתורה, מכאן ההנחה: גאולת ישראל קשורה בגאולת האנושיות, גאולת 

האנושיות קשורה בגאולת ישראל.

המעשה.  וכל  המחשבה  כל  מתרכזים  לה  סביב  התורה;  איפוא,  חזוננו, 
מכאן המגמה: לפתור את כל שאלות החיים לאור התורה.
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נספח 5 

איזון )חנן בן ארי(

 אני חושד שנעשיתי בינוני // דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני
 מתעלה באופן לא זמני // באה המציאות ועוררה את זיכרוני 

 אני אדם, מעפר באתי ולעפר אני אשוב // הרוח המנשבת בי קרירה
בכל מצב שמנסה אני לשמור על הגרוב // אני מקדים או מאחר 

 בפעימה

 אני צריך כיוון, איזון // כדי לצאת מהניוון
 מינון // בין רוח-נפש-נשמה // בין הרצון לעשייה

 אש-רוח-מים-אדמה // בין היראה לאהבה

 אתה צריך כיוון, איזון // כדי לצאת מהניוון
 מינון // בין רוח-נפש-נשמה // בין הרצון לעשייה

 אש-רוח-מים-אדמה // בין היראה לאהבה

 האם אפשר להיות קדוש // ולהישאר נורמלי?
 להיות חופשי // בלי לעשות כל מה שבא לי

 להתבגר // ולהישאר טוטלי 
 להתאבד על החלום באופן רציונלי

 למצוא ת'רגש בשגרת הריפיט // לשים תחפושת ולזכור ת'תכלית
 ליצור פאנק-היפ-הופ ולשמור על הביט // 

 ושעדיין יקראו לזה מוזיקה יהודית?

 מכל הגלויות מהן הגעתי // אפשר ליצור יבשת
 אפגניסטן, הונגריה ופרס המתחמשת
 אני רוצה מיזוג // הופך הפכים לזוג

 אבל בשביל שזה יהיה תענוג...

 אני צריך כיוון, איזון // כדי לצאת מהניוון
 מינון // בין רוח-נפש-נשמה // בין הרצון לעשייה

 אש-רוח-מים-אדמה // בין היראה לאהבה

 אתה צריך כיוון, איזון // כדי לצאת מהניוון
 מינון // בין רוח-נפש-נשמה // בין הרצון לעשייה

 אש-רוח-מים-אדמה // בין היראה לאהבה

 הנפש לא פראיירית // ואת מה שחשבת שחסכת
 ברבות השנים היא תגבה ממך עם ריבית של משכנתא

 תאזן את הכוח // שלוט בלב עם המוח
 ואז תוכל להשתחרר // ולזרום // ולחלום...

 אתה צריך אשפוז // חפוז // אחינו אל תהיה שבוז
 תזוז מן העצבות אל השמחה // מחידלון לעשייה

 תצא מתוך ההפכה // משעבוד לגאולה
 אתה צריך אשפוז // חפוז

 אחינו אל תהיה שבוז // תזוז 
 מן העצבות אל השמחה // מחידלון לעשייה

תצא מתוך ההפכה // עולם הזה // עולם הבא // משעבוד לגאולה
	  



166167

נספח 6

רעיונות ועקרונות על פי משנת הציונות הדתית

עם ישראל בהמוניו צריך לעלות ארצה לשבת בה וליישבה בקיבוץ,   .1
במושב ובעיר.

הציונות הדתית רואה כמשימתה הרעיונית והמעשית השתלבות בכל   .2
במדיניות  במדע,  בהתיישבות,  בכלכלה,  בצבא,  המדינה,  מערכות 

ובכל שטחי החיים הציבוריים האפשריים.

האישה הציונית-דתית לא ויתרה על תפקידיה הטבעיים לשמש אם   .3
ורעיה ועם זאת למלא תפקידים בחלוציות, בכלכלה, במדע, בחברה, 

בחינוך וגם בלימוד התורה.

אין שני ערכים נפרדים, תורה ועבודה, אלא ערך אחד – תורה – אולם   .3
תורה במשמעות רחבה יותר, הכוללת גם את הערכים החברתיים שלא 

באו לידי ביטוי עד כה בגלל תנאי הגלות.

יש הצדקה להשתתף עם חילוניים בקיום מצוות יישוב הארץ.  .4

עידן הגלות הסתיים ובאה שעת פקידה. הגאולה החלה.  .5

הדמוקרטיה היא המשטר הרצוי יחסית לדעת התורה, ומקורה בפסוק   .6
"אחרי רבים להטות".

האומרת  האידאולוגיה  עם  מסכימה  אינה  הציונות-דתית  ההשקפה   .8
שאסור לגאולה שתהיה אנושית ורק גאולה ניסית אלוקית ראויה לעם 

ישראל.

הקיימים  החיוביים  היסודות  את  טובה  בעין  רואה  הדתית  הציונות   .9
זאת  )ועם  המודרנית  והחברתית  המדעית  הטכנולוגית,  בהתפתחות 

היא מסתייגת נמרצות מהיסודות השליליים שבה(.

יש ליצור תרבות עברית ציונית-דתית עצמאית.  .10

אין עוד מקום לחיים יהודיים בגולה ויש לפתחם אך ורק בארץ ישראל.  .11

החזרה לארץ ישראל מאפשרת ואף מחייבת הרחבת אוהלה של תורה   12
על תחומים רבים יותר, שבגולה נחשבו עומדים מחוץ לגדר. 

תפקידה  את  למלא  שיכשירוה  והשכלה  חינוך  לאישה  להקנות  יש   .13
הפעיל בחברה כאישה דתית מודרנית שאינה רואה סתירה בין צניעות 

לקדמה.

מאז עלינו לארץ והקמנו מדינה יש לנו לא רק אחריות אישית לתורה,   .14
כפי שהייתה בגולה, אלא אחריות כלל-ישראלית לתורה.

הציונות הדתית אינה רואה כל סתירה בין דת למודרנה.  .15
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דייט עם בני עקיבא
זהות תנועתית 2·1

רציונל

נתחיל  עקיבא.  בני  עם  מחודשת  עומק  היכרות  ניצור  הזאת  בפעולה 
מהמקום הרגשי שלנו כלפי התנועה, נברר מה אנחנו מרגישים כלפיה, 
מה היא מעוררת בנו, ומשם נמשיך להפגשת הרגשות האלה עם המציאות. 
נכיר את תפיסת העולם של בני עקיבא כפי שהיא במקור, עם הדמויות 
ההיכרות  ומתוך  בפרט,  שלנו  ובמחוז  בכלל  התנועה  את  המובילות 

המחודשת נבין מה החידוש של בני עקיבא במציאות.

מטרות

החברים יציפו את הרגשות שיש להם כלפי בני עקיבא.  .1

החברים יכירו לעומק את הערכים ואת הדמויות המובילים את בני   .2
עקיבא.

החברים ידונו בחידוש של בני עקיבא במציאות.  .3

מתודות 

אני ובני עקיבא

חלקו לכל חבר שני מנקי מקטרות בשני צבעים שונים, והנחו אותם 
לפסל באחד את עצמם ובאחד את בני עקיבא ולבטא בפסל את הקשר 

ביניהם. עשו סבב, וכל אחד יציג מה יצר ומה הפסל מסמל.

עקיבא  בני  מהי  עקיבא?  בני  כלפי  מרגיש/ה  אני  מה  מנחות:  שאלות 
בשבילי? מה המקום שלי בתוך בני עקיבא?

התשובות  אם  בסדר  זה  לכן  להציף,  רק  היא  המטרה  הזאת  בפעולה 
שטחיות מעט.
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אסוציאציות רגשיות

הניחו על הרצפה כרטיסים שרשומים עליהם כל מיני רגשות )אהבה, 
הזדהות, כעס ועוד, ראו נספח 1(.

תנועה(  חולצת  רכזים,  )סניף,  עקיבא  לבני  הקשורות  מילים  הקריאו 
וכל חבר צריך לעמוד ליד הרגש שהוא מרגיש בנוגע למילה שאמרתם. 
יניח סוכרייה על הרגש  לחלופין אפשר לחלק סוכריות טופי, וכל אחד 

שהוא מרגיש.

הן  ממה  עקיבא?  בני  כלפי  בנו  יש  והרגשות  אילו תחושות  דיון:  פתחו 
מורכבות? למה?

המטרה המרכזית היא להציף את התחושות ולתת להן מקום, לכן חשוב 
ליצור שיח מאפשר.

מייצרים הזדהות

בקשו מהחברים לחשוב על ערך אחד שחשוב בעיניהם, שהם מאמינים 
בו, שחיוני להם בחיים. אפשר לפזר על הרצפה ערכים מתוך הרשימה 
בעיניו  אחד שחשוב  ערך  לבחור  חבר  מכל  ולבקש   1 בנספח  המצורפת 
ולהסביר למה הוא החשוב ביותר. אחר כך חלקו לחברים את חוקת בני 

עקיבא, הנמצאת בסניפים )להורדה מהאתר של התנועה(. 

יופיעו  הערכים  רוב  שציין;  הערך  את  בחוקה  למצוא  חבר  מכל  בקשו 
בחוקת התנועה באופן כזה או אחר. 

בפעילות הזאת אנחנו מרוויחים שני דברים: החברים פותחים את חוקת 
התנועה, קוראים אותה ומעיינים בה, וכן נוצרת הזדהות בינם ובין החוקה 

כי הם מוצאים בה את הערך שחשוב להם.

אחרי שכולם מסיימים אפשר לעשות סבב ולבקש מכל אחד להקריא את 
המשפט שמבטא את מה שאמר או משפט אחר שתפס לו את העין. שאלו 
אותם: איך היה לקרוא את החוקה? מה התחדש לכם? מה כבר ידעתם 

ומה גיליתם מחדש?

מפגש

הקומונרית,  עקיבא:  לבני  שמחוברות  דמויות  המון  סביבכם  יש 
הרכזים במחוז הממונים עליה )רכזים מלווים, רכזי הדרכה, רכזי מחוז(, 
פעילי ההנהלה )ראשי מחלקות, מזכ"ל(, פעילי הנהלה לשעבר, בוגרות 
של הסניף שיצאו לקומונה בסניפים אחרים ואפילו חברי מליאת ההנהלה 
השבט  את  לפגוש  לבוא  כמובן,  מראש  בתיאום  ישמחו,  כולם  הארצית. 

שלכם.

במפגש כזה אפשר לבקש שיחה על הערכים המובילים את בני עקיבא, 
על  יספר  איתו  נפגשים  שמי שאתם  לבקש  ואפשר  שו"ת  לבקש  אפשר 

תפקידו בתנועה ולמה בעצם הוא עושה את זה.

יצירת מפגש כזה דורשת תיאום והכנה מראש, אבל הוא שווה כל טיפת 
פנים,  מול  פנים  אנושי  למפגש  תחליף  אין  דבר  של  בסופו  השקעה. 

להיכרות עמוקה ואמיתית עם הדמויות העומדות בראש התנועה שלנו.

ההנהלה.  מאנשי  וחלק  הרכזים  את  מכירה  היא  הקומונרית;  עם  דברו 
התייעצו איתה מי יכול להתאים לשפה ולראש של החבר'ה, ועופו על זה.

מצורפת בנספח 2 רשימת חברי מליאת ההנהלה הארצית )תקראו, סיכוי 
טוב שמישהו מהם גר לידכם...(.

חשיפה ליוזמות בני עקיבא

ויוזמות של  ותמונות מאירועים  עיתונות  3 קטעי  בנספח  מצורפים 
בני עקיבא בשנים האחרונות. חלקו אותם בין החברים ובקשו מכל אחד 
אילו  הדברים?  לכל  המשותף  מה  שאלו:  כך  אחר  אצלו.  יש  מה  לתאר 
עקיבא  בני  מה  למיניהן?  בפעילויות  מתגלים  עקיבא  בני  של  ערכים 

מחדשת בהם, במדינה, במציאות?

שימו לב לשתי נקודות: גם לנקודת הערכים, לשפה הערכית, וגם לנקודת 
היוזמה והשינוי המגיעה מצעירים ומניעה אותם לפעולה.

דוקטור בני עקיבא 

בשנה שעברה קיבלה בני עקיבא תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת 
בר-אילן. מצורף קישור לסרטון שהקרינו באירוע: צפו בו עם החברים.
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נסו לבודד מתוכו מה אמרו על בני עקיבא: על מה קיבלנו תואר לשם 
מה  עקיבא?  בני  של  כחידוש  רואים  מבחוץ  המסתכלים  מה  את  כבוד? 
החידוש  מהו  זה?  עם  מסכימים  אנחנו  האם  רואה?  לשעבר  המזכ"ל 

בעינינו?

הסרטון הוא טריגר שיאפשר לחברים לתאר את החידוש של בני עקיבא 
בעיניהם ולנסחו.

	  

דייט עם בני עקיבא - נספחים

נספח 1 

רגשות:

אהבה

כעס

דחייה

הזדהות

שייכות

גועל

שמחה

ניכור

אדישות

אחווה

גאווה

בושה

שעמום

נחת רוח

עניין

סיפוק

מושגים הקשורים לתנועה:

חולצת תנועה

שבט אורות

יד אחים

כשאומרים בני עקיבא בחדשות

סניף _____

סמל התנועה

תורה ועבודה

קומונרית

רכזים
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ערכי התנועה:

יראת שמיים

לימוד תורה

גמילות חסדים 

קיום מצוות

נתינה

צניעות

ענווה

דרך ארץ 

הצנע לכת

חברה צודקת 

צדק חברתי

תיקונה של החברה

עבודה עצמית

עבודת אדמה

קהילתיות

התיישבות

חלוציות

קליטת עלייה 

מיזוג גלויות

קירוב לבבות בין כל חלקי העם

שמירה על כבוד הבריות

משפחה

תורה

נספח 2

חברי מליאת ההנהלה הארצית

הרב אמיר אדרעי זבולון אורלב הרב איתמר אלדר

אלישיב רייכנר יאיר אפל הרב יעקב אריאל

נעם ארנון עליזה בן חמו יוחנן בן יעקב

הרב יהודה ברנדס הרב יונה גודמן שגית גינצבורג

אלחנן גלט הרב חיים דרוקמן הרב צפניה דרורי

הרב נח ויזנסקי הרב יהושע ויצמן הרב דוב זינגר

דוד חטואל מרדכי יוגב איתן כלף

הרב גלעד לואיס אברהם ליפשיץ יצחק לנגה

איתן מור-יוסף מיכל דה-האן נדביה נאה

הרב בני נכטיילר שרית סולטן הרב דני סטיסקין

דנה סליי יוסי פריימן נועם פרל

שמרית קליין צביקה צפדיה יגאל קליין

נחמיה רפל אסתי רוזנברג רני רוזנהיים

הרב אברהם שר שלום אמנון שפירא אביטל שר שלום

הרב שרון שלום  הרב יובל שרלו 
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נספח 3 

כתבות

יושב ראש היישוב מירון, הרב מרדכי הלפרין, הודיע היום )ה'( כי הוא 
ההצלה  כוחות  מהיערכות  כחלק  להיגרם  שצפוי  השבת  לחילול  מתנגד 
וכי  בעומר,  ל"ג  חגיגות  לקראת  יוחאי  בר  שמעון  רבי  קבר  בסביבת 

בכוונתו למנוע את הדבר.

לפני שנתיים יצא ל"ג בעומר במוצאי שבת, וכבר משעות הצהריים כוחות 
משטרה, אבטחה ורפואה רבים זרמו אל תוך היישוב.

אחר  בשעות  המוניים  שבת  חילולי  כשהתרחשו  לעבר  בניגוד  השנה, 
סגורים  יהיו  למירון  הכניסה  שערי  החג,  ערב  השבתות  של  הצהריים 
והמרכז  ישראל  משטרת  שבת.  במוצאי  הכוכבים  לצאת  עד  ומסוגרים 
הארצי למקומות קדושים, כמו גם כל הגורמים האחרים, לא יחללו את 

השבת כפי שהיה בשנים עברו.

“לא נאפשר שימוש במתקנים ובשטחים לשום גוף, כולל חסידויות שלא 
יבטיחו את שמירת השבת המוחלטת סביב היערכותם להדלקות", הודיע 
הרב הלפרין. "האיסור כולל הגעת מאות ואלפי שוטרים וסדרנים יהודים 
ושאינם יהודים למתחמים השונים בתוך מירון בעיצומה של השבת, תוך 

הפעלת מכשירי קשר ורמיסה פומבית של השבת לעיני כל”.

“השנה, עשרות האלפים שישהו בשבת במירון לא יתנו למצב זה להמשיך, 
ואנחנו לא נאשר שום תכנית ושום שימוש עד שלא תובטח שמירת השבת. 

מירון לא תהיה תל אביב", סיכם הרב הלפרין.

בתוך כך, תנועת בני עקיבא פרסמה עצומה הקוראת לשר החינוך נפתלי 
בנט לדחות את חופשת ל"ג בעומר ביום אחד – מיום ראשון ליום שני 

בשבוע. זאת על רקע חשש מחילול שבת המוני בחג.

ההחלטה תביא תלמידים רבים ברחבי הארץ לדחות את הדלקת המדורות 
ליום ראשון בערב. מאז פרסום העצומה, שנעשה ביוזמת חברי מחוז דרום 

של התנועה, כבר חתמו עליה מעל 2,500 אנשים.

יום פצועי 
צה"ל 
וארגונו

גרעין 
משפחות 

בני עקיבא 
בערד
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 מבצע
'נר לנופל' 

שותפות 
בעצרת 

רבין

מאבק 
לשחרורו 
של אברה 
מנגיסטו 

לכי חפשי ת'חברים שלך
זהות תנועתית 2·1

רציונל

וחידושה  דרכה  בבירור  בכלל,  עקיבא  בבני  עסקה  הקודמת  הפעולה 
בי  חידשה  עקיבא  בני  מה  בשאלה  נעסוק  הזאת  ובפעולה  במציאות, 
בפרט, בקשר המיוחד שלי עם התנועה. נברר אילו מעגלי שייכות, קשר 
אליה  שייך/ת  להיות  בוחר/ת  אני  ולמה  בחיי  מעצבת  היא  ומשמעות 

ולצמוח בה.

בפעולה נחזק את הקשר בין החברים ובין התנועה, נניח להבנה שאנחנו 
כוח  לנו  יש  בה  היותנו שותפים  ונדע שבזכות  בוחרים בתנועה לחלחל 

ויכולת להשפיע על הכיוון שאליו תלך ודרכו תשפיע במציאות.

מטרות

חברותם  בזמן  בהם  שחלו  המשמעותיים  בשינויים  יכירו  החברים   .1
בתנועה.

מהתנועה,  חלק  להיות  עצמית  בחירה  נקודת  שיש  יבינו  החברים   .2
ויפנימו את משמעותה.

החברים ישתפו בערך אחד שחשוב להם לקדם בתנועה.  .3

מתודות

באיזה שבט אתה?

ציבור  אנשי  מופיעים  בסרטון  אתה'.  שבט  'באיזה  בסרטון  צפו 
מגוונים שאומרים במשפט אחד משהו משמעותי שהתנועה חוללה בהם. 
המשפטים מופיעים בנספח 1, ואפשר להדפיסם או לכתוב אותם בגדול 
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ולפזר על רצפת החדר. שאלו את החברים: מה המשפט שלהם? איזה דבר 
משמעותי התחולל בכם, השתנה בכם, קרה לכם בזמן חברותכם בתנועה?

	  

לחלופין אפשר לצפות באחד מהסרטונים האלה:

  

שולי מועלם  יוגב אברהם   

הרב יואל בן נון   הרב אלי סדן

 

ומפרט  מסבירה  אחת  דמות  שבהם  ארוכים,  יותר  קצת  סרטונים  אלו 
לעומק את הזיכרונות ואת החוויה שלה מבני עקיבא. אפשר לראות אותם 
ולבקש מהחברים לחשוב בעקבותיהם: מהם הזיכרונות שלי מהתנועה? 
אילו דברים משמעותיים קרו בי בעקבותיהם? מה השתנה, מה התחולל 

בי?

כדאי לצפות בסרטונים מראש ולבחור את סוג החוויה שהכי תדבר אל   *
החבר'ה שלכם ותתאים לסוג הסניף ולמקום שהם נמצאים בו.

מעגל תובנות

מבחוץ(  לקרוא  )שאפשר  במעגל  עליו  וכתבו  גדול  רצף  נייר  קחו 
לדמויות  או  בתנועה  עכשיו  עד  לחברים  שקרו  משמעותיים  אירועים 
משמעותיות שהם פגשו. למשל: מחנה סיירים, השבעה, ביריה, מדריכי 
ארגון  חודש  דגלנות,  תנועה,  שבת  קומונריות,  מעלות,  מדריכי  נבטים, 

	  

וכו'. התאימו את האירועים לאירועים התופסים מקום וחשיבות בסניף 
שלכם. הושיבו את החברים מסביב לנייר, תנו כל אחד טוש, והקציבו להם 
דקה בכל פעם לרשום תובנה משמעותית או שינוי שקרה בהם בעקבות 
האירוע או האישיות הזו. אחרי דקה סובבו את הנייר. עשו זאת עד שהנייר 
ישלים סיבוב שלם )אפשר גם לכתוב על דפים קטנים יותר ולהעביר בין 

החברים, אבל זה פחות מגניב(.

בסוף הכתיבה אפשר להקריא באקראי כמה מהדברים שכתבו או לבקש 
מהחברים לומר מה הדבר המשמעותי ביותר שכתבו על הדף.

שימו לב: למתודה הזאת יש פוטנציאל להיגרר לערב נוסטלגיה וצחוקים. 
מעצמכם  דוגמה  תנו  ואפילו  מחפשים,  שאנחנו  מה  לא  שזה  הדגישו 

לתובנה משמעותית או לשינוי.

באיזה שבט אתה? אורי אורבך

הילד שכולם

רצו להעיף

ממילא הפסיק

להגיע לסניף

הילדה שהוריה

נוסעים בשבת

בכלל לא באה

עוד למפקד

אם הם היו נשארים,

הם בטח היו משתפרים

קראו את השיר ודברו עליו.

לכולנו בשבט יש חברים שפעם הגיעו ועכשיו כבר אינם באים, לא רק 
מהסיבות שצוינו בשיר אלא גם מסיבות חברתיות, לימודיות וכו'.
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מי שיושב כאן הוא עוד חלק מבני עקיבא, חלק מהתנועה. מתי החלטתם 
שאתם בבני עקיבא? מה גורם לכם להמשיך להיות שותפים? באיזו נקודה 

הבנתם שאתם לא נפרדים מהתנועה בקרוב?

לקוח או שותף

2 הלימוד 'לקוח או שותף', שבו מסביר הרב ויצמן,  מצורף בנספח 
ראש ישיבת מעלות, את ההבדל בין לקוח של חברה, שיכול להיות מרוצה 
או לא מרוצה ולפי זה להחליט אם להחליף חברה, ובין שותף בחברה, 
לו  ולשנותו, שיש  כדי לתקנו, לשפרו  יפעל  הוא  לו  שאם משהו מפריע 

אחריות ושייכות לחברה.

למדו עם החברים ושאלו אותם: מה אתם ביחס לבני עקיבא, לקוחות או 
שותפים? איך הופכים מלקוח לשותף? מתי? בני עקיבא מצפה מהחברים 

שלה להיות שותפים, בטח בחב"ב; איך זה מתבטא בעיניכם?

לשון תנועתית

ערמת  המעגל  במרכז  הניחו  'לשון':  בסגנון  קלפים  משחק  שחקו 
קלפים שעל כל קלף מקלפיה כתוב ערך מהערכים המובילים את תנועת 
בני עקיבא )נספח 3(. כל אחד מקבל שני קלפים וחייב להישאר עם שני 
קלפים כל הזמן. הראשון לוקח קלף מהערמה וצריך לבחור אם להחליף 
את מה שיש לו או להעביר את הקלף הלאה; השאלה שצריכה להוביל 
את החברים היא איזה ערך חשוב יותר בעיניהם. אחרי שנגמרים הקלפים 
עשו  בעיניהם.  ביותר  החשובים  הערכים  שני  עם  נשארים  הם  בערמה 
סבב או שיח פופקורן והנחו כל חבר להציג את הערכים החשובים בעיניו 
ולומר משהו אחד שהוא יכול לעשות כדי שהם יהיו מודגשים וחיים יותר 

בתנועה.

)לשבט גדול: צלמו כל ערך כמה פעמים כדי שיהיו מספיק קלפי משחק.(

אני רוצה שהתנועה...

חלקו לכל חבר דף כמו שמצורף בנספח 4. בדף כתוב המון פעמים 
המשפט "אני רוצה שהתנועה תהיה יותר". תנו להם בהתחלה למלא את 
כל הדף, אחר כך לצמצם בחצי, אחר כך בעוד חצי, ובסוף להישאר עם 

משפט אחד או שניים. אחרי שהם יישארו עם שני משפטים, בקשו מהם 
למלא את השאלה האחרונה בדף: מה אני יכול/ה לעשות בשביל זה?

אפשר לעשות סבב שיתוף ולשאול את החברים: איך הרגשתם כשרציתם 
סכמו  הסניף(?  השבט,  עצמי,  בעבור  רק  )ולא  התנועה  בעבור  דברים 
שהדרך להיות שותפים היא להתבונן על התנועה מבפנים ולרצות לקדם 

אותה ולפתחה.

בשתי המתודות האחרונות חשוב לשים לב שמגיעים לפעולה שהם   *
יכולים לעשות, שהפעילות לא תהפוך למלא תלונות על התנועה אלא 

לקידום ערכים שחשובים להם מתוך שותפות אמיתית בתנועה.
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לכי חפשי ת'חברים שלך - נספחים

נספח 1 

משפטים מהסרטון 'באיזה שבט אתה'

"אני הרב יעקב אריאל, סניף בני עקיבא ירושלים שבט מתנחלים, משמש 
כרגע כרב העיר רמת גן, בזכות האווירה שהייתה לנו בסניף לפני שישים 
שנה הגעתי להיות רב בישראל. באתי מבני עקיבא ואני עדיין רואה עצמי 

חבר בני עקיבא”.

“קוראים לי שולי מועלם רפאלי, שבט היובל מסניף כרמל בחיפה. ואני 
חברת כנסת בבית היהודי. כל מי שאני זה בני עקיבא“.

“אוריאל לדרברג, אני מנכ”ל ארגון פעמונים ואני משבט הצבי. הערכים 
שקיבלתי בבני עקיבא זה חזון זה השפעה זה נתינה. הדברים האלה הם 

בסוד של ארגון פעמונים”.

אני  כיום  גולן,  צפון שבט  אביב  סניף תל  בוגר  ואני  פריימן  יוסי  “שמי 
פועל בתחום הפיננסי. בני עקיבא היה הכוח שנתן לי לקבל את ההחלטה 
שגם כאן בארץ ישראל אפשר לעשות את מה שעושים בעולם תוך שמירת 

שבת וחגים”.

“אחים ואחיות שלי, שמי נפתלי בנט, שבט דרור סניף כרמל, היום אני 
חבר כנסת, בשבילי בני עקיבא זה ערכים שעד היום מלווים אותי בבית 

הזה )הכנסת(“.

הרובע.  ראש מדרשת  והיום  אונו,  קריית  סניף  אחווה  סליי, שבט  “דנה 
בני עקיבא בנתה בי את הרצון לתת, לעשות למען הכלל, ללכת עם מה 

שמאמינים בו עד הסוף”.

“שמי עמית סגל, בוגר שבט נריה סניף עפרה, כתב הכנסת של ערוץ 2. 
לדבר כאן על נושאים וערכים, זה ירושה שלקחתי מבני עקיבא”.

נספח 2 

לימוד

לקוח או שותף? הרב יהושע ויצמן

העולם כולו מתחלק לשנים: עובדים ולקוחות יש החיים בעולם כעובדים, 
ויש החיים כלקוחות. מה ההבדל בין עובד ללקוח?

אדם הולך לחנות וקונה לעצמו חטיף של חברה מסויימת. אולם, החטיף 
היה מלוח למדי. בפעם הבאה קונה האדם את החטיף מחברה אחרת. כיצד 
ינהג אם יבואו ויאמרו לו שהחברה הראשונה נמצאת בקשיים, ויש לעזור 

לה, ועל כן ראוי לקנות את מוצריה?

אותו אדם יענה, ובצדק, שהוא לא עוסק כרגע במצות צדקה. הוא מעוניין 
בחטיף טעים, והוא קונה מהחברה המספקת את מה שהוא חפץ בו.

על  יתר  מלוח  שהחטיף  לו  יתברר  אם  החברה  של  עובד  ינהג  כיצד 
סקרים  יערוך  לתקן,  ינסה  לכך,  הסיבה  את  יבדוק  הוא  המידה? 
השותף  מכך  ויותר  בחברה  העובד  וכדומה.  הצרכנים  של  טעמם  על 
חן  מוצא  איננו  המוצר  כאשר  אחרת  לחברה  עובר  איננו  בחברה, 
ועל  החברה  על  אחריות  מרגיש  העובד  המוצר.  את  אלא מתקן  בעיניו, 
הטובה. בצורה  המוצר  פיתוח  של  חובות  עליו  מטילה  עבודתו   המוצר. 
הלקוח מתעניין בעצמו בלבד. מה שטוב לו – הוא קונה. מה שלא טוב – 

אין הוא קונה. 

השותף מתעניין בחברה, במפעל, במוצר, ולא בעצמו. זהו הבדל מנטלי 
משמעותי ביותר.

השלכות  לכך  ויש  החיים,  אל  ניגשים  אנשים  בהן  צורות  שתי  הן  אלו 
בתחומים רבים.

אדם בונה משפחה. האם הוא לקוח או עובד? יש שאדם בא לבנות את 
ביתו כי הוא זקוק לדברים – ילדים, בית, חברה וכדומה, ומשפחה היא 
הדרך בה הוא יכול לקבל את מה שהוא מחפש. אם כך – מה יעשה אם 
ה"מוצר" יהיה "פגום"? אן יתקל בקשיים, במשברים ובהתמודדויות? אם 
לא יקבל בדיוק את מה שחשב? לקוח הנתקל במוצר פגום – מחליף אותו. 

אדם שזו גישתו למשפחה, צפוי לתקלות ולקשיים רבים.

אולם הניגש לבנין המשפחה כשותף, איננו מחליף את המוצר הפגום אלא 
מתקן אותו. הוא משקיע עבודה, עמל ולימוד כדי להבין את מקור הבעיה 

ולפתור אותה.
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לעולם  באתי  האם  עצמו:  את  לשאול  אדם  צריך  בחיים  תחום  בכל  כך 
ניתן  זכות?  או  חובה  הם  החיים  האם  להנות?  כדי  או  לעבוד  כדי 
אך  ולעמול,  לעבוד  היא  החיים  מטרת  כי  יאמרו  רבים  שאנשים  לשער 
פעמים  בחיים.  מכריעים  ובצמתים  אמת  ברגעי  מתעוררת  השאלה 
והמימוש  התענוג  ההנאה,  לו  יקרים  כמה  עד  האדם  מגלה  שאז 
לעולם. התייחסותו  ואת  תגובותיו  את  קובעים  הם  כמה  ועד   העצמי, 
כשמתעוררת  האם  לקוחות?  או  עובדים  אנו  למדינה  ביחס  האם  ועוד. 
בעיה עם המדינה או עם הצבא, כפי שחווינו לאחרונה, אנו "מחליפים" 
את המדינה, או פועלים ככל יכולתנו לתקן את המפעל שאנו שותפים בו. 
האם אנו אומרים על עם ישראל "החליפם באומה אחרת", כפי שהציע 
ממנו  וכחלק  העם  עם  עובדים  שאנו  או  כך,  על  ונענש  הנביאים  אחד 

ומנסים לתקן ולרומם ככל יכולתנו?

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ענין זה הוא הפרסומות. הפרסומות 
אותו  לשכנע  מנסות  הן  שבאדם.  הלקוח"  "בחינת  את  מחזקות 
העמל  המאמץ,  וכדומה.  לו  נעים  לו,  טוב  הוא  כי  מסויים  מוצר  לרכוש 
עבר. מכל  אותנו  המציף  הפרסומות  בעולם  לתחום  מחוץ  הם   והיגיעה 
"יד  של  חדש  סניף  פתיחת  כולו,  ולעולם  ישראל  לעם  חשוב  יותר  מה 
יותר.  חשוב  שרה  יד  סניף  כי  נסכים  כולנו  כדורגל?  משחק  או  שרה", 
אולם, בעיתון יתפוס מקום חשוב יותר משחק הכדורגל. כך נקבע סולם 
של  הגישה  את  קובעות  הפרסומות  צורה  באותה  האדם.  של  הערכים 

האדם לחיים, ועושות אותו ללקוח בעולם.

להיות  עצמו  את  לחנך  כדי  ועמל  עבודה  להשקיע  האדם  צריך  כן  על 
כדברי  ובבנייתו,  בעיצובו  שותפים  להיות  כדי  לעולם  באנו  שותף. 
חז"ל בכמה מקומות: ...מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה 

במעשה בראשית.

אותו,  מורידים  או  העולם,  את  מקדמים  מעשיו  לבריאה.  שותף  האדם 
חלילה. לא נברא האדם כדי לקחת מן העולם, אלא כדי לבנותו.

נספח 3 

ערכים

יראת שמיים

לימוד תורה

גמילות חסדים 

קיום מצוות

קדושת החיים

פשטות הליכות

דרך ארץ 

הצנע לכת

חברה צודקת 

תיקונה של החברה

עבודה עצמית

התיישבות דתית חלוצית במסגרות קהילתיות ברחבי הארץ כולה

קליטת עלייה 

מיזוג גלויות

קירוב לבבות בין כל חלקי העם

להיות חיל חלוץ של היהדות הדתית הלאומית, על כל משימותיה

שמירה על כבוד הבריות

משפחה

תורה
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נספח 4

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

אני רוצה שהתנועה תהיה יותר_______________________________

מה אני יכול/ה לעשות בשביל זה? ___________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.________________________________________________

התרחבנו
זהות לאומית 2·1

רציונל

זה אומר  ביותר בזהות האישית. מה  הלאום הוא כמעט המרכיב הגדול 
יהודי/יה מחייב אותי?  זה שאני  ישראל? האם  בעצם להיות שייך לעם 

מעניק לי אחריות כלשהי?

ביחידה הזאת נעביר את המסר שהיותנו יהודים היא ההגדרה הראשונית 
שלנו, ועוד לפני שפיתחנו את הזהות העצמית, הדתית או האידאולוגית – 
העובדה שנולדנו יהודים היא העובדה הבסיסית ביותר בזהות שלנו והיא 

גם מחברת אותנו הלאה, לכלל רחב יותר, לכל עם ישראל.

ולהיסטוריה  היהודית  בחיבור למורשת  היהודית,  בזהות  נעסוק  כן  כמו 
של עם ישראל, היוצרת חיבור בין כל חלקי העם, כי כולנו חלק מאותו 

הסיפור.

מטרות

החברים יעמיקו במשמעות היותם יהודים.  .1

החברים יבררו מהי רמת החיבור שלהם עם עם ישראל.  .2

החברים ישתפו מהי זהות יהודית לדעתם.  .3

מתודות

להיות יהודי

הקריאו את הקטע של יאיר לפיד )נספח 1( ושאלו את החברים אילו 
קטגוריות היו מוסיפים תחת ההגדרה 'מיהו יהודי'.
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סגולת ישראל

שרקי  אורי  הרב  של  הקטע  את  קראו  כיהודי?  שלי  האחריות  מה 
)נספח 2( ושאלו את החברים מה הם חושבים על מה שאומר הרב שרקי.

זה יהודי?!

במשחק הזה תשמעו מהחברים מה לדעתם כוללים מרכיבי הזהות 
של היהודי. מהלך המשחק: פתחו ואמרו: "יהודי לדעתי זה..." )אמרו מהו 
יהודי לדעתכם(, החבר שיושב לימינכם ימשיך את הסבב כך: "זה יהודי?! 
יהודי לדעתי זה..." ויאמר מהו יהודי לדעתו, וכך הלאה עד שכל החברים 

ישתפו בתורם מהו יהודי לדעתם.

למי אכפת?

לחיבור  בקשר  רגשות  להציף  בעיקר  היא  הזאת  המתודה  מטרת 
אלא  ביקורת  בהעברת  לא  אותה  לנהל  וחשוב  ישראל,  עם  עם  האישי 

בצורה שתעורר מחשבות בעניין הקשר של כל חבר לעם ישראל.

חלקו לכל חבר וחברה פתק שרשום עליו 'אכפת לי' ופתק שרשום עליו 
'לא אכפת לי', הקריאו היגדים ולאחר כל היגד כל חבר ירים את הפתק 

שמייצג את תחושתו בעניין.

אני יהודי  -

כ-80% מיהודי ארצות הברית מתבוללים  -

בשואה נרצחו שישה מיליון יהודים  -

עם ישראל קיים כבר כ-3,830 שנים  -

לעם ישראל יש ייעוד בעולם  -

איראן הקימה יחידה צבאית שמטרתה להשמיד את היהודים  -

עולים חדשים רבים חוזרים לארצות המוצא שלהם מכיוון שהם לא   -
מצליחים להתאקלם בארץ.

האנטישמיות באירופה הוכפלה החל משנת 2015  -

אחוזי ההשתמטות מצה"ל עומדים כיום על 25%  -

רוב יהודי העולם גרים בחו"ל  -

סקרחוב

בקשו מכל חבר וחברה לשאול חמישה אנשים שונים באחת מקבוצות 
הווטסאפ או בפייסבוק מה זה אומר להיות יהודי. לאחר שכולם יספרו 
ייתכן  לחבריהם אילו תשובות הם קיבלו, בקשו מהחברים לחשוב איך 

שהתקבלו תשובות שונות ורבות לשאלה בסיסית בקיום של כל יהודי.

'היהודי האחרון' )נספח 3(

הזהות  על  שמירה  מדוע  מוסבר  בקטע  היהודית.  הזהות  איבוד 
היהודית שלנו היא חשובה ומה עלול לקרות אם לא נשמור עליה. לאחר 
את  לשמר  חשוב  האם  הסיפור?  על  דעתכם  מה  שאלו:  הקטע  קריאת 
היהדות? איך הייתם משכנעים את היהודים בדור שלפני המספר להמשיך 

לשמר את היהדות ולהימנע מהמצב שהוא מתאר? 
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התרחבנו - נספחים

נספח 1

להיות יהודי )יאיר לפיד(

אם  לכעוס  אבל  יהודים,  שאינם  אחרים,  מאנשים  שונה  שאתה  לחשוב 
מתברר שגם הם חושבים את זה עליך.

להגיד "בסך הכל ארבע-עשרה מיליון בכל העולם, מה זה ארבע-עשרה 
במקום  בקמצ'טקה,  שפגשת  היהודי  על  לספר  שתוכל  כדי  מיליון?" 
בבית  לעמוד  יהודי.  שתמצא  לחשוב  היה  אפשר  שבו  בעולם  האחרון 
עבריות  אותיות  ולקרוא  המהר"ל,  קבר  מול  בפראג,  העתיק  הקברות 

חקוקות באבן. להרגיש לרגע שגם אתה קצת חקוק באבן.

להיות יהודי.

מכך שביל  מופתע  ולהיות  יהודי  אבא  היה  קולנוע  לאיזה שחקן  לדעת 
לא  שמעולם  למרות  ומרקס",  פרויד  "איינשטיין,  לומר  לא.  הוא  גייטס 
קראת את איינשטיין, פרויד ומרקס. לחשוב שכל "קון" או "קיין" בטח 
ממך".  יהודי  יותר  "הוא  עליו,  ולהגיד  פיקח  גוי  לפגוש  כהן.  פעם  היה 
לספר שהיו לך במשפחה רבנים גדולים, למרות שאתה לא יודע מה בדיוק 
היה גדול בהם. לרשת מהסבא ספרי תלמוד כרוכים בעור חום, עם אותיות 

מוזהבות, לשים אותם על מדף ולהגיד לעצמך שפעם תקרא.

להיות יהודי.

לרצות תמיד להיות מישהו אחר. לדעת שכל יהודי שתפגוש מרגיש אותו 
זמר, עם  נהג מונית שרוצה להיות  יהודית. לדבר עם  זו תכונה  כי  דבר 
מלצר שיש לו רעיון לסטרט-אפ, עם עורך דין שאומר שפעם יכתוב ספר. 
להגיד, "בצרפת יש אנשים שהם מלצרים כל החיים, ואין להם בעיה עם 

זה". להרגיש שיש בעיה עם זה. 

להיות יהודי.

לשמוע שמישהו צייר צלב קרס על קיר של בית כנסת בבוליביה, ולהרגיש 
שזה עניינך. לקרוא על כך שביפן מוכרים חוברות קומיקס אנטישמיות 
ולהגיד, "תחשוב, הם לא פגשו אף יהודי בחיים שלהם". להיעלב עד עמקי 

נשמתך כשמישהו אומר לך שהשואה היא לא טיעון. רק אנחנו נחליט מתי 
השואה מפסיקה להיות טיעון, ועוד לא הגיע הזמן. 

להיות יהודי.

לא  שיהודים  לעצמך  ולהגיד  ורזה  גבוהה  בלונדינית  של  תמונה  לראות 
ובשלושה  ילדים  בשלושה  קילו,  בשלושה  תמיד  להיאבק  ככה.  נראים 
שמחר  משהו  בגלל  בבוקר  בשלוש  שמתעורר  מודאג  יהודי  חשבונות, 
כתוב  הסלולרי  צג  על  אם  ישיבה  באמצע  סליחה  לבקש  טיפשי.  ייראה 
"אמא". להגיד "האמריקאים רואים את הילדים שלהם פעם בשנה", אבל 
לא באמת להבין איך אפשר. להודיע שהשנה לא תהיה בסדר פסח כי אתה 

טס ללונדון. לדחות את הטיסה ללונדון למוצאי החג. 

להיות יהודי.

להתלונן על הסרטים הארוכים שעושים בכל בר-מצווה, ואז לעשות על 
הילד שלך סרט של 22 דקות, כולל התמונה באמבטיה בגיל שנה. לשיר 
לזכור  ולא  כלה",  וקול  חתן  קול  שמחה,  וקול  ששון  "קול  בהתלהבות 
בשום אופן איך נמשך השיר. לדעת את הניגון של "ברכו את ה' המבורך" 
גם שלושים שנה אחרי. לעמוד בתפילה ביום הכיפורים ולשאול את עצמך 
מתי השופר. להכנס לבית-כנסת בארץ זרה ולראות יהודים יושבים ליד 
כי  ליהודי"  "שלום  ולהגיד  אליהם  לגשת  עברית.  וקוראים  עץ  שולחן 

למרות שאתם לא מכירים, אתם מכירים. 

להיות יהודי.

להגיד  לוויה.  איזו  עליך  שתיפול  למקרה  הכפפות,  בתא  כיפה  להחזיק 
לאורח מחו"ל, "יד ושם, מנהרות הכותל ואתה מוכרח לראות את המוזיאון 
החדש". לחשוב בסתר ליבך שאנשים עם זקנים לבנים הם יותר חכמים. 
לאהוב את רעך כמוך כי אתה לא סובל את עצמך. להעביר את הספה של 

אחותך על הגג של האוטו ולומר לגיס שלך, "מה קרה לך, משפחה". 

להיות יהודי.

לחשוב שהיהודים בגולה הם קצת יותר יהודים ממך אבל גם קצת פחות, 
ולא לטרוח ליישב את הסתירה. לצטט משפט של הרמב"ם כאילו אתה 
מכיר יותר. לדעת שאתה לא פחות יהודי מהחרדי הכי חרדי במאה שערים, 
אבל להתכווץ קצת מהרבי שמחתן את צ'לסי קלינטון ביחד עם כומר. 
להגיד על החוט האדום על פרק היד הלבן של מדונה "שזה לא יהדות" 

כאילו ברור לך מה כן. 
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להיות יהודי.

לדעת שהדבר הכי חשוב בחיים זה משפחה, והדבר הכי חשוב במשפחה 
ציפורה" עשר שנים אחרי  "קציצות של סבתא  הוא מה אוכלים. להכין 
שהיא נפטרה. להגיד לאמא שלך, "את מוכרחה לפתוח מסעדה". לעשות 
ארוחה משפחתית בערב החג, מנגל בצהריים של החג, ארוחת ערב במוצאי 

החג, ובאמצע לטעום מהעוגה כי יהודים לא עומדים בפני שמרים. 

להיות יהודי.

עבודה,  על  מדי  יותר  כסף,  על  מדי  יותר  הילדים,  על  מדי  יותר  לדבר 
יותר מדי על זה שאנחנו מדברים יותר מדי. לחשוש תמיד שמרמים אותך 
יהודי יש דוד ראובן שפעם הפסיד הכל. להתגעגע לעיירה  מפני שלכל 
זה  אליו. לדעת שלפעמים  ולבית שלא תחזור  בה,  ביקרת  לא  שמעולם 
נגמר רע. לא להבין יהודים שחזרו לגרמניה אחרי המלחמה, אבל לחשוב 
באמריקה  משפחה  לקרוב  לצלצל  מיליונר.  בטח  היית  כבר  שבאמריקה 

שהפך למיליונר ולשאול אם הילד יוכל לישון אצלו. 

להיות יהודי.

להיות שייך למשהו. משהו עמוק, ניצחי, גדול מאתנו. לדעת שלשייכות 
יש מחיר. כבר ניסו לשרוף אותי, להרוג אותי, לגרש אותי, להמיר את דתי, 
אבל עובדה שאני עדיין כאן. כי אני יהודי מארץ ישראל, אצן גאה במירוץ 

השליחים הארוך בהיסטוריה, חבר במועדון המובחר ביותר בעולם.

נספח 2

סגולת ישראל )הרב אורי שרקי, מתוך 'עולם קטן', אדר ב' תשס"ח(

הפילוסוף היהודי-צרפתי פרופ' עמנואל לוינס ז"ל כתב שעל כל אומה 
גדולה מוטלת החובה המוסרית לראות את עצמה כעם סגולה, התורמת 
עם  עבור  שאת  ביתר  אמור  הדבר  לאנושות.  הייחודית  תרומתה  את 
ישראל, שייעודו הוא להיות "סגולה מכל העמים" )שמ' יט, ה(. לא נוכל 
ממלאים  שאנו  מהתפקיד  להימלט  האנושות,  כלפי  מאחריותנו  לברוח 
בכך. נרצה  שלא  ובין  בכך  שנרצה  בין  הוא  ברוך  הקדוש  של   בעולמו 

שומה עלינו להבין את מהות סגולתנו.

על רקע זה מופיע אברהם אבינו בעולם כמי שתפקידו להקים גוי "ואעשך 
לגוי גדול" שתפקודו שונה משאר הגויים )העמים הנוספים הקיימים כבר 
בעולם(, שייחדו של אותו גוי הוא "ונברכו בך כל משפחות האדמה" )בר' 
יב, ג(. עליו להשיב את המצב הקדום של חלוקה למשפחות ולא לעמים 

שונים, על ידי יצירת גורם מאחד לעמים דרך עם ישראל.

יעוד שכזה אינו כופה את עצמו על העמים, שממשיכים את קיומם העצמי 
על במת ההיסטוריה, ויחד עם זאת מאפשר לעם ישראל להפוך למורה 
הדרך לאומות כיצד להתעלות אל הקודש ולהידבק בה': "ונלוו גוים רבים 

אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם" )זכריה ב, טו(.

איננה  שהקדושה  הידיעה  הוא  לעולם  תורמים  שאנו  העיקרי  החידוש 
ענינם של אנשי קודש בלבד, כי אם של החברה כולה, המאורגנת כישות 
אחת מבחינה תרבותית ואף פוליטית. בעוד שהנצרות הרגילה את האדם 
לחשוב שלא תיתכן דבקות דרך חיי העולם הזה במובנם הרחב, של מדינה, 
כלכלה וצבא וכל הנלווה לה, לימדה לעומתה תורת משה שאין להתייאש 

מהצלחת השלום והדבקות האלוקית בעולם הזה בכל ממשיותו.

אנו  קטנות,  במצבי  ההיסטוריה.  זמן  לאורך  ומתפתחת  הולכת  זהותנו 
מוכרחים להתכנס לתוך עצמנו ולחיות חיים של קהילה דתית, המכונסת 
לתוך עצמה ודואגת לקדושת יחידיה. זוהי הזהות המיוצגת על ידי הכינוי 
ושבים  הלאומית,  זהותנו  אל  שבים  אנו  כבימינו,  גאולה,  בעידני  "יעקב". 
להיקרא "ישראל", ואנו אומה בין האומות. אך עתה הגיעה העת, בעקבות 
משבר הזהות הלאומית הפוקד אותנו, למלא את יעודנו האוניברסלי בבחינת 
משפחות  כל  בך  "ונברכו  נבחרנו:  שלשמה  במשימה  ולעמוד  "ישורון", 
האדמה", לראות את עצמנו אחראים להשמעת מסר יחודי עבור העולם, כך 

שנוכל למה שאנחנו באמת: "ישראל באומות כלב באיברים" )כוזרי ב, לו(.
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נספח 3

היהודי האחרון )רות לוי(

שמי? שמי אינו חשוב.

מי אני? אני היהודי האחרון.

בוושינגטון,   "Smithsonian Institute" ה  2124, המקום הוא  השנה היא 
ארה"ב.

השכם  פני  על  עוברים  אנשים  תצוגה,  כלוב  בתוך  במוזיאון  נמצא  אני 
והערב, בוהים, מצביעים ולפעמים אפילו צוחקים.

התרבות  את  המתארת  תערוכה  מוצגת  אותי  המקיפים  הקירות  על 
היהודית: טלית, ספר תורה ותשמישי קדושה.

יום יום, בזמן שאני יושב וצופה באנשים העוברים על פני, אני לא מפסיק 
לתהות כיצד 6.5 מיליון איש מבני עמי הושמדו לפני קצת יותר ממאה 

שנים.

וה-20:  ה-19  במאות  היהודיות  הקהילות  על  לי  לספר  נהגו  וסבי  אבי 
על  ופיטסבורג,  שיקגו  ניו-יורק,  אנג'לס,  בלוס  הגדולות  הקהילות  על 
בני  המאוחד,  הכנסת  בית  כדוגמת  הבינלאומיים  היהודיים  הארגונים 

ברית, ועוד רבים אחרים.

 

אני זוכר איך אבי סיפר לי בגאווה על הקהילה היהודית המצליחה כל כך 
בארה"ב.

אני זוכר את הסיפורים על ארץ ששמה ישראל שהייתה ואיננה עוד.

מחפש  עדיין  אני  אולם  באירועים,  ומהרהר  הסיבות  היו  מה  תוהה  אני 
תשובה.

אני מאמין שעכשיו אני יודע איך יהודי ארה"ב והעולם נעלמו.

 

להגיע  שהפסיקו  יהודיות  ממשפחות  הקטנים,  מהדברים  התחיל  זה 
לבתי  ילדיהם  את  לשלוח  שהפסיקו  בהורים  והמשיך  השבת,  לתפילות 
נרות  אלה,  בבתים  מצווה.  בר  וללימודי  עברית  לשיעורי  יהודיים  ספר 

השבת לא הודלקו.

סבא שלי סיפר לי שלמרות כל אלה הם נשארו "יהודים טובים": חלקם 

דיברו יידיש, הם הגיעו לתפילה ביום כיפור, וערכו סדר פסח מידי שנה.

אצל חלקם היהדות הייתה בלב, ואצל חלקם היא סימלה את המסורת.

 

למרות כל אלה אני לומד מספרי ההיסטוריה כי גם דברים אלה נעלמו 
עם הזמן.

קיום סדר פסח כהלכתו  לעול,  נדרי הפכה מכבוד  כל  נוכחות בתפילת 
הפך משמחה גדולה למשימה מכבידה.

מנהגי המסורת היהודית החלו להעלם, וזה לתפיסתי היה הצעד הראשון.

 

נישואים מעורבים הפכו לעניין שגרתי, הרב הפך ממורה לאיש עסקים 
וזרמים כמו אורתודוכסים, קונסרבטיבים ורפורמים נעלמו.

אני זוכר שקראתי על רב בשם מרדכי רוזנברג שדרש שוויון מלא עבור 
מסוימת  תקופה  במשך  ואכן   – האמריקאית  בחברה  היהודית  הקהילה 

היהודי זכה לשוויון מלא.

עם השוויון הגיעה הדרישה לזנוח את המסורת הבדלנית, ויהודים הפסיקו 
לקבע מזוזות למשקופי בתיהם רק משום שעניין זה הפך אותם ל"שונים".

יהודי שנשאל: "מהי דתך?" הכחיש בתוקף את יהדותו, או לא ענה כלל. 
הוא ראה את עצמו קודם כל כאמריקאי.

יהדות חדשה התפתחה באמריקה – יהדות שאינה מאמינה.

ואני שואל, איך ייתכן שתתקיים יהדות שאינה מאמינה?!

יהדות בהכרח צריכה יהודים, אבל בדיוק באותה מידה היהודים צריכים 
את היהדות. אף אחד משני גורמים אלה אינו יכול להתקיים בזכות עצמו.

למה אנשים לא ראו את זה?

 

ואז, המכה הניצחת הגיעה. זה קרה בערך לפני חמישים שנה ואני עדיין 
יכול לזכור זאת כאילו זה היה היום.

מנוחה,  לחסרות  והפכו  התחזקו  ישראל  ארץ  סביב  הערביות  המדינות 
וכדרכם מאז ומעולם הם שאפו להשמיד את ישראל.

לפני חמישים שנה הגיע הרגע בו הם החליטו לפעול.
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ישראלים,  מיליון  וחצי  שלושה  השמידו  הם  אטום  פצצות  שתי  בעזרת 
ומדינת היהודים אשר כונתה בעבר "ארץ זבת חלב ודבש" הוכחדה.

כאשר החדשות המזוויעות נפוצו ברחבי העולם, היהודי בארה"ב נשאר 
אדיש והגיב: "באמת, מה יכולתי לעשות?"

ואנשי  יהודים,  מיליון  שישה  השמיד  בגרמניה  אדם  כן  לפני  שנה   100
העולם החופשי נשבעו שזוועה כזו לא תשכח ולא תחזור.

הם הבטיחו שהם יתמכו בעם היהודי באשר הוא לעד.

 

והנה, ערבותם של יהודי ארה"ב לעם היושב בארץ ישראל נעלמה.

ואני תוהה – עד כמה הזיכרון הקולקטיבי שלנו קצר?!

המדינה  ואת  שלהם  הדת  את  שלהם,  הגאווה  את  איבדו  יהודים  כאשר 
שלהם, הם איבדו את עצמם.

 

אלך  אני  גם  בערך  שנה  עשרים  עוד  האחרון,  האמריקאי  היהודי  אני 
לעולמי, והיהדות לא תשוב להתהלך על פני כדור הארץ.

ולתפארת מדינת ישראל
זהות לאומית 2·1

רציונל

הלאום היהודי הוא ייחודי בכך שהוא כולל גם את היהדות וגם את השיוך 
למדינת ישראל. ביחידה הזאת החברים יכירו את ערכה של מדינת ישראל 
כבית העם היהודי, ונרומם את תחושת הגאווה על היותנו תושבי מדינת 

ישראל ובמיוחד על שאנחנו תושבי מדינת ישראל כיום, בדור הגאולה. 

מתוך כך נבין לעומק את החיבור שלנו למדינה כיוצרת הזהות הלאומית 
שלנו ונציף את הרצון להחזיר למדינה שלנו ולהכיר לה טובה. ההבדל בין 
להיות יהודי לבין להיות ישראלי הוא בעיקר ביישום של הדברים, לכן 
ננסה ליצור את החיבור הברור שאנו בתנועת בני עקיבא מאמינים בו: 

הזהות הלאומית שלנו היא גם יהודית וגם ישראלית. 

מטרות

החברים יזדהו עם המהות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.  .1

החברים יחושו גאווה על היותם ישראלים.  .2

החברים ידונו בשאלת 'יהודי או ישראלי'.  .3

מתודות

 'הכי ישראלי'

השיר  לאחר   .)1 )נספח  ישראלי'  'הכי  השיר  את  קראו  או  השמיעו 
שאלו: מה לדעתכם הכי ישראלי? האם השיר משקף את הישראליות? 
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תקומת מדינת ישראל- קידוש ה' 

היא  הציונית-דתית  בתפיסה  ישראל  שמדינת  הסבירו   –  )2 )נספח 
חלק מתהליך הגאולה, ואנחנו מעריכים את המדינה גם על עצם קיומה 
ולא רק כי היא מעניקה לנו הנחות במס או תוכניות חיסכון לכל ילד. עצם 
קיומה הוא משמעותי לעם ישראל כי מדינת ישראל מבטאת את הגאולה.

'ברלין ברלין' 

השמיעו או קראו את השיר 'ברלין ברלין' )נספח 3(.

לאחר השיר דונו: מה מסמלת מדינת ישראל בשיר זה? איך אתם תופסים 
את מדינת ישראל?? 

טאבו המצאות ישראליות

החברים  עם  שחקו  ישראלים  שאנחנו  בכך  הגאווה  את  לעורר  כדי 
יקבל  שייבחר  חבר  ישראליות.  המצאות  על   )4 )נספח  טאבו  משחק 
מהי,  לגלות  צריכים  החברים  מילה ששאר  רשומה  שבראשה  כרטיסייה 

ועוד רשימת מילים שאסור לו לומר כדי להסביר מהי המילה הראשית.

יהודי או ישראלי?

ערכו דיון ונסו להגיע להכרעה ממה מורכבת הזהות הלאומית שלנו 
להיעזר  )מקורות שאפשר  ישראלים  מהיותנו  או  יהודים  מהיותנו  יותר, 

בהם – בנספח 5(.

אפשר לערוך את הדיון בצורת 'בית משפט'. בחרו קטגור וסנגור שיציגו 
את הטענות ולאחר התייעצות עם כלל החברים השופט יכריע בשאלה. 

מדינת ישראל כנגד כל הסיכויים

השמחה  את  בנו  לעורר  כדי  לסיום  הסרטון  את  להראות  אפשר 
במדינה, הברקוד מצורף.

	  

ולתפארת מדינת ישראל - נספחים

נספח 1

הכי ישראלי )התקווה 6( 

הודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי 

ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי 

פוגים, אסימונים, שלוקים לילה כלכלי 

איי ספיק באט לא מספיק זה הכי ישראלי 

שרים! 

במבה במבה, מסטיק עלמה, מתל אביב עד בן גוריון 

שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול 

היידה היידה, היידה הייטק – למשטרה 1-0-0 

דמקה דמקה, מטקה מטקה 

אוהבים אותך שמעון פרס 

ערב חדש, אבטיח קר 

זהו זה ולא אחרת! 

גיבוש צנחנים ערק איילים 

לא, לא, אין לנו ארץ אחרת! 

ים סוף ים המלח ים תיכון ים כנרת 

שביזות יום א' בשבת שבאה וחוזרת 

פקק בחג עם אוסף של כוורת 

עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת 

במבה במבה, מסטיק עלמה, מתל אביב עד בן גוריון 

שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול 
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היידה היידה, היידה הייטק – למשטרה 1-0-0 

דמקה דמקה, מטקה מטקה 

אוהבים אותך שמעון פרס 

מגבעת חלפון עד אסקימו לימון 

מי מתעסק זה מיקו? 

שים לי חומוס צ'יפס סלט וצנון 

אבל עם דיאט או קולה זירו 

ולא לשכוח מחיאות כפיים עם הנחיתה 

ואם התור ארוך נא לבצע עקיפה 

נכון הבטיחו כשנהיה גדולים כבר לא יהיה צבא? 

כולם על הרגליים לשירת התקווה 

קפה תורכי ופל בלגי זה הכי ישראלי 

גם נשיקה צרפתית וריקוד יווני 

מפתח שוודי וויסקי סקוטי בורגר ספרדי 

נחמן מאומן זה הכי ישראלי – גוביינה! 

במבה במבה, מסטיק עלמה... 

יהיה בסדר – אני פורק סחורה 

יהיה בסדר – waze אם אין ברירה 

יהיה בסדר – אובמה תעזור 

יהיה בסדר- ואלוהים ישמור 

יהיה בסדר – אנחנו נשתדל 

יהיה בסדר – יש כיפת ברזל 

יהיה בסדר – השיר כולו מקורי 

יהיה בסדר – רק הלחן עממי 

יהיה בסדר

נספח 2

תקומת מדינת ישראל – קידוש השם

)'קמעא-קמעא', פרק ה, מו"ר הרב חיים דרוקמן(

כשרואים צללים, קיימת סכנה שהצללים יסתירו את האור. כשמתבוננים 
בנעשה במדינה, ונפגשים עם בעיות לא מעטות, בתחומים שונים, בעיקר 
מבלי  בלבד,  הפגמים  את  שנראה  סכנה  קיימת  והמוסר,  הרוח  בתחום 

להכיר באור הגדול שבעצם קיומה של המדינה.

על כן, מן הראוי להדגיש את ערכה של המדינה, את האור שבעצם קיומה, 
ומתוך כך להסיק מסקנות ביחס למה שנדרש מאיתנו בעניין זה.

כל גלות, ותהיה הגלות המצטיירת כטובה ביותר, היא אסון לאומי, הן 
מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית. עצם תקומתה של מדינת ישראל הוא 
 – וכנגדה  גדול,  השם  חילול  הינה  הגלות  כדוגמתו.  שאין  השם  קידוש 
ושיבתם ארצה, היא קידוש השם מאין כמותו. התגלות  ישראל  תקומת 
ה' בעולם, במלוא גודלה ושלמותה, יכולה להיות רק על ידי כלל ישראל 
היושב בארצו כעם ריבוני. לעומת זאת גלות ממעטת את הופעת שם ה' 

בעולם.
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נספח 3

ברלין ברלין )שממל(

בשביל מה להישאר פה

שואלים בכל מקום

אם אפשר לתפוס מטוס ולהתחיל לנשום

גם התשובה עוזבת ונהיית ממני רחוקה

כמה עוד אפשר לתרץ במשפחה?

השכנה, היא גרה ב-LA כבר חמש עשרה שנה

אומרת כדאי שתעצום את העין הצופייה

וכל אחד שחוזר מעבר לים

מספר לי כמה טוב שם

ברלין ברלין

גם אם אשכח את יד ימין

את תחכי שם לעולמים

שנשוב אלייך

רייכסטאג של שלום

ושל יורו ושל אור

לכל שירייך אין לי דרכון

בוא נהיה כנים

סבא סבתא לא באו לפה בשביל הציונות

הם ברחו כי הם לא רצו למות

ועכשיו הם מבינים שפה זה לא ממש חיים

מעדיפים אותנו רחוקים על עניים

לא, זו לא בריחת מוחות

לא בחירת נוחות

זו בריחה עם הרגליים

להשאיר את הראש מעל המים

אפילו יעקב אבינו ירד למצרים

כי השכירות הייתה שם שליש

והמשכורת פי שתיים.

	  

ברלין...

תבינו

כל העולם מהגר עכשיו לכל העולם

ורק אצלנו זה נחשב לבגידה בעם

על ידי מנהיגים שרוצים שנישאר מבודדים

נישאר מפוחדים

כי כולם שונאים יהודים

וכל פעם שהם פותחים את הפה

הם עונדים לי מחדש

את הטלאי הצהוב כמו אות של כבוד

כמו פרח בדש

מבזים את כולנו, בלי כבוד מינימלי

שחררו כבר את הגטו

תנו לחיות כמו עם נורמלי.

ואני בעצם לא רוצה לשום מקום אחר

קר שם, זר שם, ועברית זו השפה היחידה 

שאני אוהב לדבר

תנו לי חתיכת כינרת, אם בכלל נשאר

אני אהיה מאושר

אבל כמה אפשר

להתעלם מהמחר

איך אני אביא ילדים למקום שהבריח ממנו את דודו זר?

ברלין ברלין

גם אם אשכח את יד ימין

את תחכי שם לעולמים

שנשוב אליך

רייכסטאג של שלום

ושל יורו ושל אור

לכל שירייך אין לי דרכון
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נספח 4

טאבו

Waze

אפליקציה

ניווט

כביש

מכונית

Gps

טפטפות

השקיה

צמחייה

מים

חממה

חקלאות

דיסק-און-קי

זיכרון נייד

מחשב

Usb

טכנולוגיה

חיבור

כיפת ברזל

ביטחון

יירוט

טילים

סוללה

עזה

המצלמה הזעירה 
בעולם

קטן

השתלה

בדיקה

פיקסלים

תמונה

תת-מקלע עוזי

רובה

נשק

צבא

מלחמה

קרב מגע

אומנות לחימה

תחרות

אולימפיאדה

מכות

הגנה עצמית

עגבניות שרי

ירק

קטן

אדום

סלט

דובדבן

דוד שמש

גג

מים

חום

אנרגייה סולרית

מקלחת

במבה

אוסם

בוטנים

צהוב

ילדים

חטיף

טאקי

קלפים

קלף אחרון

משנה צבע

משחק

נספח 5

רות גביזון:

שחיים  יהודים  יש  שלפיה  יותר  נייטרלית  דיון  מסגרת  מעדיפה  אני 
בישראל ויש יהודים בחיים מחוצה לה.

יהודיות היא עניין מכליל, התלוי בשילוב של הגדרה עצמית של האדם 
ושל אורחות חייו. יהודי הוא הן זה הרואה בדת היהודית את מלוא חזות 
מי  הן  לאומי,  או  תרבותי  כעניין  יהודיותו  את  שרואה  מי  הן  יהודיותו, 

שרואה את האמונה ואת העם כמקשה בלתי ניתנת להפרדה.

אני מסכימה עם יהושע כי חיים יהודיים בישראל הם אכן מלאים ועשירים 
 – הציבוריים  בחיים  גם  יהודים  להיות  והאפשרות  הצורך  בשל   – יותר 
צורות  איני תובעת מונופולין על  יהודיים בתפוצות. אולם  חיים  מאשר 
ויהודית כאחד.  חיים יהודיות, ואינני מדרגת אותן. אני עצמי ישראלית 
ויש לי זיקות עמוקות הן לישראלים ללא הבדל דת ולאום והן ליהודים 
באשר הם. הציונות שלי היא חלק מזיקתי ליהודיות שלי – כי היא מבטאת 
תמיכה ברעיון שנכון וצודק כי גם ליהודים – שהם אכן עם או לאום ולא 

רק חברי קהילה דתית – תהיה מדינה אחת שבה הם רוב.
)מאת: א.ב. יהושע – רות גביזון 22/07/2010 מתוך חילופי אגרות שפורסמו באתר "ארץ 

אחרת", מדור דעות ופרשנות
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א.ב. יהושע:

יהודי  או  צרפתי  יהודי  שאומרים  כשם  ישראלי  יהודי  אומרים:  אם   ...
יהודי  לבין  ישראלי  יהודי  בין  המהותי  ההבדל  ניכר  אין  הרי  אמריקני, 
אמריקני. בשניהם היהודיות היא עיקר בעוד שהאמריקניות הישראליות 

והצרפתיות הן קליפות האזרחות בלבד.

ואילו כשאני אומר ליהודים בואו והפכו את עצמכם לישראלים אני מסמן 
היהודית  למלאות  היהודית  מהחלקיות  אותם  המובילה  הדרך  את  להם 
שיש לה שם ברור – ישראליות. )אגב היהודים הללו מקיימים את המלאות 

שלהם בלאומיותם הצרפתית או האמריקנית(.

כי אם רות גביזון חושבת שהזהות היהודית שווה בכל מקום ובאותו אופן, 
אז היא מקעקעת את הבסיס הציוני שממנו היא התחילה בעבודתה. אם 

זה אותו דבר, אז למה בכלל לבנות מדינה.

אליעזר גולדמן:

]עלינו לקבל  "]לאחר שהכרנו[ במרכיבי המציאות החילוניים מעיקרם 
מדינה  ככל  שלנו,  המדינה  מרכיבים.  אותם  קידוש  של  משימה  עלינו[ 
הממלכתית-היהודית  המסגרת  זוהי  אבל   ]...[ היא  חילונית  זמננו,  בת 
קדושה  של  יסוד  להחדיר  ניתן  כזאת  במדינה  גם   ]...[ היום  האפשרית 
טיפוח  כפיים,  ניקיון  הציבוריים,  החיים  של  נאותות  ניהול  דרכי   :]...[
אמת  של  דאגה  חברתיים,  בסדרים  צדק  הולמים,  בין-אישיים  יחסים 
לנחשלים באמת ]...[ בזאת לא תיווצר מדינת תורה ]...[ אבל עקרונות 
הלכה מסוימים יוכלו לבוא על מימושם – בפרט עקרונות שיש בהם משום 

עשיית הישר והטוב בעיני ה'".

זהות ישראלית: זהות אזרחית שמבטאת שייכות למדינה וכפיפות לחוקיה.

זהות יהודית: זהות המדגישה את הקשר לעם היהודי, ללאום.

להיות או לא להיות
מעגלי זהות טבעיים ובחיריים 2·1

רציונל

לעצמנו  ואימצנו  שבחרנו  בזהות  נעסוק  הקרובים  המפגשים  בשני 
בהשוואה לזהויות שמגדירות אותנו, כלומר שאנו שייכים אליהן מלידה 
או מסיבות אחרות שאינן בהכרח נתונות לבחירתנו. סביר להניח שהנושא 
הזה עלה לאורך התהליך בכמה וכמה הזדמנויות, אך מפאת חשיבותו אנו 

רואים צורך לתת לו משבצת זמן משלו ולברר אותו היטב.

וננסה למיין בין מעגלי הזהות שאנו  במפגש הראשון נפתח את הנושא 
יכולים לבחור לאלו המוכתבים לנו )משפחה, מוצא, לאום וכו'(, ונראה 
מן  לאחד  חד-משמעית  בצורה  שייכים  יהיו  שלא  זהות  מעגלי  שיהיו 

הצדדים, ועליהם נדבר במפגש השני.

להשתייך  אנו שמחים  לאילו  נבחן  לנו,  המוכתבים  הזהות  מעגלי  מתוך 
נבדוק  כאלה,  יש  אם  מהם.  חלק  להיות  רוצים  כאלה שאיננו  יש  והאם 
מה היחס שלנו אליהם ונשאל האם הזהות שלנו חייבת להיות מורכבת 
מכל מעגל המרכיב את חיינו )משפחה, חברי ילדות, מקום לימודים או 

עבודה(. האם הפתרון הוא להתנכר למקום שממנו באנו? למרוד? 

נדבר גם על הפחד לבחור אחרת מהמשפחה או מהחברה הסובבת אותנו, 
ועל הדרך לעשות זאת בצורה בריאה ובונה.

מטרות

זהויות  הן  אישיותם  את  המרכיבות  מהזהויות  אילו  יזהו  החברים   .1
שבחרו ואילו מהן מוכתבות להם כחלק מסיפור חייהם.

להזדהות עם  לבחור שלא  והבונה  הדרך הבריאה  על  ידונו  החברים   .2
אחד ממעגלי הזהות הטבעיים שלהם.
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אחרת  בוחרים  כאשר  להופיע  העלולות  בתחושות  ישתפו  החברים   .3
מהסביבה הקרובה והמוכרת.

מתודות

לכל איש יש שם

1( עוסק ב'שמות' שונים שיש לאדם, בזהויות שונות  )נספח  השיר 
שהוא מגלם ואליהן הוא משתייך בחייו. קראו יחד את השיר ונסו לתת 

שם לזהויות השונות ולמיין אילו מהן בחיריות ואילו מולדות.

באיזה  ולבקש מהחברים שיכתבו  כל שורה  ליד  ריק  קו  להוסיף  אפשר 
שם קורא להם כל מעגל. לדוגמה: "שנתנו לו אביו ואימו" הבת האחראית 
שלא  כדי  דוגמאות  לתת  שלא  )עדיף  שירה'לה   / שלנו  האושר   / שלנו 

לחסום להם את המחשבה(. 

ניתנו להם ללא  ואילו  לאחר מכן בקשו מהם לסמן באילו שמות בחרו 
בחירה.

משימה בקבוצות קטנות

וכל קבוצה תקבל תמונה של  חלקו את החברים לקבוצות קטנות, 
דמות ידועה עם רקע על חייה )נספח 2(. בקשו מהחברים לכתוב לאילו 

מעגלי זהות השתייכה הדמות ולמיין אילו מהם היו בבחירתה ואילו לא.

המשימה אמורה להעלות את המודעות של החברים לחלוקה הקיימת בין 
מעגלים בחיריים לטבעיים ולעורר אותם לחשיבה כזו לגבי עצמם.

במסקנות  לשתף  מהקבוצות  בקשו  למליאה,  התכנסו  המשימה  לאחר 
הדמות  שאליהן  הזהות  לקבוצות  שייך  הוא  שגם  מרגיש  מי  ושאלו: 
השתייכה? לחלופין, מי בוחר כמו הדמות שלא להשתייך לקבוצת זהות 

מסוימת?

סימבה מתמודד עם העבר 

צפו בסרטון וצאו ממנו לדיון. אפשר לקחת את הדיון לכמה כיוונים, 
ולהלן הצעות לשאלות מנחות:

מופסה טוען שסימבה מוכרח לחזור לצוק התקווה בגלל השיוך המשפחתי 
יכול להיות  והתפקיד המחכה לו שם. האם אתם מסכימים איתו? האם 
שלנו  המוצא  האם  לסימבה?  שנכון  המקום  לא  זה  התפקיד  שלמרות 
הוא בהכרח המקום הנכון ביותר בעבורנו? האם לבחור אחרת מהמקום 
שגדלתי בו פירושו לשכוח מאיפה באתי או להיפרד מהאנשים היקרים לי 
במקום שממנו באתי? )"שכחת מי אתה וכך שכחת אותי"( מדוע קשה לנו 

לשוב למקום שעזבנו? מה יכול לעזור?

ערפל

השיר עוסק בבחירות חדשות שלעיתים שונות מהמקובל, וכדאי להתעמק 
בקריאה שלו ולהתייחס אליו בדיון. 

קראו יחד את השיר )נספח 3(, מומלץ גם להשמיע אותו, ולאחר מכן שאלו:

על  שמקשות  תגובות  או  להשתנות  קושי  מזהים  אתם  בשיר  איפה   -
השינוי?

אילו תחושות עולות כשבוחרים אחרת מהסביבה הקרובה?  -

איך הסביבה מתייחסת כשאני בוחר/ת אחרת מהנורמה המקובלת?  -

האם הקושי לבחור אחרת מהסביבה יכול להיות חיובי?  -

מה יעזור לי לשמור על הדרך שלי ולא 'להתיישר' לפי הסביבה?  -

אפשרות: שמעו או קראו יחד את השיר. פזרו על הרצפה כמה משפטים 
מתוך השיר )נספח 4( ובקשו מהחברים לבחור משפט אחד שהם מתחברים 

אליו ולהסביר למה.
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סלקום, ילד מנגן בכינור

הסרטון יכול לשמש פתיח אפשרי לדיון שבמתודה 3.

לבחור אחרת

צפו בסרטון על יוגב: 

פתחו שיח בעקבות הסרטון: 

מה גרם ליוגב לבחור אחרת?   -

מה היו התגובות של הסביבה והמשפחה?   -

מה נתן לו את הכוח לדבוק בדרך למרות הקושי?   -

האם השינוי שעשה גרם לו להתנתק מהמשפחה? מדוע?   -

מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?  -

להיות או לא להיות - נספחים

נספח 1

לכל איש יש שם / חוה אלברשטיין 

מילים: זלדה מישקובסקי  לחן: חנן יובל

לכל איש יש שם 

שנתן לו אלוקים 

ונתנו לו אביו ואימו 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו קומתו 
ואופן חיוכו 

ונתן לו האריג 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו ההרים 

ונתנו לו כתליו 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו המזלות 

ונתנו לו שכניו 

לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו חטאיו 

ונתנה לו כמיהתו 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו שונאיו 

ונתנה לו אהבתו 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו חגיו 

ונתנה לו מלאכתו 

לכל איש יש שם 

שנתנו לו תקופות 
השנה 

ונתן לו עיוורונו 

לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 

לכל איש יש שם 

שנתן לו אלוקים 

ונתנו לו אביו ואימו 

לכל איש יש שם 

שנתן לו הים 

ונתן לו מותו.
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נספח 2

דמויות

דוד בן-גוריון

לשיינדל  שישי  בן  גרין,  יוסף  דוד  בשם  נולד 
ואביגדור גרין, בעיירה פלונסק שבפולין. בילדותו 

למד ב'חדר'.

בן-גוריון היה איש העלייה השנייה, ראש ההנהגה 
להקמת  והדוחף  המוביל  שבדרך,  המדינה  של 

מדינת ישראל.

הנהיגּה  שקמה  ולִאחר  הקמתה,  על  הכריז  הוא 
כראש  כיהן   ;1963 עד  ומחצה,  עשור  במשך 
מדינת  של  הראשון  הביטחון  וכשר  הממשלה 

ישראל והיה ממנהיגי תנועת העבודה.

הרב אברהם יצחק הכהן קּוק

ישראל,  בארץ  הראשון  האשכנזי  הראשי  הרב 
מאבות  לאחד  נחשב  דעות.  והוגה  מקובל  פוסק, 

הציונות הדתית.

שהיה  אביו,  אצל  התחנך  גריבה,  בעיירה  נולד 
'מתנגד', אך התחבר גם לחסידי חב"ד, שאימו באה 
מקהילתם. כבר מגיל צעיר למד תורה בשקדנות 

מופלאה ונכסף לעולות לארץ ישראל.

הרב קוק שימש ברבנות בלטביה ועלה לארץ ישראל בכ"ח באייר תרס"ד 
)1904(, בימי העלייה השנייה. הוא פיתח משנה פילוסופית-קבלית אוהדת 
והמושבות,  יפו  של  לרבן  התמנה  הוא  החדש.  וליישוב  לציונות  ביחס 
ולאחר מלחמת העולם הראשונה מונה לרבה האשכנזי של ירושלים. הוא 
הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל וכיהן בה כרב הראשי האשכנזי 

הראשון, וכן יסד את ישיבת 'מרכז הרב' בירושלים ועמד בראשה.

יסוד  בספרי התשובות שלו  פסיקותיו  הציונות הדתית משמשות  בקרב 
לפסיקה בענייני משפט המלוכה והמצוות התלויות בארץ. הגותו, שעלתה 

האגדה,  ההלכה,  בתחומי  בעיקר  מכתביו,  שנערכו  בספרים  הכתב  על 
הפילוסופיה והמוסר, היא מרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים 
שונים בציונות הדתית, בהגות הציונית הכללית ובהגות היהודית בכללה. 
ואולם הרב קוק ספג התנגדות חריפה באגפיו הקנאיים של העולם החרדי.

אביהו מדינה

זמר, פזמונאי ומלחין בולט במוזיקה הישראלית, 
בזמר המזרחי והים-תיכוני בישראל. 

נולד בתל אביב להורים יוצאי תימן. כשהיה בן 12 
נפטרה אימו. שנה לאחר מכן התחתן אביו מחדש, 
אחיו  עם  להתגורר  ועבר  הבית  את  עזב  ומדינה 
בחיל  ושירת  לצה"ל  התגייס   1967 בשנת  הגדול. 
השריון כמפקד טנק, ובתפקיד זה השתתף כחייל 

מילואים במלחמת יום הכיפורים.

ובמאבקיו  בשיריו  רבות  ותרם  ב-1970  שירים  לכתוב  החל  מדינה 
לחלק  השנים  עם  שהפך  המזרחי,  הזמר  של  התקשורתית  ללגיטימציה 

בלתי נפרד מהזמר העברי.

איילת שקד 

מפלגת  מטעם  הכנסת  וחברת  המשפטים  שרת 
'הבית היהודי'. בכנסת ה-19 הייתה יושבת ראש 
הסיעה. ממייסדי תנועת 'ישראל שלי' ויושבת ראש 

התנועה לשעבר. מהנדסת מחשבים במקצועה.

נולדה בשם איילת בן-שאול, גדלה בשכונת בבלי 
בצפון תל אביב ומתגוררת בה גם היום.

הצופים.  בתנועת  ורשג"דית  מדריכה  הייתה 
שירתה בצה"ל כמש"קית חינוך בגדוד 12 ובסיירת 

חטיבת גולני.

בעלת תואר B.Sc בהנדסת חשמל ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב.

נשואה לאופיר שקד, אם לבן ולבת. היא ומשפחתה חילונים.
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יחיאל אהרן אליאש

ב'חדר'  למד  ביאליסטוק.  שבמחוז  בציז'ב  נולד 
ואחר כך בישיבת לומז'ה, ושם עסק גם בפעילות 

ציונית במסגרת 'המזרחי'.

סרטיפיקט  בעזרת  ישראל  לארץ  עלה  ב-1925 
שנשלח לו כדי שיוכל ללמוד בישיבת 'מרכז הרב'. 
בתנועת  פעיל  היה  בישיבה  לימודיו  בשנות  כבר 

'הפועל המזרחי'.

בני  הנוער הדתית  תנועת  אליאש את  יסד   )1929( בעומר תרפ"ט  בל"ג 
1931 סייע להקים את  ובשנת  'המזרחי',  עקיבא למרות התנגדות אנשי 

הקיבוץ הראשון של התנועה.

'הפועל  של  הביטחון  מחלקת  את  להקים  אליאש  הציע   1937 בשנת 
המזרחי' כדי שתעסוק בארגון מחלקות דתיות בהגנה, ונתמנה להקים את 
המחלקה ולעמוד בראשה. בתפקידו זה החזיק עד סוף מלחמת העצמאות, 
שימשה  והיא  'אליצור',  הדתית  הספורט  תנועת  את  הקים  בעת  ובה 
הסיעה  חבר  היה  ה-40  בשנות  הביטחונית.  לפעילות  מסווה  השאר  בין 

המרכזית 'תורה ועבודה' של 'הפועל המזרחי' בראשות משה שפירא.

הפנים,  במשרד  בכירים  בתפקידים  אליאש  נשא  המדינה  הקמת  לאחר 
ובשנת 1955 התמנה למנהל עיתון 'הצופה'.

נספח 2

ערפל )שולי רנד(

הסתכלתי לאחור 

עיי חרבות 

משמאלי ומימיני 

הכול עולה בלהבות 

לעיניי נגלה שביל מתפתל 

בליבו ענן מכוסה בערפל 

כל העם אשר איתי 

נעמדו מרחוק 

בעיניהם לצנינים 

הייתי ולשחוק 

יהיה אשר יהיה 

לעצמי ממלמל 

זה הזמן לפסוע 

אל תוך הערפל 

כי שמה כי שמה 

כי שמה האלוקים 

לא לקחתי איתי 

רק צידה ליום אחד 

לנגדי שיוויתי את ה' המיוחד 

בליבי קוצים אך בפי הלל 

כגיבור עתיק פסעתי 

אל תוך הערפל 

קידמוני חצופים 

בפחים ובמקלות 

ואני לעומתם שר 

בשבעים קולות 

אהיה אשר אהיה 

הייתי מתפלל 

לכבודך נכנסתי 

אל תוך הערפל 

כי שמה כי שמה... 

פצעוני השומרים 

מנעו אותי מלעלות 

בימים שורפת אש 

והקרח בלילות 

כמו שיכור הייתי קם ונופל 

את קולך שמעתי 

מתוך הערפל
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חישוב מסלול מחדש
מעגלי זהות טבעיים ובחיריים 2·1

רציונל

במפגש הזה נעסוק בזהויות שאליהן אנו בוחרים ורוצים להשתייך. כדי 
להיות שייכים למשהו באמת הבחירה בו צריכה להיות אקטיבית ופנימית 
באידאולוגיה  הדוגלת  למשפחה  שנולד  אדם  לתוכו.  להיוולד  די  ולא 
מסוימת לא יהיה שייך לאידאולוגיה הזו עד שלא יבחר בה בחירה מודעת 

ופעילה, עד שלא יברר אותה היטב וישייך את עצמו אליה.

לנו נמצאות  לבין אלו המוכתבות  בין הזהויות החדשות שאנו מאמצים 
הזהויות שהן גם וגם, אך ללא בירור ובחירה הן עלולות להישאר ברמה 

שטחית ורדודה ולא להיות באמת חלק מן האישיות שלנו.

מטרות

הם  שבהם  הזהות  במרכיבי  מחדש  בבחירה  בצורך  יכירו  החברים   .1
חפצים מבין אלו המוכתבים להם בנסיבות חייהם.

לזהות  אליה  שנולדתי  זהות  הופכים  איך  בשאלה:  ידונו  החברים   .2
שבחרתי בה באופן פעיל?

החברים יכריזו על זהות אחת שאליה הם בוחרים להשתייך.  .3

מתודות

רציתי להגיד

פזרו על הרצפה התחלות של משפטים ובקשו מחברי הקבוצה לבחור 
בזוג משפטים ולהשלים אותו. לאחר מכן ערכו סבב שיתוף.

להמשיך  רוצים  שהחברים  טבעיים  זהות  במרכיבי  יעסקו  המשפטים 
להשתייך אליהם.
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דוגמאות: 

נולדתי כ... ואני שמח/ה על זה כי...  -

לא בחרתי מלכתחילה להיות... אבל אני רואה בזה חלק מבורך בזהות   -
שלי.

אני מוגדר/ת כ... ואני אוהב/ת את זה ורוצה שזה יהיה חלק ממני כי...  -

האפשרות לבחור

הלוואי שהייתי חוזר בתשובה.

שהייתה לי האפשרות לבחור. לגמרי בעצמי.

להרגיש את האור הגדול, הוודאות הפנימית העמוקה, הידיעה הזו,

ולדעת שזה לגמרי שלי. 

לא "שטיפת מוח", לא חינוך,

לא הגדרות ומגזרים,

אלא משהו אותנטי שבוקע מעומק נשמתי 

מתוך חיבור לאינסוף...

הלוואי שהייתי חוזר בתשובה

הלוואי שאחזור בתשובה

שאצליח לבחור

לגמרי בעצמי

קראו יחד את הקטע ועוררו דיון בעקבותיו:

האם אתם מזדהים עם התחושות?  -

האם יש תחומים נוספים בחיים שלכם שכך אתם מרגישים לגביהם?  -

קשיים  אילו  מחייו?  חלק  כבר  שהוא  במשהו  לבחור  יכול  אדם  איך   -
עלולים להתעורר בתהליך הזה?

מה יכול לעזור לנו 'לבחור מחדש' בחירה עמוקה ואמיתית?  -

מכירת זהויות פומבית

הכריזו על מכירה פומבית. חלקו לכל אחד מן החברים סכום כסף 
למכירה  זהויות  הציעו  זו  אחר  בזו  אחרים(.  או שטרות  מונופול  )שטרי 
)נספח 1(, וכל המרבה במחיר יזכה בזהות. החברים לא ידעו מראש אילו 

זהויות תציעו למכירה, זה יוצר עניין במשחק.

שהם  הזהויות  בעבור  ולהילחם  להשקיע  לחברים  לגרום  הוא  הרעיון 
חפצים בהן. אחרי המכירה כדאי להציף את התחושות:

איך זה להילחם בעבור חלק מהגדרת הזהות שלכם?   -

שהיא  שהכרזתם  אחרי  לזהות  יותר  מחוברים  מרגישים  אתם  האם   -
שייכת לכם ונלחמתם עליה?

הדור קיבלוה בימי אחשוורוש

ראו נספח 2. הלימוד עוסק בקבלת התורה מרצון שקיבל עם ישראל 
בפורים )לאחר שקיבלה בכפייה במעמד הר סיני(.

אפשר להעלות מתוך הלימוד שתי נקודות:

א. השפעות זרות על הרצון הפנימי והאמיתי שלנו )עם ישראל, במהותו, 
רצה לקבל תורה גם במעמד הר סיני, זה רצון הנשמה שלנו, אבל הגוף 

עיכב ומנע ולכן קיבלנו תורה בכפייה(.

ב. החשיבות והתוקף של בחירה מרצון )הבחירה לקבל תורה מרצון היא 
שהחזיקה אותנו מחוברים לתורה לכל אורך הגלות(.

ניגונים

אפשר להשמיע את השיר בנייד, לשיר או לקרוא עם החניכים את 
המילים. 
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ניגונים 

מילים: פניה ברגשטיין

לחן: דוד זהבי

שתלתם ניגונים בי אימי ואבי 

ניגונים מזמורים שכוחים 

גרעינים גרעינים נשאם לבבי 

עתה הם עולים וצומחים 

עתה הם שולחים פארות בדמי 

שורשיהם בעורקי שלובים 

ניגוניך אבי ושירייך אימי 

בדופקי נעורים ושבים 

המשוררת  באישיות  הטבעיים-מולדים  המרכיבים  בין  בשיר  היחס  מה 
לבין אלו שפיתחה בעצמה לאורך השנים? מה דעתכם על היחס הזה? 

האם הוא נראה לכם נכון?

חישוב מסלול מחדש - נספחים

נספח 1

נספח 2

לימוד – הדור קיבלוה בימי אחשוורוש

"ויתייצבו בתחתית ההר"

אמר רב אבדימי בר חמא בר מחסיא: 

מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם: 

אם אתם מקבלים את התורה מוטב, 

ואם לאו שם תהא קבורתכם. 

אמר רב אחא בר יעקב: 

מכאן מודעה רבה לאורייתא. 

אמר רבא: אף על פי כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש 

דכתיב: קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר.

)שבת פח ע"א(

זהויות למכירה:

דתי-לאומי

יהודי

ימני

חילוני

שמאלני

ציוני

המגורים,  ממקום  הנגזרת  זהות 
לדוגמה: ירושלמי

חבר בני עקיבא

ישראלי

חבר שבט  

בן/בת למשפחה שלי
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וקדושה  למאד,  גדולה  פורים  שהארת  אמתיים,  חכמים  מדברי  ידענו 
אז  נשמר  האדם  מלמעלה,  כך  שמתוך  ונראה  בעולם.  בו  מאירה  גדולה 
מכל קלקול, כיון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואין צריך כ"כ להיות על 
והנה  והמצוה...  התורה  מדברי  דבר  שום  ח"ו  יעבור  שלא  רק  משמרתו 
ההארה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. 
כי קיימו וקבלו בו את התורה ברצון מה שהיה מקודם לכן מודעה רבא 
לאורייתא )שבת פ"ח.(, וזה האונס )כש'כפה עליהם הר כגיגית'( לא היה 
כי אם לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזהו רצונם וכבודם לקבל 
עליהם עול תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, ע"כ היה 
כבד עליהם עול התורה, אמנם כאשר שחה לעפר נפשם והמן הרע רצה 
לשלוט בגופם, וכאשר היה ד' להם לישועה נפדה גופם מהכוחות הרעים, 

ולא נמצא בהם רצון כ"א בלב אחד לאביהם שבשמים.

להודיע שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. מתוך שורש 
הפורים שחזרו וקבלו אז ברצון את התורה, הולך ונמשך עיקר התקיימות 
התורה בכל אריכות הגלות הזאת, וכמו שיסוד הפורים קבע את הקבלה-
ברצון של התורה, שהיא מתקיימת לעד, כן ראוי שיהיה הוא נצחי ולא 

יפסק לעולם )עולת ראיה, פורים(.

בררנו, מבררים ונברר!
צמיחה אישית

רציונל

החברים,  של  בעבר  נתבונן  השנה,  לסיכום  בדרך  שהיא  זו,  בפעולה 
ומה  היו החברים  איך  נשחזר  ובעתידם. במובן של העבר  בהווה שלהם 
משפחה,  אידאולוגיה,  )אני,  השנה  שפגשנו  הזהויות  לכל  בהשוואה  היו 
עדה, חברה, דת, תנועה, לאום(. החברים ישאלו את עצמם: האם השתנינו 
הנוספים  הדברים  ומהם  הדבר  אותו  נשאר  מה  עכשיו?  עד  והתקדמנו 

שאנו מכירים בעצמנו? 

וישאלו את עצמם: האם הזהות שלנו  זהותם בהווה  יבררו את  החברים 
המונעים  דברים  יש  האם  להיות?  רוצם  שאנו  מה  עם  מתכתבת  עכשיו 

מאיתנו להיות כמו שאנו רוצים? 

ומההווה נצמח לעתיד – החברים יבררו מהם החלומות שלהם, השאיפות 
שלהם, איך הם רוצים לראות את עצמם בעוד כך וכך שנים. נבין שבירור 
הזהות אינו מסתיים לעולם, ובכל שלב בחיים אנו נדרשים להמשיך לברר 
מי אנו, מהם הרצונות והשאיפות שלנו, לאן אנו רוצים לצמוח ולהתקדם. 

איך עושים את זה? נרד לפרקטיקה, נחליט מה אנחנו עושים מחר בבוקר 
את  לברר  להמשיך  לנו  שתעזור  משימות  רשימת  נכין  שנה.  בעוד  ומה 
עצמנו ואת זהותנו עד לנקודה מסוימת, וכאשר נגיע לנקודה נכין רשימת 

משימות חדשה. 

מטרות

החברים ייפגשו עם הזהות שבנו במשך השנה על ידי בחינת העבר וההווה. א. 

החברים יבינו שעליהם להמשיך בבירור זהותם במשך כל חייהם. ב. 

החברים יכינו לעצמם רשימת משימות שיעזרו להם להיות בבירור מתמיד.  ג. 
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מתודות

מסכמים זהות?

לסמן  )אפשר  עשר  עד  מאחת  צירים  שבעה  הרצפה  על  פרסו 
במסקינגטייפ(, והכינו לכל ציר כרטיסייה להנחה ליד הציר.

1: זהות אישית. כרטיסייה: עד כמה אני מכיר/ה את עצמי, את  ציר   -
כישרונותיי, את החולשות ואת והחוזקות שלי?

ציר 2: זהות אידאולוגית. כרטיסייה: עד כמה אני יודע/ת לומר במה   -
אני מאמין/ה ואילו ערכים חשובים לי?

זהות חברתית. כרטיסייה: עד כמה אני מודע/ת להשתייכות   :3 ציר   -
החברתית שלי ולהשפעתה עליי?

מחובר/ת  אני  כמה  עד  כרטיסייה:  ועדתית.  משפחתית  זהות   :4 ציר   -
לשורשים שלי ובוחר/ת לקבל מהם?

ציר 5: זהות דתית. כרטיסייה: עד כמה אני מברר/ת את זהותי הדתית   -
והאם אני מחובר/ת אליה?

ציר 6: זהות תנועתית. כרטיסייה: עד כמה התנועה תופסת מקום בחיי   -
ומשפיעה עליי?

ציר 7: זהות לאומית. כרטיסייה: עד כמה אני מחובר/ת לעם ישראל   -
בשאיפותיי ורצונותיי?

 

 – העבר  את  אחד שמסמל  בצבע  פתקים  שבעה  יקבלו  וחברה  חבר  כל 
איך היו עונים על השאלות בתחילת השנה, ושבעה פתקים בצבע אחר, 
המסמל את ההווה – איך הם עונים עכשיו על השאלות. החברים יכתבו 
על כל הפתקים את שמם ויענו על השאלות שבכרטיסיות על ידי הנחת 

הפתקים שלהם על שבעת הצירים. 

דברו עם החברים על התוצאות לאחר שכולן יהיו מול העיניים: האם חלה 
התקדמות? האם צמחנו מתחילת השנה בעקבות עיסוקנו בבירור הזהות 
שלנו? האם נרצה להמשיך להתקדם בעקבות המשך בירור זהותנו? האם 

יש נושאים שצמחנו בהם יותר משצמחנו בנושאים אחרים?

 

עוד אפשרויות למתודה:

הכינו שאלון בגוגל דוקס של מספור מאחת עד עשר ושלחו לחברים   -
את הקישור לטלפון, ואת מסך התוצאות שיהיה לכם תקרינו ממקרן 

על הקיר.

הדיון  ואת  פרטי,  נפרד  כשאלון  הצירים  את  יקבלו  וחברה  חבר  כל   -
שהשאלון  בהבנות  או  בשאלות  החברים  של  שיתוף  ידי  על  יקיימו 
העלה להם, האם הם מרגישים שהם צמחו וכו'. זה הופך את המתודה 

לאישית כי לא כולם רואים את תשובותיהם של כולם.

מעיפים בלונים 

למנוע   – המטרה  במעגל.  החברים  את  והעמידו  בלונים  כמה  נפחו 
מהבלונים ליפול. יש לחבוט בבלונים כלפי מעלה ואסור לתפוס אותם. 

אם יש מקום ואמצעים אפשר לשחק גם כדורעף. 

במשחק זה אנחנו רואים בצורה הפשוטה ביותר שאם לא נעלה את עצמנו 
ונתקדם מעלה, לא רק שנישאר במקום אלא נרד!

האדם דומה לציפור / ר' ישראל מסלנט

"בכוחה של הציפור לעלות מעלה מעלה בתנאי שתניע את כנפיה 
ללא הרף. ברגע שתפסיק להניע את כנפיה הרי היא צונחת ונופלת. אם 

אין האדם עולה מעלה מעלה על כורחו הוא יורד מטה מטה". 

ללמוד מאחרים

בקשו מכל אחד מהחברים להתקשר לאחד ההורים או למבוגר אחר 
שהם בקשר קרוב איתו,ולבקש מהם לספר על שני שינויים אישיותיים 
שעברו, כל אחד בתקופה אחרת בחייהם. הקציבו כעשר דקות לשיחות, 
ואחר כך התרכזו שוב במעגל. בקשו מהחברים לשתף בדוגמאות מתוך 
סיפורי ההורים והשתדלו לאסוף מגוון שינויים מתקופות שונות בחיים. 
בשבט קטן אפשר לכתוב את כל השינויים על פתקים ולפזר על הרצפה. 

המפגשים  שהחוויות,  כך  על  דברו  השינויים  כל  את  שתראו  לאחר 
השינויים  כל  על  לא  אותנו.  ומפתחים  אותנו  משנים  שלנו  והבחירות 
אפשר להצביע באצבע, אבל כל הזמן אנחנו עוברים תהליכים שגורמים 
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לנו להשתנות בחלקים מאישיותנו. מכיוון שאנחנו תמיד משתנים, אנחנו 
גם תמיד מבררים את זהותנו. הזהות שלנו אינה דבר סטטי, היא כל הזמן 
משתנה, ובכל שלב בחיים חשוב לנו להכיר את עצמנו ואת מה שמעסיק 
שלנו  שהזהות  לשינויים  מעבר  כן  כמו  אותה.  ומרכיב  שלנו  הזהות  את 
עוברת גם היכולת שלנו לברר את הזהות מתפתחת, ולכן בכל שלב נגלה 
על עצמנו דברים חדשים, גם דברים שהיו קיימים פעם אבל רק עכשיו 

הבנו או גילינו. 

החבר האידאלי

את  שיצייר  מתנדב  ובקשו  הקיר  על  נייר  גיליון  או  רצף  נייר  תלו 
החבר האידיאלי, ושכל השבט יכוון אותו מה לצייר. הם בוודאי יתחילו 
בחיצוניות – במה הוא לבוש, גודל כיפה, אורך החצאית וכו' )אם יש גם 
משם  לעבור  אותם  כוונו  ובת(.  בן  דמויות,  שתי  ציירו  בנות  וגם  בנים 
הכול  את  ולכתוב   – בו  להיות  צריכות  תכונות  אילו  לומר   – לפנימיות 
ליד  זאת  כתבו   – טובה'  'עין  לו  שתהיה  צריך  אם  )לדוגמה,  הציור  על 

העיניים(. 

חשוב לראות שכל החברים שותפים ומדברים. כך ייווצר החבר האידיאלי 
אל מול העיניים. שאלו את החברים: מה מונע מכם להיות כאלה? כתבו את 
כל המניעות ליד הציור )זה קשה חברתית, זה לא מקובל, אין כוח וכו'(, 
ובקשו מהם לתת פתרונות לכל מניעה )מה ייתן כוח? אולי דחיפה של 
הקבוצה, אולי לימוד שבועי. איך לבטל את הקושי החברתי? נעשה שינוי 
משותף קבוצתי וכו'(. המטרה כאן היא לתת פתרונות זה לזה להמשיך 
להתקדם יחד ולבד )ואל תשכחו לעזור לחברים ליישם את ההחלטות!(. 

)כוונו  האידיאלי  עצמו  את  לו  יצייר  אחד  כל  למתודה:  אפשרות  עוד 
כי כל  יותר כשהיא אישית,  יעילה  ולפנימיות(. המתודה הזו  לחיצוניות 
הדמויות  את  לתלות  מכולם  בקשו  לאידיאל.  לגמרי  מחובר  יהיה  אחד 
והמשיכו כמו קודם: שאלו מה מונע מאיתנו  הגיליון הגדול  שציירו על 

להיות כאלה, בקשו פתרונות.

בירור עצמי )מתודה מומלצת לסיום הפעולה( 

שלב א: ערכו סבב שבו כל אחד יגיד איך )או מה( הוא חולם להיות 
בעוד כך וכך שנים. זה יכול להיות חלום אישי, חלום לעבודה ציבורית 

וכו'. כדאי לעשות זאת באווירה של מוטיבציה, כדי שהם לא יפחדו להעז, 
ולשם כך אפשר להראות את הסרטון הזה:

השתדלו לנטרל את הציניות ולאפשר להם לשאוף הכי גבוה שאפשר. תנו 
מקום ל"אני רוצה להקים חברה", "אני רוצה להיות ראש ממשלה", "אני 

רוצה להיות רב", "אני רוצה לגור ביישוב מעורב" וכו'.

כדאי להדגיש לפני הסבב שיחשבו על כל התהליך שעברנו במשך השנה, 
כחשוב  להם  התברר  מה  בהם,  ונגעו  המערך  במשך  עלו  דברים  אילו 
שלנו,  העצמיות  מתוך  יוצאות  שלנו  שהשאיפות  הדגישו  וכו'.  בשבילם 

מתוך מה שאנחנו.

שלב ב: נרצה להגיע להבנה שכשהם מביעים שאיפה הם חייבים לצמוח 
אליה כל הזמן, לראות את הצעדים הקטנים בדרך לחלום הגדול. בקשו 
כוונו אותם, לדוגמה:  ולהכין לעצמו רשימת משימות.  מכל אחד לשבת 
חרוץ  להיות  הראשונות:  המשימות  בסיירת.  מפקד  להיות  הוא  החלום 
ולהצליח לקום בכל בוקר בזמן, להיכנס לכושר גופני, ללמוד על הפעילות 
של הסיירות למיניהן, ללמוד על מפקדי הסיירת ועל התכונות הבולטות 

שלהם וכו'. ממש לרדת למשימות הכי פרקטיות בשביל להגיע לחלום. 

בקשו מכל חבר לכתוב לפחות עשר משימות מעשיות בדרך לחלום. 

דברו איתם על הצבת  יכתבו את הרשימה שלהם,  לאחר שכל החברים 
שאיפות ויעדים חדשים בכל שלב בחיינו. דברו על הצורך שלנו כבני אדם 
לכוון תמיד אל פסגה הבאה בדרך, וכהמשך לפעולה נבין שעלינו לבחור 
את היעדים, המטרות והחלומות שלנו מתוך הזהות העצמית שלנו. כאשר 
נדע מי אנחנו, מהם הכוחות והחוזקות שלנו, מה חשוב לנו, מה מעסיק 
אותנו, מה קשה לנו והיכן בחיינו יש פער בין המצוי לרצוי, נדע לאן לכוון 

את עצמנו! 
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לסיום בקשו מכל חבר להוסיף שתי משימות בדף המשימות שלו:

לקחת פסק זמן מכל מה שמעסיק אותי ולחשוב עם עצמי על עצמי.   .1
להעמיק את הבירור של הזהות שלי ולהעלות נקודות חדשות לבירור 

הזהות שלי ולהשלמתה.

לכתוב רשימת משימות חדשה המובילה אל עבר הגשמת החלום )חדש   .2
או ישן(!

 

תייג וברח
הזהות שבחרתי בראי החברה 2·1

רציונל

לאחר בניית זהות אישית ועיצובה, העמקה ובירור של מרכיביה ובחירה 
הזו  הזהות  איך  ולבחון  מבט  להרים  מבקשים  אנו  אליהם,  להשתייך 
מתקבלת בעיני החברה – לא מתוך מקום קטן שמחפש אישור אלא מתוך 

מקום מבורר שרוצה להשמיע בשורה עמוקה לסביבתו. 

משייכת  תווית  בכלל.  )סטיגמות(  תוויות  על  נדבר  הראשון  במפגש 
תכונות מסוימות לקבוצה שאליה היא מוצמדת. הרבה פעמים התווית הזו 
לעיתים  אך  ועיצובה,  הקבוצתית  הזהות  בחירת  מתוך  ומגיעה  אמיתית 
היא עלולה להיות שטחית וחיצונית, לחטוא לאמת או לגרום להחמצת 
העמוק  הזהות  לבירור  כך  כל  רבה  חשיבות  יש  לכן  הקבוצה.  מהות 
שעשינו: הוא מסייע לנו לבחור באמת, ומתוך כך גם להשפיע על תפיסת 

הזהות שבחרנו. 

מטרות

החברים ידונו ביתרונות התוויות ובחסרונותיהן.  .1

המפתח  היא  בתוויות  ומדייקת  מעמיקה  שהתבוננות  יבינו  החברים   .2
לשימוש נכון בהן.

נושאים שעלו  החברים ישתפו בסטיגמות חיוביות ושליליות למגוון   .3
לאורך המערך.
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מתודות

פנטומימות

בקשו מתנדב מהקבוצה, תנו לו פתק ועליו שם של קבוצה שעליו 
)דוגמה:  התכוון  למה  יגלו  החברים  ששאר  עד  בפנטומימה  להציג 
1(. אפשר לשחק את המשחק בשתי  מתנחלים. רעיונות נוספים בנספח 
לו דקה  נציג, מקציבים  לפי תורות. כל קבוצה בתורה שולחת  קבוצות 
והוא צריך להספיק פתקים רבים ככל האפשר בעוד הקבוצה שלו צריכה 
לנחש מה הוא מציג. הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שצברה יותר פתקים.

זו במה מעולה להצפת סטיגמות.

סרטון – המתייג

צפו בסרטון ושאלו: 

האם תוויות הן דבר טוב או רע?   -

באילו מצבים הן יכולות להועיל ובאילו מצבים הן מזיקות?  -

נסו להיזכר במצב שבו הגדרתם מישהו באמצעות תווית. מדוע עשיתם   -
זאת? האם זו הייתה תווית חיובית או שלילית?

משחק – נאמן למקור / חוטא לאמת

תלו על הקיר שני שלטים )מומלץ לעצב בצורת חותמת עבר /   -
לא עבר(. הקריאו לחברים שם של קבוצה ואחריו סטיגמות שהוצמדו 
אליה. החברים צריכים לשפוט האם התווית נאמנה למקור או חוטאת 
לאמת )מומלץ לכתוב את התוויות על שלטים או על כרטיסיות ולהניח 

מתחת לשלט שנבחר(.

מבורך,  זה  עקרונית  ומסועפים.  סוערים  לדיונים  מועדת  המתודה   -
החליטו כמה מקום וזמן לייחד לה וכוונו אותה כך שתהיה רלוונטית 

למהלך.

מדוע  לשאול:  אפשר  לאמת  חוטאת  שהתווית  פוסקים  החברים  אם   -
בכל זאת התווית קיימת? איך אתם מציעים לשנות אותה?

מדביקים תווית

פזרו על הרצפה שמות של קבוצות זהות שהעליתם לאורך המהלך 
ובקשו מכל חבר )אפשר בזוגות( לבחור קבוצה ולהציג לה תווית חיובית 
– תווית  – תווית שנכונה לגבי הקבוצה הזו, שלילית  ושלילית. חיובית 

החוטאת לאמת ומציגה את הקבוצה בצורה לא נכונה.

דיאלוג

מה קורה, משה?  -

אהלן, אחי, מה שלומך? טוב לשמוע ממך!  -

שומע? אתה פנוי עכשיו, נכון? חשבתי להציע לך מישהי, מתאימה לך   -
חבל על הזמן.

אז ככה... בחורה איכותית ממש, נשמה טובה, מתאימה לך כמו כפפה ליד.  -

וואלה? תודה אחי! בת כמה? מה עושה בחיים?  -

בערך בגילך, סטודנטית...  -

אוקיי, מה עוד?  -

מה עוד?  -

איך היא מבחינה דתית?  -

דתייה.  -

מה זה דתייה? מה הסגנון?  -

מה סגנון? אתה רוצה שניכנס לסטיגמות? חרדית, חרד"לית, ציונית-  -
תכף  מזה!  עמוק  יותר  אותך  זכרתי  לך!  מתאים  לא  משה,  דתית... 

תשאל אותי מאיזו עדה היא ובמה אבא שלה עובד!

שמע, לא הייתי שואל, אבל זה בהחלט יכול לעזור לי להבין מה הסגנון...  -

וואי אחי, לא ציפיתי לזה ממך. מה זה משנה לך? העיקר שהיא בן אדם   -
טוב! אתה צריך להכיר את הפנימיות, לא את כל השטויות מסביב.
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הצורך בבירור עמוק )מתוך מלחמת התרבות(

2(. הקטע עוסק  )נספח  'מלחמת התרבות'  למדו קטע מתוך הספר 
בצורך בבירור עמוק בדור שלנו.

דברו עם החברים על עניין הבירור בקשר לתוויות: כאשר אנו מבררים 
לעומק את מאפייני קבוצות הזהות אנחנו מסוגלים להשתמש בתוויות 
מסך  למעין  התוויות  יהפכו  ונברר  נחקור  לא  אם  ולהפך,  נכון.  שימוש 
ימנעו  הן  כי  למיניהן,  זהות  קבוצות  של  האמיתית  המהות  ובין  בינינו 

מאיתנו להכיר אותן באמת.

תייג וברח - נספחים

נספח 1

רעיונות לפנטומימה:

מתנחלים

חרדים

ספרדים

ימנים קיצוניים

תוניסאים

כורדים

פולנים

שמאלנים

אשכנזים

ערסים

קיבוצניקים

היפים

ברסלברים

נוער גבעות

אנשי הייטק

תל אביבים

נספח 2

לימוד – בירור עמוק

מתוך 'מלחמת התרבות', הרב אלי הורוביץ

שורש הסיבוכים – חסרון הכרת מגמותיה הפנימיות של התורה

כשאנחנו עומדים מול הסיבוכים התרבותיים והרוחניים המופיעים בדור 
שלנו, סיבוכים המולידים רפיון בכל המערכות הציבוריות כולן – עלינו 
מזון  ומצאו  חיפשו  אומתנו  מבני  רבים  מדוע  נובעים,  הם  מניין  לברר 
תרבותי בבורות נשברים, בתרבויות זרות? לאחר דורות רבים של לימוד 
תורה וקיום מצוות במסירות נפש, אנו עדים לכפירה גדולה ונהירה אחר 
זה קרה? מהו השורש  זרות, באופן שלא הכרנו מעולם. מדוע  תרבויות 
דורות  הם  שלנו  הדורות  האם  מחננו?  בתוך  שפשטה  הנוראה  לכפירה 

נפולים ומושחתים, ח"ו, יותר מכל הדורות שקדמו לנו?

המעשית  היהדות  ומן  האמונה  מן  הדור  שנפל  הנפילה  של  עיקרה  "כל 
והמדותית, הוא רק מפני שאין לו שום הכרה בתכניהם" )הרב קוק(.
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הקמת  שתובע  דור  ויש  ביצות,  מייבשי  מתוכו  שיקומו  שתובע  דור  יש 
מחתרות כמו לפני קום המדינה, אולם יש דור, כמו דורנו, שתובע בעיקר 
רוח, תובע את בירור המגמות הפנימיות האלוקיות של האומה. בדור כזה 
– המזון הרוחני שהספיק במשך דורות רבים להחיות את רוח האומה כבר 
אינו מספיק. הצד הנגלה שבתורה, לימוד ש"ס ופוסקים, אינו יכול לעמוד 
עוד לבדו, ויש צורך בהארת תורה חדשה שתפגיש את הדור עם פנימיותה 
של תורה, עם כלליה של תורה, עם המגמות האידאליות שקיימות ביסודה 

של תורה.

כשהתביעה הפנימית לתורה גדולה המאירה את כל החיים, המחברת את 
על  באה  אינה  הפנימי,  ומקורן  שורשן  אל  המצוות  ופרטי  החיים  פרטי 
סיפוקה, והדור נפגש עם תורה מצומצמת שקטנה לפי ערכו הפנימי – הוא 
בועט בתורה זו, בכולה. הוא סבור שימצא את מבוקשו בשבירת כל הישן, 
והוא בועט בכל ערכי הקודש ויוצא לחפש לו מזון תרבותי-רוחני מחוץ 

לגבול ישראל, אצל אומות העולם.

 תסתכל לי בעיניים
ותגיד שזה אני 

הזהות שבחרתי בראי החברה 2·1
רציונל

'הסיווג  מול  אל  אישי  באופן  שבחרנו  הזהויות  את  נבחן  השני  במפגש 
החברתי' שלהן. נשאל: כיצד הזהות שלנו נתפסת בעיני הסביבה? אילו 
סטיגמות יש עליה? איפה אנו עומדים מולן, האם אנו מסכימים עימן או 

לא? האם יש לנו מה לחדש לחברה שלנו בעניינן?

את  עלינו  מחילה  מסוימת  לקבוצה  על שהשתייכות  נדבר  כך  על  נוסף 
התוויות המיוחסות לה, שהרי בחרנו בהשתייכות הזו, ונבחן את התגובה 
שלנו לכך: מדוע אנו נרתעים מלהיות מתויגים? האין התיוג מצמצם את 
אישיות  ובעל  זהות  קבוצות  לכמה  שייך  אחד  כל  הרי  שלנו?  האישיות 

מיוחדת משלו.

לעיתים הבירור עם החברה יהיה ראי לתהליך בוגר שעברנו ויגרום לנו 
לא  עניינים  יציף  דווקא  הוא  ולעיתים  בעצמנו,  ובטוחים  שלמים  לחוש 
הזקוקות  מסוימות  נקודות  של  נוספת  לבדיקה  אותנו  וישלח  פתורים 
ואמור  שלנו  הבחירות  את  לנו  שמשקף  תהליך  זה  כך,  או  כך  למענה. 

להביא אותנו למקום יציב ומגובש יותר.

מטרות

החברים יבחנו את קבוצות הזהות שהם משתייכים אליהן, את תפיסת   .1
הזהות שלהם בעיני החברה ואת יכולת ההשפעה שלהם על תפיסה זו.

על  מחילה  מסוימת  לקבוצה  השתייכות  אם  בשאלה  ידונו  החברים   .2
חבריה את התוויות המיוחסות לה וכן ידונו ברתיעה שלנו מתיוג.
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החברים ישתפו בתווית שהם גאים להשתייך אליה או להפך, בסטיגמה   .3
על קבוצת שייכות שלהם הדורשת תיקון בעיניהם.

מתודות

תרגיל כתיבה

תרגיל טוב להצפה ולבירור אישי ומתוכו יציאה לשיח קבוצתי. אפשר 
להחיל אותו על כל נושא במפגש, ונביא כאן שתי אפשרויות )מובן שרצוי 

לפתח עוד ולהתאים לקבוצה(.

מחלקים לכל החברים דפים וכלי כתיבה, מבקשים שקט וריכוז, מתחילים 
בכתיבה.  עצמם  ולהביע את  אותם  להמשיך  צריכים  והחברים  משפטים 
כלל בסיסי: אסור לעצור, ממשיכים לכתוב כל הזמן )אפילו לכתוב – זהו, 

אין לי עוד מה לכתוב... הכתיבה מוציאה מאיתנו יותר(.

חשוב להבהיר מראש שהדף נשאר אצלם כדי שירגישו בנוח להיפתח.

לאילו זהויות אנו שייכים? )כל מנחה יבחר מתוך הרשימה את המשפטים 
שמתאימים לקבוצה ולמהלך שעברה(

אני מגדיר/ה את עצמי...  -

אני  דתית  מבחינה  אני....  לאומית  מבחינה  אני...  המשפחתי  בפן   -
מגדיר/ה את עצמי... )לבחור כמה תחומים שהיו חזקים לאורך המהלך(

בחרתי להשתייך ל ___________ כי...  -

הזהות שבחרתי נתפסת בעיני החברה כ... אני חושב/ת שזה...  -

הייתי רוצה שזהות מסוימת שבחרתי תתקבל כ...  -

קבוצת זהות = דרישות?!

ל... אני מרגיש/ה שהציפייה  ל... לכן מצפים ממני  בחרתי להשתייך   -
הזאת היא...

הייתי רוצה שמעגלי הזהות שבחרתי יגרמו לאנשים סביבי...  -

מחייבת  מסוימת  לקבוצה  בהשתייכות  שלי  שהבחירה  חושב/ת  אני   -
אותי ל... אבל לא מחייבת ש...

דיוקן עצמי

גוף(, הזמינו את  נייר גדולים )בגודל של חצי  גיליונות  פזרו בחדר 
זה  לשרטט  מהחברים  בקשו  לידו.  ולשבת  נייר  גיליון  לבחור  החברים 
את זה על הנייר ולאחר מכן למלא את דמויותיהם בזהויות שאליהן הם 
שייכים. כדאי להנחות אותם להשתמש בגודל הכתב או הציור ובעוצמת 
הצבע בהתאמה לעוצמת הנוכחות של הזהות בחיים שלהם. לדוגמה, אם 

אני מחובר מאוד לעדה שלי, אכתוב או אצייר אותה בגדול ובצבע חזק.

הגיליונות  גם בלעדיו( בקשו מהחברים להציג את  )אפשר  בשלב השני 
שלהם זה לזה בזוגות או בקבוצות קטנות, והחברים האחרים ישקפו להם 
כיצד נתפסות הזהויות השונות בעיני החברה. הרעיון הוא לפתח שיחה 
סביב הנושא ולחזק אצל החברים את הבחירות שלהם )בעצם 'ההכרזה' 

שלהם על הזהויות שבחרו(.

קבוצות דיון

חלקו את הקבוצה לקבוצות קטנות ותנו לכל אחת סיטואציה לדון 
בה. אחר כך התכנסו ובקשו מכולם לשתף במסקנות.

רוני נכנס לא מזמן לצוות נחשון בסניף, כי רצה להיות שותף בעשייה  א. 
התנועתית. אתמול הוא היה בדרך לישיבת תכנון חודשית של הוועדה 
שהוא חבר בה, כשהוא לבוש בחולצת תנועה, כמובן. הוא קצת איחר 
ולכן לא המתין שהרמזור יתחלף מאדום לירוק. כשחצה צעק לו גבר 
מאחת המכוניות: "בני עקיבא, לא לימדו אותך שיש חוקים במדינה, 

או שמלמדים אתכם שם לצפצף על החוק?!"

היא  לאט-לאט.  להתחזק  והתחילה  לאחרונה  ליהדות  נחשפה  מיה  ב. 
'כמו  להתלבש  והתחילה  צניעות  להלכות  בהתחלה  כבר  התחברה 
דוסית'. הערב היא יצאה עם חברות למסעדה לא כשרה, כי היא עדיין 
לא בקטע של כשרות. קצת אחרי שהן התיישבו היא התחילה להרגיש 

את המבטים... מה כולם רוצים ממנה?!

עומר חזר מחופשה בחו"ל לפני כמה ימים. במהלך החופשה הוא נתקל  ג. 
בסיטואציה מוזרה: הוא חיכה בתור לאחת האטרקציות והבחין באישה 
להיכנס  לה  נתן  הוא  שלו  התור  כשהגיע  אחריו.  קצת  הרה שעמדה 
הם  בהמשך  זמן.  הרבה  בשמש  תעמוד  כדי שלא  שלה  למקום  ועבר 
נפגשו בתוך המתחם והתפתחה ביניהם שיחה. כשהיא שמעה שהוא 
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ישראלי היא הופתעה מאוד: "אבל אתה כל כך אדיב וסבלני! אתם לא 
אמורים להיות חצופים?"

האם השתייכות לקבוצה מסוימת מחייבת את חבריה להתנהג בהתאם 
לאידאולוגיה שלה?

איך נכון להגיב כאשר משייכים אלינו סטיגמה שלילית של קבוצה שאני 
שייכים אליה?

תפילה – ר' נחמן

התפילה מדייקת מאוד את השאיפה שלנו להיות נאמנים למי שאנחנו 
באמת בלי להתבלבל מרוחות שונות הנושבות סביב.

לייצר  או  כצ'ופר  אותה  להביא  עליה,  ולדבר  יחד  אותה  לקרוא  אפשר 
אווירה מתאימה ולהתפלל יחד.

ויקיפדיה – חנן בן ארי

כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח

רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח

הכול כבר מסודר לנו בראש מגירות-מגירות

לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד

כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין

כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית,

כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דרווין.

אל תכלאוני בשום כלוב

אל תסכמו אותי בוויקיפדיה

אני הכול, אני לא-כלום

אור אין-סוף לבוש בגוף

אז אל תכלאוני בשום כלוב

האזינו יחד לשיר )כדאי גם לצפות בקליפ(, חלקו לחברים את המילים 
או  בכולן  להשתמש  אפשר  מנחות,  לשאלות  הצעות  להלן  בהן.  ודונו 

בחלקן לפי אופי הקבוצה.

פי שהוא מוכר, לא  כי אף על  )חשוב לחלק לחברים את מילות השיר, 
תמיד שמים לב למילים ולא בהכרח מתעמקים בהן. כשרוצים לנתח את 

השיר רצוי שהמילים יהיו מול העיניים.(

איך אנחנו מרגישים כשמתייגים אותנו )מקום לשמוע את התחושות   -
האישיות של החבר'ה ולא לצאת מנקודת הנחה שרע להם עם תיוג 

כמו שמופיע בשיר(?

מדוע אנו נרתעים מתיוג?  -

האם קרה לכם שהייתם גאים בתווית שהוצמדה לכם?  -

האם יש תוויות שהייתם שמחים שיוצמדו לכם?  -


