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 עיר שחוברה
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 כעיר שחוברה לה יחדיו
  

b מטרות הפעולה: 

  העושה כל ישראל חברים–" עיר שחוברה לה יחדיו"החניכים יראו בירושלים 

 

k הפעולה מבנה : 

 ומשמעותו" עיר שחוברה לה יחדיו"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

 נבנו על בסיס אהבה ואחווה) ובית המקדש( ירושלים –לימוד . 2

 בהן היא מבטאת אחדות ויוצרת אחדות, ממציאות החיים בירושלים, רת נקודות שונותהכ. 3

                                                                                       

g מהלך הפעולה: 

 ומשמעותו" עיר שחוברה לה יחדיו"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

) 2נספח (וכתבי חידה , מצד אחד) 1נספח (יית פאזל היוצר את תמונת העיר ירושלים תחרות בין שתי קבוצות בבנ

 .מצידו השני של הפאזל

 :לאחר השלמת התמונה שואלים

 ?איזו עיר מצולמת התמונה 

 ?מה מסמלת לנו ירושלים 

 ?איזה תכנים קשורים בעיננו לירושלים 

 .'תפילות וכו, הכותל, עיר הבירה, מן הסתם החניכים יזכירו ביחס לירושלים את מקור הקדושה

 

 ):2נספח (הופכים את הפאזלים ועורכים תחרות בין הקבוצות בפתרון כתבי החידה 

 )ב"תהלים קכ" (ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו "-' קבוצה א

 )ג, חגיגה, ירושלמי" ( עושה את כל ישראל חברים-ירושלים  "-' קבוצה ב

 

ן    דיו

 ת המקורות בפאזליםדיון בעקבו

 )בנוסף לדברים שהחניכים העלו כאסוציאציות מהתמונה(? מה עוד מסמלת לנו העיר ירושלים 

 ?"עיר שחוברה לה יחדיו"מה לדעתכם פירוש הפסוק  

 ?ועושה אותם חברים, י"כיצד ירושלים מאחדת את כל עמ 

 

תמונה , ירושלים היא כמו פאזל.  חבריםעל כך שהיא עושה כל ישראל" עיר שחוברה לה יחדיו"ירושלים מכונה 

 . שלימה ויפה שנוצרת מהאחדות של עם ישראל

, ובמקדש בפרט, בפעולה זו נרחיב מעט כיצד האחדות והאחווה בעם ישראל באות לידי ביטוי בירושלים בכלל

 ".הירושלמים"וכיצד נוצרת אחדות ואחווה בזכות החיים 

 

 נו על בסיס אהבה ואחווהנב) ובית המקדש( ירושלים – -לימוד. 2

 כדאי(ומשתף חניכים בהצגתו המדריך מקריא את הסיפור ). 3נספח (הצגת הסיפור על שני האחים ומקום המקדש 

 ).להביא תלבושות מתאימות
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|ZHEAEWZHC A H  | אפשרויות מתודיות נוספות: 

 .הצגת יחיד של המדריך כאחד האחים

 ).שר לסמן לכל חניך כמה משפטים שיהיה עליו להקריאאפ(צילום הסיפור לחניכים וקריאתו יחד 

 

 ?ק"ה להקים את ביהמ"היכן בחר הקב? מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה 

המקשר , הבסיס עליו נבנה המקום הקדוש. ה בחר לבנות את בית המקדש במקום בו נפגשו האחים האוהבים"הקב

חות והערבות ההדדית שבאו לידי ביטוי בהתנהגותם של הא, האהבה, הוא האכפתיות, ה"ביותר בננו לבין הקב

 .האחים

אלו ערכים והתנהגויות הוא , ה לגבי מקום המקדש מלמדת אותנו מה אמור בית המקדש להיות"זו של הקב" בחירה"

 .איזו צורת חיים יש בירושלים שממנה כולנו צריכים לקבל השראה, מלמד את העולם

 

 בהן היא מבטאת אחדות ויוצרת אחדות,  החיים בירושליםממציאות, הכרת נקודות שונות. 3
 

 

לשבטים  נתחלקה  לא  כ( "ירושלים  ע"מגילה   )א"ו 

ועליו , )4נספח (כל מתנדב מקבל כרטיסיה ובה סיבות למה על ירושלים להיות בנחלתו . ארבעה חניכים מתנדבים

 .לשכנע את יתר החניכים בצדקתו

ועליהם לתת את הסוכריות למי שלדעתם זכאי וראוי שירושלים ,  סוכריות כל אחד2ניכים בקבוצה מקבלים שאר הח

 .תהיה בנחלתו

 

ן    דיו

 ?איזה שבט זכה אצלנו בקבוצה בירושלים 

 ?מדוע דווקא הוא ראוי לירושלים 

 ?האם היה קל לבחור 

 ?שגם ראויים לירושלים, שלא הזכרנו, האם יש עוד שבטים 

 ?בירושלים...) של יהושע, האמיתית(זה שבט זכה בחלוקת הנחלות אי 

 ?)היא על הגבול בין יהודה לבנימין(מדוע ירושלים אינה בנחלתו של אף שבט  

 

|ZHEAEWZHC A H  | אפשרות מתודית נוספת: 

יורים של עורכים תחרות בן שתי קבוצות בפתרון חידות בצ). 5נספח (פורסים מפה של הארץ עם החלוקה לנחלות 

 לומר איזו נחלה שייכת והקבוצה שידעה, הקבוצה שגילתה את שם השבט זוכה בנקודה). 6נספח (שמות השבטים 

 .הם מפוזרים בין השבטים ועובדים במקדש. לשבט לוי אין נחלה -שימו לב.  היא בנקודהזוכה גם -לשבט זה

 .יםחשוב להבליט במפה שירושלים אינה שייכת לנחלה של אף אחד מהשבט

 

ירושלים היא מעל הרכושנות . ירושלים היא המקום היחיד בארץ שלא שייך לנחלה ספציפית של שבט אחד

 ".בבית"כולם יכולים להרגיש בה , היא לא שייכת לאף אחד. היא יוצרת אחווה ולא פירוד. והתחרותיות

 

דושה ביננו לבין הערבים של חלוקת ארצנו הק, ם"גם בתכנית החלוקה של האו, )אלף אלפי הבדלות(להבדיל 

אפילו הם מבינים שיש משהו גדול יותר בירושלים ויש רצון ". עיר בינלאומית"ירושלים הוגדרה כ, )ה לא הצליחה"שב(

 .שהיא תהיה שייכת לכולם
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ליר  לרגל   ושליםהעליה 

 :ומספרים... ולדמיין, מבקשים מהחניכים לעצום עיניים

 ].ביום חול מומלץ מאוד לשים מוזיקה רגועה ברקע בזמן הסיפור[

  
  

הבתים כבר נקיים , כולם מתכוננים לחג. ערב חג הפסח
ומתכוננים להקריב את קורבן הפסח , כל האוכל מוכן, מחמץ

  .לפי משפחות ,ק"בביהמ
, כל האנשים הולכים לכיוון ירושלים. יםכולם נמצאים בירושל

נשים וטף עולים אל , אנשים- נראו קבוצות, מכל העברים וממעלה ההרים
היו לוחצים ידיים ומברכים זה את זה , כשפגשו אלו את אלו בדרך. העיר

  " ?מאין אתם, שלום עליכם יהודים: "לשלום
ם משפחות מתאספי. ילדים, נשים, אנשים. ירושלים-כולם נקבצו ובאו לך

מסתכלים על הכהנים , מעבירים חוויות מהדרך, פוגשים חברים. משפחות
  ...רוקדים, שמחים, שרים יחד הלל, בעבודתם

  .שוב כולם נפגשים. חג השבועות מגיע... עוברים מספר שבועות
שרים את , לבושים בגדי לבן, לחם טרי, פרים מקושטים, יין, הפעם עם פירות

  ...רוקדים, שמחים, ההלל
  

  
    

  -מנחים בשקט את החניכים לפקוח עיניים וממשיכים 

 !!איזו אחדות,איזו שמחה. שלוש פעמים בשנה כולם נפגשים בירושלים,תחשבו על זה

 ?איפה כולם היו אוכלים את כל ארוחות החג בירושלים? איפה כולם היו ישנים בירושלים

ואף אחד לא דאג שמא לא יהיה לו מקום .  אותם בבתיהםומארחים, תושבי ירושלים היו מסדרים להם מקומות לינה

 ...או שמא הכשרות של המאכלים לא תהיה מספיקה לו, להיות בו

ובכל זאת , י היו מגיעים לעיר"כל עמ". צר לי המקום שאלין בירושלים"ובירושלים התרחש נס ומעולם לא אמר אדם 

 ...לאף אחד לא חסר מקום

וחוגגים יחד את ,  פעמים בשנה עולים לרגל מכל קצוות הארץ3כולם יחד . ירושליםאיזו אחדות יצרה בעם העליה ל

 ...ואף אחד לא מתלונן על הצפיפות, ולאף אחד לא חסר מקום. הרגלים

תפילה המונית או אפילו בפעילות סניפית או בית , הפגנה: באיזשהו אירוע המוני, תנסו לחשוב עלינו היום

! ובירושלים היו מיליוני אנשים ואף אחד לא התלונן, ולא נעים שכולם יחד, ם שצפוףכמה שאנחנו מתלונני...ספרית

שאפילו את הצפיפות והעומס , כ שמחו להיות יחד"כ גדולה בעם ושהם כ"כנראה ששררה אחדות כ? איך זה קרה

 . הם לא הרגישו

 

וחים"  רו ים  ו ומשתחו צפופים   "עומדים 

, עכשיו הם צריכים לנסות ולהשתחוות. ואסור להם לצאת מהשטח הזה, את כל החניכים בשטח צפוףמעמידים 

 ... כולם יחד בלי לצאת מהשטח
 

|ZHEAEWZHC A H  | אפשרות מתודית נוספת: 

המדריך מוציא כסא אחר . כל קבוצה מסתדרת במעגל כשהחניכים עומדים על הכסאות -רות בין שתי קבוצותתח

הקבוצה שהכי הרבה חניכים הצליחו . על החניכים להצטמצם על הכסאות שנותרו. ם מקבוצה אחרתכסא בכל פע

 . ניצחה–להישאר על הכסא האחרון 
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 ?איך כל עם ישראל נכנס לשם בלי לדחוף אחד את השני ובלי לריב, דמיינו את הרחבה של הכותל המערבי

 ?ולחגוג בשמחה ובאהבה, איך הצליחו להצטופף כל כך הרבה אנשים בכל כך קצת מקום

 ? ק"איך השתחוו ביהמ

 

וכל אחד קצת , כשיש אהבה ואחדות) 'ה משנה ה"מסכת אבות פ" (רווחים -משתחווים, עומדים צפופים"אלא 

וכמו ( אז יש מקום לכולם –רוצה להיות מחובר לאחרים , מתכופף מהגאווה שלו, קצת מוריד מעצמו, "משתחווה"

 ).יש מקום בבית, אם יש מקום בלב"שאומרים 

 

בירושלים  ים  ו שו מעמדות, כולם  ן   אי

 ?מה הקשר בינהם -ושואלים) 7נספח (ופרה  , יונה, מראים ציורים של  לחם

אחד "כל אחד מקריב מה שהוא יכול . בלי מעמדות, בירושלים כל אחד מתקבל כמו שהוא. אלו סוגי קורבנות

ירושלים והמקדש יוצרים ). 'משנה יא' מסכת מנחות פרק יג" (ובלבד שיכוון לבו לשמים, המרבה ואחד הממעיט

 .אחווה ואהבה ולא חלילה תחרות ופירוד

 

ירושלים גם נבנתה על . י"בפעולה ראינו שאחד הערכים שירושלים מייצגת לעולם הוא ערך האחדות והאחווה בעמ

ראינו גם כל מיני דוגמאות כיצד האחדות הזו שירושלים . חיםבסיס של אהבה ואחווה כפי שראינו בסיפור על הא

ועלינו לנסות וללמוד גם לעצמנו שעלינו להתחזק באחדות ובאהבה , מייצגת באה לידי ביטוי בעיר ובמתרחש בה

 .בעם
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םנ   י ח פ      ס
 

 1נספח 
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 2נספח 

 

 1 של נספח תבי החידה יש להעתיק מאחורי הפאזלאת כ -מדריךהערה ל

 

  -' קבוצה א

 

  

 

  -' קבוצה ב

 

  

 

 

ה את עוש - ירושלים"
" כל ישראל חברים

 )ג, חגיגה, ירושלמי(
 

 

 

.)-(ךכיטחזוהדגבא

  .  )  -  (  ך  כ  י ט ח  ז  ו ה  ד  ג ב א
 

,"תשרקצףפעסןנםמל

  ,  " ת  ש  ר  ק  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ  ם  מ  ל

ירושלים הבנויה"
כעיר שחוברה לה 

תהלים " (יחדיו
)ב"קכ  

 

 

.)-(ךכיטחזוהדגבא

  .  )  -  (  ך  כ  י ט ח  ז  ו ה  ד  ג ב א
 

,"תשרקצףפעסןנםמל

  ,  " ת  ש  ר  ק  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ  ם  מ  ל
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 3נספח 

 

 

 

 íéìùåøéá åéç
íéçà éðù. çàì 

éøéøò äéä éðùä çàäå íéãìéå äùéà åéä ãçàä .ìçá åçîùå áì éáåè åéä íéçàä éðùí÷.  
äîãà éãáåò åéä íéçàä éðù ,íúîãà úà åãáéò ãçéå äèéç äãù íäì äéä ,åòøæ ,å÷ùä ,

åøö÷ ,íìåáé à åøëîå .íìîòá äëøá åàøå äåùá äåù ìåáéá å÷ìçúä.  
ãçà äìéì ,íéèéçä øéö÷ úôå÷úá , íãøäì çéìöä àìå  åúðùî ããåáä çàä øøåòúä

áåù ,åçåîá åøáò úåáø úåáùçî .åéçà ìò áùç ,úñéâå , íéðè÷ä åéðéçà ìò . åãåòá
äèìçä åáéìá äìîâ øäøäî :åúèéîî í÷ ,äãùì àöéå ùáìúä , úåîåìà äîë ç÷ì

äãùä ìù éðùä ãöä ìà íúåà àùðå äèéç ,åéçà ìù äîéøòä ìà". äùéà ùé éçàì éøä
íéãìéå ,éðîî øúåé äáøä äáøä êéøö àåä , êëå éìùî úåôñåð äèéç úåîåìà äîë åì ïúà

ùîìå åì áèééåúçô."  
åúðùî éðùä çàä íâ øøåòúä äìéì åúåàá ,áåù íãøäì çéìöä àì àåä íâ, øäøäå

åáéìá":ììë úåàðä åì ïéà ããåá ùéà àåä éçà .àåä åìéàå éúåà íéçîùî éãìéå éúùà ,
 åì âàãééù éî ïéà ããåáå óééò åáåùá ,åúàø÷ì çîùéù . íéøáãá åúåà çîùì ééìò

íéøçà".  
 åéãâá úà ùáì çàä í÷ êëååìù äèéçä úîéøò øáòì äãùì àöéå , úåîåìà äîë ç÷ì

åéçà ìù äîøòì ïúåà øéáòäå  åìù äîéøòä ïî,äãùä ìù éðùä ãöá.  
äãùä úãåáòì íéçàä éðù åîéëùä ø÷åáá ,äðäå , éë úåàøì íäî ãçà ìë òúôåä

ïìãåâá úååù úåîéøòä ,íãå÷ä íåéá åéäù éôë ÷åéãá.  
éðùä äìéìá ,åúðùî ããåáä çàä í÷ áåù úåîåìà øéáòä áåùå äèéçä úîøòì àöé áåù 

åéçà ìù äîøòä ìà åìù äîøòä ïî .éåùðä çàä íâ øøåòúä øúåé øçåàî , ùáìúä
è÷ùá ,åìù íèéçä úîøòì àöéå ,ããåáä åéçà úîéøòì äèéç úåîåìà øéáòäå.  

ø÷åá íò ,ïìãåâá úååù úåîøòä úà àåöîì íéçàä åòúôåä áåù.  
ä åøøåòúä áåù éùéìùä äìéìá éãë åúîøò ìà ãçà ìë åãòö è÷ùáå  íéçà

éðùä ãöä øáòì äèéç úåîåìà øéáòäì ,íòôä êà , íéîéá åîë àìù
íéîãå÷ä ,äòù äúåàá ùîî íééðùä åàöé ,êëå , íò ãçà ìë

åéãéá úåñåîòä äèéçä úåîåìà- äãùä òöîàá åùâôð.  
åúéáì ãçà ìë åøæçå íåçáå äáäàá äæ úà äæ å÷áéç íä.  

ô úà íé÷åìà äàøäèéçä äãù úà êøáå íéçàä úùéâ . íå÷î úà
 äðáéé åéìòù íå÷îë íé÷åìà øçá íéáäåàä íéçàä éðù ìù ùâôîä

ùã÷îä úéá.  

")åðéîëç åùò äë("  
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 4נספח 

  
ï á å à ø  è á ù  ì ù  â é ö ð  ä ú à  

åðéáà á÷òé ìù åéðá øåëá àåä ïáåàø , ïååéëîå
íéìùåøéù éåàøä ïîù éàãå øåëáä àåäù ,

åúìçðá äéäú ùãå÷ä øéò.  
íéøåëáì úåøúé úåéåëæ ùé äøåúá , ïååéëîå

á÷òé ìù åøåëá äúàù ,êì äòéâî åæ úåëæ.  
 

  

    
ï é î é ð á  è á ù  ì ù  â é ö ð  ä ú à  

ïéîéðá ,á÷òé ìù áåäàäå ïè÷ä åðá , åì äãìéù
äúî äúãéìáå äáåäàä åúùà ìçø . äúàù ïååéëî

ïéîéðá ìù åéàöàöî,íéìùåøéù éåàøä ïîù éàãå  ,
êúìçðá äéäú äùåã÷ä øéòä . åðéáà á÷òé íà

íéìùåøé úà êì ïúåð äéäù éàãå íééçá äéä. 
 

  

      

  
ä ã å ä é  è á ù  ì ù  â é ö ð  ä ú à   

á÷òé ìù âéäðîä åðá àåä äãåäé . åúåëæá
óñåé úà åâøä àì íéçàä , åúåà åøëî ÷ø àìà

íéìàòîùéì , íéùòîì íéçàä âéäðî äéä àåäå
íééáåéçå íéáåè .íéìùåøéù éåàøù éàãå , øéò

á äéäú ÷ãöäåéùòî ìë úåëæá åúìçð. 
 

  

    

í é ø ô à  è á ù  ì ù  â é ö ð  ä ú à  
÷éãöä óñåé ìù åéðáî àåä íéøôà , ìù ïáä

íéìàòîùéì øëîðù á÷òé , äéä øáã ìù åôåñáå
íéøöî êìîì äðùî . ìù áåäàä åðá äéä óñåé

á÷òé , åäåøëîå åá åàð÷ íéçàä ïëìå
íéìàòîùéì . ìù íàèç ìò éåöéô øåúáù éàãå

éìùåøéù éåàø íéçàäêúìçðá äéäú í.  
 

  

 

 5נספח 
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 6נספח 

   עליהXבת ו + זכוכית מגדלת   ראובן

  ון+ אוזן   שמעון

  שיר של יום  לוי

  אלמלכות ישר  יהודה

  מישהו לומד תורה  יששכר

  אוניות וחוף  זבולון

   עליהXי    +גדי  גד

  מישהו במירוץ+ אילה   נפתלי

  שר+ א   אשר

  שופט  דן

  מלך פרעוני  יוסף

  יד ימין+ בן   בנימין
 

 

 

 
 

 

õ 

 

j 
 

 À
 

 

+ ïå 
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 7נספח 

 

 
 

 

 

 

 

  éðù ïåùàø
 éùù éùéîç éòéáø éùéìù

úáù  

 

E   à+  

 
 

 +  
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T
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 באהבה ניגאל

b מטרות הפעולה: 

 .החניכים יכירו בצורך להגביר את האחדות בעם

 

k הפעולה מבנה : 

 ).חוסר אחדות, כלומר(חרבה בגלל שנאת חינם ירושלים  -לימוד. 1

 .הבנה כי החורבן והגלות מעידים על כך שחטא שנאת חינם עדיין קיים. 2

 .הדגמה כי בניית ירושלים מתקדמת בזמנים שיש אחדות בעם ישראל. 3

                                                                                 

g פעולהמהלך ה: 

 ).חוסר אחדות, כלומר( ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם –-לימוד. 1

 ).1נספח מספר (קמצא ובר קמצא 

כי אנחנו רוצים להוסיף עוד רובד ועומק (חשוב לבחור מתודה שתעורר את החניכים להקשיב , מכיוון שהסיפור מוכר

 ).להבנת הסיפור

|ZHEAEWZHC A H  | מספר אפשרויות מתודיות: 

ועליהם להרכיב את הסיפור השלם ) 2נספח (כל חניך בקבוצה מקבל משפט מהסיפור  -רות בין שתי קבוצות תח

 ). הסיפור אינו שלם–בלי משפט של אחד החניכים  -אחדותמתודה זו ממחישה את עניין ה. (לפי סדר האירועים

שעליהם להביא ) 2מתוך נספח (הזמנה לפעולה ופתק ועליו משפט , לפני הפעולה, ניתן לשלוח לחניכים מראש

או לא הביאו /ו(וגם ממחישה את חיסרון החניכים שלא הגיעו , מתודה זו גם יוצרת סקרנות בקרב החניכים. לפעולה

 ).איתם את הפתק

 

ולשלב , המדריך יכול להיות מגיש החדשות(הצגה כמהדורת חדשות שמדווחת על האירועים בסעודה המפוארת 

 ).'מרואיינים וכו, מדווחים מהשטח,  כקרייניםאת החניכים בספונטניות

 

 ...).  'פעם היה אדם והיה לו חבר ושונא וכו(מספרים את הסיפור בלי שמות בכלל 

 :שואלים את החניכים 

 ? מיהן דמויות המפתח בסיפור הזה 

 ? איזה שמות של גיבורי הסיפור מעניין אותם לדעת 

 ? מי היינו חושבי שאלו, חרבה ירושלים אנשים מהסיפור הזה 2אם היו אומרים לנו שעל  

 

המדווח מהשטח לא מעוניין לחשוף . מציגים מהדורת חדשות המדווחת על אירוע חמור מאוד -מתודה משולבת

עורכים הצבעה בקרב . ומגיש החדשות מנסה לשכנע אותו לומר במי מדובר, פרטים של המעורבים בסיפור

ומי דמויות שוליות שיכולות , דווח מהשטח לחשוף את שמותיהםשעל המ, החניכים מי דמויות המפתח בסיפור

 .להישאר עלומות שם

 

. ואילו במדרש אנחנו אפילו לא יודעים את שמו, דמותו של המארח צריכה לתפוס הרבה יותר נפח בסיפור, לכאורה

 ? מדוע זה כך. כשהוא בכלל לא היה בסעודה הזו, ואפילו אשם בחורבן ירושלים, האוהב קמצא מוזכר, לעומתו
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המציאות שיש אוהב ושונא היתה רווחת . המדרש רוצה להעביר לנו את המסר שלא משנה מי היה בעל הסעודה

ווירה המדרש מעביר לנו את הא). מחוץ לקמצא= בר קמצא (ויש את ההיפך ממנו , יש קמצא. ונתפסה כלגיטימית

 .חיים עם זה בשקט ובשלוםו, כולם יודעים מי שונא את מי -הקלוקלת שהיתה בתקופה ההיא

 

 

 

, ירושלים היוותה במהותה ואורח החיים שבה. ירושלים נבנתה על בסיס אהבת חינם, כפי שראינו בפעולה הקודמת

ירושלים נחרבת ,  כל הבניין נופל–וכשהם נסדקים ומתערערים , אלו היסודות עליהם בנויה ירושלים. אחדות ואחווה

 .אנחנו יוצאים לגלותו

 

 .הבנה כי החורבן והגלות מעידים על כך שחטא שנאת חינם עדיין קיים. 2

 .ועליה להרכיב משפט) 3נספח (כרטיסיות עם מילים  10 כל קבוצה מקבלת -תחרות בין שתי קבוצות

 :פתרון המשפט
 

"éá åá äðáð àìù øåãùã÷îä ú åìéàë åéîéá áøç ")à àîåé éîìùåøé 'ä'(  
  

 

ן    דיו

 ?למה מאשימים אותנו בחורבן בית המקדש 

 ? מה משמעות ההשוואה 

 ?במה דור שנולד אחרי הגלות קשור לחורבן המקדש 

 ?נחשבת כמו החורבן עצמו, מדוע אי בניית המקדש 

 

כל קבוצה מקבלת חבילת . תחרות בין ארבע קבוצות או ארבעה חניכים נציגים -"מלחמת הדעות"שחק קלפים מ

, מניחים את הקלפים הפוכים). 4נספח (ועליהן דמויות המייצגות אוכלוסיות בחברה הישראלית ) A4(ולים קלפים גד

. כל הקבוצות חושפות יחד את הקלף הראשון בחבילה, בהוראת המדריך. מבלי שהחניכים ראו אלו קלפים יש להם

שיתכן שתהיה במחלוקת עם על כל קבוצה לבחון במהירות את הקלפים שחשפו השאר ולהחליט האם יש דמות 

צועקים החניכים ,  במידה וכן).'נשים וכו-גברים, אשכנזי-ספרדי, שמאלני-ימני, חילוני-דתי(הדמות שיצאה לה 

או (הם לוקחים את הקלף , ואם הם שכנעו, מסבירים על מה לדעתם יכולות דמויות אלו להיות במחלוקת, "מלחמה"

קבוצה . של הקבוצה השניה) י הקבוצה ולא נלקחו עד עכשיו"שפו עכל הקלפים שבערימה שנוצרה מהקלפים שנח

מנצחת הקבוצה שיש בידיה הכי הרבה . בלי סיבה צרכיה להוריד שני קלפים לערימה שלה" מלחמה"שצעקה 

 .קלפים בסוף המשחק

 

  

  ? מקדש ראשון מפני מה חרב"
  . שלוש עברות חמורות שהיו בומפני

  ?מפני מה נחרב ,ח"גמ ,מצוות ,שהיו עוסקים בתורהשני אבל מקדש 
"  עבירות3ללמדך ששוקלת שנאת חינם כנגד  .מפני שהיתה בו שנאת חינם

  

  )'ט' יומא עמעל פי (
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יש . תאנחנו יכולים לחשוב על נושאים שתהיה בהם מחלוק, כמעט ביחס לכל שתי אוכלוסיות שיש כיום במדינה

ישנן מחלוקת מגוחכות , ישנן מחלוקת אמיתיות ורציניות. תחושה כאילו כולם רבים ונלחמים עם כולם כל הזמן

 . אבל יש מחלוקות והרבה–וקטנוניות 

יש מאבקי כוחות . החברה הישראלית כיום מורכבת ממגוון רחב של דמויות ושל אוכלוסיות שיש בינהן פערים

ונדמה שאין ניסיון אמיתי ועמוק ליצור מכנה משותף ולחיות , הויכוחים ממשיכים, השונותותחרותיות בין האוכלוסיות 

 .נכון וטוב יחד

התשתית ). "חרב בימיו כאילו ת המקדשדור שלא נבנה בו בי"(המצב הזה מסביר לנו את הגמרא שהכרנו קודם 

, כל דור שהמקדש לא נבנה בימיו.  נהרס הכל–כשתשתית זו נהרסה , של ירושלים ושל המקדש היא אהבה ואחדות

שהבסיס שעליו אפשר לבנות את המקדש לא , שהתשתיות עדיין לא נבנו בשנית, סימן שהיסודות עדיין לא חודשו

 .כמו שהיה בימי בית שני, שעדיין יש שנאה ומחלוקות שיוצרים חורים כאלו שהמקדש היה נחרב לתוכם, מוכן

 

  נקודות למחשבה 

יש תהליכים של גאולה . אבל אנחנו כבר לא בגלות, יין לירושלים השלימה ולבניין המקדשאומנם לא זכינו עד 

 ?עם כל המחלוקות והפערים, איך תהליכים אלו קורים. ושל התקדמות

 

 . הדגמה כי בניית ירושלים מתקדמת בזמנים שיש אחדות בעם ישראל.3

הערבים לא . ה אמורה להיות עיר בינלאומיתלפיה ירושלים הית, הזכרנו את תכנית החלוקה, בפעולה הקודמת

ה להקים מדינה על שטחי "הצלחנו ב, פרצה מלחמת השיחרור. הסכימו לתכנית ולא השלימו עם הכרזת המדינה

, כ"שנה אח 19). 'הר הזיתים וכו, הכותל, ירדן שלטה על העיר העתיקה(ארצנו אבל ירושלים לא היתה בידנו 

הרב נריה מסביר שתהליך זה אינו . חרר את ירושלים ולחזור לשריד מקדשינו הצלחנו לש–במלחמת ששת הימים 

וכן הצלחנו , ח כי לא היינו ראויים לה"ירושלים לא היתה בשליטתנו בתש. ואינו תלוי רק ביכולות מבצעיות שלנו, מקרי

 .ז כי נעשינו ראויים"לחזור אליה בתשכ

 

ן    דיו

 ?במה התבטא היותנו ראויים 

 

שם (על החניכים להסתדר בשלישיות תואמות ). 5נספח (או המנון , או שם של ארגון, ך מקבל דף עם סמלכל חני

 . ניצחה–השלישיה הראשונה שהתיישבה יחד ). הסמל שלו וההמנון שלו, הארגון

 

הסגרות לשלטון , היו מחלוקות קשות. אבל גם זו בזו,  מחתרות שנלחמו בבריטים3בקום המדינה היו בארץ 

למרות כל . מאבקים עד כדי שפיכות דמים איש את אחיו, חטיפות בתוך העם היהודי של ראשי המחתרות, ריטיהב

ניתן להראות את מגילת העצמאות לחניכים (בהכרזת המדינה חתמו כל הפלגים על מגילת העצמאות , המחלוקות

 .יפשרה לנו להקים מדינהואחדות זו א). 6 נספח  שחתומים עליהם מהציבורים השוניםואת מגוון האנשים

כל עם ישראל . ל"המחתרות התפרקו עם קום המדינה והוקם צה. ל"צה -כ היתה אחדות יותר גדולה" שנה אח19

 .ל ולכן היינו ראויים וחזרנו לירושלים"היה מאוחד מאחורי צה

 אבל לא היתה התקדמות. אומנם לא השארנו בידנו את הר הבית ומקום המקדש כי האחדות לא היתה שלימה

 .הגענו לאחדות הראויה שעליה נבנתה ירושלים

 .שלב יצירת אחדות שתהפוך אותנו ראויים לירושלים השלימה והבנויה. זה השלב בו אנחנו נמצאים עכשיו
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םנ  י ח פ      ס
 1 נספח

 

 øáå àöî÷ ìò-àöî÷ 
åðøéò íéìùåøé äáøçðå åðùã÷î úéá óøùð äî÷ðå ïåáìò ììâá .äø÷ êéà øáãä? 

úéáù ïîæá-íéé÷ äéä ãåò ùã÷îä ,åéäù íéøéùò íéùðà äáøä íéìùåøéá åéä  íéúáá íéøâ

íéôé .äìåãâ äãåòñ úåùòì äìàä íéøéùòä íéúáä éìòáî ãçà ù÷éá íòô ,äéä éë  íåé åì

äçîù ìù .äåéìà àåáì åéøáçå åéãéãé ìë úà øéùòä ïéîæ ,çåîùìå úåúùìå ìåëàì åîéò. 

áåè øáç äéä øéùòìå ,ãåàî áäà åúåàù ,àöî÷ åîùå .åãáòì øéùòä øîà: 

êì éúãåòñì åúåà ïîæäå àöî÷ áåèä éøáç ìà! 

áèéä áéù÷ä àì ãáòä ,úà äôé òîù àì ïëìå åðéîæäì åéìòù ùéàä íù . ìà ãáòä êìä

øçà ùéà ,øá äéä åîùù-àöî÷ ,åì øîàå-:éðåãà ù÷áî ,ïéëäù äãåòñì àåáúù. 

øá íìåà-øéùòä ìù åøáç äéä àì àöî÷ .êôäì !áø ãéîú  áäà àìå øéùòä åúéà èèå÷úäå

ììë åúåà. 

øá àìôúä-áùçå äðîæää ìò ãåàî àöî÷" :òåãî ùéàä éúåà ïéîæä?íéøáç åððéà àåìä  !

éúéà íéìùäì åðåöøá éìåà ?ïë íà , íâàì éðà åúãåòñì àåáàå ãåò åéìò ñòëà"! 

øá ùáì-íéôéä åéãâá úà àöî÷ ,áùéå øéùòä úéáì êìä íéçøåàä øàù ïéá ïçìåùä ãéì åì. 

äéä áåè äî ,åîéò íéìùäì øéùòä äöø úîàá åì !ìáà äéä êë àì ! úéáä ìòá êìä øùàë

åéçøåà úà êøáì ,åãéãé úà íäéðéá ùôéç ,àöî÷ úà.úàå  äàø éî ?øá úà-àöî÷ ! ãéî

ñòë ,÷òöå åéìà õø- äô äùåò äúà äî ?àðåù äúà àìä éúåà .äôî àöå øäî íå÷! 

øá-ìë éðôá åúåà íéùøâîù ìò ãåàî ùééáúä àöî÷ íéçøåàä . äùåá áåøî åøéååçä åéðô

øòöå ,äðò ãòåøå êåîð ìå÷áå: 

úåòèá äàøðë éúðîæåä .éúàáù øçàî ìáà ,äô úáùì äù÷áá éì ïú ,êì íìùà éðàå ìò 

ìëåàù äî ìë äúùàå. 

øúåé ãåò úéáä ìòá ÷òö- àì !íéëñî éððéà !ïàëî êì! 

øá ù÷éá-àöî÷ ãåàî-: íòôä ÷ø éì çðä .äãåòñä ìëî éöçä úà êì íìùà. 

-àì !àì !äöåø éððéà !ãéî éúéá úà áåæò! 

øá åì ïðçúä-àöî÷-:èòî ãåò ïàë øàùéäì éì äùøú ÷ø .íìùà äìåë äãåòñä úà åìéôà! 

ä ÷òöøéùò- äöåø éððéà !àì íéðô íåùá !òâøë äôî àö !øá úà ñôú àåäå- àöî÷

åãéá ,úéáä ïî åúåà ùøâå àñëä ïî çåëá åúåà íé÷ä. 

ñòë åéùëò øá-ãåàî ãåàî àöî÷ .ìë-íéçøåàä ìë éðôá úéáä ìòá åúåà áéìòä êë , óàå

àá àì íäî ãçà åúåà øéàùäì øéùòä ïî ù÷éá àìå åúøæòì !øá áùç-àöî÷: "à í÷ðú

íäá ,íìåëá !èøçúé ãåò äæä úéáä ìòá ,åìù íéçøåàä ìë åøòèöé ãåò ! íäéúá úà

ùàá åôøùé "!øá øëæ àìå-àöî÷ ,óåñá øòèöé àåä íâù ,íéøçàä ìù íäéúá íò éë 

åúéá íâ ñøäéé! 

äùò äî ?ìù êìîì êìä íéàîåøä ,õøàá æà åèìùù-ìàøùé ,åì øîàå-:ãåñ êì äìâà ,

êìîä !íéãåäéä ìùåøéáùêá åãøî íé !íäéìò êìî ãåò äéäúù íéöåø íðéà . êìîá íä íéöåø

øçà!ñòë êìîä , áø àáö çìù)ãåàî íéáø íéìééç (íéìùåøéì åàá íäå ,úéá úà åôøù-

åáéøçäå ùã÷îä øéòä ìë úà. 

éô ìò ð ïéèéâ"ä-ð"å - äãáò: ìâñ ãáëåé)  êåúî"åùò äë åðéîëç(" 
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 2 נספח
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 3נספח 

 

  

ãøå  
  

àìù  
  

äðáð  
  

åá  

  

úéá 

  

ùã÷îä 
  

åìéàë 
  

áøç  

  

å éîéá  )é î ì ù å ø é  
à  à î å é 'ä'(  
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 4נספח  

 :לעצב כקלפים של הדמויות האלו

 ימני

 שמאלני

 דתי

 חרדי

 חילוני

 עולה חדש

 קיבוצניק

 מתנחל

 חייל

 איש עסקים

 גבר

 אישה

 ילד קטן

 אדם מבוגר

 מקבץ נדבות

 מישהו שחזר מטיול בהודו
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 5נספח 

  המנון  סמל  שם הארגון

  ל"אצ

  

 ìù éùéìùä úéáä" øéù
øúéá / "æ áàæ'é÷ñðéèåá  

 הגנה 
ח כפלוגה "פלמ(

  )הצבאית של ההגנה
  

ãòìâ ìááåøæ  

  י"לח

  

íéðåîìà íéìééç /  íäøáà
ïøèù  

  ל"צה

  

 ä Èîé Äð Àt á Èá Ål Ça ãÉåò ì Ék  
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 ל"אצ

 

 י"לח
 

 ìù éùéìùä úéáä"øúéá øéù / "æ áàæ'é÷ñðéèåá  
  

øÈâ Èz-   
 ã Æø Åú Éåà ì Çò Çz í Äà ø Èö Åîe øÉåöÂò Çî ì Èk ì Çò  

 úé Äv Çä Àì ù Åà à ÈN ã Æø Æn Çä á Çä Çì Àa-  ø Èá Èc ïé Åà !  
è Æ÷ Æù é Äk ù Æô Æø àeä   ù ÆôÆðÈå í Èc ø Å÷ Àô Çä  

ø Èz Àñ Äp Çä ã Éåä Çä ï Çò Çî Àì .  
 ø Èä Èä ú Æà ùÉåa Àë Äì Éåà úeî Èì-   

úôãÉåé ,äãqî ,øúéa.  

íéðåîìà íéìééç / ïøèù íäøáà  
  

íéãî éìá åððä íéðåîìà íéìééç, úååîìöå äîéà åðáéáñå.  
íééçä ìëì åðñéåâ åðìåë, úåîä ÷ø øøçùî äøåùî.  

  

íéîãå úåòøô ìù íéîåãà íéîéá, ùåàé ìù íéøåçùä úåìéìá.  
íéøòá , úà íéøôëáíéøð åðìâéã, åéìòå ,ùåáéëå äðâä.  

  

íéãáò ïåîäë èåùá åðñéåâ àì, åðîã úà øëðá êåôùì éãë.  
åððåöø :ïéøåç éðá íìåòì úåéäì, åðîåìç :åðöøà ãòá úåîì.  

  

íéîãå úåòøô ìù íéîåãà íéîéá, ùåàé ìù íéøåçùä úåìéìá.  
íéøòá ,íéøð åðìâéã úà íéøôëá, åéìòå ,ùåáéëå äðâä.  

  

ð åðçðà íàúåáåçøá ìåôé ,íéúáá, èàìá äìéìá åðåøá÷é;  
íéøçà éôìà åàåáé åðîå÷îá, ãò éãò ùåáëìå íåçìì.  

 

 הגנה

 

 ל"צה
ãòìâ ìááåøæ  

  

ø Çò Çq Çä í ÉåäÅé áé Äá Èq Äî ø Çò Çq Çä íÉåäÅé áé Äá Èñ Äî,  
ç Çù Äé à Éì eð Åùà Éø Àê Çà  eð ÀçÇð Âà ãé Äî Èz ä Èc Ë÷ Àô Äì–   

 eð Èàêñá íéëìåää.  
  

áÆâÆp Çä ã Çò ä Èìeè Àn Äî, Än Çä ã Çò íÈi Çä ï Äî ø Èa Àã–   
÷ ÆùÆp Çì áÉåèÈå øeç Èa ì Èk, øeç Èa ì Èkäø Èî Àù Än Çä ì Çò .  

  

í Äé Çî Èù Ça ø ÆùÆp Çì áé ÄúÈð  íé Äø Èä ïé Åa à Æø Æt Çì ìé Äá Àù  
ì ÇòÇé eð Åk Àø Çc áÅé Éåà ìeî  íé Äøeö ïé Åáe úÉåø À÷ Äð ïé Åa.  

  

eð ÀçÇð Âà ãé Äî Èz íé Äð Éåùà Äø À Àê Èù Àç Çn Çáe í Éåi Çä ø Éåà Àì  
Ë÷ Àô Äì eð ÀçÇð Âà ãé Äî Èz ä Èc–  eð Èàêñá íéëìåää.

  

 ä Èîé Äð Àt á Èá Ål Ça ãÉåò ì Ék  

äÈi Äî Éåä é ÄãeäÀé L ÆôÆð ,  

ç ÈøÀæ Äî é Åú Âà Çô Àìe ,ä Èîé Äã È÷ ,  

äÈi Äô Éåö ï Éåi Äö Àì ï Äé Çò ,  

eð ÅúÈå À÷ Äz ä Èã Àá Èà à Éì ãÉåò ,  

í Äé Çt Àì Çà úÉåð ÀL ú Ça äÈå À÷ Äz Çä ,  

eð Åö Àø Çà Àa é ÄL Àô Èç í Çò úÉåé Àä Äì ,  

í Äé Çì ÈLeøé Äå ï Éåi Äö õ Æø Æà. 
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 "ובאהבת חינם נבנה"

b מטרות הפעולה: 

 י" בקבוצה ובעמהחניכים יפעלו לשיפור מצב האחדות

 

k הפעולה מבנה : 

 .הכרה שעם ישראל הוא כגוף אחד וכמשפחה אחת. 1

 .הבנה כי עשיה של כל אחד ואחד משפיעה ומשמעותית. 2

 .כיצד יוצרים אחדות בקבוצה-חשיבה  . 3

 .עשיה חברתית והתנדבות כדרך ליצור אחדות בעם ישראל. 4

 

                                                                               

g מהלך הפעולה: 

. ודש והנושא בו עסקתם כדאי לעשות סיכום קצר עם החניכים על המערך שעברתם במהלך הח–הערה למדריך 

חשוב שזו לא תהיה סתם עוד פעולה על גיבוש אלא שיהיה קשר . פעולה זו היא מעשית ומטרתה להוביל לעשיה

 .ברור בין אחדות הקבוצה לביניין ירושלים

 

 .כמשפחה אחתוי הוא כגוף אחד "ה שעמכרה. 1

  –מפנים שאלה לחניכים 

 ?ל ואיפה"מי היה בחו 

 ?ינות שהחניכים היו בהןאיך נוצרו העמים במד 

 

אנשים  ".ארצות הברית" -והקימו מדינה, יני אנשים לאמריקההגיעו כל מ. מתאגדים סביב שטח" עמים"כל ה

 .הגיעו לאיטליה ויצרו עם, בלי שום רקע או קשר מוקדם, אחרים

ל נוצר מתוך עם ישרא) . 'ב' בראשית יב" (ואעשך לגוי גדול"ה הבטיח לאברהם "הקב. עם ישראל נוצר אחרת

הנה עם שני ישראל "הפעם הראשונה שבני ישראל קרויים עם היא בשיעבוד מצרים . יצחק ויעקב, משפחת אברהם

סביב ערבות של . עם שלא נוצר סביב מדינה אלא סביב תוכן אחר.  עם מיוחד–) 'י' שמות א" (רב ועצום ממנו

והיא מגיעה לשטח אדמה שהובטח , ן ומטרהשיש לה חזו, משפחה שהיא עם. מטרה של משפחה בעולם, משפחה

 .לה כי בו היא תגשים את המטרה הכי טוב שאפשר

, כשמישהו יעבור דירה. כמו בבניין שהמשפחות גרות זו ליד זו כמעט במקרה. כל העמים הם שכנים אחד של השני

 .הקשר ינתק והוא יצור קשר עם השכנים החדשים שלו

ואפילו , יש קשר דם בין בני המשפחה שלא מתנתק גם כשהם רחוקים. חההוא כמו משפ, לעומת זאת, עם ישראל

 .כשהם רבים וכועסים

 

 כל חניך יושב ליד הכרטיסיה שלדעתו מסבירה הכי טוב למה אמא ).1נספח (מפזרים על הרצפה כרטיסיות 

 .אוהבת את הילד שלה

  –דיון קצר בעקבות הכרטיסיות שהכי הרבה חניכים התיישבו לידן 

 ?ש סיבה אחת שאמא אוהבת את הילד שלההאם י

 ?כמו ההתנהגות של הילד או המראה שלו, האם האהבה הזו תלויה במשהו
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 . בלי הרבה הסברים !!אמא אוהבת את הילד שלה פשוט כי הוא הילד שלה

 יש אהבה. שיש קשר דם בין כל עם ישראל. וזה אומר שיש אהבה בלתי מותנית, אנחנו משפחה אחת. י"כך גם עמ

 .ואנחנו רק צריכים לגלות את זה ולתת לזה להתבטא, ויש אחדות בבסיס שלנו

 ".אחי"קוראים לחבר טוב , "היא כמו אחותי"כשאנחנו רוצים לבטא קשר טוב עם מישהו אנחנו אומרים 

 .היא קיימת בנו כמו במשפחה. אינה משהו טכני וחיצוני, האחדות שעם ישראל נדרש אליה

 

¹ f לימוד f ¹ 
 

  ו"פרשת ויגש התשס/  נבנצאל הרב
  

øéáñî óñåéåéçà éôìë åãöî äøéèðå äîé÷ðì íå÷î ïéà òåãî  ,øîåàå" :íëéçà óñåé éðà "
)äî úéùàøá ,ã .( äìéîä'çà ' ùøåùî àéä'ã Èç Æà ')à úåéúåà 'çå ' úáéú ìù ãåñéä ïä
'ãçà ,'ã úåàäå 'úôñåð .(øîåìë :ãçà óåâ åðà ,àå"íëá íå÷ðàù êééù àì ë ,ïëù êééù àì 

åîöòì øåèéå íå÷é íãàù . øéáñî éøä éîìùåøéä)ô íéøãð"ä è"ã :( äøåúä äúåéö òåãî
"êîò éðá úà ø Éh Äú àìå í Éw Äú àì" ? åãéá ïéëñå úçàä åãéá øùá æçåà íãà äéä íà éøäù

äéðùä ,ïéëñá øùáä úà êåúçì àáå ,åãé úà úåòèá êúçå , úà øåñîé àìù éàãå éøä
äòåöôä ãéì ïéëñä, äì äîøâù ÷æðä ìò äàéøáä ãéá íå÷ðúù éãë , óåâ íéãéä éúù éøäù

ïä ãçà .òâôðä àåäå òâåôä àåä ,åîöòì øåèðéå åîöòá íå÷ðéù êééù àìå . äø÷î éøçà íâ
äæë ,ä åãé úà õåçøì êéùîé àåä"úøøåñ "äéìò øåîùìå ,äòåöôä åãé ìò øùàî úåçô àì.  

îøä"æ ÷" øéáñî éøä ì)á'äøåáã øîåú 'ô" àã äãéî'( ,æç éøáã ùåøéô äî"ì" : ìàøùé ìë
äæá äæ íéáøò) "äðñ 'æë ,á( ?- äæá äæ íéáøåòî íäù ;" ÷ìç ãçà ìëá ùé ùîîù

åøéáçî ."øçà éãåäé ìë úîùðî õåöéð ùé éãåäé ìëá .ãçà óåâ åðìåë , äòâô ìàîù ãé íàå
ïéîé ãéá ,ìàîù ãéá äòâô ïéîé ãé åà ,øéèðå äîé÷ð ïàë äéäúù êééù àìä . äëéøö äúéä

óåâä éøáà ïéá äìåãâ äàð÷ úåéäì äøåàëì : úåùòì äù÷ äãåáò éì ùéùë-  øñåî éðà
íéãéì äúåà ; úëìì äëåøà êøã éì ùéùë- íéìâøì äúåà øñåî éðà ; ìëåà éì ùéùëå

 íéòè- äôì åúåà øñåî éðà !÷ãöä äôéà ?àåä õåøéúä , àìå úåãáåòù íéãé àì ïàë ïéàù
àìå úåëìåäù íéìâøìëåàä úà ìá÷îù äô  ,ìëä úà äùåòù ãçà óåâ ïàë ùé àìà ,

ìëåàå êìåäå ãáåò ,äôä àåä äìéëàì ãòåéîä øáàäù àìà , ïä äëàìîì ãòåéîä øáàäå
íéãéä ,íéãé÷ôúä úà íäéðéá óéìçäì êééù àìå .ïéáäì êéøö êë , íä ìàøùé ìëù"éðà "

ìåãâ ãçà ,ãçé íéáøåòî åðìåë .à êééù àì"ðéðéá äéäúù ëäøéèðå äîé÷ðå äàð÷ å . åäæ
íéøçàì óñåé øîåàù" :íëéçà óñåé éðà ."ãçà óåâ åðà ,éá íúòâô íàå , ãéù åîë äæ éøä

úøçàä ãéá äòâô úçà ,äøéèðå äîé÷ð ïàë äéäúù êééù àìå.  
  

  
 

הידיים של המדריך ) או שתי(חת ניתן להגיע לפעילות כאשר א, על מנת להמחיש את הרעיון שאומר הרב נבנצאל

אז הוא החזירה לה וחתך , ויד ימין פגעה ביד שמאל, בשלב זה מספר המדריך שאתמול הוא הכין סלט. חבושה

  -מפתחים דיון קצר . אותה גם ולכן הוא פצוע
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ן    דיו

 ?מה דעתכם 

 ?טוב שהענשתי את יד ימין 

 ?"החזרתי ליד שפגעה בי"מי סובל מזה ש 

 

לכן ברור . עם ישראל -של הגוף הזה' עצמות וכו, גידים, כל אדם הוא חלק מהאיברים. ל הוא כגוף אחדעם ישרא

 כל הגוף יהיה רעב –כי אם הפה לא יאכל . לאוב אותם ולדאוג להם, שכל אחד צריך לרצות בטובת שאר האיברים

 . מטרותינו החשובות לא נגיע לאן שאנחנו צריכים כדי להשיג את–ואם הרגליים לא יתפקדו , וחלש

 

 חרב המקדש והגענו –ובהעדרה , היא האחדות שעליה נבנתה ירושלים, התחושה של משפחה אחת ושל גוף אחד

 .לפילוגים ולמחלוקות שראינו בפעולה הקודמת

 ?איך מחזירים את המצב להיות כראוי

 

 .הבנה כי עשיה של כל אחד משפיעה ומשמעותית. 2

 כוסות חד פעמיות של על כל אחת 7ליד כל טור מונחות . יכים עומדים בשני טורים החנ–מרוץ שליחים ירושלמי 

כל חניך . מול כל קבוצה מונחת גיגית מלאה מים וקשיות". ירושלים"כך שהן מרכיבות של המילה , כתובה אות

ונה הקבוצה הראש. רץ חזרה ושופך את המים באחת הכוסות, שואף מים באמצעות הקשית, בתורו רץ לגיגית

 . ניצחה–) ניתן לסמן קן מינימום(שבכל הכוסות יש מים 

 

, אם כל אחד מאיתנו יאמין בכוחו. צריך שכל אחד יעשה מעשה קטן, ולבנות את ירושלים, כדי להחזיר את האחדות

 .העשיה המשותפת תצטבר לשינוי ושיפור גדולים, ויוסיף עוד טיפה ועוד טיפה

 .תי וכל אחד יכול לתרום ולקדם את האחדות ואת בניין ירושליםכל אחד משמעו -כמו שבמרוץ שליחים 

 

 כיצד יוצרים אחדות בקבוצה -חשיבה . 3

 :משחקים שני משחקים מנוגדים זה לזה

כל  .בלי שיידרכו עלייךמ אחד החניכים האחרים מטרת המשחק לדרוך על .כל החניכים מתפזרים בחדר  -"פינוקיו"

 .)כדי לברוח -יחד עם מי שקופץ בתורו –אפשר גם לקפוץ לא בתורך .( חברואחד קופץ בתורו במטרה לדרוך על

 .מי שדרכו עליו יוצא מהמשחק

 .נשאר אחרון שלא הצליחו לדרוך עליומי ש -מנצח

, המדריך מוציא בכל פעם כיסא אחר כרצונו.  כל החניכים עומדים על כסאות במעגל–משחק הכיסאות הפוך 

בכל פעם .  יוצא מהמשחק–כל חניך שנופל ונוגע ברצפה .  הכיסאות שנותרווהחניכים צריכים להצטמצם על

. וכל חניך שנשאר מזכה את הקבוצה בעשר נקודות, סופרים כמה חניכים נשארו על הכיסאות, שמוציאים כסא

 ).כדאי להמיר את הנקודות בסוכריות או ממתק אחר כדי שהחניכים ירגישו את הרווח של המאמץ, בסוף המשחק(

 

ן    דיו

 ?איזה משחק היה יותר מהנה 

 ?באיזה משחק הרגשנו יותר יעילים ויותר משמעותיים 

 ?לעומת המשחק השני, איך הרגשנו שנפסלנו במשחק הראשון 

 

על מנת לנצח היה עלינו לדרוך על האחר ולפסול . אחד התחרה בשני, לא היתה אחדות בין החניכים -בפינוקיו

גם אם מישהו נפסל בשלב כלשהו של . היתה אחדות והיה רצון לעזור זה לזה, ומת זאתלע, במשחר הכיסאות. אותו
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. עד אותו שלב הוא היה משמעותי ותרם וכמות הנקודות עלתה בזכות הפעמים שהוא כן הצליח להישאר -המשחק

 . ' לו וכולשים לב מי עלול ליפול ולסייע, לעזור, לתת יד, במשחק זה יש רצון לפנות מקום על הכסא זה לזה

 למרות שחניך מסויים –במשחק הכיסאות . זה כבר לא קשור אליו. מי שיצא מהמשחק איבד עניין בהמשך, בפינוקיו

 .הצלחת הקבוצה והניקוד ישפיעו בסוף גם עליו ועל כמות הסוכריות שהוא יקבל, לא משתתף בפועל
 

להתנהג בחיים היומיומיים כמו במשחק . ושלב ראשון ביצירת אחדות בעם ישראל היא יצירת אחדות בקבוצה שלנ

 .כמו בפינוקיו" דריכה"ולא בתחרותיות ו, מתוך ערבות ואכפתיות ורצון לעזור, השני
 

אחדות  ליצירת  סי  בסי ן- תנאי  ו ופירג בי  ו החי ראיית    

כדאי ( . לעצמו מספר יחידותיך לוקח כל חנ.מסטיקים קטנים  /חבילת במבהבין החניכים   ומעבירים במעגליושבים

 .ושומר אותן) 1-7  ביןלהגביל

 . לפי מספר היחידות שבידואו שלישי מימינו  לו מילים טובות על החבר שיושב מואומר בתורו חניךכל 

 ....]כ זה חבר והמשחק מאבד מערכו" שיושב לצידם כי אז בדהחניךם לומר על חניכילא לבקש מה: המלצה[
 

 .וע יחד עם הקבוצה על נקודה מעשית שכדאי לשפר ביחסים שבקבוצהזה הזמן לקב

 :דוגמאות מעשיות

איך נותנים לו גם , אם אחד ממש גרוע בכדורגל(ים אחרי הפעולה  משחקהתחשבות בכל החניכים בבחירת 

 ).להיות שייך

 .ישיבה בפעולות באופן מעורבב מהכיתות או בתי הספר שהחניכים מגיעים מהם 

 . זה לזהה בכינוייםהפסקה בקריא 

 

איך הם . רצוי מאוד לעורר את החניכים גם למחשבה על יצירת אחדות בסניף, אם החניכים מספיק בוגרים לגילם

זו , על שלל הפעילויות והיצירות שיש בו, במיוחד חודש נושא. 'עוזרים וכו, מחמיאים, מפרגנים לקבוצות אחרות

 .חדות ולא תחרויות ופילוגיםהזדמנות ליצור בסניף אווירה של אחווה  וא

  

 .עשיה חברתית והתנדבות כדרך ליצור אחדות בעם ישראל. 4

חדות בקבוצה דורשת או שאתה מרגיש שסוגיית הא, במידה והפעולה ארוכה מידי לחניכים שלך: הערה למדריך

שוב לחזור ח, בכל מקרה. ניתן לדחות את שלב העשיה החברתית לפעולה אחרת בהמשך השנה -מספיק אנרגיות

 .גם אם עוסקים בה מעבר לחודש נושא, ולקשר את העשיה לבניין ירושלים
 

ועליה , )2נספח (כל קבוצה מקבלת ציור של לב וציור של יד ). לפי כמות החניכים(מתחלקים למספר קבוצות 

 .'כולא קשורים ו, זה בא ביחד, אהבה לנתינה או נתינה לאהבה. להמחיש באמצעותם מה לדעתם קודם למה

  –לאחר שכל קבוצה מסבירה את התפיסה שלה בנוגע ליחס בין נתינה לאהבה עורכים לימוד קצר
 

¹ f לימוד f ¹ 
  

 
  

 ïúé øùàì éë íãàä àð ïðåáúé êà–áäàé .åá ÷ìç åì äéäé íâå ,øåîàë åéìà ÷áãéå . ïéçáéå ïéáé æàå
åì ïúð íøè øùàî ÷ø àåä åì áùçð øæ øùà äæ éë ,åîéò áéèéä àì ãåòå . áéèéäì ìéçúé àð íà

àöîé øùà ìë úà ,åéáåø÷ äîä íìåë øùà ùéâøé æà éë ,åéáåäà íìåë.  ÷ìç åì ùé íìåëá éë
åúåîöò äèùôúä íìåëáå .  

 øìñã áøä /åäéìàî áúëî 
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נרגיש פתאום שאנחנו , אם נתרגל לתת אחד לשני. הרב דסלר אומר שקודם צריך לתת ואז מתפתח אהבה

אבל האמת היא שאהבה מתפתח בעקבות , ם שנותנים למי שאוהביםכ חושבי"בדר. אוהבים יותר אחד את השני

, כפי שאנחנו אמורים להיות, שנהיה כמו משפחה וכמו גוף אחד, כדי ליצור אהבה ואחדות בעם ישראל .הנתינה

 .צריך לתת זה לזה

 

 . לתת בושהם היו רוצים' בשכונה וכו/ בעיר / חשיבה משותפת עם החניכים על תחום או ארגון בקרבת הסניף 

ניתן להכין מראש מספר אפשרויות עם רקע על כל אחת מהן ולערוך הצבעה עם החניכים איפה הם רוצים להתנדב 

 .אחת לחודש

, ואולי אפילו להתייעץ עם ההורים, כדאי לבקש מראש מהחניכים לחשוב על רעיונות, בקבוצות עם חשיבה ויוזמה

 .התנדבות ותתקיים הצבעהובפעולה כל חניך יציג את הרעיון שלו למקום ה

 

 

 

  

  , בשם הרב זוננפלד

  : נאמר,  לפני קום המדינהרבה הראשי של העדה החרדית בירושלים
  

  ,בית שני נחרב בעוון שנאת חינם"
  .בית שלישי ייבנה בזכות אהבת חינם 
  ,בו זה את זה ללא חשבונותשיהודים יאה 
  ".פשוט מפני שהם יהודים 
  

  

o q r z u h m T a x b p w c k v t n o
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םנ  י ח פ      ס
  1נספח 

 

 כי הוא הכי יפה
 כי הכריחו אותה

 

 

 כי הוא תמיד עוזר

 כי הוא מצחיק

 כי הוא חכם

 כי הוא חזק
 

 כי יש לו עיניים כחולות
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 2נספח 
 

 

  
 

 

 כי הוא אוכל 
 מבשלתשהיא מה

 

 כי הוא נותן לה לישון
 

 כי היא ילדה אותו

 כי הוא דומה לה
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 גבורהעיר 
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 עיר הצדק
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 "אחרי כן יקרא לך עיר הצדק"

b מטרות הפעולה: 

 .'לפנים משורת הדין'הגות של החניכים יכירו בירושלים כעיר שהמחישה לעולם את ההתנ

 

k הפעולה מבנה : 

 .'לפנים משורת הדין'הבחנה בין עשיית צדק בדין לבין צדק של . 1

 .'לפנים משורת הדין'המחשה כי בניית המשכן וכלי המקדש נעשתה במידת . 2

 .'לפנים משורת הדין' מקום בית המקדש נבחר על פי מידת -לימוד . 3

 ".עיר הצדק"ם חשיפת שמה של ירושלי. 4

 

g מהלך הפעולה: 

 'לפנים משורת הדין'הבחנה בין עשיית צדק בדין לבין צדק של . 1

כל . חניך שתפקידו להיות התובע ושלושה חניכים נתבעים,  בוחרים שלושה חניכים שישמשו כשופטים-בית המשפט 

 ).1נספח (אחד מהחניכים מקבל דף ובו הנחיות 

 האם –מבקשים משאר חניכי הקבוצה להביע את עמדתם , לאחר כל משפט. מיםלכל אחד מהנאש' משפט'עורכים 

 .המשפט היה הוגן או לא

כל חניך שרוצה להביע . V ועל השני Xשעל אחד מהם ', שני שלטים וכו/ לשים שני כובעים / ניתן להציב שני כסאות 

 .ד או נגד המשפטים שנערכו בע–לפי עמדתו , מרים שלט/ חובש כובע / את דעתו יושב על אחד הכיסאות 

 

יש חוקים קבועים שמי שעובר עליהם . הראשון הוא כאשר הולכים בדיוק לפי הדין -ישנם שני סוגים של עשיית צדק

 ימי 2' אם השופטים החליטו לתת לנאשם א. ולפי החוקים הללו חורצים את דינם של האנשים, מקבל את עונשו

, כן החוק במדינתם אומר שחניך שלקח חפץ של חברו ללא קבלת רשותש, הרי שלפי הדין הם נהגו בצדק, מאסר

 . קיים גם סוג אחר של עשיית צדק, עם זאת.  ימי מאסר2מקבל 

מחליטים , מגיע לאדם עונש מסוים' יבש'למרות שעל פי החוק ה, כלומר. 'לפנים משורת הדין'הצדק השני הוא 

מקשיבים למי שעומד , "מאחורי הקלעים"ם במה שקרה כאשר מתחשבים ג. לעשות עימו חסד ולהקל את עונשו

 .למרות שאנחנו לא חייבים לעשות זאת לפי החוק היבש, מולנו ומבינים את נקודת מבטו

ייתכן והשופטים החליטו להקל עם החניך ולא לתת לו את עונשו מכיוון שהוא לקח את , במשפט שנערך לחניכים

חילופין שהשופטים החליטו לתת לו מאסר ושאר חניכי הקבוצה טענו שגזר או ל, גליל נייר הטואלט לצרכים חיוביים

לא , ישנה ציפיה טבעית להיות קשובים מעבר לנדרש. הרי לקיחת הגליל היתה לצורך מעשה טוב, הדין איננו הוגן

 זה, לא מחייב אותנו להתחשב" החוק"גם אם . לעשות רק מה שחייבים אלא מה שנכון ומתאים מבחינה מוסרית

 .נראה לנו המעשה הראוי
 

 :פורסים שלט עם הגמרא

 

 

שהעמידו דיניהם ... יוחנן לא חרבה ירושלים אלא' דאמר ר"
 "על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין

 

.)'בבא מציעא ל(  
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אחת מהסיבות .  שנים קשות2,000ועם ישראל יצא לגלות של , ישנן כמה סיבות שמוזכרות שבגללן חרבה ירושלים

. רבן וגלותכל כך חמור שזה מצדיק חו" לפנים משורת הדין"אי הליכה ". שלא עבדו לפנים משורת הדין"היא 

הצדק . ולא רק לפי הדין עצמו' לפנים משורת הדין'ירושלים חרבה משום שהציפייה היתה שבה ינהגו במידת 

צדק שתובע מהאדם לעשות למען האחר כי הוא רוצה ולא כי הוא , בירושלים צריך להיות צדק של עשיה מעבר

 .אין לירושלים קיום, בלי צדק כזה. חייב

 

  נקודות למחשבה 
 ?דוע זו הציפיה דווקא מירושליםמ 

 ?"לפני משורת הדין"איך מתבטאת בירושלים צורת החיים של  

ויש מאיתנו (האם עשיה לפני משורת הדין מתקיימת רק בבתי משפט או שגם בחיי היום יום יש לנו יכולת  

 ?לנהוג מעבר לדין ומעבר למה שחובה) ציפיה

 

 .'לפנים משורת הדין' במידת המחשה כי בניית המשכן וכלי המקדש נעשתה. 2

 .  עורכים משאל בקרב החניכים בסניף עבור איזו מטרה נעלה הם היו מוכנים לתרום את כספם–משאל עם 

נספח (ורשימת גופים שמבקשים תרומות , 10,000₪כל קבוצת חניכים מקבלת סכום של  -מי רוצה להיות מיליונר

יש באפשרותם להשאיר כסף ברשותם ולא לתרום את מלוא . כמהלמי ו, עליהם להחליט האם הם רוצים לתרום). 2

 .הסכום שניתן להם

 

ן    דיו

 ?מה גורם לאדם לרצות לתרום או להימנע מתרומה 

 ?ך"בתנ" תרומה"מתי בפעם הראשונה מופיעה המילה  

 

  )'ב', שמות כה(  "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"
 

לאחר . איש כפי רצונו, היה מתרומותיהם של העם) המקדש עצמו, ולאחר מכן(הבסיס לבניית המשכן וכלי המקדש 

' כל איש ואישה אשר נדב לבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציוה ה"הוסיף , שכל אחד נתן מחצית השקל

, ארון הברית, מות אלו נבנה המשכןומתרו) 'כט' שמות לה" ('הביאו בני ישראל נדבה לה, לעשות ביד משה

: התרומות היו רבות כל כך עד שהאומנים שעסוקים בבניית המשכן והכלים אומרים למשה. השולחן ועוד, הכרובים

 ).'ה' שמות לו" (מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה"

 

אנשים . ם שעושים מעברה רוצה ללמד אותנו להיות אנשי"הקב, )למקדש ולכליו, וכן(באמצעות התרומה למשכן 

 .ולא כי הם חייבים, כי חשוב להם, אנשים שנותנים כי הם רוצים, שמתנדבים

 .לימוד משמעותי זה היווה את אחת הסיבות לבחירתה של ירושלים כמקום המקדש

 

 'לפנים משורת הדין' מקום בית המקדש נבחר על פי מידת - לימוד .3

 ). 3נספח (ד "פרק כ', ר בספר שמואל במספרים לחניכים בקצרה את הסיפור המסופ

ה מעמיד בפניו שלוש "והקב, )שכן לא היה צורך באותה עת למנותם, בכך שביקש למנות את בני ישראל(דוד חטא 

 . שלושה חודשי מלחמה עם האויב או שלושה ימים של מגיפת דבר,  שבע שנות רעב–אפשרויות לעונש 

לו היו , ה בפני דוד ושואלים את החניכים במה הם היו בוחרים"הציב הקבעוצרים את תיאור האירועים באפשרויות ש

 ? ומדוע, דוד המלך

 . דוד בוחר במגיפה
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כמאמר הפסוק , ולא בידי אדם, מפשט הפסוקים עולה כי דוד בחר במגיפה כי רצה להיות תלוי רק בחסדי שמים

המדרש מסביר באופן עמוק יותר , עם זאת). ד"י, ד"ב כ"שמו" (כי רבו רחמיו וביד אדם אל אפולה' נפלה נא ביד ה"

 : את בחירתו של דוד

 

 

  

ישנו סיכוי שהוא יינצל מהמכה שכן הוא מלך ישראל ועל כן יש לו אוצרות , דוד חשב כי אם יבחר במלחמה או ברעב

סיכוייו להיפגע , ואילו במגיפה.  בחייםרבים שיוכלו להצילו מהרעב ושומרים רבים שיילחמו על מנת שהוא יישאר

 .ממנה שווים לסיכויים של כל אחד מישראל להיפגע ממנה ועל כן בחר בה

 
ן    דיו

 ?כפי בחר דוד, מי מהחניכים בחר במגיפה 

 ?האם מאותן הסיבות שדוד בחר בגללן את המגיפה 

 ? 'לפנים משורת הדין'האם דוד פעל על פי הדין או על פי העיקרון של  

 

אף אחד לא יכול היה לבוא אליו בטענות שכן זכות הבחירה ניתנה בידיו ועל , אם דוד היה בוחר ברעב או במלחמה

דוד בחר בדרך בה היה בטוח שהסיכויים שלו , למרות זאת. כן היה יכול לבחור בכל אחת משלושת האפשרויות

לפנים ' את האחריות ובוחר בדרך שהיא דוד לוקח על עצמו. להיפגע שווים לסיכויים של כל אחד אחר מהעם

 .דרך שהוא עושה מה שנכון ואמיתי ולא מה שהוא חייב. 'משורת הדין

 

לא , כלומר, המגיפה נעצרה לפני זמנה, על פי רוב המפרשים(המגיפה הגיעה עד לגורן ארונה היבוסי ושם נעצרה 

בירושלים בהר ' למה לבנות את בית הויחל ש"בדברי הימים מתואר מקום בניית המקדש ). ארכה שלושה ימים

המקום בו נעצרה ). 'א', ג' דברי הימים ב" (המוריה אשר נראה לדוד אביו אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי

 .המגיפה הוא הר המוריה עליו נבנה בית המקדש

 

',  משורת הדיןלפנים'בית המקדש נבנה במקום בו המלכות לקחה אחריות על מעשיה ובחרה ללכת בדרך של 

 . לקבל החלטה שהשיקולים בה הם מעבר לשיקולים הרגילים ומה שמנחה אותה היא טובת העם והצדק המוחלט

". מעבר",להיות אנשים של . זה מה שהמקדש וירושלים רוצים ללמד אותנו ואת העולם כולו, זו התשתית של המקדש

אנשים שרוצים לעשות טוב מתוך , נשים שמתנדביםא. ולא מה שמחוייב בחוק, אנשים שעושים מה שנכון וראוי

 .מתוך רצון אמיתי, בחירה חופשית שלהם

, יש מציאות של התנדבות. יש מציאות שבנויה על לפנים משורת הדין. ירושלים מראה לנו שזו צורת חיים אפשרית

זו מציאות . היות קיימת זו מציאות שהיתה קיימת ויכולה לחזור ל–בחירה בטוב ובנכון , עשיה אמיתית, התחשבות

 .חיים טובה יותר שירושלים הביאה לעולם

 

  

עכשיו כל ישראל אומרים מאי , חשב דוד בדעתו ואמר אם בוחר אני רעב"

ואם בורר . תיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעבעל אוצרו, אכפת לו לבן ישי

על גבוריו הוא בוטח שהם יצאו , עכשיו ישראל אומרין מה לו, אני חרב

  "  אמר יבוא דבר שהכל שוין בו, למלחמה הם ימותו והוא ינצל
  

  )ד"י, ד"כ' שמואל ב, ק"רד(
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 "עיר הצדק"חשיפת שמה של ירושלים . 4

 :ישעיהו מנבא על עתידה של ירושלים

 

 

 

והן , בדרך של צדק ואמת" כבראשונה"ירושלים תיבנה מתוך צדקתם הן של השופטים והיועצים אשר ישובו לדון 

 ". ושביה בצדקה"תוך צדקתם של כלל האנשים מ

וממנה יחזור העולם כולו ללמוד כיצד , משום שהיא בנויה ומושתתת על עקרונות של צדק" עיר הצדק"ירושלים קרויה 

צדק אמיתי שאנשים עושים כי הם , "לפנים משורת הדין"עלינו לזכור כי הצדק המצופה בירושלים הוא . לנהוג בצדק

רוצים לתרום , צדק שנובע מכך שאנשים רוצים להיטיב זה עם זה. ה שנכון ולא כי יש עליהם חובהרוצים לעשות מ

 .זהו צדק ירושלמי, זהו צדק אמיתי, ולתת מעצמם מעבר למה שמחוייב

 

ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך "

אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה , כבתחילה

  " ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה; נאמנה
 

א( , ישעיהו  )ז"כ- ו"כ'
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םנ  י ח פ      ס

 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

  

ò á å ú ì  ú å é ç ð ä :  
  

  

áä íéîùàðä úà ïéãì ãéîòäì ù÷áìå èôùîä úéáì úåðôì êéìòíéà:  

à íùàð '–úåùø ù÷áì éìáî åøáç ìù èìàåè øééð ìéìâ ç÷ì   

á íùàð '–åîéà ìå÷á úééö àì   

â íùàð '–ã÷ôîä úòùá øáéã   :
  

à  í ù à ð ì  ú å é ç ð ä' :  
  

  

úåùø àìì êøáç ìù èìàåè øééð ìéìâ úç÷ìù ïååéëî ïéãì ãîåò êðéä .

ù÷áúú íà , úà íéèôåùä éðôá âéöäì ìåëé äúààìîä øåôéñä:  

ã íåéá 'ìôð êéøáçî ãçàù úéàøå øôñä úéá ïåøãñîá úøáò ïåøçàä ,

íã åì ãøåéå åìâøá êúçð .äúéëì úñðëð , ìéìâ úåðçìåùä ãçà ìò úéàø

èìàåè øééð ,úç÷ìêøáçì øåæòì úöø úåøéäîáå åúåà . :

  

í é è ô å ù ì  ú å é ç ð ä :  
  

íëúðéãîá íúåùòì øåñàù íéùòî åùò øùà íéîùàð íëéðôì åòéôåé èòî ãåò . úà õåøçìå íúåà èåôùì íëéìò

íðéã øæâ .úà âéöé òáåúäù øçàìåúãîò  ,íéîùàðì íâ áéù÷äì íéàùø íëðéä .íëúåéçåðì , é÷åç äæá íéôøåöî

äðéãîä.  
  

  

úåðééò úðéãî é÷åç:  

 òøä ïåùì øáãîä êéðç– ìá÷î 3øñàî éîé   

 åéøåä ìå÷á áéù÷î åðéàù êéðç– ìá÷î 4øñàî éîé   

 ã÷ôîä ïîæá øáãî øùà êéðç–øñàî íåé ìá÷î   

 åøáç ìò ãé íéøî øùà êéðç– ìá÷î 4é øñàî éî  

åì êééù åì øùà õôç ç÷åì øùà êéðç , úåùø ù÷áì éìáî– ìá÷î 2øñàî éîé   

 êéøãîì òéøôî øùà êéðç– ìá÷î 2øñàî éîé   

 éøåáéö ùåëøá òâåô øùà êéðç– ìá÷î 3øñàî éîé   

 íåãà øåàá ùéáëä úà äöåç øùà êéðç– ìá÷î 2.5øñàî éîé   

 äìåòôì øçàî øùà êéðç–øñàî íåé ìá÷î   

:
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 2נספח 

 

    
  בית כנסת בשכונה

  עמותה שמסייעת לילדים חולים

  ארגון הדואג למזון למשפחות במצוקה

  עמותה לזהירות בדרכים

  בית אבות

  ארגון להפצת היהדות

  גן לחינוך מיוחד

  

á  í ù à ð ì  ú å é ç ð ä' :  
  

  

êîéà ìå÷á úúééö àìù ïååéëî ïéãì ãîåò êðéä .ù÷áúú íà , ìåëé äúà

àìîä øåôéñä úà íéèôåùä éðôá âéöäì :  

äáåø÷ä úåðçá íéëøöî øôñî äì úåð÷ì úëìì êîî äù÷éá êîéà . úàöé

íéìñä úà áåçñì åì øåæòúù ù÷éáå ï÷æ íãà êéìà ùâéðå úéáäî åìù 

åúéáì .èàì ãàî êìä ï÷æäå úåáåçø éðù ÷çøîá äéä úéáä ... úòâäù ãò

úåðçì ,äøåâñ äúéä øáë àéä .äù÷á êîéàù íéëøöîä àìì äúéáä úòâä.  
:

  

â  í ù à ð ì  ú å é ç ð ä' :  
  

  

ùá úøáéãù ïååéëî ïéãì ãîåò êðéäã÷ôîä úò .ù÷áúú íà , ìåëé äúà

àìîä øåôéñä úà íéèôåùä éðôá âéöäì:  

äðåøçàä úáùá ã÷ôîä ïîæá , äñéðëä úìã ìò ïòùð íéëéðçä ãçà

íìåàì .õåçáî òéâä øùà êéðçù áì úîù òúôì ,úìãä úà øåâñì äñðî .

øâñéú úìãä íàù úòãé ,åòöôééå äá åèáöéé êéðçä ìù åéãé . ú÷òö

äî æåæéù åðååéëìòâôéäì àì úðî ìò ø.  
:
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 3נספח 

 

  
ó Æñ ÉiÇå à ,ó Çà-äÈåäÀé ,ú ÉåøÂç Çì ,ì Åà Èø ÀNÄé Àa ;ú Æà ú ÆñÈiÇå-ø Éîà Åì í Æä Èa ãÄå Èc ,ú Æà äÅð Àî Àê Åì-ú ÆàÀå ì Åà Èø ÀNÄé -

ä ÈãeäÀé  .Æì Æn Çä ø Æîà ÉiÇå áì Æà Àê-ø ÇN á ÈàÉåé-ø ÆL Âà ìÄé Çç Çä-Éåz Äà ,èeL-ì Èë Àa àÈð-ã ÇòÀå ï Èc Äî ì Åà Èø ÀNÄé é Åè Àá ÄL -
ò Çá ÆL ø Åà Àa ,eã À÷ Äôe ,ú Æà-í Èò Èä ;é Äz Àò ÇãÈé Àå ,í Èò Èä ø Çt Àñ Äî ú Åà  .}ñ{  

ì Æà á ÈàÉåé ø Æîà ÉiÇå â-Àê Æì Æn Çä ,ì Æà Èêé Æä ÉìÁà äÈåä Àé ó ÅñÉåé Àå-Åî í Åä ÈëÀå í Åä Èk í Èò Èäíé Äî Èò Àô ä Èà ,é Äð Éã Âà éÅðé ÅòÀå-
Àê Æì Æn Çä ,úÉåà Éø ;Àê Æì Æn Çä é Äð ÉãàÇå ,äÆf Çä ø Èá Èc Ça õ Åô Èç ä Èn Èì  .ø Çá Àc ÷ÇæÁçÆiÇå ã-ì Æà Àê Æì Æn Çä-á ÈàÉåé , é Åø ÈN ì ÇòÀå
ìÄé Èç Æä ;ìÄé Çç Çä é Åø ÈNÀå á ÈàÉåé à ÅöÅiÇå ,Àê Æì Æn Çä éÅð Àô Äì ,ú Æà ã É÷ Àô Äì-í Èò Èä ,ú Æà-ì Åà Èø ÀNÄé  .äeø Àá ÇòÇiÇå  ,ú Æà-ï Åc ÀøÇi Çä ;

ø Åò ÉåøÂò Çá eðÂçÇiÇå ,Àê Éåú Àa ø ÆL Âà øé Äò Èä ïé ÄîÀé-ãÈb Çä ì ÇçÇp Çä--ì ÆàÀå-øÅæ ÀòÇé  .eà ÉáÈiÇå å ,ä Èã Èò Àì Äb Çä ,ì ÆàÀå- õ Æø Æà
íé Äz Àç Çz ,é ÄL Àã Èç ;ï ÇòÇi äÈð Èc eà ÉáÈiÇå ,ì Æà áé Äá ÈñÀå-ï Éåãé Äö  .eà ÉáÈiÇå æ ,ø Çö Àá Äî-ø Éö ,ì ÈëÀå-éÄe Äç Çä é Åø Èò ,é ÄðÂòÇð Àk ÇäÀå ;

ì Æà eà ÀöÅiÇå-ä ÈãeäÀé áÆâÆð ,ò Çá ÈL ø Åà Àa  .eè ËLÈiÇå ç ,ì Èë Àa-õ Æø Èà Èä ;íé ÄL ÈãÃç ä Èò ÀL Äú ä Åö À÷ Äî eà ÉáÈiÇå , íé Äø ÀN ÆòÀå
í Éåé--íÄ Èì ÈLeøÀé  .ú Æà á ÈàÉåé ï Åz ÄiÇå è-ã Ç÷ Àô Äî ø Çt Àñ Äî-í Èò Èä ,ì Æà-Àê Æì Æn Çä ;Ää ÀzÇå úÉåà Åî äÆð Éî ÀL ì Åà Èø ÀNÄé é

Lé Äà ó Æì Æà-ìÄé Çç ,á Æø Æç ó Åì ÉL ,ä ÈãeäÀé Lé ÄàÀå ,L ÅîÂç-Lé Äà ó Æì Æà úÉåà Åî  .á Åì ÀêÇiÇå é-Éåú Éà ãÄå Èc ,é ÅøÂç Çà- ï Åë
ú Æà ø Çô Èñ-í Èò Èä}  ;ô{  

ì Æà ãÄå Èc ø Æîà ÉiÇå-äÈåäÀé ,é Äúé ÄN Èò ø ÆL Âà ã Éà Àî é Äúà Èè Èç ,ø ÆáÂò Çä äÈåäÀé ä Èz ÇòÀå-ú Æà àÈð-åÂò Èê Àc Àá Çò ïÉ , é Äk
ã Éà Àî é Äz Àì Çk Àñ Äð  .ãÄå Èc í È÷ÈiÇå àé ,ø Æ÷ Éa Ça}  ;ô{  

ø Çá Àãe-äÈåä Àé ,ì Æà äÈé Èä-àé ÄáÈp Çä ãÈb ,ãÄå Èã äÅæ Éç ,ø Éîà Åì  .ì Æà Èz Àø Ça ÄãÀå Àê Éåì Èä áé-ãÄå Èc ,äÈåäÀé ø Çî Èà ä Ék--
L Éì ÈL ,Èêé Æì Èò ì ÅèÉåð é Äë Éð Èà  :ø Çç Àa-Çà Èê Àìú Çç-í Æä Åî ,ä ÆNÁò ÆàÀå-Àê Èl  .à ÉáÈiÇå âé-ì Æà ãÈâ-ãÄå Èc ,ãÆbÇiÇå-Éåì ;

í Äà Èê Æö Àø Çà Àa á Èò Èø íé Äð ÈL ò Çá ÆL Èê Àì àÉåá ÈúÂä Éåì ø Æîà ÉiÇå-éÅð Àô Äì Èê ÀñËð íé ÄL ÈãÃç ä ÈL Éì ÀL-Èê Æô Àã Éø àeäÀå Èêé Æø Èö ,
í ÄàÀå-Èê Æö Àø Çà Àa ø Æá Æc íé ÄîÈé ú ÆL Éì ÀL úÉåéÁä-- ä Èz Çòä Åà Àøe ò Çc ,ä Èî-ø Èá Èc é Äç Àì ÉL áé ÄL Èà  .}ñ{  

ì Æà ãÄå Èc ø Æîà ÉiÇå ãé-ãÈb ,ø Çö-ã Éà Àî é Äì ;ä Èì Àt Äð-ãÇé Àá àÈp-é Äk äÈåä Àé-å ÈîÂç Çø íé Äa Çø ,ãÇé Àáe-ì Çà í Èã Èà -
ä Èì Ét Æà  .ì Åà Èø ÀNÄé Àa ø Æá Æc äÈåä Àé ï Åz ÄiÇå åè ,ã ÇòÀå ø Æ÷ Éa Çä Åî-ã ÅòÉåî ú Åò ;ï Äî ú ÈîÈiÇå-Èäí Èò ,ã ÇòÀå ï Èc Äî- ø Åà Àa

ò Çá ÆL ,ó Æì Æà íé Äò Àá ÄL ,Lé Äà  .íÄ Çì ÈLeøÀé Àê Èà Àì Çn Çä ÉåãÈé ç Çì ÀL ÄiÇå æè ,d ÈúÂç ÇL Àì ,ì Æà äÈåäÀé í ÆçÈp ÄiÇå-ä Èò Èø Èä ,
Èê ÆãÈé ó Æø Æä ä Èz Çò á Çø í Èò Èa úé Äç ÀL Çn Çä Àê Èà Àì Çn Çì ø Æîà ÉiÇå ;äÈé Èä äÈåäÀé Àê Çà Àì Çîe ,í Äò-àä ï Æø Éb äðøå)äÈðÀå Çø Âà Èä (

é Äñ ËáÀé Çä  .}ñ{  
ì Æà ãÄå Èc ø Æîà ÉiÇå æé-ú Æà Éåú Éà Àø Äa äÈåäÀé-í Èò Èá ä Æk Çn Çä Àê Èà Àì Çn Çä ,é ÄúéÅåÁò Æä é Äë Éð ÈàÀå é Äúà Èè Èç é Äë Éð Èà äÅp Ää ø Æîà ÉiÇå ,

ïà Év Çä ä Æl ÅàÀå ,eN Èò ä Æî  :é Äa Èê ÀãÈé àÈð é Ää Àz ,é Äá Èà úé Åá Àáe  .}ô{  
à ÉáÈiÇå çé-Èâì Æà ã-ãÄå Èc ,àeä Çä í Éåi Ça ;Éåì ø Æîà ÉiÇå ,Çç Åa Àæ Äî äÈåäé Çì í Å÷ Èä ä ÅìÂò ,ï Æø Éâ Àa , äéðøà)äÈðÀå Çø Âà (

é Äñ ËáÀé Çä  .ø Çá Àã Äk ãÄå Èc ì ÇòÇiÇå èé-ãÈb ,äÈåäÀé äÈe Äö ø ÆL Âà Çk  .äÈðÀå Çø Âà ó Å÷ ÀLÇiÇå ë ,ú Æà à ÀøÇiÇå-ú ÆàÀå Àê Æì Æn Çä-åé Èã ÈáÂò ,
íé Äø Àá Éò ,é Èì Èòå ;äÈðÀå Çø Âà à ÅöÅiÇå ,ä Èö Àø Èà åé Èt Çà Àê Æì Æn Çì eç Çz ÀL ÄiÇå  .äÈðÀå Çø Âà ø Æîà ÉiÇå àë ,é Äð Éã Âà à Èa Çòec Çî- Àê Æì Æn Çä

ì Æà-Éåc Àá Çò ;ú Æà Èê Àn Äò Åî úÉåð À÷ Äì ãÄå Èc ø Æîà ÉiÇå-ï Æø Éb Çä ,äÈåäé Çì Çç Åa Àæ Äî úÉåð Àá Äì ,ä ÈôÅb Çn Çä ø Çö Èò ÅúÀå ,í Èò Èä ì Çò Åî  .
Çå áëì Æà äÈðÀå Çø Âà ø Æîà Éi-ãÄå Èc ,åÈðé Åò Àa á Éåh Çä Àê Æì Æn Çä é Äð Éã Âà ì ÇòÇé Àå ç ÇwÄé ;ä Èì Éò Èì ø È÷ Èa Çä ä Åà Àø , é Åì Àëe íé Äb Äø Én ÇäÀå

íé Äö Åò Èì ø È÷ Èa Çä  .ì Ék Çä âë ,Àê Æì Æn Çä äÈðÀå Çø Âà ï ÇúÈð--Àê Æì Æn Çì}  ;ñ  {ì Æà äÈðÀå Çø Âà ø Æîà ÉiÇå-Àê Æì Æn Çä , Èêé Æä ÉìÁà äÈåä Àé
Èê Æö Àø Äé  .ì Æà Àê Æì Æn Çä ø Æîà ÉiÇå ãë-äÈðÀå Çø Âà ,é Äk à Éì-øé Äç Àî Äa Èê Àú Éåà Åî äÆð À÷ Æà Éåð È÷ ,é Çä Éì Áà äÈåäé Çì ä ÆìÂò Çà à ÉìÀå ,

íÈp Äç úÉåì Éò ;ú Æà ãÄå Èc ï Æ÷ ÄiÇå-ú ÆàÀå ï Æø Éb Çä-ø È÷ Èa Çä ,íé ÄM ÄîÂç íé Äì È÷ ÀL ó Æñ Æë Àa  . Çç Åa Àæ Äî ãÄå Èc í ÈL ï Æá ÄiÇå äë
Èåäé Çìä ,íé Äî Èì ÀLe úÉåì Éò ì ÇòÇiÇå ;õ Æø Èà Èì äÈåäÀé ø Åú ÈòÅiÇå ,ì Åà Èø ÀNÄé ì Çò Åî ä ÈôÅb Çn Çä ø Çö Èò ÅzÇå  .}ù{  

  
á ìàåîù 'ãë'  
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 "אני יהודי, אני לא פראייר"

b מטרות הפעולה: 

 .לא נפוצה ההתנהגות של עשיה מתוך בחירה ורצון, שבמציאות החברתית כיום, החניכים יכירו בכך

 .שקיימת היום בחברה") לפנים משורת הדין("ם יכאבו את חוסר העשיה ההתנדבותית החניכי

 

k הפעולה מבנה : 

, הכרה כי חורבן הבית פגע גם במסרים הרוחניים והחינוכיים שירושלים והמקדש לימדו את העולם. 1

 . צורת חיים של התנדבות ועשית הטוב מתוך בחירה–ובתוכם 

 ".להיות פראייר"לבין הפחד מ" לעשות מעבר"רצון המחשת המתח הקיים בין ה. 2

 .הבנה כי העשיה ההתנדבותית טבועה בזהותנו היהודית. 3

 

g מהלך הפעולה: 

  צורת–ובתוכם , הכרה כי חורבן הבית פגע גם במסרים הרוחניים והחינוכיים שירושלים והמקדש לימדו את העולם. 1

 .חיים של התנדבות ועשית הטוב מתוך בחירה

 ).1נספח (ות פתרון כתב חידה תחר

  -לימוד פתרון כתב החידה 

  

  
 

. הוא זה שגבר, "עם פה גדול", ביריון,  מי שחזק–" גברו בעלי זרוע ובעלי לשון"נוצר מצב ש, אחרי חורבן הבית

. תוך רצון ובחירהחברה בה יש אכפתיות ועשיה אחד למען השני מ, החברה כבר לא היתה חברה מתחשבת

 .של עשיית חסד, "לפני משורת הדין"החברה הישראלית של אחרי החורבן לא הצליחה ליישם את אורך החיים של 
 

 -ולערוך דיון בהתאם, )ברל כצנלסוןחנה סנש או  (2מומלץ להקריא את אחד הקטעים מנספח , בקבוצות בוגרות

 ?ולא מציין את החורבן, באב'  זוכר את טשהנוער לא) שהיה אדם חילוני(למה מפריע לכצנלסון  

מדוע היא מציינת את התקופה מאז . חיים אנושיים, צדק, מצפון, חנה סנש רואה בציונות את המקור למסורת

כתקופה בה היהודים לא יכולים לממש את הערכים , )מחוץ לארץ ישראל, בגלות(שהיהודים חיים באופן לא נורמלי 

 ?שנועדנו להם
 

 ".להיות פראייר"לבין הפחד מ" לעשות מעבר"תח הקיים בין הרצון המחשת המ. 2

על אחד כתוב . כל אחד מהחניכים מקבל שני פתקים בצבעים שונים). 3הלוח בנספח " (סולמות וחבלים"משחק 

 .מחלקים את הקבוצה למספר קבוצות ולכל קבוצה חייל משחק". לא פראייר"ועל השני " פראייר"

כאשר קבוצה מגיעה .  את הקובייה ומתקדמת על הלוח לפי המספר המופיע על הקוביהכל קבוצה זורקת בתורה

על כל החברים בקבוצה להצביע ). 4נספח (למשבצת בה יש חבל וסולם הם מרימים כרטיסיה עם תיאור מקרה 

 

, מיום שחרב בית המקדש בושו חכמים ובני חורין: פנחס בן יאיר אומר' ר"
ואין ,  בעלי זרוע ובעלי לשוןוגברו, ונדלדלו אנשי מעשה, וחפו ראשם

  "על אבינו שבשמים? ועל מי יש לנו להישען, דורש ואין מבקש ואין שואל
  

 )'עבודה זרה לג(
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הוא אם הרוב קבע כי גיבור המקרה ". לא פראייר"או " פראייר"על ידי הרמת הפתקים האם גיבור המקרה הוא 

הקבוצה המנצחת . החייל עולה בסולם, "לא פראייר"אם הוחלט כי הוא . החייל של הקבוצה יורד בחבל" פראייר"

 .  היא זו אשר החייל שלה הגיע ראשון למשבצת האחרונה במסלול
 

  –בדיקה בסיום המשחק 

 ?לפי מה החניכים החליטו האם מישהו הוא פראייר או לא 

 ?ן לנצח או לא לתת לאחרים לנצחהאם חלק מהשיקולים היה הרצו 
 

לפי תיאורי , יתכן ושיקול הניצחון כלל לא הנחה את החניכים ואז הדיון יסוב רק סביב השאלה מיהו פראייר ומי לא

אולי , חשוב לקחת מתוך המקרים דוגמאות שרלוונטיות לחיים של החניכים ולדון בהם. המקרה שהחניכים עסקו בהם

 .בסניף/ ועים שקרו בקבוצה אפילו מקרים שדומים לאיר

 ?"פראייר"מי נחשב בעיננו  

 ?מי נחשב כאדם טוב כשהוא עושה מעבר למה שהוא נדרש 

מתי אנחנו מצליחים לעשות מה שנראה לנו ראוי ונכון ומתי אנחנו מוותרים על זה ומרגיעים את עצמנו  

 ?"אנחנו לא חייבים"ש
 

כי הם ענו את האמת " פראיירים"לנצח במשחק ולא לצאת אם החניכים אכן החליטו איך להצביע מתוך ניסיון 

 :חשוב לנהל שיחה קצרה על הנושא, ...)שגרמה להם לרדת בחבל(

 !?"לצאת פראיירים"מאיפה נובע החשש שלנו מ 

 ?האם חשש זה מונע מאיתנו לעשות דברים שנכונים בעיננו ויותר ראויים 

האם ). כזה או אחר(קל וחומר כאשר לא מדובר בשקר , נצחיתכן ואפילו שינינו את מחשבותינו על מנת ל, במשחק

 ?רק כי יצחקו עלינו, לעשות יותר ממה שחייבים, "מעבר"אנחנו מפחדים מלהתנדב ולעשות דברים 
 

 ? איזו אמירה חברתית תרבותית יש בפירסומת הזו–" מי שאוכל לבד אוכל יותר"יטוס 'פירסומת של צ

 

 .ועה בזהותנו היהודיתהבנה כי העשיה ההתנדבותית טב. 3

 ...מספרים את הסיפור הבא

 

íééúçôùîä íéòåøéàä ãçàá , ìåéèä úà øéîäì èéìçäå àáöäî ïîæî àì øøçúùäù éãåã ïá íò ççåùì éì ïîãæä
çøæîì éúøåñîä ,úéãåäéä úåðëåñä íòèî õé÷ äðçîì úåçéìùá . éúåà óúéù àåä) ï÷ú ìò"úåãäé éðééðòì äãåãä úá ("

î åéúåéååçáúåéååçä úçà úàå íéì øáò ,ãçåéîá éúåà äùâøù ,íëîò ÷åìçì éúøçá.  
"ë åðøçáð -100 êåúî íéøåçá 6000úåãîòåî åùéâäù  ,éãåäéä øòåðä íò ùâôîá úåçéìùä úà àìîì -éà÷éøîà . ãåò

úéáéñî äøùëä åðøáò åðòñðù éðôì ,úåöåôúä øòåð íò øù÷ä ÷åæéçì íéìë åðì úúì äúééä úéø÷éòä äúøèîù .
îøáúñ , âùåîäù éôëù"úåðåéö "åðìù øòåðä ìà øáãî àì øáë , âùåîä íâ êë"äééìò" , ìâøä úà èùô éã øáë

 çðåîì åîå÷î úà äðéôå -" úåáøú éôåìéç ."äéäé àìù êéà ìáà ,øáçä úà ÷éáãäì äéöáéèåî øåãç éúééä éðà' ä
áåø÷î íäì úåàøäìå õøàä úáäàá íéà÷éøîàä ,øéäì øåîà éòæâ éãåäé êéàúåà.  

äëøãäì åðöáåùå éøáçî äîë íò úåðçîä ãçàì éúòâä . éðá úåøòðå íéøòð íéøùò ìù äøåáç äììë éìù äöåá÷ä16 ,
íéáäìð ,äéâøðà éàìîå íéññåú .úøåñîì úîéåñî ä÷éæ íò íéññåáî íéúáî åòéâä íúéáøî ,ãçà øòð ãáìî ,â'éîéé ,

åúåãäé íò øúåé ääåæî äéä äàøðå äâåøñ äôéë ùáçù .îéäúéáéñðèðéà úåìéòôá åðéìò åôìç íé , äøåáâä éøåôéñùë
ìäöä éååääî éìù"íäìù úà íéùåò é.   

øáç' éðá ä16íòáèî íéöøîðå äéâøðà éàìî  . äøåáçä"éìù" , úééååø úåìéòôì å÷÷ãæä íäå íåàîá äðåù äúééä àì
úåîåäî ììåçì íâ ãàî äôé åòãéå ïéìðøãà .úðééðòî äòôåúì áì éúîù äìçúäá éã: äîééúñä úîéåñî úåìéòôù íòô ìëá 

íéøáãä úà øãñì êéøö äéäå ,øáçä'äìèîäî å÷îçúä íìåë ä ,â ãáìî'ïåöøá øãéñå øæòù éîéé . íééúñäùë äéä êë
çèùä úà ïâøàìå ùàä úà úåáëì øàùð àåäå õéæîå÷ä ,úåéøàùä úà óåñàì øæò àåäå úåáéñîä åîééúñäùë äéä êë  
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 äùòîì äéä êëå êåìëìäå ,áåðéùòù úåéåìéòôäî úçà ìë .úàæ íò ãçé ,â' øàùáå äøåáçá ãàî äôé áìúùä éîéé

äöåá÷ä éøáç øàùî íåàîá äðåù äéä àì íéøáãä.  
äãáåòì åðìåë åðìâøúä øáë íééòåáù øåáòë ,âì úôëà äæ øáãù äàøð äéä àìå åðéøçà øãñîù éî ùéù'éîéé . úåòåáùä

òéôùäì çéìöî éðàù äùâøä éì äúééäå åôìçéìù äöåá÷ä ìò  .éìäöä äìéää" çåëì äîøú èìçäá éúåà äôôàù úé
úçìùîì éøáç éðôá éúáøáøúä åìéôàå éìù äòôùää ,øáçì úúì çéìöî éðàù úðéåöîä àîâåãä ìò'íéà÷éøîàä ä , éáâì

íééôìàä úåðùá éãåäé øéòö úåàøéäì êéøö êéà.  
éðô ìò äçôè úåàéöîä ,äðçîä óåñ úàø÷ì íéîéä ãçàá øùàë ,íåëéñä úåçéù ïîæá ,âì äðôä íéøòðä ãçà' éîéé

äèéð÷î äìàù :  
"â éì ãéâú'éîéé ,íìåë ìù øééàøô äæë äúà äîì?"  

 
 

 הם היו מפסיקים כאן את הסיפור ושואלים את החניכים מה
 .יימי'עונים במקומו של ג

 :לאחר מכן ממשיכים לספר את הסיפור
 

 
äìàùä òîùîì ,íéðéæàîä ìä÷á ÷åçö éöøô åéä,â ìù åìå÷ùë êà 'äîøá òîùð éîéé ,èåäøå åéìù , äìåë äöåá÷ä

ä÷úúùä:  
"øééàøô àì éðà ,éãåäé éðà."  
"êì ãéâà éðà äî" ,åøåôéñ úà íééñî àåäùë éãåã ïá øîà" .åäùî äùò äæ éì . éøåôéñ íò áøáøúîå õéååùî éðà äðä

íåàúôå ìàøùé úáäàá äàâúîå éìù äøåáâä ,è÷ùá è÷ùá ,éòì÷ä éøåçàîí , ïá ïåãìé16 íò ìá÷ éì úåàøäì çéìöî 
äãòå ,âäðúäì øåîà éãåäé úîàá êéà."  

äáùçîä íò éúåà øéàùäå øåôéñä úà íééñ éãåã ïá ,úéðåîã÷ úåéùéà äúåà ìò , ìëùå úåùåðàä ïòîì äáøä äë äúùòù
 úìåæì äðéúðå øåäè ãñç äéä äìåë -åðéáà íäøáà  .êë ìò áåùçì äéä ùâøî ,îî åìù íéðâäùåðîãá íåøæì íéëéù , íâ

íåéë ,ä÷åçøä ä÷éøîà ìù úéøáä úåöøàá...                                        ) מתוך האתרcom.aish.www://http(  
  

 

ות דברים ושהם בוחרים לעש, נראה שהיום קשה לנו לקבל שאנשים עושים דברים טובים שלא על מנת לקבל פרס

הדור שלנו המציא אותו כאשר לא מצא חן בעיניו . הוא מושג חדש" פראייר"המושג . אשר הם אינם מחויבים להם

האם זה גורם לנו . אלא מה הוא עושה לנו, מה שחשוב הוא לא מאיפה המושג הזה נולד. 'סתם'שאנשים תורמים 

, אנחנו לא פראיירים"חנו יודעים לומר על עצמנו כי האם אנ. לחשוב פעמיים לפני שאנחנו בוחרים לעשות מעשה טוב

 ".אנחנו יהודים

החברה של היום היא מאד תחרותית ולכן הרבה מהאנשים עורכים קודם כל שיקולים אישיים ועושים חשבונות של 

או (כדאיות ורווח ורק במקרים נדירים מוכנים להסתכל גם על האחרים ולעשות למענם משהו מעבר לנדרש 

אדם שמחליט לעשות . כבר לא כל כך מקובל' עיר הצדק'המודל של ירושלים כ).  אחרים שנוהגים כךלהעריך

 . 'חסיד'או ' צדיק'ולא ' פראייר'נחשב , ללא תמורה, דברים מעבר לנדרש ממנו

ם ולתת ביטוי לטוב שטמון בהם ולעשות ג, ה ישנם עדיין יחידי סגולה שמצליחים לשמר את זהותם היהודית"אומנם ב

ולא , החברה והתרבות לא מכוונים למסר הזה, אבל לצערנו. מתוך רצון פנימי אמיתי שלהם, מה שלא נדרש מהם

הווה גורם מרכזי שמדגים לנו  ירושלים כבר לא מ.מחנכים לצורת חיים כללית וחברתית שמבוססת על אחווה כזו

 .את צורת החיים של ההתנדבות והעשיה מרצון טוב אמיתי
 

 ?ו בסיפור הזהואיפה אנחנ 

 ...ה"על כך בפעולה הבאה בעז
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םנ  י ח פ      ס
 1נספח 

 
 

 2נספח 

 

 מיום שחרב בית : פנחס בן יאיר אומר'ר"

 וחפו ,המקדש בושו חכמים ובני חורין

 וגברו בעלי , ונדלדלו אנשי מעשה,ראשם

 ואין דורש ואין מבקש ,זרוע ובעלי לשון

 על ? מי יש לנו להישען ועל,ואין שואל

 "אבינו שבשמים
 )'עבודה זרה לג(

 
 

תשרקצפעסןנםמלכיטחזוהדגבא

תשרק צפעס  ן  נםמ ל כ  יטח  ז  והד גבא

 

íéãåäéäíééìîøåð éúìá íéàðúá íééç  , íééùåðàä íéëøòä úà øåöéì íéìåëé íðéà ïë ìòå

íäì åãòåð íöòáù íééçöðä ...íéìåãâ úåðåéòø äîë ,íééãåäé íéìàéãéà äîë , äæéðâì åðåãéð

 éúìáä úåîåçä éîåçúáå íééðéáä éîéá íééãåäéä íééçä ìù úåàøðä åèâä úåîåç éîåçúá

äùãçä úåãäéä ìù úåàøð.  

éãåäéä íòì äòåùéä àåáú ïéàî ?íéù÷áî åðà úåáãð àì ,åðì äòéâîä åðúåëæ úà àìà ,

åðãé åîá äðâéùð øùà úåøéç .úàæ úåùøåã íòëå íãà éðáë åðéúåáåç . úéá íé÷äì íéöåø åðà

éãåäéä íòìå úéãåäéä çåøì" ...íå÷ú íå÷ ïë ìòå éîìåò êøåö àéä úéøáòä äðéãîä",  øîåà

ìöøä .úøåñî ìò øåúéå àåä úåðåéöä ìò øåúéååä , ÷ãö ìòå ïåôöî ìò– íééç ìò øåúéå 

íééùåðà .øúååì åðà íéàùø íäî ãçà ìò àì óà ,úëçåâîä äðòèá úîà äúéä åì óà , éë

úåéîùéèðàä úà äðéæî úåðåéöä.  

íòì äùãç úãìåî ìò íéøáãîùë ,ãçàë äìåë úéðåéöä ìä÷ä úòã úøçåá , õøàáìàøùé .

 éðô ìò àéäù äðéô åæéàá óãøðä éãåäéä ìéáùá úéá àåöîì ÷ø àì äúøèîù äãéòî àéä äæá

õøàä øåãë , úãìåîá àéä äöåø àìà–éøåèñéä øù÷ äéìà ùéù õøàá  ... ìàøùé õøà íùá

äæë íñ÷ çåë ïåîè ,íäéúåöåôú ìëá íéãåäéä úà ãçàì ìâåñîä ... í÷åé åéìòù éà úååäì

à äéâéù øåà ìãâîåðìù íéçöðä íééùåðàä íéëøòä øåàá åðéëùçî ú.  
  

) ùðñ äðç / úåðåéöä ñåñéáì úåáùçî- ðúì âåçá íåàð"ê( 
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 åúåàá õé÷ä äðçîì äéøáç äàéöé úà äòá÷ øòåðä úåéåøãúñäî úçà éë éúòîù åáù äìéì

åðáøåç úà ìàøùé äëáî ,åúåìâ éøî úàå åãåáòéù úà ... úòåðú ìù äéøô äîå äëøò äî

äçëù äîò ùéå úåéùøåù äîò ïéàù øåøçù , úùâøä úà äéàùåð áø÷á çôèì úçú øùà

úåøå÷îä úòéãé úàå øå÷îä,åøëéæ úà úùèùèî àéä ï øùà íéîéðá úöö÷îå àöåîä úãå÷ð 

ãùì úà äòåðúä ú÷ðåé ïëøãä?  

 úåéù÷á åáìá øîåù ìàøùé íò äéä àìåì äîå÷ú úòåðúì äæä íåéë íéìâåñî åðééä íåìë

ïáøåçä øëæ úà äùåã÷ óøåò ? íåé úà åééç úåëéìäáå åúùâøäáå åðåøëéæá ãçéî äéä àìåì

íéîéä ìëî ïáøåçä ?íò úåøå÷á äøôîäå ùáåâîä éðåéçä ìîñä ìù åçåë åäæ.  

åã êùîá ìáàúäì ìàøùé òãé àìîìéàïåøëæä íåéá åðáøåç ìò úåø , äùâøää úåôéøç ìëá

åéðôì ìèåî åúîù éî ìù ,åúãìåîå åúåøéç åì åãáà äúò äæ êàù éî ìù , åðì íéî÷ åéä àì

íéâåä ,íéôåñåìéôå íéøøåùî . úà øåöéì ìåëé äéä àì éåìä äãåäéå"éìàùú àìä ïåéö "

 úà áåúëì ìåëé äéä àì ÷éìàéáå"ùàä úìéâî..."  

ù øùà øåãäåì åîã÷ù úåøåã äîëå äîëî øúåé ãåáòéùäå úåìâä úáå÷ úà äú , øùà øåãä

íéùåøéâäå ïáøåçä úùâøä ìà ãé ÷æåçá øæçåä , ùîùéù äæá àåä åééç íòè ìë øùà øåãä

 úåøéçå úåàîöò ééç ìà úåìâäå ïáøåçä ïî øùâ– éãé ìò åãåòééì êðçúé äæä øåãä íàä 

åîò ìáà íåé úçëù?!  
  

) úåùéìúå ïáøåç /ïåñìðöë ìøá(  
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 3נספח 
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 4נספח 

 

 
המורה ביקשה שמישהו 

דני . יסדר את הכיתה
הישאר אחרי התנדב ל

...הלימודים ולעשות זאת  

 
בעת שסיגלית נסעה 

ביקשה ממנה , באוטובוס
מבוגרת שתעזור אישה 

לה לסחוב את סליה 
סיגלית . הכבדים לביתה

ירדה שתי תחנות לפני 
התחנה של ביתה על 

.מנת לעזור לאישה  

 
ביום שלישי שעבר עשינו 

. ערב במבה בסניף
, כשנגמרה הפעולה

המדריכים ליוו אותנו 
הביתה ורק אורי לא בא 

הוא נשאר לנקות . איתנו
.את הלכלוך שעשינו  

 

רות עבדה קשה כל החופש 
היא עשתה קיטנה . הגדול

והרוויחה כסף בו רצתה 
לקנות לעצמה את משחק 

ביום . המחשב האהוב עליה
דפק , החופשהאחרון של 

על דלת ביתם אדם אשר 
רות נתנה לו . ביקש צדקה

.את כל הכסף שהרויחה  

 
כל הכיתה יצאה 

ברגע האחרון . להתרמה
אריאל הודיע שהוא לא 

. יכול ללכת להתרים
אבישי התנדב ללכת 
להתרים גם ברחובות 

שאריאל היה אמור 
.להתרים בהם  

 
, באחד מימי החופש

נסענו עם כל הקבוצה 
תכננו את . ללונה פארק

זה המון זמן וסופסוף 
אמא של שירה ... זה קרה

לא הרגישה טוב והיא 
החליטה להישאר ולשמור 

.על אחיה הקטנים  
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עצרנו , באמצע המסע
כשכולם . להפסקת צהריים

המדריכים , סיימו לאכול
מערה לקחו אותנו ל

שהיתה בצד הדרך וסיפרו 
אופיר הפסיד . יזבאט'לנו צ

את רוב הסיפור כי אסף 
בחוץ את השאריות 

.שהשארנו

 

חנת בעת שמרים ישבה בת
ניגש אליה אדם , האוטובוס

ואמר שהוא חייב להודיע 
לאשתו שהוא מאחר ושאל 

אם מישהו יכול להשאיל לו 
את הפלאפון שלו על מנת 

מרים . שיתקשר לאשתו
הוציאה מיד את המכשיר 

.מתיקה ונתנה לו להתקשר

 
בשבת היתה בבית הכנסת 

לאחר התפילה . שבת חתן
שיחקו כולם עם הסוכריות 

שי אסף . שהצליחו לאסוף
באמצע . הכי הרבה מכולם

הוא שם לב שלבני , המשחק
הוא . אין בכלל סוכריות
ניגש ונתן לו חצי 
.מהסוכריות שאסף

 

שלומציון ביקרה בביתה 
היא . של חברתה עדי

ראתה שם צבעים מאד 
יפים שעדי קיבלה מחוץ 

עדי הסכימה . לארץ
. להלוות לה אותם

ון איבדה את שלומצי
מה דעתכם על . הצבעים

?מעשיה של עדי



 

    
50 

 זה בידיים שלנו

b מטרות הפעולה: 

ולעשות מעבר לנדרש מתוך בחירה , "לפנים משורת הדין"החניכים יקבלו על עצמם לנהוג בצדק של 

 .ורצון

 

k הפעולה מבנה : 

 ".נדרש בחוק"המחשה כי טבוע בנו הרצון לחיות חיים שיש בהם מעבר למה ש. 1

 .ים הקטניםהכרה כי כל מהלך גדול מתחיל בשינוי. 2

 ".לפנים משורת הדין"חשיפה של רעיונות מעשיים ליצירת חברה הנוהגת . 3

 

g מהלך הפעולה: 

 ".נדרש בחוק"המחשה כי טבוע בנו הרצון לחיות חיים שיש בהם מעבר למה ש. 1

וק והחניך שפיית הבקב, המדריך מסובב את הבקבוק. כל החניכים יושבים במעגל שבמרכזו בקבוק -רשות או חובה

" חובה"או של " רשות"בהתאם לבחירתו הוא מרים כרטיסיה מהערימה של ". חובה"או " רשות"נעצרה מולו בוחר 

 .וכן הלאה, החניך שהפיה נעצרה מולו בוחר רשות או חובה. מבצע את המשימה ומסובב את הבקבוק, )1נספח (

 .ו שישארו רשותא, עוסקות בדברים שהחניכים היו רוצים שיהפכו לחוק" רשות"משימות ה

 .מנחות את החניכים לביצוע התנהגויות נחמדות כלפי חניכים אחרים" חובה"משימות ה

 

אלא כדי שיוכלו , לא כדי שהם לא יצטרכו לעשות אותם. סביר להניח שיהיו דברים שהחניכים ירצו שישארו רשות

 יוצאת מהם –ריחים לעשות אותם שאם מכ) כמו לתת מתנה ליומולדת(אנחנו מבינים שיש דברים . לעשות מבחירה

 .שהן בעצם מה שבאמת חשוב, כל המטרה והכוונה, כל הנשמה

כי כולם ידעו שזה לא , אבל אף אחד לא התרגש ושמח, החניכים עשו דברים נחמדים זה לזה, במשימות החובה

 .מהלב

כשאנחנו . טוב לאחריםאנחנו רוצים לבחור לעשות . בכולנו יש הרצון הבסיסי לעשות יותר ממה שחובה עלינו

יש לנו את . ולא מסתפקים בעשיית מה שחובה בלבד, אוהבים מישהו אנחנו מחפשים איך להיטיב איתו יותר ויותר

במה שעושים , לא במה שחייבים אלא במה במתנדבים, "מעבר"התחושה הטבעית שהחיים האמיתיים נמצאים ב

 .ומשפיע יותרעם הבחירה האישית בלהיות טוב , עם השמחה, עם הנשמה

 .אנחנו רוצים, אנחנו שמחים לעשות זאת. אנחנו לא מרגישים פראיירים, כשאנחנו עושים טוב למישהו שחשוב לנו

כפי שראינו בפעולה , קצת היטשטשה לנו בעקבות התרבות החומרנית והתחרותית, התחושה הכל כך טבעית הזו

 .ולחזור לשחזר את הרצון הזה, ונכון לנו באמתאבל אנחנו חייבים לזכור שזה מה שמתאים וטבעי . הקודמת

 

 .כפי שנראה בשלב הבא, זה בידיים שלנו? נשמע גדול וחסר סיכוי

 

 .הכרה כי כל מהלך גדול מתחיל בשינויים הקטנים. 2

החניך ששמע את המילה לוחש , אחד החניכים לוחש באוזן של חברו מילה כלשהי,  יושבים במעגל–טלפון שבור 

החניך האחרון אומר בקול את המילה .  של זה שלצידו וכן הלאה עד שהחניך האחרון שומע את המילהאותה באוזנו

כל חניך אומר את המילה ששמע ומגלים מהיכן , אם לא. אותה שמע ובודקים האם זו המילה שהחניך הראשון העביר

 .נולדה הטעות
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 החניך לכתוב משפט חדש על ידי שינוי של על.  נותנים לאחד החניכים דף אשר בראשו כתוב משפט–משפט שבור 

מסתיר את המשפט המקורי וכותב את המשפט לאחר , החניך מקבל את הדף. מילה אחת בלבד במשפט שקיבל

. לאחר מכן הוא מעביר את הדף לחניך שלצידו ועליו לשנות שוב רק מילה אחת במשפט וכן הלאה. ששינה מילה

המשפט : לדוגמא. (רואים איך המשפט שינה לגמרי את משמעותומקריא כל אחד את המשפט ו, בסוף המשחק

: החניך הראשון שינה את המשפט וכתב. אתמול אמא הלכה לחנות וקנתה לי שמלה: המקורי הכתוב על הדף

וכן . אתמול אמא הלכה לחנות וקנתה לאחותי בובה: החניך השני. אתמול אמא הלכה לחנות וקנתה לי בובה

 ).הלאה

 

ן    דיו

 ? מה גרם לשינוי בכל משחק 

 ? מדוע המילה שעברה בטלפון השבור נשמעה אחרת מהמילה המקורית 

 ? כיצד המשפט שעבר במשחק השני שינה לגמרי את משמעותו 

 

 משמעות –על ידי שינוי של אות אחת או מילה אחת . גם לפרטים הקטנים ביותר יש משמעות והם יכולים ליצור שינוי

 . לחלוטיןכולה יכולה להשתנות

דיברנו במערך על כך שירושלים מבוססת על תשתית . גם בחיים יש לכל אחד מאיתנו יכולת השפעה, כמו במשחק

אומנם המצב . אנשים בוחרים לעשות דברים גם מעבר לנדרש. לפיה אנשים פועלים מרצון ולא רק מחובה, של צדק

הרי שהיכולת להתחיל לחולל ,  תחרותית וחומרניתמכונה פראייר ושהתרבות היא' סתם'היום הוא כזה שמי שנותן 

יצטרפו השינויים זה לזה ויווצר מהלך , אם כל אחד מאיתנו יצור שינוי קטן בעצמו ובסביבתו. שינוי נמצאת בידים שלנו

 .גדול ומשמעותי

 

 ".לפנים משורת הדין"חשיפה של רעיונות מעשיים ליצירת חברה הנוהגת . 3

 ".לעשות יותר"וקצה שני , "חוק"קצה אחד , י שלטים בקצוות החדראו תולים שנ, פורסים ציר

בקבוצות . המדריך רץ בין שני הקצוות ומסביר שאנחנו כל הזמן במתח שבין החוק לבין הרצון לעשות יותר

כל חצי עומד בשורה ,  הקבוצה מתחלקת לשתיים–" משיכת חבל"ניתן לפרוס חבל בין השלטים ולשחק , אנרגטיות

הקבוצה הראשונה שהצליחה ). סרט קשור או משהו כזה(באמצע החבל יש סימון . צה אחד של החבלומושך בק

 . ניצחה–למשוך את החבל כך שהסימון יעבור לחצי שלה 

 

אם ? האם זה לא הופך להיות חובה,  הרי אם מצפים מאיתנו לעשות יותר ממה שחייבים–לפעמים אנחנו מתבלבלים 

אז איפה , ")לפנים משורת הדין"ואפילו המקדש נחרב כי לא התנהגנו (יב להתנדב י כולו חי"האדם היהודי ועמ

 ?ההתנדבות

 ?"חייבים להתנדב"שאנחנו , איך אנחנו מתמודדים עם המתח

שחיים ופועלם , להיות אנשים שעושים יותר, שהחובה שמוטלת עלינו היא לא להסתפק במה שמוגדר ומחוייב, אלא

 ".החוק מחייב"במה לעשות מעבר למה ש, במה לבחור להתנדב, במה להיות יותרהבחירה היא . מתוך התנדבות

באיזו נקודה ? איזו קבלה חדשה הוא מקבל על עצמו? איפה הוא משקיע יותר, כל אחד מאיתנו צריך לחפש ולבחור

 ?"לפנים משורת הדין"הוא חי ? הוא נותן את כל הנשמה, בחיים שלו הוא עושה מעבר

 .ו את המסגרת וכל אחד מאיתנו צריך ליצוק לתוכה את התוכן ואת המשמעותירושלים מסמנת לנ

שזה אפשרי הן ). כפי שראינו בפעולה הראשונה במערך(ירושלים מלמדת אותנו שיש מציאות חיים של התנדבות 

 ).דוד המלך(והן בחיי הציבור , )התנדבות לתרומה למקדש(בחיי הפרט 

 

 שעל צידה ההפוך הוא רושם מקרה בו הוא עשה משהו מתוך רצון ולא )2נספח (כל חניך מקבל חתיכת פאזל 

 . מתוך חובה או מקרה בו הוא מרגיש שעשה משהו מעבר למה שנדרש
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|  BB L | בחירה , "לפנים משורת הדין"כל חניך מקבל חתיכת פאזל שבצידה השני תיאור של עשיה  -בשבת

 ).3נספח (עשיה מעבר , והתנדבות

 

יכול להיות  -כפי ראות עיניהם(לשלוש קבוצות ) או שקיבלו(ים לחלק את כל המעשים שכתבו מבקשים מהחניכ

בחניך בלבד וכן / בחברים / או מעשים שקשורים במשפחה , בבית הספר/ בסניף / מעשים שקשורים בבית 

יש להם רעיון עוברים עם החניכים על החלוקה שעשו ושואלים אותם אם ). כיד הדמיון הטובה על החניכים, הלאה

החלוקות המגוונות מראות לנו . ניתן להציע להם צורות חלוקה נוספות, אם אין להם רעיונות. לצורת חלוקה אחרת

 . בכל זמן ובכל סיטואציה, שהצדק יכול ללוות אותנו בכל מקום

 

|ZHEAEWZHC A H  | החניך אומר ). עגלאין לו כסא במ(וחניך אחד עומד באמצע , החניכים ישובים על כסאות במעגל

וכל החניכים שיש להם את אותו , )שכתב או קיבל(בקול מאפיין שקשור לעשיה שמתוארת בחתיכת הפאזל שלו 

החניך שהיה באמצע גם מנסה להתיישב על אד הכיסאות . המאפין צריכים לקום ולהתחלף בינהם במקומות

 .  אומר מאפיין נוסף וכן הלאה–החניך שנשאר בלי כסא . שהתפנו

עשיה "יכול לומר מאפיין ". החלטתי להביא לאמא פרחים לקראת שבת כל יום שישי"חניך שמתואר לו : לדוגמא

אני הולך לבקר , שמסיימים את הלימודים יותר מוקדם, כל יום שלישי"ואז חניך שיש לו " שקשורה בזמן מסויים בשבוע

 .רצריך לקום ממקומו ולהתחלף עם מישהו אח" את סבתא ולשמח אותה

עשיה שקשורה "יכול להיות , "החלטתי להביא לאמא פרחים לקראת שבת כל יום שישי"מאפיין אפשרי נוסף ל 

אני דואג לתורנות בין הילדים בהגשת האוכל בשבת ובפינו "וזה מצרף למשחק חניך שכתוב לו ". למשפחה/ לאמא 

 ".כדי שאמא תוכל לנוח, השולחן

ובכל , עם כל אדם, יש לנו הזדמנות לעשות מעבר בכל זמן. מי החייםעשיה יותר מהמחוייב מופיעה בכל תחו

 .מציאות

 

בהן אנחנו יכולים ליצור את השינוי , ניתן לעשות סבב בין החניכים ולחשוב יחד על הזדמנויות אישיות או לקבוצה כולה

 .ולהחזיר את תפארת ההתנדבות לחיינו ולחיי העולם כולו

 

ב מספר דוגמאות "מצ. צמם ויבחרו דברים שהם רוצים לעשות מרצונם הטובחשוב מאוד שהחניכים יחשבו בע

 :זה הרבה יותר טוב ממה שכתוב כאן, מה שהחניכים מציעים ובוחרים. אפשריות רק כדי לתת כיוון כללי

 .לקחת אחריות על פינה בלוח המודעות של הסניף

 ...).אם יש(לנקות את הסניף אחרי סעודה שלישית 

 .גם אם אין תורנות בין כל הקבוצות, ניף אחת לחודשלעשות שטיפת ס

 .ופר אחרי פעילות מיוחדת בסניף'להכין למרכזת צ

 .לקרוא יחד כמה פרקי תהילים להצלחת עם ישראל, לפני תפילת ערבית, אחרי פעולות שבת
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םנ  י ח פ      ס
 כרטיסיות רשות -1נספח 

 
 

  כרטיסיות חובה                       
 

 

מה היתה אמא 
אם , שלך אומרת

היה חוק שבסוף כל 
ארוחה כל הילדים 

:  לומר לאמאחייבים
, תודה רבה"

האוכל היה טעים 
  ?"מאוד
  

ת שו  ר

ה לך טוב האם נרא
שתהיה הגרלה בין 

וכל , החניכים בקבוצה
חניך יהיה חייב לתת 
מתנה ליומולדת של 

,חניך אחר  
. לפי מה שיצא בהגרלה

לחניכים אחרים יהיו , וכן
אסור לתת מתנה למי 
  .שלא יצא להם בהגרלה

  

ת שו    ר

האם אתה בעד 
או נגד לחוקק 
חוק שחייבים 

להתקשר לילד 
חולה מהכיתה 

ולאחל לו רפואה 
  ?שלימה

  

ת  שו    ר

אמור שני 
טיעונים בעד ונשי 

טיעונים נגד 
שכל , חקיקת חוק

בעל חייב להביא 
ו פרחים לאשת

  .לקראת שבת
  

ת שו  ר

אמור יתרון וחיסרון 
שיכולים להיווצר 
אם יכריחו את כל 
השכנים בבניין 
לחייך זה לזה 
כשהם נפגשים 
  .בחדר המדרגות

  
ת שו    ר

  

עליך לקחת טופי 
מהמדריך ולתת 
אותו לחניך שיש 

לו יומולדת 
בתאריך הכי 

  קרוב
  

בה     חו

  

עליך לומר 
מחמאה 

לחניך שיושב 
  משמאלך

  
  

בה  חו

  
עליך לחייך 

לחניך שיושב 
  מימינך

  
בה    חו
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 2נספח 

  

ר עליך לומ
למדריך 

שאתה מאוד 
נהנה 

 מהפעולה היום
  
  

בה    חו

 

עליך לחבק 
את החניך 
שסובב את 
הבקבוק 
  לפניך

  
  

בה  חו
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 3נספח 
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  "תורה מציון"ראש כולל , יינדליך הרב שי פרו/ויקחו לי תרומה 
 אורוגוואי,  מונטיווידיאו, פרשה תרומה22 ליוןגי ,שבת בשבתו

   
  

 הנותן מוציא - ? מה בין הנותן לבין הלוקח
ובעצם הוא מתרחק מהדבר , ממנו החוצה

ואילו הלוקח עוסק ; שהיה קרוב אצלו קודם
. שאותו הוא מבקש לקרב פנימה, בחיצוני לו

 מטרת פעולתו ממוקדת אצל -הנותן , וכן
ת פעולתו נעוצה בעוד שהלוקח מטר; הזולת

 הנתינה –נמצא ששתי מילים אלו . בו עצמו
 מלמדות על שני כיוונים -והלקיחה 

אילו כוונת התורה היתה , ועל כן. מנוגדים
היה עליה , הלצוותנו לתת תרומ

ויתנו : "לנסח את הדברים כך
 . "ויקחו"ולא , "הלי תרומ

 
" ויקחו לי תרומה"אלא שבציווי 

ס מצווה אותנו התורה להכני
ולא להוציא , פנימה ולקרב

בקיימנו את . החוצה ולהרחיק
עלינו להכניס , הציווי שבמשכן

את , את השכינה, ה``אל תוכנו את הקב
  בבחינת– התמידית 'ההרגשה של קרבת ה

טרת מ". בתוכו לא נאמר, ושכנתי בתוכם"
 .אלא אתם, הציווי אינה המשכן

 
רמז , תרומה(שמעוני - וכך מובא בילקוט

,  הארץ ומלואה`י שנאמר בו להמ"): כה

הוא צריך לבשר ... אשר לו הים והוא עשהו
אלא שחומד לישראל לשרות שכינתו ! ?ודם
ויקחו : לכך נאמר. יוכאב שמחמד לבנ, בהן

אין מטרתה של , על פי המדרש." לי תרומה
אלא , התרומה לספק חוסר או צורך גבוה
המטרה . לאפשר כניסה וחיבור בין האב לבן

 . ןהיא הב
 

הכניסו : זאת היא דרכו החינוכית של המשכן
 בלבבי משכן -אותי אליכם 

מטרתו של המשכן היא . אבנה
 חיבור בין האדם - החיבור 
חיבור בין עולם הרוח , ובוראו

חיבור שמבקש , לעולם החומר
לרומם ולזכך את , להגביה
בניית המשכן תהיה . העולם

. מהתרומות שיביאו בני ישראל
יהיו הצעד הראשון תרומות אלו 

י הקודם לכל ברם התנא. של קידוש החומר
 . "ויקחו לי תרומה: "לקידוש החומר הוא

 
הצעד : נראה שזוהי השקפת עולם חינוכית
נעלה , הראשון שעלינו לעשות בטרם נשפיע

,  להכניס פנימה- "ויקחו": ונתעלה הוא
 .ולא תיכף ומיד להוציא החוצה

  

  

  
  

מצווה אותנו 
התורה להכניס 
, פנימה ולקרב
ולא להוציא 

 החוצה ולהרחיק
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 הר המוריה
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 ?למה נקרא מוריה

b  הפעולהמטרות: 

 .החניכים יחשפו לתפיסה היהודית לפיה עולם החומר ועולם הרוח צריכים להשתלב זה בזה

 .החניכים יכירו בירושלים כמקום המייצג ביותר את חיבור החומר והרוח באופן הראוי

 

k הפעולה מבנה : 

 )ריח משובח" (מור"ולימוד משמעות המילה " הר המוריה"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

 הכרה כי ריח מביע רוחניות .2

 ? מהו היחס הראוי בין חומר לרוח-חשיבה. 3

 המחישו את החיבור הראוי בין חומר לרוח, המקדש בפרט וירושלים בכלל-הדגמה כיצד בית. 4

 סיכום. 5

 

g מהלך הפעולה: 

 )ריח משובח" (מור"ולימוד משמעות המילה " הר המוריה"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

ולומר לפיו מה פירוש המילה , )1נספח ( כל קבוצה מקבלת כתב חידה שעליה לפתור - שתי קבוצותתחרות בין

 "?מור"

המור הוא אחד מסממני ". ראש לבשמים "-זהו סוג של בושם מאד חשוב " מור"משני המקורות אנו למדים ש

 . המקדש-הקטורת שהיו מקטירים בבית

 

כאשר הצד שהיא מרכיבה הוא ציור ). 2נספח (די שעליה להרכיב צד- כל קבוצה מקבלת פאזל דו-תחרות נוספת 

מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול : "ובצד השני נוצר המשפט, של ירושלים

אפשר לשים ברקע בזמן הרכבת הפאזל " ( על שם המור הטוב שישנו שם-למה נקרא מוריה ... צעקתכם ביום הזה

 ).של אברהם פריד" קרא מוריהלמה נ"את השיר 

 

  נקודות למחשבה 
הקרבנות או כל עבודה , שם בושם אחר-שבקטורת ולא על" מור"שם ה-למה נקראה ירושלים דווקא על 

 ?אחרת שהיתה במקדש

 ?מה רוצים לומר לנו בכך שאחד משמותיה של ירושלים קשור דווקא למור 

 

 הכרה כי ריח מביע רוחניות. 2

משהו , חריף, מסריח, נעים( חניך נציג מקבוצה מקבל כרטיסיה ועליה כתוב סוג של ריח –או ציור תחרות פנטומימה 

 .ציור בלבד/ עליו להמחיש לשאר חברי הקבוצה את הריח באמצעות פנטומימה ). 'מקולקל וכו

 

 .להעביר תחושה של ריח, קשה אפילו להסביר מהו ריח, לא ניתן לצייר ריח

ופנטומימה יש , כלל יציירו אדם או כד בושם ואדים לידו  בדרך- בציור, רק בצורה של רוחלהציג /ריח ניתן לצייר

 . לפי סוג הריח- להניח  שהחניכים ינשמו אויר מהאף ויעשו פרצופים שונים

 .ריח ורוח הן לא סתם מילים דומות
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האדם מקבל נשמה יתרה כתוב שבשבת ) ב"וכן בתוספות במסכת ביצה לג ע, ז"סימן רצ, ח"או" (שולחן ערוך"ב

שכל ריח טוב מחזק את " מחזקים את הנפש -והבשמים, ובכך יש חלישות הדעת לאדם, שבת היא יוצאת-ובמוצאי

 .ולכן מברכים על בשמים בהבדלה" הנפש

 .הריח משפיע על רוחו של האדם. הריח והרוח קשורים זה בזה

 )'?לדוג(ולא אוכל , למה דווקא ריח הוא זה שמחזק את הנפש

 

¹ f לימוד f ¹ 
  

, ויאכל, ותתן', ותאכל כו', ותקח כו', ותרא האשה כו, והנה כל החושים נזכרו אצל חטא האדם... ובספר בני יששכר"

  ..."כך בחטא אדם כמו שאר החושים- הנה נראה כי חוש הריח לא נפגם כל, אבל חוש הריח לא נזכר', ויאמר כו, וישמעו
  

  )ח"סעיף רי, ענייני ברכות, םספר טעמי המנהגים ומקורי הדיני(
 

 

ולכן , מלבד חוש הריח, כל החושים היו מעורבים בחטא,  בחטא האדם הראשון-" טעמי המנהגים"לפי בעל ספר 

 . הקרוב ביותר אל הרוחניות, הוא החוש החומרי הטהור ביותר

 

הזה נצליח למצוא את האיזון יש ציפיה שבעולם . מורה לנו שיש קשר בין רוח לחומר" הר המוריה"שמה של ירושלים 

. ה קרוי על שם הבושם הכי משובח"מקום השראת שכינתו של הקב. והשילוב בין החומר שבריח לבין הרוח שבריח

במקום זה אנחנו אמורים ללמוד על השילוב העוצמתי והקדוש של הרוח הגבוהה ביותר לחומר הטוב והמשוכלל 

 .ביותר

 

 ?ר לרוח מהו היחס הראוי בין חומ-חשיבה. 3

ליד התמונה כותבים החניכים ). 3נספח (וחצי של נזיר נוצרי , חצי מקבלים של רב יהודי. הקבוצה מתחלקת לשתיים

מה , מספר הילדים שיש לדמות-ואם כן, האם יש לו ילדים, האם הוא נשוי(מה סדר היום של הדמות ומאפיינים שלה 

 ).'וכו, מה יחסו לפשוטי העם, כלפי חומר, כלמה גישתו כלפי או, איפה היא גרה, היחס שלה לסביבה

וכוללת את , )הרב או הנזיר(כל אחת מהקבוצות מכינה הצגה קצרה על חיי הדמות שלה : אפשרות מתודית נוספת

 .'עיסוקיו וכו, משפחות, סדר היום

 

ן    דיו

בויקרא (? האם קדושה היא ציפיה מכולם או רק מיחידי סגולה 

 ...")קדושים תהיו...כל עדת בני ישראלדבר אל : "ט נאמר"י

 ? קדוש-כמוך יכול להיות רוחני-האם אדם פשוט כמוני 

 ?האם להיות קדוש אומר להיות מנותק מהעולם הזה 

 

הוא לא מתנזר מהבאת ,  דווקא בשבת וסעודות מצווה הוא מרבה בבשר ויין-היהודי הקדוש לא מתנזר מאכילה

לא פורש מן (והוא גר בסביבה של אנשים ומעורב עם הבריות , )וד מצווהע( להיפך זה מוסיף לו קדושה -ילדים

 . כי היא לא פוסלת את חיי החומר-כל אדם יכול להגיע לרמת קדושה יהודית, )הציבור

מתנזר , לא מביא ילדים לעולם, גר במנזר מרוחק מאדם, הנוצרי מנתק עצמו מהחיים בעולם הזה" קדוש"לעומתו ה

 -אף על פי שבפועל,  כי היא מנתקת את האדם מהעולם הזה-כזו" קדושה" אדם יכול להגיע ללא כל. 'מאכילה וכו

ואילו פשוטי העם יכולים לחטוא בלי לקבל על עצמם להשתפר , זה רק לנזירים–קדושה בנצרות . הוא חי בו

 .ולהתקדש להבא
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 .ין חומר לרוחהמחישו את החיבור הראוי ב, הדגמה כיצד בית המקדש בפרט וירושלים בכלל. 4

על כך שמי שרוצה להתקרב , המקדש- המדריך משחק אדם מפשוטי העם שמספר על גדלותו של בית-המחזה 

וגם את ...  נדבה חטאת-ויש כל מיני סוגי קורבנות, ) קירבה וקורבן הן מאותו השורש-שימו לב(מביא קרבן ' לה

,  גבר או אישה-'כל אדם שרוצה להתקרב לה: "' שזה כמה בשמים מעורבבים יחד ומקטירים אותם לה-הקטורת יש

כדי להיטהר הוא ,  הוא חייב להיטהר במקווה-אבל לפני שהוא מביא את הקרבן, המקדש-יכול להביא קרבן לבית

הוא גם חושב ומסיר את , ידי הסרת הלכלוכים החיצוניים- ועל-כל לכלוך שדבק בו, חייב להסיר ממנו כל חציצה

ליד המקדש יש הרבה . וככה הוא כבר נהיה יותר טוב,  כל מיני מחשבות לא טובות-והלכלוכים הפנימיים של

הוא לוקח , לאחר שהוא טובל במקווה. כדי שמי שבא להקריב קורבן לא יצטרך לחכות הרבה זמן בתור, מקוואות

אכת הכהן לוקח את הקורבן ומבצע בו את מל. המקדש ומביא אותו לכהן-עולה עמו לבית, עמו את הקורבן

כל הר הבית מלא , כלל יש יהודים רבים שמגיעים להקריב קורבנות-בדרך. השחיטה ולבסוף זובח אותו על המזבח

הם זריזים מאד .  הם כל הזמן עסוקים במלאכות המקדש-ולכהנים כמעט ואין מנוחה, באנשים ובהמות להקרבה

או מסיחים את ,  שוכחים איזה פרט קטן כי אם-ואסור להתעצל, אפשר-המקום כזה קדוש אי,  שכן-וחרוצים מאד

כי רק מי שיש בו יראת שמים יכול לבצע , שמים-הכהנים הם מלאי יראת!!!  הוא כבר פסול-המחשבה מן הקורבן

 .את עבודת הקורבנות במסירות ובזריזות המתאימה

 

ם בכלל על מה אני הם לא מביני,  שנולדו אחרי חורבן הבית-בדרך כלל כשאני מספר את כל זה ליהודים כמוכם"

 הם -המקדש לא נראים להם דברים רוחניים-כי בשבילם קרבנות ובניין מפואר כמו בית! ?אתם יודעים למה, מדבר

והבאת קורבנות של בעלי חיים יכולים להביא להשראת השכינה ולרומם אותך , איך בית גדול ויפה: "שואלים אותי

 !"? חומריים וגשמייםזה הרי דברים'? מבחינה רוחנית ולקרב אותך לה

לא צריך ולא רוצה את המעשה של '  ה-"למה לי רוב זבחיכם"באמת הנביא אומר , אולי יש משהו בדברים שלהם

באמת בצורה כזו אין טעם . 'הבאת הקורבנות והזבחים שלכם אם הם לא באים מתוך כוונה טהורה להתקרב לה

 .יכםלא ישרה את השכינה בינ' מקדש כי כך ה-לקרבנות ובית

 "?אתם מסכימים איתם?  מה הייתם עונים להם-תגידו לי אתם

 

ן    דיו

 ? בלי קרבנות ומצוות-'האם אפשר להסתפק רק ברצון להתקרב לה 

 !הרי זו תפיסה חומרית? המקדש יהיה גדול ומפואר-האם זה משנה אם בית 

 ?למה במקום הרוחני ביותר יש גם השקעה רבה בחומר ובצורה 

 

מפזרים בחדר כרטיסיות עם מראי , וכן". רוח"ועל השני " חומר"על אחד כתוב . צפה שני שלטיםשמים על הר

). 5נספח (כל מספר חניכים מקבלים כתב חידה ). 4נספח (שבצידן השני כתוב הציטוט של המקור , מקומות

יט האם לפי להחל, לקרוא את הכתוב מאחוריה, עליהם לקחת את הכרטיסיה שהיא הפתרון לכתב החידה שלהם

על כל קבוצה שהתגבשה סביב . ולהתיישב ליד השלט המתאים, הרוח הם החשובים בירושלים/ הנאמר החומר 

 . הרוח הכי חשובה–ולחילופין , אחד השלטים לשכנע את השניה מדוע בירושלים ובמקדש החומר הכי חשוב

 ). מראש צוות שופטים מהחניכים ניתן למנות–ולחילופין (מי שהשתכנע מאחת הקבוצות יכול לעבור אליה 

 

ן    דיו

 ?במקדש/ האם יש הכרעה בין חומר לרוח בירושלים  

 ?האם יש סתירה בין חומר לרוח 

 

 – - בכפיפה אחת ולשרת את אותה המטרה שניהם צריכים לדור. בירושלים אין חלוקה חיצונית בין חומר לרוח

 .ה בעולם"להגדיל את שמו של הקב
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 בדברים -היא חייבת להיאחז בחומר" אויר" כדי שלא תישאר ב-רוחניות והשראת השכינהמנת לזכות ב-על

כל מה שיהיה החומר ; והקודש הוא לו צורה, החול הוא החומר של הקודש: "כמו שהרב קוק אומר. ובמעשים גשמיים

. מעות לדבר החומריכלומר שהקודש נותן צורה ומש) קמה, אורות הקודש א" (תהיה הצורה יותר חשובה, יותר איתן

אמנם לא רוצה זבחים וקורבנות ' ה. 'אך זה בעצם רצונו של ה, חיים-המקדש עשוי מחומר והקרבנות הם בעלי-בית

 כפי -היא צריכה לקבל ביטוי מעשי, "אויר" היא לא יכולה להישאר ב-'אבל כשיש כוונה ורצון להתקרב לה, בלי כוונה

י בית "וע) מור(ידי הקטרת הקטורת שהייתה עשויה מבשמים משובחים -על, םידי קרבנות בריאים ושלמי-על', רצון ה

גדול ומפואר המשרה על האדם רוחב לב ויראה שמביאים אותו לידי כוונות טהורות וטובות  והתקדשות וממילא 

 . להשראת השכינה עליו ועל עם ישראל

,  ביותר ללמד אותנו כיצד חומר ורוחניותהוא הדוגמא הטובה,  מרכז העולם-המקדש השוכן בירושלים-דווקא בית

בצורה הנכונה ' הולכים יחד ויכולים להביא לידי ביטוי את הקירבה לה, שהם שני דברים שלכאורה סותרים זה את זה

 .והאמיתית

 

 סיכום. 5

 .ממחיש את היחס הראוי לפי היהדות בין חומר לרוח" הר המוריה"שמה של ירושלים ומקום המקדש 

. הבושם הכי משובח הוא הכי קרוב לרוחניות של המקדש והוא גם החומר הכי יקר. הר של רוח וריח, "מור"הר של 

 .הכלי החומרי שמכיל אותה גם יותר עוצמתי, ככל שהרוח יותר חזקה

החומר . אלא יוצקת לתוכו תוכן ורוח גדולים ומשמעותיים, היהדות אינה פוסלת את החומר ואינה מבטלת אותו

 . הוא טוב ומועיל–לקודש , לרוח" משועבד"וכאשר הוא ,  מקום ותפקידויש לו, חשוב
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םנ   י ח פ      ס

 1נספח 

 1חידה 

 :פתרון כתב החידה

 . ה מצווה את אברהם אבינו ללכת עם יצחק בנו לארץ המוריה ולעקוד אותו שם"הקב

 .שיש בה מור ושאר בשמים, המקדש-תשם עבודת הקטורת בבי-זה על" מוריה"אונקלוס מפרש ש

 

 2חידה 

 :פתרון כתב החידה

הוא אומר לו , ה מצווה את משה רבנו להכין את שמן המשחה שבו ימשחו את הכהנים וכלי המקדש"כשהקב

 . בהם כלומר החשוב-הוא ראש לכל הבשמים" מור"ן מזכיר שה"והרמב..." דרור-בשמים ראש מור"לקחת 

 

20 ,300 ,5 ,100 ,2 ,5 /40 ,90 ,6, 6 ,5 /1 ,400/  

40 ,300 ,5/ 200 ,2 ,50 ,6 /30 ,5 ,20 ,10 ,50 /  

1 ,400 /300 ,40 ,50 /5 ,40 ,300 ,8 ,5 /300 ,2 ,6 /10 ,40 ,300 ,8 ,6 /  

1 ,400 /5 ,20 ,5 ,50 ,10 ,40 /6 ,20 ,30 ,10 /5 ,40 ,100 ,4 ,300/,  

 /5 ,6 ,1 /1 ,6 ,40 ,200 /30 ,6/  

30 ,100,8 ,400..."/2 ,300 ,40 ,10 ,40 /200,1 ,300 /40 ,6 ,200 /4 ,200 ,6 ,200/"...  

6 ,5 ,200 ,40 ,2 ,50 /40 ,7 ,20 ,10 ,200/ 300 ,5 ,40 ,6 ,200 /5 ,6 ,1 /200 ,1 ,300/  

30 ,20 ,30  /5 ,2 ,300 ,40 ,10 ,40/-/20, 30 ,6 ,40 ,200 /5 ,8 ,300 ,6 ,2 /2 ,5 ,40./ 

 

5 ,100 ,2 ,5 / 40 ,90 ,6 ,6 , 5 / 1 ,400/   

1 ,2,200 ,5 ,40 / 1 ,2 ,10 ,50 ,6 / 30 ,30 ,20 ,400 /  

70 ,40 / 10 ,90 ,8 ,100 / 2 ,50 ,6 / 30 ,1 ,200 ,90 /  

5 ,40 ,6 ,200 ,10 ,5/ 6 ,30 ,70 ,100 ,6 ,4 /1 ,6 ,400 ,6 /300 ,40./  

1 ,6 ,50 ,100 ,30 ,6 ,60 /40 ,80 ,200 ,300/  

300 ,40 ,6 ,200 ,10 ,5 /7 ,5 /70 ,30 /300 ,40/  

70 ,2 ,6 ,4 ,400 /5 ,100 ,9 ,6 ,200 ,400 /2 ,2 ,10 ,400 /5 ,40 ,100 ,4 ,300/,  

300 ,10 ,300 /2 ,5 /40 ,6 ,200 /6 ,300 ,1 ,200 /2 ,300 ,40 ,10 ,40./ 
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 2נספח 

 

 

 

 3נספח 

 תמונה של רב ותמונה של נזיר
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ההיפך מכאן 
  רבים של נקבה+

 סי  סול
 ה ו ז ח ט

 ...דני, רותי, יהודה
 

מספר אבות המלאכה 
  ,האסורות בשבת

  

2 

  

 ...רותי, יהודה, דני
 

  ,לה בזכר
 

 .פשע/מילה נרדפת לעוון

ישעיה 
 א יא

   + hע
1 ,6 ,21  

 

40 /30 /20 /
10 /40  1  6 22  

À,  

ÀÀÀÀÀ,  

ÀÀ  

 

, 
 

 ,
ההפך מכן

  

 

דל טי ב 
 מיכלמ

               
 

  
% ,26 , 9 
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 4+5המשך נספח >> 

 

 

êéøãîì äøòä :å÷åå÷îä å÷á íé÷úôä úà íéìô÷î ,
íé÷åñôä úà àìå øå÷îä úà ÷ø åàøé íéëéðçäù êë.  

 

 

" ãçà íåéì äîìù íçì éäéå
 øåë íéùéùå úìåñ øåë íéùåìù

çî÷ . íéàéøá ø÷á äøùò
éòø ø÷á íéøùòå , äàîå

ïàö"... 

  

à íéëìî 'ä 'á' 
  

 

 

 

ב , f 

ים+ב=וו  l
,ההפך מכן  
10-13 

  + ההיפך מכאן 
  הראשון' ה-ו

?m  
מספר האותיות בעברית

ע
 ,מילה נרדפת לעוון ופשע

  

27-29 

מבלבכביבםב 
בב כבאב 

  יבבב-יבאב

  עע

23,  
   עד מה שיש לאדם חזק26מ 
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" íéðáà åòñéå êìîä åöéå
úåìåãâ , úåø÷é íéðáà

úéáä ãñéì ,úéæâ éðáà" 

 

à íéëìî 'ä 'àì' 
  

 

" úéáä úà äîìù óöéå
 øáòéå øåâñ áäæ äîéðôî
 éðôì áäæ úå÷åúøá

ãäáäæ åäôöéå øéá" 

 

à íéëìî 'å 'àë' 
  

 

" äôéö úéáä ìë úàå
áäæ , úéáä ìë íåú ãò

 øéáãì øùà çáæîä ìëå
áäæ äôéö" 

 

à íéëìî 'å 'áë' 
  

 

" éùåòá áì íëç ìë åùòéå
úà äëàìîäïëùîä  , øùò

 úìëúå øæùî ùù úåòéøé
éðù úòìåúå ïîâøàå , íéáåøë

íúåà äùò áùåç äùòî" 

 

åì úåîù 'ç'  
  

 

  

" øîàé íëéçáæ áåø éì äîì
ä ,' íéìéà úåìåò éúòáù

 íéøô íãå íéàéøî áìçå
éúöôç àì íéãåúò íéùáëå" 

 

à äéòùé 'àé'  
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"äì äîåøú íëúéàî åç÷ ' åáì áéãð ìë
ä úîåøú úà äàéáé 'úùåçðå óñëå áäæ .

íéæéòå ùùå éðù úòìåúå ïîâøà úìëúå .
òå íéùçú úåøåòå íéîãåàî íéìéà úåøåòå éö

íéèéù . äçùîä ïîùì íéîùáå øåàîì ïîùå
íéîñä úøåè÷ìå . íéàåìéî éðáàå íäù éðáàå

ïùåçìå ãåôàì" 

  

äì úåîù 'ä'-è' 
  

 

  

" áäæ ãåôàä úà ùòéå
 úòìåúå ïîâøàå úìëú

øæùî ùùå éðù" 

  

èì úåîù 'á'  
  

 

 

"âî åäéæåò ïáéå íéìã
í÷æçéå íéìùåøéá" 

  
á íéîéä éøáã 'åë 'è' 

  
 

 

" úàæä øéòä ìà éúåðâå
 ïòîìå éðòîì äòéùåäì

éãáò ãåã" 

  

á íéëìî 'èé 'ãì' 
  

 

 

" äãåäé êìî äùðî äùò øùà ïòé
 åùò øùà ìëî òøä äìàä úåáòåúä

îàäåéðôì øùà éøå , äãåäé úà íâ àèçéå
åéìåìéâá .ä øîà äë ïëì ' ìàøùé éäåìà

äãåäéå íéìùåøé ìò äòø àéáî éððä ,
åéðæåà éúù äðìöéú åéòîåù ìë øùà" 

  
á íéëìî 'àë 'àé'-áé' 
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"ä áù àì êà ' äøç øùà ìåãâä åôà ïåøçî
åôà åñéòëä øùà íéñòëä ìë ìò äãåäéá 

äùðî .ä øîàéå ' ìòî øéñà äãåäé úà íâ
 éúñàîå ìàøùé úà éúåøéñä øùàë éðô
 íéìùåøé úà éúøçá øùà úàæä øéòä úà

íù éîù äéäé éúøîà øùà úéáä úàå" 

 

á íéëìî' âë 'åë'-çë' 
  

 

  

"äì õôçä ìàåîù øîàéå '
 òåîùë íéçáæáå úåìåòá

ä ìå÷á ?' çáæá òåîù äðä
íéìéà áìçî áéù÷äì áåè" 

 

à ìàåîù 'åè 'áë' 
  

 

"õøàä ìò íé÷åìà áùé íðîåàä éë? ! íéîùä äðä
 øùà äæä úéáä éë óà êåìëìëé àì íéîùä éîù

éúéðá .ä åúðéçú ìàå êãáò úìéôú ìà úéðôå '
éäåìà , øùà äìéôúä ìàå äðéøä ìà òåîùì

íåéä êéðôì ììôúî êãáò . úåçåúô êéðéò úåéäì
íåéå äìéì äæä úéáä ìà ,à úøîà øùà íå÷îä ì

 ììôúé øùà äìéôúä ìà òåîùì íù éîù éäé
äæä íå÷îä ìà êãáò" 

 
à íéëìî 'ç 'æë' -èë' 

  
 

  

"é áø øîà ùéàä éî áéúëã éàî áø øîà äãåä
ä éô øáã øùàå úàæ úà ïáéå íëçä ' äãâéå åéìà

õøàä äãáà äî ìò ? àìå íéîëç åøîà äæ øáã
åäåùøéô ,åäåùøéô àìå íéàéáð åøîà , ãò

á÷ä åùøôù"åîöòá ä ,ä øîàéå øîàðù ' ìò
íäéðôì éúúð øùà éúøåú úà íáæò , áø øîà

ìéçú äøåúá åëøá àìù áø øîà äãåäéä" 

 

 àòéöî àáá  
)éòöîàä øòùä (  

äô óã 'á ãåîò'  
  

" ãòîá íéðù òáù õ÷î øîàì íúåà äùî åöéå
úåëñä âçá äèîùä úðù : ìàøùé ìë àåáá

úåàøìä éðô úà  ' øçáé øùà íå÷îá êé÷ìà
 ìàøùé ìë ãâð úàæä äøåúä úà àø÷ú

íäéðæàá : óèäå íéùðäå íéùðàä íòä úà ìä÷ä
 åãîìé ïòîìå åòîùé ïòîì êéøòùá øùà êøâå

ä úà åàøéå 'ùå íëé÷ìà éøáã ìë úà úåùòì åøî
úàæä äøåúä" 

 

àì íéøáã 'é' -âé' 
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 ?המבדיל בין קודש לחול

b מטרות הפעולה: 

 קידוש החומר לא מתבטא בירושלים בצורתו השלמה, החניכים יבינו שבעקבות חורבן הבית

 ם בין חומר לרוח בחיי הפרט והציבורהחניכים יחשפו למתח הקיים כיו

 

k הפעולה מבנה : 

 בירושלים התבטאה קדושת החומר באופן יומיומי: תזכורת. 1

 ואין הדגמה לשילוב החומר והרוח, המחשה כי ירושלים כיום מסמלת בעיקר קודש. 2

 הבנה כי ההפרדה הגמורה בין קודש לחול משפיעה על חיי הפרט והציבור. 3

 ורך להחזיר את שילוב החומר והרוח בחיי הפרט והציבור הצ–סיכום . 4

 

g מהלך הפעולה: 

 בירושלים התבטאה קדושת החומר באופן יומיומי : תזכורת. 1

 ).1הסבר בנספח (המדריך מציג חקלאי ומספר לחניכים על מצוות מעשר שני 

לספר להם שאתה עולה לשאול את החניכים מה הדרך לירושלים ו, ניתן להיכנס לפעולה עם סלסלת פירות

 .ולהמשיך את ההסבר על מעשר שני, לירושלים כדי לאכול מעשר שני

 

ן    דיו

 ?מה ההיגיון בלאכול דווקא בירושלים 

 ?למה החקלאי עצמו גם צריך לאכול בירושלים את פירותיו, קדושתו מובנת לנו -מעשר שניתן ללוי או לכהן  

 ?ושליםהאם היום אוכלים מעשר שני בקדושה ביר 

 

. יש מצווה לאכול בקדושה בירושלים -"הר המוריה"מיומי את משמעותו של מעשר שני ממחיש לנו באופן טבעי ויו

', יש בה חיים חומריים שמכוונים לרצון ה, ירושלים אינה רק מקום לתפילות ומעשים שמזוהים באופן מובהק עם קודש

 .ולכן גם הם משמעותיים וקדושים

 

 ואין הדגמה לשילוב החומר והרוח, לים כיום מסמלת בעיקר קודשהמחשה כי ירוש. 2

משמיעים את השיר ". תל אביב"ועל השני " ירושלים"על אחד מהם כתוב . פורסים שני גיליונות נייר על הרצפה

ב המילים המצונזרות בנספח "מצ. שימו לב שצירך לצנזר את אחד המשפטים בשיר(של הדג נחש " הנה אני בא"

מחשבות ורגשות , ותוך כדי שמיעת השיר על החניכים לכתוב מילים, ) אם אתם יכולים לצנזר בשיר עצמותבדקו, 2

 . לתל אביב לפי השיר/ שקשורות לירושלים 
 

|  BB L |  3נספח (בשבת ניתן להכין מראש כרטיסיות ולתת לחניכים לחלק בין ירושלים לתל אביב.( 
 

כל חניך מקבל תמונה של , במקביל). י אורבך או הרב רפי פויירשטייןאור (4מקריאים את אחד הקטעים מנספח 

 .ירושלים מאיימת על רוב הציבור, לפי הקטע, ועליו לכתוב מדוע) 5נספח (ירושלים 

 

הקרבת , אז אכילה הייתה בטהרה. השילוב בין קודש לחול הוא לא בולט כמו בתקופת המקדש, כיום בירושלים

 .חומר היה כלי להכיל קודש, ילוי שכינה הייתה מביאה לידי ג-קרבן
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לכן הציבור מתרחק , "נורמליים"כעיר שאין בה מקום לחיים , ירושלים במבט חיצוני וראשוני נתפסת כרוחנית בלבד

היא . להיות מושפעים מהתוכן שלה, ללמוד ממנה, אין רצון להתחבר לירושלים. ממנה ומכל מה שהיא מייצגת

 . מהחיים שלא מתאים למציאות שלנונתפסת כמייצגת משהו מנותק

כאשר (וחוסר ההמחשה שיש קשר בין חומר לרוח ויש מקום לשניהם לדור בכפיפה אחת , תפיסה זו של ירושלים

 .משפיעה על מכלול החיים, )כמובן, ברור שהרוח שולטת והחומר משרת אותה ולא להיפך

בין קודש , י הציבור הפכו למחולקים בין חומר לרוחגם חיי הפרט וגם חי, מתוך מציאות לא שלימה זו של ירושלים

 .לחול

 

 הבנה כי ההפרדה הגמורה בין קודש לחול משפיעה על חיי הפרט והציבור. 3

ורשימת , )6נספח (כל קבוצה מקבלת שטרות בסך מיליון שקל . מתחלקים למספר קבוצות -לו הייתי רוטשילד 

על כל קבוצה להחליט כיצד היא מחלקת את הכסף ובמה ). 7נספח (בקשות לתרומה לתחומים שונים בירושלים 

 .היא משקיעה

|ZHEAEWZHC A H  | כל חניך מקבל את רשימת הבקשות ומחלק את , לפני ההחלטה הקבוצתית -תוספות מתודיות

 .כ מגיעים להחלטה קבוצתית"ורק אח, הכסף כראות עיניו

 .הכסף בין השלטים כפי שהחליטהוכל קבוצה מחלקת את , מפזרים בחדר שלטים עם הבקשות

 

ן    דיו

 ?כיצד חילקו החניכים את הכסף שעמד לרשותם 

 ?האם יש נטייה לקודש דווקא והזנחת החומר לגמרי 

 ?מתי אנחנו כן משקיעים בחומר 

 

שבירושלים יש , ראינו בפעולות שעברנו, למרות שיכולנו לחשוב שיש צורך להשקיע רק בדברים שהם רוחניים בלבד

חומר ( תשתיות ביוב וניקיון -"חומר"חשוב להבחין בין שני סוגים של , אומנם. מגמה ברורה של השקעה גם בחומר

, וכן). חיים חוליים,  מביא לחיים נטולי קודש-ויותר מכך, חומר שהוא מותרות(לעומת פאבים ומסעדות , )שהוא נצרך

כפי . זה לא נכון,  זה לא מתאים-הם יופי ונקיותאך כשאין ב,  בתי כנסת ובתי מדרש-מקומות המבטאים קדושה

, שתביא לידי השראת שכינה, כדי שיהיה קידוש החומר בצורה הנכונה, בבית המקדש, שראינו בפעולה הקודמת

וגם חומר ראוי למצוות ולדברים ) הכי קרוב לרוחניות, מור כריח המשובח(' צריך גם כוונות טובות להתקרב לה

 ). כיאה לדברים שבקדושה-הכי משובח ויקרמור כבושם (שבקדושה 

ברור לו שיש צורך בניתוק מוחלט מהחומר כדי להיות רוחני וקדוש .  נוסע למזרח הרחוק–כיום מי שמחפש רוחניות 

 משוכנע שאין מקום בחייו גם –הנאות , נוחות, מי שרוצה חיי חומר).  זוהי תפיסה נוצרית–וכזכור מהפעולה הראשונה (

 .  ערכילרוח ולתוכן

ואז אין חשיבות כלל , עם רוחני/ או שאתה אדם . חיי הפרט וחיי הציבור היום משדרים לנו שיש חלוקה חדה מאוד

אנחנו . לא האדם ולא העם יכול לחיות כך. ואז יש ויתור על הקומה הרוחנית, עם חומרי/ או שאתה אדם . לחומר

 .חומר שיתקדש וישרת את המגמות הרוחניות,  את הרוח שלנווצריכים חומר שיכיל ויבטא, תוכן, ערכים, צריכים רוח

 

 סיכום. 5

 )8נספח (לימוד דבריו של הרב זאב קרוב 

 ? ישראל-המוטלת על עם' מה המיוחד בעבודת ה 

 ?מה הסיבה לחשיבות שאנחנו מייחסים לקידוש החומר 

 

, ו את השימוש בכל הכוחותללא מקדש שממחיש לנ, כיצד אנחנו יכולים היום -חשיבה לקראת הפעולה הבאה 

 ?לצמצם קצת את הפער ולהחזיר את היחס הנכון לחומר ולרוח
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םנ  י ח פ      ס

 

 1נספח 

 

  
 òèî äéä íãàì øùàë
 êéøö äéä àåäå úåøéô ìù

úåøùòîå úåîåøú ùéøôäì ,à íéðùá 'á 'ã 'ä 'â íéðùáå éðù øùòî ùéøôî äéä àåä äèéîùä úðùì 'å- 
å 'ò øùòî ùéøôî äéä àåäéð .íéìùåøéì íéìòî åéä éðùä øùòîä úåøéô úà , íéùã÷úî)åëå íéìáåè' (

äøäèå äùåã÷á íéìùåøé úåîåç êåúá úåøéôä úà íéìëåàå .åá÷øé åéúåøéôù ùùçù éî- äéä ìåëé 
óñëá íúåãôì ,ùîåç óéñåäì ,íéøçà úåøéô äæ óñëá úåð÷ìå íéìùåøéì òéâäì , úåîåç êåúá íìëàìå

íéìùåøé . íöò øîåìëäìéëàä-éîùâ øáã àéäù  ,éðù øùòî úååöî úåòöîàá äùã÷úð- íéìåò åéä 
úåøéôä úà ìåëàì éãë íéìùåøéì! 

áîøä"ùã÷îä ïáøåç æàîù ÷ñåô í-éðù øùòî íéùéøôî ïééãò  ,íéìùåøéá ìëàð åðéà àåä ìáà , àìà
úéá ùéùë ÷ø-ùã÷î .øîåìë- ïéà íåéë "úùãå÷î äìéëà "úéá ïéàù ïååéë íéìùåøéá-ã÷îù.  

  

"øùòú øùò , äðù äðù äãùä àöéä êòøæ úàåáú ìë úà)éøôñ :øáãî áåúëä éðù øùòîá ( úìëàå
ä éðôì ' êé÷ìà)íéìùåøéá-ä úðéëù íå÷î ' (íù åîù ïëùì øçáé øùà íå÷îá) "...éøôñ : íå÷îá

çáæîä íéé÷ù ïîæáå ùã÷îä .(  
)é íéøáã"ë ã"á(  

  

"ù íéìùåøé úîåçî íéðôì åéìòáì ìëàð éðù øùòî øîàð"ä éðôì úìëàå ' øùà íå÷îá êé÷ìà
øçáé "...úéáä éðôá àìà íéìùåøéá ìëàð åðéà ìáà úéáä éðôá àìùå úéáä éðôá âäåðå "...  

)áîø"éòáø òèðå éðù øùòî úåëìä í ,à äëìä á ÷øô(.  
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 2נספח 

 

 הדג נחש/  הנה אני בא
 

 

 עיר שווה פיצוץ, ירושלים
 הולך במדרחוב מרגיש כמו קיבוץ

לכל אחד יש  ,אלף תרבויות, לותבלי
 אח ותשע אחיות

 ערבים בסדר חרדים בחדר
אין  - וכולם פה קולטים את אלוהים

 נדר
 אחרי טדי ירושלים דעכה מהר

 מיום ליום תל אביב נצצה יותר
 עזבו או התקרבו לבורא שמים חברים

 אין ים, משעמם, אפור
 מחשבות על עזיבה

 החלטה'לקח לי לקבל ת שלוש שנים
 חפצים לתוך המזוודה'ז תאור

 הירידה מהכפר לעיר בכיוון
  הנה אני בא-תל אביב 
  הנה אני בא-אני מגיע 

 אני בא  הנה- באתי להזיע 
 כי את היחידה אני נשבע

 
 יצאתי לכיוון מישור החוף

 עומד לחטוף איזה שוק אני
 ועכשיו כשאני בתל אביב סוף סוף

 טוב תשתלב עם הנוף הכל טרי וזה
 ם של סדום ועמורהאחרי שנתיי

 את עצמי במראה לא מזהה
 מסתחבק עם, מתמזג, מתערב, מכיר

 הדיסקוטקים כל הבעלים של
 זה לא נוצץ, מבין IN עכשיו כשאני

תן לי דשא , כמה פיח, כמה רעש
 לי עץ תן

כל היום מתבזבז על 
 שלום, שלום

 השכירות הון הלחות ושגעון
 ,האסימון ואז נפל

 גן עדן היה לי בידים
 בות על עזיבהמחש

 החלטה'ת שלוש שנים לקח לי לקבל
 חטאים בתוך המזוודה'אורז ת

 מהעיר לכפר לכיוון
 

 אני בא  הנה-ירושלים 
  הנה אני בא- חוזר אליך 

  הנה אני בא- אל חומותיך 
 נשבע כי את היחידה אני

פה החומוס טוב זה , חזרתי לירושלים
 בדוק

יזיק  לא, תן לי שקט, תן לי רוגע
 וקאיזה פיה

מתי פעם אחרונה שמתי איזה פתק 
 ,השקעתי באוכל, בכותל
 ,חברים חדשים עשיתי

 שליטה בחיים'העיר הזאת תחזיר לי ת
 מים נתערבב עם עצמי במקום לערבב
 ננשום קצת אויר הרים צלול כיין

 !יאללה חיים בכפר, ר"יאללה בית
 להיות מאושר העיקר

 
 ...הנה אני בא

 
  הנה אני בא-תל אביב 

 אני בא  הנה-גיע אני מ
  הנה אני בא- באתי להזיע 

כי את היחידה אני 
 נשבע
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 3נספח 

 

 
 

 

 
 

íéøáç 

 
 

íéîù àøåá
 
 

ïééðòî 

 
 

éøè 

 
 

íé÷åìà 

 
 

öåðõ 

 
 

íîòùî 

 
 

è÷ù 

 
 

ïù÷à 

 
 

óåç 
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øåôéà 
 
 

áåè 

 
 

ìåç 

 
 

÷èå÷ñéã

 
 

íé 

 
 

äùåã÷ 

 
 

úéá"ø 

 
 

çîù 
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 øåãî úåçô êåúá ïàë åðøöé
íéîò éðùì úåøéá éúù .

 äîìùä íéìùåøé øéòä àéä
 íìù åððéà éúã íåùù

äéãòìá , áäæ ìù áéáà ìú
 øéòä àéä øåà ìùå óñë ìùå
íéðåìéçä ìù.  

 4נספח 

 

 אורי אורבך –שתי בירות לשני עמים 
 

àáöä éøçà ãééî øåáòì íìåç äøãçî åà úâ úééø÷î øéòöáéáà ìúì  .íééçäî úåðäéì êìåä àåä íù , àåöîì

äãåáòå íééåìéá ,äçìöäå íéùãç íéøáç ,àáàîå àîàî çåøáì ø÷éòáå ,÷ðçîä úùåçúî , íéöåôðä íéøáçäî

äéöðéáåøôäîå øáò ìëì .ãåãùàî åà úåéø÷äî úéðåìéç äøéòö ,

 úéøöìîë ãåáòì úëìåä áâðá õåáé÷î åà äéðúð ãéì áùåîî

áéáà ìúá ,óåñàìåçì äòéñðä úàø÷ì óñë "íéãåîéìäå ì ,

 íééçä ìåìñîì íéñðëðù éðôì òâø äìåãâä øéòä úà ùéâøäì

ïã ùåâáù äðéùä éøòî úçàá íéðâøåáä .  

íéìùåøé úà ùé åðìå.  
  

íéðåìéçä ìéáùá áéáà ìú åîë àéä íééúãä ìéáùá íéìùåøé .

äðù øåâì áééç àåäù ùéâøî éúãä øéòöä -íéìùåøéá íééúðù .

 ãåîììòôùá íù íéøåæôä úåãñåîä ãçàá :úåùøãîå úåáéùé ,

íééîã÷à úåãñåîå íéøåîì íéðåëî ,úåðáì úåùøãî , úðù

ïéàî ãçàá äãåáò åà úåøéù -øéòá íééëåðéçäå íééúåøééúä íéôåâä óåñ . úåðîãæä åæ íééúã íéøéòö ìéáùá

íéùãç íéøáç øéëäì äðåøçà ,äùåã÷ úùåçúá àìîúäì ,íéøáöî ïåòèì , çåøáìàáàå àîàî , øéòá ááåúñäì

äùãçäå ä÷éúòä ,çúôá åéãçé ïâøáúé äúéàù åæ úà øéëäì éìåàå -äåå÷ú .  
  

ãçà íò ,úåøéá éúù .ú÷úøî äééñåìëåà úãéãð úùçøúî ïåøçàä øåãá .ïåöøî øôñðøè , äééñåìëåà úãøôä

úéðåìéçä äøáçä úà íâå úéúãä äøáçä úà íâ äðùîù .íééúãäî äð÷åøúä èòîë áéáà ìú äìù ) ÷øå

ïéôéè äá ìåòôì åìçä äðåøçàì -úåéúã úåçôùîå íéøéòö ìù íéðéòøâ äîë äòåðúä ïååéë ãâðå ïéôéè .( úåìéä÷

úåëåîñä íéøòì åããð äæëøîáå áéáà ìú ïåôöá åéçù úåîìù ,úåéåìçðúäì åøáò íéøéòöä , úåéúã úåðåëùì

íéìùåøéì øåîàëå .ùåøé úà íéðåìéç íéøéòö úåááø åáæò ìéá÷îáõøàä æëøîì åøáòå úãøçúîä íéì .  

äìù íééúãä úà äùøéâ áéáà ìú ;ä÷ñôää éìá äáéñîä úà ì÷ì÷ì àì íäì äæîø . úéìøáéìäå úðìçúîä øéòä

íäéãìé úà åëðçéå åìãâé íä åá íå÷îä äæ àìù èéìçäì íééúã íéøéòöì äîøâ . íéøòì øåáòì åôéãòä íä

øúåé úåðåúîå úåè÷ù ,éãò àéä úáùä ïäáù íéøòíéùåèð àìå íéùåãâ úñðëä éúáå úáù ïé .  
  

øçà íå÷î ùôçì åà íå÷îä úùåã÷ ìò øåîùì äééðåìéçá äöéàä ãâðî íéìùåøé . ãåòå úåøéãä éøéçî íâù ïáåî

äîâîì åòééñ íéîøåâ ìù äøåù ,ìåãâá ìáà ,íéîò éðùì úåøéá éúù øåãî úåçô êåúá ïàë åðøöé . íéìùåøé

åððéà éúã íåùù øéòä àéä äîìùääéãòìá íìù  ,íéðåìéçä ìù øéòä àéä øåà ìùå óñë ìùå áäæ ìù áéáà ìú .  

íéìùåøé øåøçéù íåé úà íéðééöî íééúã ÷øù äáéñä åæ íâ éìåà .çéùîìå äìåàâì øáòî , ääéîëìå äùåã÷ì

úéúã ,íééúãä äéðáì äéðô äøéàä íéìùåøé . æàî67 'úåîåçä ìò íéìééèî åðçðà ,ìúåëì êøãá íéã÷åø ,

ðéâôîïåéö øëéëá íé ,ïåîè÷á úáù íéùåò ,áåçøãîá íéîîòúùî ,øáçì íéëìåä' úééø÷á íéãîåìå úåàìçðá ä

äùî .çöðì ìàøùé úøéá ÷ø àì àéä åðìéáùá íéìùåøé -íéçöð ,åðìù äìåãâä øéòä àéä ,íééúãä ìù . íåé íà

áéáà ìú øåøçù íåé úà ïàë åðééöé ãçà ,äëøá íò ììä åãéâé íéðåìéç äîë åàøú.  
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"úåéðçåøä ùôçî " ããåð
íéì øáòî ìà , éãë ÷ø

 éôìà ÷çøîá àåöîì
íéøèîåìé÷ , øæðî ïéá

 íàøùàì éèáéè
éèñéäãåá , ùéù äî úà

óàì úçúî åì.  

 
 הרב רפי פוירשטיין –תיירים בירושלים 

  

íéáø íéìàøùé øåáò ,íéìùåøé øåøçù íåé ,äîöò øéòä åîë ,÷áà ïðò úçú íéàöîð . åðìàù íòô íà"áåðñ ,

úééä øáë úìéàá?" ,íéìàøùéä ìù úåéáåðñä úà óåùçì éãë äáøòä úà úåöçì êéøö àì åðéîéáù éøä , äøéøùä

íúøéá éôìë úîéé÷å .åë íìåòä ÷áàðå íéìùåøéá úåéðçåø ùôçî åì

äá åúæéçà ìò .çøæîì íéøäåð åðçðà ìáà , úà íù àåöîì éãë

úôñëðä úåéðçåøä.  
   

ìúä éìàøùéì íâ -ïáá áåçøãîäî øúåé àéä íéìùåøé éáéáà -

ä÷éúòä øéòá ÷åùäîå äãåäé .åéáâì íâ ,éç øáéà äååäî íéìùåøé ,

òáòáî ,÷åîòä éãåäéä íìåòä ìù .äé íìåòù àìà íééàî äæ éãå

åáù úåøæá åìä÷á àá åððéàù éî ìò ,ùåáìá úàèáúîä , íéùòîá

íåéä íéâäðîáå íééúëìää-íééîåé . ìò íééàî äæ éãåäé íìåò

ä"éìàøùé "î ÷åúéðá"éìîøåðä íìåòä ." úéîìùåøéä úåéðçåøä

äîöòá äòå÷ùë ñôúéäì äìåìò , äéìà àáä ìëî úùøåãëå

äàìî úåøñîúä ,åìéçä ìò øåúéå êåúéðåòáöäå éð .  
  

ìúä úà úåäæì ì÷ -øéòä éøòùá àáä éáéáà .åé÷åèá øééñîä éáøòî øééú åîë äàøð àåä . úñôúð åøåáò

úéðåöé÷ë íéìùåøé ,íéðô úøéáñî àìå úøâúñî. ãéîúî øúåé äáåø÷ äàåâ òåãî , íéìùåøé åìéàå - ÷çøî 50 

ìúî äòéñð úå÷ã - áéáà -úøçà úùáéì úëééùë úéàøð  ?  
  

ùä ãöä ïîéð ,ìò äååãçá íäéìà øñîðù ãé÷ôúä úà äçîùá åìáé÷ íãéöî íééúãä -íéðåìéçä éãé . íä

 ìò åèìúùä"úåúãä ãøùî" ,úñðëä éúá ,úåàåå÷îä ,úåðåúçä ,úåøùëäå úáùä .éèéìåô êôä ìëä , ç÷îì àùåð

éðåéöéìàå÷ øëîîå ,äå"éðçåø "÷çøúäå êìä ,ðåéìò úåùâøå çåø úåñâ ìù úåîåèà úåáëùá óèòúäãçî úå ,

êãéàî ïééðò øñåçå øåëéð úåùâøå .  
  

åîöòì øîàé àì àáö àöåéù òåãî ,íéìùåøéá ùãåç éîöòì áééç éðà , úáéùéì áìñøá éãéñç ïéá ãåãðì éãë

áøä æëøî ,ù úéáì íéøàëåáä úðåëùî"ïåðâò é ,ø éãéñç ìöà íééîåé 'úåñôñåôîä íäéúåîéìâ ìò êìøäà ,

óñåé úøåô úáéùéá çåðé÷å ? òñîéîéðô ,äáåùúá øåæçì éãë àì ãòåðù ,íùáúäì éãë àìà , úåéðçåø ùåâôì

úññåú úéãåäé ,éúîùðìå éúéáì íééãåäé íéðëú úç÷ì ìëåà äðîîù .éì íéîéàúîä ïåðéîáå áö÷á òñî ,

éì éåàøä ìéäîúá ,úåôñåð úåñéôú íò áåìéùá åìéôà .úàæ íå÷îá ,åðøòöì , ããåð"úåéðçåøä ùôçî " øáòî ìà

íéì ,÷øíéøèîåìé÷ éôìà ÷çøîá àåöîì éãë  ,éèñéäãåá íàøùàì éèáéè øæðî ïéá ,óàì úçúî åì ùéù äî úà .  
  

íéìùåøé íåé ìù äéåìâä åúåáéìò ,øåáéöá ùâøåî éùå÷áù ,åðìåë ìù ùôðä ïåáùç íåéì êôäéäì äëéøö . ãöéë

íéìùåøé ìù úéðçåøä úåàéìîä úà úéååæ ïø÷ì ÷åçãì åðçìöä äæ ,êåôäì íå÷îáå éðåéç äàøùä øå÷îì äúåà 

ññåúå ,çéøáå øâñî ìò äéøòù úà åðìòð.  
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 5נספח 

 ציור של ירושלים וסביבה מקום לכתוב למה היא מאיימת על הציבור החילוני
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 7נספח 

 

 

 

 

 
  

  

 úåáéùé ÷÷åù áåçøì úòâä ,äøåú ãåîéì ìù úåìå÷ íéòîåù íå÷î ìëî , íéãìé áåçøáå
éãåîìúî íéøæåç -íéáøä äøåúä ...úåøééð àìî ùéáëäå áåçøä ,íéôéèç úåéøàùå íéðåìò ...

äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä?  
  

 öä äééøéòä ãòå éøáçùãçå øàåôî ïåéð÷ íé÷äì úåìå÷ áåøá åòéá , çøæîá åâåñî ãéçé
ïåëéúä ,áùçî é÷çùî ìù äîìù úé÷ðò äîå÷ íòå úååùå úåéúø÷åé úåéåðç ïåîä íò... íàä 

äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú? 
  

 øôñ úñðëä äîéé÷úä ùîà äáåè äòùá -úéáì øãäå øàô áåøá äøåú - øàåôîä ùøãîä
úéá úðåëùá ìåãâäå -ïâå ...äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä?  

  

 íéìùåøé øéòä æëøîá áàô úééðáá øìåã ïåéìî ùåìù òé÷ùäì äòöä äúìòåä ... íàä
äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú? 

  

  àùåð úà íéãìéäå íéøåää ìä÷ì äøéäáîä äùãç äëåøòú âéöî íéìùåøéá òãîä ïåàéæåî
úéáá úøåè÷ä éðîîñ -ùã÷îä ...îëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàää?  

  

 øéòá áåéáä úëøòî úà úåðùì äèéìçä íéìùåøé úééøéò ,äììëùìå äúåà âøãùì... íàä 
äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú? 

  

  úøáç"ãâà "ãòåîä ìåçá íéáøä íéø÷áîä úåùøì äãéîòä , ìúåëä ìà íðéç íéñåáåèåà
äøæçá åðîîå ...äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä? 

  

 ÷ðò íéòåùòù ïâ úåðáì äòöä äúìòåäíéëð íéãìéì ãçåéîá íéàúîä  . íéòåùòùä ïâá
éúåçéèáå éúåëéà ïåðëúå äáø äáùçî äò÷ùåä… äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä?  

  

 úéôñë äëéîú íéù÷áî úåãäéä ãâðë íéìòåôä íéðåâøà ... äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä
äîëå?  

  

 úéáù òá÷ð úéðåøéòä äééðáä úãòåá -õôåùé àìå ñøäéé ïùéä úñðëä ,ìòå óéðñ äðáé åéáâ 
äøùë àì ïåæî úøáç ìù… äîëå äæ íå÷îá óñë òé÷ùú íàä?  
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 8נספח 

  

, שכל ורגש, חומר ורוח. מאדהאדם היחיד והמציאות כולה הם מורכבים "
ובעקבות כך מתנהלים באדם מאבקים רבים בין , רגשות מנוגדים ועוד
ישנה דעה האומרת כי כדי שהאדם יוכל להתגבר על . הכוחות השונים שבו

אם אדם : לדוגמא. עליו לדכא כח אחד ולהשתמש באחר, מאבקיו אלה
-שות הקיימים בו ולפעול רק עלעליו לדכא את הרג, חושב כי השכל הוא הכח החשוב באדם

  .או להיפך, פי השכל הקר
היא אומרת כי אסור לנו לדכא ולמנוע שום כוח מכוחות החיים . אך לא כן דרכה של תורה

 יש -ואפילו המציאות החומרית. וממילא הכל מחויב ונצרך' את הכל יצר ה. ה"שנתן לנו הקב
יו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו רוחץ אדם פנ: ל"עד כדי שאמרו חז, בה קדושה וחיוב

 - בשביל קונו: "י שם"ומבאר רש). ב"ע', נ, שבת" (למענהו' כל פעל ה: "משום שנאמר
התפקיד המוטל עלינו הוא להשתמש בכל כוחות החיים שניתנו לנו לפי ..." לכבוד קונו 

  ..."המוטלת על האדם' זוהי עבודת ה, הצורך והתועלת
  

  ) הרב זאב קרוב/ דע מה שתשיב לעצמך (
 

 

y
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 שילוב מנצח

b מטרות הפעולה: 

 החניכים יצרו בחייהם את היחס הנכון בין חומר לרוח

 הקבוצה תקבל על עצמה החלטות מעשיות ליצירת השילוב הראוי בין חומר לרוח בקבוצה ובסניף

 

k הפעולה מבנה : 

 .בחינת מקומנו ביחס לקידוש החומר בחיינו הפרטיים. 1

 .ת הלכתיים הקשורים לקידוש החומר בחיי היומיוםלימוד מקורו. 2

 .חשיבה מעשית על קידוש החומר בחיי הכלל. 3

 

g מהלך הפעולה: 

 .בחינת מקומנו ביחס לקידוש החומר בחיינו הפרטיים. 1

זה אין " בחן את עצמך"ב. ( כל חניך ממלא באופן אישי וכנה ביחס לעצמו את השאלון-) 1נספח " (בחן את עצמך"

 ). שלו" ניקוד"כל אחד יכול להרגיש על עצמו מה מקומו ומה ה... ניקוד
 

|  BB L |  ביגלה / בשבת ניתן להקריא את השאלות בקול וכל חניך סופר לעצמו את הניקוד באמצעות פתקים

 .'וכו
 

 חניך בסיבוב הראשון כל". בחן את עצמך"המדריך מקריא את השאלות שב.  החניכים עומדים בשורה–" רצוי ומצוי"

מניח כל , בסיום השאלות. ביחס לכל משפט שמקריא המדריך" איך אני חושב שצריך להיות"פי -צועד קדימה על

איך אני נוהג "פי -צועד כל חניך על, בסיבוב השני. חניך חפץ שלו במקום אליו הגיע וחוזרים לשורה ההתחלתית

 ".כלל לעשות-בדרך

 

ן    דיו

 ?בחיים שלנו) מה שנמצא כעת(ובין המצוי ) שראוי להיותמה (האם יש פער בין הרצוי  

 ?ממה נובע פער זה 

 ?האם גם אנחנו קרועים בין החומר לרוח וקשה לנו למצוא את השילוב הנכון של שניהם 

 ?"קידוש החומר"האם זה פשוט להשתפר ב 

 

 .לימוד מקורות הלכתיים הקשורים לקידוש החומר בחיי היומיום. 2

תלויים על הקירות או מודבקים על פוליגל (מצולמים בגדול ) 2נספח (ת העוסקים ביחס לחומר בחדר פזורים מקורו

מציג סיפור / המדריך מקריא . החניכים מסתובבים בינהם וקוראים אותם במשך מספר דקות). מקופל בצורת אוהל

חניך שזיהה . נכוןשבמהלכו על החניכים לזהות בסדר היום של דני מעשים בהם לא נהג , )3נספח (על דני 

החניך הראשון שנעמד ליד המקור . רץ למקור שקשור בעיניו להתנהגות המדוברת, התנהגות לא ראויה של דני

 . מקבל סוכריה–) מומלץ שגם יאמר מה ההתנהגות הראויה במקרה כזה(המתאים והסביר את הנאמר 

 

קשה לנו לשמור על , בתרבות בה אנחנו חייםובייחוד , מתוקף היותנו בני אדם עם כוחות מנוגדים של חומר ורוח

אין לנו מקדש . אנחנו נעים בין ביטול החומר לגמרי לבין כניעה לחומר. האיזון הנכון ועל השילוב הראוי של כוחות אלו

 . וירושלים בבניינה שימחישו לנו וילמדו אותנו את סוד קידוש החומר
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יעזרו לנו לדעת מה היחס הנכון , דיעת ההלכות ולימוד התורהי. הוא הלימוד, השלב הראשון ליצירה מהפלונטר הזה

ומתוך ההתעדנות מהלימוד , מתוך המעשה לפי ההלכה. ומה ההתנהגות הראויה בכל מצב ביחס לחומר ולרוח שבו

 .ה גם לפעול נכון וגם לבנות את העמדה הנפשית והרוחנית הנכונה לחומר ולרוח"נצליח בעז, ומהמפגש עם תורה

 

 .ה מעשית על קידוש החומר בחיי הכללחשיב. 3

חברה . עלינו להקים חברה שחיה נכון את החומר והרוח. סוגיית החומר והרוח בחיי הפרט היא רק שלב אחד

. מתוך שהיא מכינה את עצמה לצורת החיים שירושלים מביאה לעולם, שנעשית ראויה למקדש ולירושלים השלימה

 .בתנועה, בסניף,  מתחילה בקבוצה שלנו–קיום חברה כזו 

ועליהם לכתוב כמה שיותר רעיונות כיצד באמצעות ) 4נספח  -או ציור של חפץ (יכים מקבלים חפץ כל מספר חנ

מה הם חושבים שהקבוצה יכולה לקבל על עצמה כדי להפוך . החפץ הם משפרים את היחס בין חומר לרוח בסניף

 .י לרוחניות גבוההאת הסניף למקום מכובד מבחינה חומרית שמהווה כלי ראו

 

, יש כל הזמן מעין רדיפה אחריו, כך בחומר-שדווקא היום כאשר יש לנו יכולות ואפשרויות רבות כל, יש לשים לב

ישנו ניסיון להשיג ...).מדיה משוכללת, צבעוני יותר( הם אלה שמקשים עלינו בעיקר -והפיתויים של הקידמה והשכלול

כאשר נשכיל ונבין להשתמש בפרופורציות הנכונות ... בכל גיל כמעט... יכותייותר א, יותר שווה, את היותר מתקדם

, "גבולות" זה לא שימוש בחומר ב-פרופורציות נכונות.  זה תלוי בעיקר ברצון האדם-וכפי שראינו,  כך ייטב-בחומר

 התורה התעצמה מערכת הפצת שיעורי,  לאורMP3 -מאז שיצא ה', לדוג. ( למטרות טובות ונעלות-אלא שימוש נכון

 ).בצורה אדירה גם באיכות וגם בכמות

ידי קידוש החומר בעולם -על',  ובכך להתקרב יותר לה-נוכל לתקן את מעשינו ומידותינו, ככל שיותר נרצה בטוב

 . במקום בו הוא בחר שנקדש את שמו-הזה

  

 :דוגמאות לרעיונות מעשיים
 

  .לשפץ את בית הכנסת בסניף 

  .וריםלעטוף יפה את כל הסיד 

  .לסדר ולעצב את הספריה התורנית בסניף 

, עם אוכל טוב, לערוך סעודה שלישית בסניף 

  .ושירים מתאימים, ברכות

  .לשמור על ניקיון הסניף וטיפוחו 

/ בלוח מודעות " אנשי קודש"לעשות פינת  

שבו כותבים החניכים ', עלון סניף וכו

בתורנות רעיונות כיצד אפשר להשתמש 

  .'קדם בעבודת הבחומר על מנת להת

 

 

 

"ùãå÷ ìù íìåòå ìåç ìù íìåò ùé.  

íäðéá øùôì ìåëé åðéà åúåðè÷á íãà,  

àíìåò íåøá íä íéãçàúî ê,  

íéùãå÷ä ùãå÷á"  

 
éàøä éøîàî" ãåîò ä400  
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םנ  י ח פ      ס
 1נספח 

 

  

 

 
 

ךב  ___     מ צ ע ת  א ן    ח

  

חיים סיפר .  מבתי הכנסת בסביבהבטיול השנתי נכנסנו להתפלל מנחה באחד
 ...בדיחה

1 .íø ìå÷á éú÷çö - éîöò úà øåöòì éúìåëé àì.  

2 .äçéãá íâ éúøôéñå è÷ùá éú÷çö...è÷ùá ìáà.  

3 .íé÷åçöá éúôúúùä àì ,øúåé è÷ù íå÷îì äãéöä éúææ.  

  

 ...החולצה שאני ממש אוהב התלכלכה באותו היום שהיא יצאה מהכביסה

1 .çì úåðìáñ éì ïéàáåù ñáëúú àéäù ãò úåë ,úàæ ìëá äúåà ùáìà.  

2 .íéî úö÷ íò íúëä úà ùèùèì äñðà.  

3 .é÷ð àì ãâá ùáìà àì ,ãáåëî àì äæ.  

  

באתי לברך ושמתי לב ... היה לנו ערב בישול אדיר בסניף שהסתיים מאוחר
 ...שיש הרבה בלאגן ולכלוך

1 .ïâàìáäå êåìëìä úåøîì êøáà.  

2 .áéáñî úö÷ úå÷ðì äñðàêøáàå é.  

3 .é÷ð àì íå÷îá êøáà àì ,êøáàå éøîâì ä÷ðà.  

  

 ...אם תתמהמה לא בטוח שיישאר משהו... הזמינו פיצה לסניף ואתה ממש רעב

1 .úåöéô øúåéù äîë çéååøäì éãë óçãàå õåøà.  

2 .éìéáùá íâ åäùî øàùð íà úåàøì úåæéøæá áø÷úà.  

3 .øàùð íà äàøàå úåðìáñá äëçà ,æäù éî úà ìàùàåíâ ìá÷ì øùôà íà ïéî.  

  

 , מצווה מערכת סטריאו משוכללת עם ווליום גבוה-אחי קיבל לבר
 ...הצהריים התחשק לך לשמוע בה מוזיקה-אחר

1 .ääåáâ éëä äîöåòá äòåøô ä÷éæåî íéùà , ïéá àì äæ éë äðùî àì äæ2ì 4 ,äìéìá øçåàî àìå.  

2 .íéùàääåáâ éëä äîöåòá äìéâø ä÷éæåî . 
3 .éæåî íéùàäìéâø äîöåòá äìéâø ä÷ ,ùòø íúñ úåùòì íòè ïéà. 
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 2נספח 
 

 

 

 

 

 

  

בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם"
 ושיחה בטלהקלות ראש כגון שחוק והיתול

  ..." ואין אוכלים ושותים בהם

 )'א סעיף א"ח סימן קנ"ע או"שו(
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  

  

מלבוש תלמיד חכם מלבוש נאה ונקי ואסור"
  ..."לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית

  
)'הלכה ט', פרק ה, ם הלכות דעות"רמב(

 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  

  

,"וקראת לשבת עונג"' ג' נאמר בישעיהו נח"
כל המענג את) "שבת קיח(ואמרו בגמרא 

דהיינו"... השת נותנין לו נחלה בלי מיצרים
ולענגו, נקיה) בגד(לקדשו ולכבדו בכסות 

  ...בעונג אכילה ושתיה
ובכל, וירבה בבשר ויין ותבשילין כפי יכולתו
משקיםמקום ומקום יענגוהו במאכלים וב

  ..."החשובים להם לעונג
  

 )'ב-'סימן רמב סעיף א, קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף(
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  
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אסור לאומרו--כל עניין שהוא מדברי קודש"
ואפילו אמרו, בבית המרחץ ובבית הכיסא

אלא אפילו, מרו בלבדוולא לא  .בלשון חול
,להרהר בליבו בדברי תורה בבית הכיסא

  ..." ובמקום הטינופת, ובבית המרחץ

 )'הלכה ד', פרק ג, ריאת שמעם הלכות ק"רמב(
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „

  

לא יאכל אדם פרוסה כביצה ואם אכל הרי "
  "זה גרגרן

לא ישתה כוסו בבת אחת ואם שתה הרי זה "
  ..."גרגרן

)'ח-'ע סעיף ז"ח סימן ק"ע או"שו(
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „

  

כבוד ועונגכל איש מישראל מחוייב ב"
ובכלל זה הוא שירחוץ פניו וידיו... שבת

ויחליף בגדיו בבגדים, בחמין בערב שבת
,ואפילו אם הוא נמצא לבדו בבית... נאים

כי אין המלבושים לכבוד, יחליף את בגדיו
  "הרואים אלא לכבוד השבת והחג

 
 )'סימן רמב סעיף ה, קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף(

 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „
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מרחיבים דעתו של אדם , כלים נאים, דירה נאה
  

)פרקי אבות(
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  

  

מצוות עשה מן התורה לשמוח בחג בבשר "
, ומצווה לשמח את הנשים בראוי להן... וביין
ואת הקטנים ... ינו בבגדים ותכשיטין נאיםדהי

  "מגדנות וממתקים, בקליות ואגוזים
  
  )'סעיף א' סימן תרסג, קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף(

 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  

  

   התנאה לפניו במצוות–" זה אלי ואנוהו"
 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  

  

כן צריך ליזהר מאד שלא לשמוע-על"...
שאין כוונתו בניגונו, אחרא-ממנגן דסטרא

רק בשביל ממון וכבוד, לשם שמים כלל
כי שמיעת קול נגינה שלו מזיק, והתפארות

שמיעת, וכן להיפך; ודת הבורא יתברךלעב
טוב לעבודת, קול נגינה ממנגן כשר והגון

  ". הבורא יתברך
 )סעיף א, נגינה, ליקוטי עצות לרבי נחמן מברסלב(

 

c o z b u [ m L f É T d j l O p î r s f t v „  
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 3נספח 
 

  
  

  קר פותח את העינייםודני קם בב

  אומר מודה אני ונוטל ידיים

  לוקח את הציצית וחולצה מהקומזיץ של אתמול

  ואת המכנסיים המשופשפות בחול

  שוטף פנים מגרגר קצת מים

  מסדר את המשקפיים, מסרק את הבלורית

  ,בדרך לבית הספר

   כדי בינתיים ליהנות  mp3-מוציא את ה

  ,של הזמר הכי מוערץושם מוזיקה 

  שמחלק לכולם חתימות 

   מלוכלכתכשהגיע לכיתה ראה שהיא

  ומבולגנת ממש

  , אבל כשהגיעו כולם

  .ה בלי לנקות ולארגן מחדשכ להתפלל כהתחילו

בצהריים הגיעו ההורים של משה עם חטיפים 

  ועוגה

  הולדת עם כל הכיתה-הם באו לחגוג לו יום

  דני נזכר שלא אכל כלום כל היום

, לקחת המון ממתקים, והרשה לעצמו להידחף

  .ליתר ביטחון, ועוד לשים בכיסים

  כשכולם סיימו את ההתנפלות על הממתקים

  . רק שלושה חברים-ו לאחל ברכות למשהנשאר

  דני פתאום קלט שזה ממש לא נעים

  שכך הם חגגו את יום ההולדת

  ,וקיבל על עצמו החלטה נהדרת

  מעכשיו הוא לא אוכל מאכלים משובחים

ואפילו כשיש , גם לא בשבת ובחג כשאמא מכינה

  .אורחים

  זה הזכיר לו גם שמזמן הוא לא מבין

  . את הבגדיםלמה לקראת שבת מחליפים

  אני מתקדש מבפנים וזה מספיק והותר

  לשבתועל העיסוק החומרי של ביגוד חדש 

  .הוא ממש מוותר

  , כשהגיע הביתה

  שאל אותו אבא מה הוא רוצה לחג המתקרב

  לאמא הוא קנה תכשיט 

  .ולדני רצה לקנות ממתק שהוא אוהב

  ,דני אמר בנחרצות שלא צריך

  וזה סתם ביזבוז כספים

  .להיות רוחני ולא קשור לדברים חומרייםוהחג צריך 

  "מנחה"דני רץ לבית הכנסת להספיק ל

  ץ נזכר באיזו בדיחה"ובחזרת הש

  ,דני לא יכל להתאפק וגם פחד שישכח

  .אז הוא סיפר מהר את הבדיחה ליפתח

  ,יפתח התגלגל מצחוק וגם דני צחק ללא הפסקה

  ".טוב שסיפרתי אותה, אכן בדיחה מוצלחת"

  פגש דני את המדריך של הקבוצהבסוף התפילה 

  : שביקש ממנו בקשה קצת מוזרה

  ,בחודש נושא השנה

  התוכן הוא החשוב יותר והוא העיקר

  גם היום ומחר, לא רק בעבר" קדש את החומר"ל

  ,לכן עד הפעולה הבאה

  אני מבקש מכל חניך לבצע משימה

  לקחת יום פשוט ורגיל אחד

  ולהתבונן במעשיכם לבד לבד

   האם היא נכונה-ר והתנהגותולבחון כל דב

  .כיצד אני יכול להתקדם במעשה ובמחשבה

ח
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 4 נספח
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     העשרה  
  

 
 

 

אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי , בראשית מטעו של העם הזה"
, אותהפר-הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות בטומאתה

' ישמור את דרך ד"נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר 
שבאה מכח ההכרה הברורה , זוהי השאיפה". לעשות צדקה ומשפט

להוציא את האנושיות , והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה
מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה לחיי חופש 

ולהצליח בזה את כל , ]נבואה[ האלוקית באור האידאה, מלאי הוד ועדן
  .האדם כולו

שציבור זה יהיה בעל מדינה , למילואה של שאיפה זו צריך דוקא
, ברום התרבות האנושית, פוליטית וסוציאלית וכסא ממלכה לאומית

והאידאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה , "עם חכם ונבון וגוי גדול"
  . חייה-ומחיה את העם ואת הארץ במאור

-חסידים ונזירים ואנשי, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, למען דעת
מתוקנים , כי גם עמים שלמים, חיים באור האידאה האלוקית, קודש

הכוללים , עמים שלמים, ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והישוב המדיני
מן רום האינטילגנציה , בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות

, עד המערכות הרחבות, המשכלת והקדושה, הפרושית, האמנותית
, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, הפוליטיות והאקונומיות, הסוציאליות

  ".אפילו היותר נמוך ומגושם
  ל"ה קוק זצ"הראי
  ד"עמוד ק, אורות

 

, כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם"
כי לא להם חלק , שום פגם וקלקול כלל למעלה

 שיהו יכולים לנגע שם, ושורש בעולמות העליונים
רק שבחטאינו נתמעט ותש . כלל במעשיהם

טמאו ' את מקדש ה, כביכול כח גבורה של מעלה
ידי כך היה להם כח -ועל, כביכול המקדש העליון

, לנבוכדנאצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה
ל "כמו שאמרו רז, המכוון נגד המקדש של מעלה

הרי כי . קחא טחינא טחינת) מג, איכה רבתי א(
 ".בו רק נוה מטהעוונותינו החרי

 
 'פרק ד' שער א, "נפש החיים", ין' חיים מוולוז'ר
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 åðúåà äååöî äøåúä
 úåçåëä ìë úà ÷éîòäì

íééùôðä , ìë úà çúôì
úåðåøùëä , óà ìò øúååì àì

äðåëú , äöîàì àìà
äììëùìå . ìë éãé ìò ÷ø éë

 íãà ìåëé íìåë íéøåùéëä
ä úà ãåáòì 'úåîìùá. 

 

  

úéá -íìåò ìù åéåð ùã÷îä / èéìù ãîìî êåøá ïîìæ áøä"à  
  

  

àìîá úå÷ñåòä úåùøôä úà äøåúá íéàøå÷ åðà øùàëïëùîä úë , äøåúä ìù äñçé ìò íéãîåì åððä

úåðîåàì ,éåðì ,éôåéì. úáùçîä úëàìî ìù úéèúñàä äøåöì ìåãâ êøò úðúåð äøåúäù úòãì íéçëåð åððä

øåéöä ìù ,äâéøàä .úøàôúìå ãåáëì úåéäì íéëéøö äðåäëä éãâá . äéåùò úåéäì äëéøö áäæä úøåðî

äàìôð úåîìùá ,íéçøôå íéøåúôë . ïåøàä ïëåíéáåøëäå.  

 úéîãúä äéìàî úéçãð äøåúá ïëùîä úåéùøô êåúî

 íìåòá íöîèöäì íãàä úà úðååëî äøåúä åìéàë úéòèåîä

èùôåî éðçåø , úååöîáå äøåúá ÷åñòì íãàä ìù åãåòéé ìëùå

íééðåöéç íéøçà íéîåçúì ìåæôì éìá , íéùåçä úà çúôì éìá

úåðîåàä ìù íé÷åîòä íééòáèä ,éôåéä ,ïåéîãä ,èúñàää÷é.  

øáãä ïë àì .àáøãà , ìë úà ÷éîòäì åðúåà äååöî äøåúä

íééùôðä úåçåëä ,úåðåøùëä ìë úà çúôì , óà ìò øúååì àì

äðåëú ,äììëùìå äöîàì àìà . íéøåùéëä ìë éãé ìò ÷ø éë

ä úà ãåáòì íãà ìåëé íìåë 'úåîìùá" .åäåðàå éìà äæ "- 

"úååöîá åéðôì äàðúä."  

éá ùåã÷ä íå÷îá à÷ååã äðäøúå ,úéáá ìàøùéá äðéëùä úàøùä íå÷î-ùã÷îä ,íéùãå÷ä ùãå÷á , êéøö íù

åéìëå ùã÷îä úà úåðáì úðî ìò éúåðîåàä ïåøùëä ìëá ùîúùäì ,íúøàôúå íééôåé ìëá.  

úéá - àø÷ð ùã÷îä"íìåò ìù åéåð ."á÷ä"úéá úåðáì úéììë äàøåäá ÷ôúñî åðéà ä-äôé ùã÷î , øàåôî

íìùåîå ,ð íìåò ìù åðåáéø àìàãçéá ìëä äàøéé ãöéëå éìë ìë úåùòì ãöéë úèøåôî úé÷åìà úéðëú ïúå .

úéá -ïåéìò é÷åìà éôåé ìòá úåéäì êéøö ùã÷îä . åðáø äùîù äî éô ìò úåéäì êéøö åá äùòðù äî ìë

øäá äàÀøÈä" .øäá äÆàÀøÈî äúà øùà íúéðáúá äùòå äàøå) "äë úåîù ,î" .( øùà åèôùîë ïëùîä úà úåî÷äå

 ÈúéÅàÀøÈäøäá) "åë úåîù ,ì.(  

øîåà éåä ,éðéñ øäì íéîåøîì äìò äùî øùàë ,ùåã÷ä-êåøá -äìòî ìù ùã÷îä úà åì äàøä àåä , äåéöå

äèî ìù ùã÷îä úà åúîâåãë úåðáì åúåà .éôåéä ,øãää ,úéá ìù úøàôúäå éåðä - íéîåøîá íãåñé ùã÷îä

íéðåéìòä.  

ìåàùì êúòãá äìåò àîù :á ÷åñéòäù ùåùçì íå÷î ïéà íàäíééðçåøä úåðåéòøá íåâôé éðåöéçä éôåé , íåøâé

éðåöéç úåéäì íãàì ,úéá ìù äðåéìòä úåòîùîá ÷éîòäì íå÷îáå-äøåù äðéëùä åáù ùã÷îä , íãà ÷åñòé

éðåöéçä äàøîá ,íééôåéá íéàìôðä íéàðä íéìëä úà úåàøì ù÷áé àåä ùã÷îá äðéëùä éðô úà úåàøì íå÷îáùå.  

ø øøåòúäì úåìåìò åìàë úåìàùúéáù íéîéäî åð÷çøúðå åðúîãà ìòî åð÷çøúðù éðôî ÷ - äéä ùã÷îä

íéé÷ ,úéáù ïîæá éë-äðéëùä åá äúøùå íéé÷ äéä ùã÷îä ,áìä ìë úà äàìî äðåîàä , äðéëùä úàøùä

íééùôðä íéùåçä ìëá úùâøåî äúéä ùã÷îá ,úåéîéðôä ïéáå úåéðåöéçä ïéá ãåâéð æà äéä àì , úåøåàä ïéá

íéìëä ïéáå ,ä àìàúøçà áåùçì øùôà äéä àìå íééùôðä úåçåëä ìë ïéá äàìî äéðåîø , úìåãâù àìà

íéìëä úøàôú ìëá òéôåú äðéëùä ìù äòôåää .ïáøåçä øçàì ÷ø ,úåìâáå , ïéáì çåøä ïéá ãåâéð øöåð

íéìëä ,úåéîéðôä ïéáì úåéðåöéçä ïéá .úåìâä ìù éðìåç áöî åäæ . ïéðá ïîæá äîåàä ìù àéøáä áöîá ïë àì

áúé -ùã÷îä.  

íéôöî åðà äæì , äàìôð äéðåîøäá úåçåëä ìë åãçàúé åãé ìòå åá øùà åðéîéá äøäîá ùã÷îä ïéðáì

íìåò ìù åéåðá äìâúú äðéëùäå.  
  

)øúàä êåúî :www.yeshiva.org.il(

  



 

 
91

  
  

  
éôåéå äøåú / øðéáà áøä  

  

äìàù  

àøùé íòî úùøåã äøåúä íéøîåçîå áäæ éìëå óñë éìëî øàåôî ùã÷î úéá úåðáì ì

ãåàî íéôéå íéçáåùî .æç éøåàéú íâ"úéá ìò ì-ãåàî äôé ïééðá íéøàúî ùã÷îä .

äù÷ äøåàëì ,æç úåëøãäå äøåúä éøä"úåéøîåçä úà ãçåéîá úåããåòî ïðéà ì , åîë

äðùîä" :äøåú ìù äëøã àéä êë ,ìëàú çìîá úô) "...ã å úåáà .(  

 íàä÷éæî åðéà àåä ùã÷îá åîë äðåéìò äùåã÷ì øùå÷î øîåç øùàëù øîåì äéäé ïåëð ,

 øôñá øàåúîù éôë'äéàøä éøîàî 'æ äãâà äðç øá øá äáø úåãâàá'- éùà åúåà ìò 

åì ä÷éæî äðéà øîåçá úå÷ñòúääù ùåã÷ , åúåàî ãåîìì íäì ïéà íòä éèåùô åìéàå

ïåéìò ùåã÷?  

  

äáåùú  

ôåéä ïéá äøéúñ íåù ïéàäùåã÷ä ïéáì é ,éäåìà øå÷îî íäéðù . ÷åñôä ìò" ïçä ø÷ù

ä úàøé äùà éôåéä ìáäå 'ììäúú àéä) "ì àì éìùî( ,øâä øéáñî"à , ìáä àåä éôåéäù

 íéîù úàøéì øùå÷î åðéà àåä øùàë)åäéìà ìå÷ ,ì úåà àöéå' .( ÷úåðî àåä øùàë

äùåã÷ì ãâåðîå ,õòåøì êôäð àåä äæë äø÷îá" .ðåùå êøãá êìäîä åúðùîî ÷ñåôå ä

øîåàå :äæ øéð äàð äîå äæ ïìéà äàð äî ,åùôðá áééçúî åìéàë áåúëä åéìò äìòî "

)æ â úåáà( ,äøåúä íò åìù øù÷ä úà ÷éñôä àåäù éðôî , éáö áøä åðéáø øéáñäù åîë

 åøîàîá äãåäé"ïìéà ìù åéåð) "á ìàøùé úåáéúðì ,îò 'ãî÷( ,íìåòäù åîë äæ- äæä

åòäå øåãæåøôì äîåãíì- ïéì÷øèì àáä)åè ã úåáà( , ïî ÷úåðî äæä íìåòä øùàëå

íìåòä-éìéìù êøò ìá÷î àåä æà àáä .íìåòä øåà øùàë êà-äæä íìåòá øéàî àáä ,

äìòúî úåéøîåçä íâ .úéá ïëì- àø÷ð ùã÷îä'íìåò ìù åéåð ')à ãð íéçáæ( , ú÷ñôä éìá

 íù äøåùù äðéëùä ïî úåéðåéçä)íù ìàøùé úåáéúðì.( 

  

)ð ìàùîò øðéáà áøä à' 83" éôåéå äøåú"(  
  

z w h t r q p b s n o m y l u g v k f d x a c T 
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 שער השמים



 

 
93

 "וזהו שער השמים"

b מטרות הפעולה: 

 .ה בעולם"ונוכחות הקב, החניכים יראו בירושלים את העדות לקשר הקיים בין שמים לארץ

 

k הפעולה מבנה : 

 ה לעולם"לבין הקשר של הקב, הבהרת ההבדל בין הקשר של כל יוצר ליצירתו. 1

  אברהם אבינו מגלה שיש אדון לבירה–לימוד . 2

 "שער השמים"הכרת שמה של ירושלים . 3

 המחשה כיצד ירושלים והמקדש שימרו בעולם את התובנה שיש קשר בין שמים וארץ. 4

 

g מהלך הפעולה: 

 ה לעולם"לבין הקשר של הקב, הבהרת ההבדל בין הקשר של כל יוצר ליצירתו. 1

ביחס , על השאלות הבאותעליו למצוא את בן זוגו ולענות . המהווה חלק אחד מזוג) 1נספח (כל חניך מקבל ציור 

 .לזוג שלהם

 ?מה הקשר בין חלקי הזוג 

 ? מה היחס בין היוצר ליצירה-לאחר סיום היצירה  

 ?האם היצירה תלויה ביוצר 

 ? יצירה האם יש לזה השפעה על ה–חלה היוצר ויצא לפנסיה , מספר שנים לאחר סיום היצירה 

 

 .עורכים סבב קצר בין החניכים לקבלת תשובות על מערכת היחסים בין היוצר ליצירה בזוג שלהם

אבל לא , שזקוק להשקיה(הבניין ואפילו הפרח , הבגד, השולחן. עומדת בפני עצמה, לאחר גמר העבודה, כל יצירה

 .יישויות נפרדות לגמריהאומן והיצירה הן שתי .  אינן תלויות ביוצר-) בהכרח מגנן זה או אחר

 

 ). 2נספח (ה והעולם " הקב–פורסים המחשה של יוצר ויצירה נוספים 

 
ן    דיו

 ?כמו בין הנגר לשולחן)  חוסר קשר–או (קיים אותו קשר , העולם, ה ליצירתו"האם גם בין הקב 

מנהל את " טבע"ה, אין סיבה והשגחה לדברים שקורים, יש החושבים וחיים כאילו העולם הוא דבר מקרי 

לגבי העולם , לנו ברור וידוע שבניגוד ליצירות האחרות שראינו שהן מתקיימות ללא תלות ביוצר, אולם. העולם

ע מנהיג את "אלא רבש, לא הטבע מנהיג את העולם. המתמדת' ואין קיום לעולם בלי השגחת ה, אין זה כך

 .העולם בדרך הטבע

 

 ) .3נספח (מתוך ספר הכוזרי " עזב אלוקים את הארץ"ת הפילוסופים ניתן ללמוד את טענ, בקבוצות רציניות

 

  אברהם אבינו מגלה שיש אדון לבירה-לימוד. 2

ואם אפשר גם סולם עם , מקל, זקן(והמדריך מתחפש בינתיים ליעקב אבינו ) 4נספח (נותנים לחניכים כתב חידה 

 ...).מלאכים

 :נו שמגיע עייף לאחר שברח מעשו ומחפש מקום לישוןמציג המדריך את יעקב אבי, כשהחניכים מסיימים

 ?מי אתם. אני יעקב, שלום ילדים
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 ?מה אתם עושים. איזה חמודים

בדרך כלל עשו היה רץ . גם אני הייתי פותר כתבי חידה יחד עם עשו כשהיינו ילדים. איזה יופי? פותרים כתב חידה

מה שמשנה . אבל מה זה משנה עכשיו, טוב.  החידהראשון עם הפתרון ומספר לאבא כאילו רק הוא פתר את כתב

 ...נראה לי שאני אלך לישון קצת. בורח מעשו ועייף מאוד, זה שאני בדרך לחרן

 ?זה מעניין? מה המדריך שלכם נתן לכם? מה כתוב לכם בחידה הזו, תגידו

 :הצגהוחוזרים ל, )4נספח (בעולם ' מקריאים את המדרש על אברהם אבינו שמגלה את מציאות ה

 

הוא הבין שלמרות שאנחנו ". שיש אדון לבירה"זה סבא שלי והוא באמת גילה , כן. סבא אברהם, אברהם אבינו, אה

 זה בעצם מעשיו של –גם מה שנראה לנו טבעי . הוא קיים והוא מנהל את העולם, לא רואים את אלוקים כל היום

נראה לי שאנחנו יותר מידי . לי מבין וזוכר את זהאני לא כל כך בטוח שהדור ש, אבל מה אני אגיד לכם. ה"הקב

הלוואי והיה מקום בעולם שבו היינו רואים ומרגישים כל . רגילים לטבע ואין סיכוי שנחזור להיות בקשר כזה עם אלוקים

לי אולי גם א... אני הולך לישון אולי אני אחלום על מקום כזה... ה נוכח בעולם ומכתיב את סדר העניינים"הזמן שהקב

 ...יציץ בעל הבירה

 

 "שער השמים "–הכרת שמה של ירושלים . 3

 :וממשיך בהצגה). 5נספח (ומקריא את הפסוקים מספר בראשית המתארים את חלום יעקב " מתעורר"המדריך 

אלוקים ". שער השמים"קוראים למקום הזה . ברורה' מקום בו מציאות ה. נראה לי שמצאתי את המקום שחיפשתי

איזו ? "שער השמים"אתם יודעים איפה . גיליתי אותו שוב" שער השמים"דווקא ב.  הזמן ואני לא ידעתיהיה איתי כל

 .איזה ילדים חכמים! נכון ירושלים? "שער השמים"עיר נקראת גם 

בואו נעשה יחד כמה משחקים שימחישו לנו איך ירושלים ! ?אתם לא מבינים מה הקשר בין ירושלים לשער השמים

 ...מים וארץמחברת בין ש

 ...)כאן מסתיימת ההצגה(

 

 המחשה כיצד ירושלים משמרת בעולם את התובנה של קשר בין שמים וארץ. 4

 ):6המקור המתאר את הניסים בנספח (עורכים תחרויות בין חניכים הממחישות ניסים שהיו בבית המקדש 

 .מי מצליח להכניס ראשון קופסה גדולה לתוך קופסה קטנה

, לנשוף(בלי לגעת בו , כאשר חניך שני מנסה למנוע ממנו,  שניות10להדליק נר ולשמור עליו דולק חניך אחד צריך 

 ).'לעשות רוח עם דפים וכו

על כל קבוצה להסתדר בשורה .  כל חניך מקבל קופסא של מוצר שיש עליו תאריך תפוגה–תחרות בין שתי קבוצות 

בקבוצות אנרגטיות אפשר לשכלל את . (ציא מילה מהפהמהתאריך המוקדם ביותר ועד המאוחר ביותר מבלי להו

 ). כל החניכים עומדים על ספסלים ועליהם להסתדר מבלי לדבר ומבלי לגעת ברצפה–התחרות 

המדריך מוציא כסא אחר .  כל קבוצה מסתדרת במעגל כשהחניכים עומדים על הכסאות–תחרות בין שתי קבוצות 

הקבוצה שהכי הרבה חניכים הצליחו .  להצטמצם על הכסאות שנותרועל החניכים. כסא בכל פעם מקבוצה אחרת

 . ניצחה–להישאר על הכסא האחרון 

 

ן    דיו

 ? למה לא מצליחים להכניס קופסה קטנה לגדולה 

 ?למה נר כבה ברוח 

 ?האם יכול להיות מאכל שלא מתקלקל לעולם? למה יש תאריך תפוגה למאכלים ומוצרים 

 ?ליחים לעמוד נורמלי במקום קטן ומוגבללמה הרבה אנשים לא מצ 
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שנדע , שיהיה לנו סדר. עלינו כדי שנוכל לחיות' הטבע הזה הוא מחסד ה. על פי הטבע דברים רבים לא אפשריים

 לא –ופעם תחליף את הצבע של מה שנוגע בה , ופעם תקרר, אם פעם אש תחמם(מה יוצר מה ומה גורם למה 

החוקיות עוזרת לנו להתנהל ...). יקפאו או יהפכו למיץ,  ירתחו-נשים על האש לא נדע האם המים ש. נצליח לבשל

והוא זה שגורם לאש . ה נמצא ומחייה את העולם בכל רגע נתון"אך היא גם גורמת לנו לשכוח שהקב, בחיי היום יום

 .ים נסתרלפעמים גלוי ולפעמ. הכל הוא נס.  זה אותו דבר אם האש תקרר–ומבחינתו , לחמם בכל פעם מחדש

 

 :'עמוד כח' שיחה ב,  שיחות לחודש אלול–וכדברי הרב נבנצאל 

 ?בבריאה על פי חוקי טבע קבועים' מדוע פועל ה"

בלי . ה בעולמו היא חסד עצום שעושה עמנו הבורא"החוקיות שטבע הקב, ראשית: התשובה לכך היא כפולה

או שמא ? ים מים על ידי ששמים אותם במקררהיינו מתלבטים כל בוקר מחדש האם היום מחממ, החוקיות הקבועה

 .באותו יום' והיינו צריכים לשאול בכל יום את הנביא מה רצון ה? על הכיריים

 .ושברצונו יכול הכל להשתנות,  ולא כדי שנשכח שהוא יוצר הטבע וחוקיו–כדי להקל עלינו , את הטבע' לכן יצר ה

ולהעמידנו בניסיון כאילו העולם מתנהל , מעיננו' שגחת הלהסתיר את ה: יש לחוקי הטבע תפקיד נוסף, כמו כן

 ". לבדו

 

, ותובנות אלו, אורח חיים כזה. ה מנהיג גם את הטבע"שהקב" תזכורות"הניסים שהיו במקדש דרך קבע היוו לנו 

כפי . גם מחוץ למקדש, ה נוכח בעולם ומנהיג את הטבע"והם זכרו שהקב, השפיעו על תפיסתם של גדולי ישראל

 :תבטא בסיפור הבאשמ

 

בכל ערב שבת היו ממלאים את המנורה . בביתו של רבי חנינא בן דוסא הייתה מנורת שבת ובה הדליקו נרות שמן

הנרות היו דולקים במשך שעות רבות והאירו את ביתו של הרב בליל . מכניסים פתילות דקות ומדליקים, בשמן

 .השבת

הרב . בן דוסא את נרות השבת וברכה את ברכת הנרותחנינא ' פעם אחת בערב שבת הדליקה בתו של ר

 .במקום להיות שמחה לכבוד השבת, התכונן ללכת לבית הכנסת ולהפתעתו הוא ראה את בתו עצובה

 :שאל אותה רבי חנינא

 '! צריך לשמוח-שבת היום ? מדוע את עצובה'

 :ענתה לו בתו

עכשיו ראיתי שבמקום להכניס . כבר קרבה השבתהכנתי את הנרות ומיהרתי מאוד כי ! איזו טעות עשיתי! אבא'

 '!הנרות הללו לא ידלקו ולא יהיה אור בשבת!  הכנסתי חומץ-שמן לתוך המנורה 

 :רבי חנינא ניחם את בתו העצובה ואמר

 '.ה ושניהם יעשו רצונו"את השמן וגם את החומץ ברא הקב. מי שאמר לשמן שידלוק יאמר לחומץ לדלוק. אל תדאגי'

 ! החומץ דלק כל השבת-חנינא ' כפי שאמר ר. נסואכן קרה 

 )'עמוד א' על פי הגמרא בתענית דף כה(

 

 

  נקודות למחשבה 
 ?ה אכן כל כך ברור ומוחשי"ביננו לבין הקב, האם היום הקשר בין שמים וארץ 

 ?"מחדש בכל יום מעשה בראשית"ה בתוך הטבע והיותו "האם היום ברורה לנו נוכחותו של הקב 
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חנ   פ םס      י
 1 נספח
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  קבלן-בניין-

  צייר-ציור-

  נגר-שולחן-

  צורף-שרשרת-

  במאי -סרט-

  חייט-בגד-

  מכונאי-מכונית-

  אופה-לחם-

  סופר-ספר-

  
  

 2נספח 

  עולם-'ה

 

  

A 
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 3נספח 
 

 

 
לקים על שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר אתי נגד טענותיהם של החו: פתיחה

דתנו מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות אחרות ומבין המינים מבני 
ישראל ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה טענות שטען החבר לפני כארבע מאות 
שנה בפני מלך הכוזרים טענות אשר על פיהן קבל המלך את דת היהודים כמו 

ם מלך זה מספר שם נשנה אליו חלום שהדבר מפורסם וכמו שהזכר בספרי דברי הימי
אחד פעמים רבות בחלומו והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו כונתך רצויה בעיני 
האלוה אבל מעשך אינו רצוי והמלך היה זהיר מאד במצוות דת הכוזרים עד שהוא 
עצמו היה משמש בהיכל אשר להם ומקריב קרבנות בלב שלם אולם עם כל אשר 

 ההן היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו כונתך הוסיף לשמר את המצוות
רצויה אבל מעשך אינו רצוי דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרש ולחקר בדבר 
האמונות והדעות וסוף דבר התיהד הוא ועם רב מן הכוזרים אתו והנה רבות מטענות 

ב את החבר היו לי לקרת רוח בהיותן מסכימות עם דעתי ואמר ראוי הדבר כי אכת
הטענות ההן כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו מספרים כי משנגלה לו למלך הכוזרים 
בחלום כי כונתו רצויה בעיני האלוה אך מעשהו אינו רצוי ואף נצטוה בחלומו זה 
לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו 

 : להאמנתו
 
 
 

מרומם מעל '  אין לפניו לא רצון ולא שנאה כי הוא יתהאלוה: אמר לו הפילוסוף) א(
כל רצון וכונה שהרי הכונה מורה על היות המכון חפץ בדבר החסר לו ורק בבוא 
חפצו יגיע לשלמות וכל עוד לא יבוא זה החסרון בעינו עומד וכן מרומם הוא האלוה 

ם בידיעת לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים כי הפרטים משתנים מרגע לרגע אול
האלוה לא יתכן כל שנוי נמצא שאין האלוה מכיר אותך ועל אחת כמה וכמה אינו 
יודע כונתך ומעשיך וכל שכן אינו שומע תפלתך ולא רואה תנועותיך ואם אמנם 
יאמרו הפילוסופים כי האלוה בראך אין מאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה כי 

אך הנברא לא בכונה מאת האלוה האלוה הוא אמנם עלת העלות בהתהוות כל נברא 
נתהוה ומעולם לא ברא האלוה אדם כי העולם קדמון ומאז מעולם נולד כל אדם 
מאדם שקדם לו והרכבו בו צורות ותכונות מזגיות ומדות מאביו ומאמו ומשאר קרוביו 
ואיכיות התלויות באקלים ובארץ המולדת במזונות ובמים ובכחות הגלגלים וקבוצות 

לות כפי מעמדם במערכה והכל מעם הסבה הראשונה אך לא מתוך הכוכבים והמז
כונה אשר לה כי אם על דרך האצילות מן הסבה הראשונה נאצלה סבה שניה ומזו 
נאצלו הסבות השלישיות והרביעיות וכך נתחיבו כל הסבות והמסובבים וכך נשתלשלו 

ה קדמונית כמו שאתה מוצא אותם לפניך וחיוב זה קדמון הוא כשם שהסבה הראשונ
היא ואין ראשית לה והנה לכל אחד מאישי העולם יש סבות המביאות אותו לידי 
שלמותו מי שקדמו לו כל סבותיו אלו נעשה שלם ומי שלא קדמו לו כלן נשאר חסר 
בן כוש למשל לא הספיקה לו הכנתו הטבעית כי אם לקבלת הצורה האנושית והדבור 

 לו תכונות על פיהן תהיינה לו המעלות בתכלית החסרון וכנגדו הפילוסוף הוכנו
המזגיות והמוסריות השכליות והמעשיות ולא יחסר מאומה מן השלמות אבל גם 
הפילוסוף אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה כי אם בכח ולשם הוצאתן אל הפעל 
 זקוק הוא ללמוד ולאמון עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה אם לשלמות או לחסרון או 
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ינים רבות מספר והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי הנקרא בשם השכל למדרגות ב

הפועל בו יתחבר השכל הנפעל של האדם התחברות של התמזגות עד אשר יראה האדם 
ההוא את עצמו כאלו הוא הוא השכל הפועל ואין ביניהם כל הפרש אותה שעה יגיעו 

רק את המעשים השלמים כליו רצוני לומר אבריו של האיש ההוא למדרגה בה יעשו 
ביותר בזמנים הנכונים ביותר ובדרכים הטובות ביותר וכאלו נעשו אבריו כלים לשכל 
הפועל לא לשכל ההיולי הנפעל בו היה משתמש לפי כן עת היה מבקש את הדרך 
הנכונה ומוצאה פעמים אחדות ופעמים רבות לא הגיע אליה ואלו עתה מוצאה הוא 

מה שהאדם השלם מקוה להגיע אליו אחרי אשר תטהר תמיד מדרגה זו היא תכלית 
נפשו מן הספקות ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמתתם ככה תעשה הנפש דומה למלאך 
ותמצא במדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני הנבדל מן הגוף הלא היא מדרגת השכל 
הפועל הוא המלאך אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך הממנה על גלגל הירח 

אכים הם שכלים נבדלים מן החמר קדמונים כסבה הראשונה ולא ייראו כליון לעולם והמל
ובהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל לא יחוש האדם לכליון גופו ולכליון כליו 
ומשעה שהגיע להתאחדות זו תזכה נפשו לאשר בעודנו בחיים שכן נכנס בחברתם של 

כי הוא והם וכל אשר עלו למדרגתם היו הרמס ואסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו 
לאחד עם השכל הפועל וזה הוא אשר יכנה על דרך העברה או קרוב רצון אלהים 
דרשהו אפוא בקש לךידיעת דברים על אמתתם למען יהיה שכלך אתה פועל לא נפעל 
ותדבק בדרך הישרים במדות ובמעשים כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת ויעוררוך 

להדמות לשכל הפועל ההוא אז תעלינה בידך מדות ההסתפקות והענוה לדבק בעיון ו
והכניעה וכל מדה טובה ואתן הערצת הסבה הראשונה שתעריצנה לא למען תחוננך רצון 
ותסיר מעליך קצפה כי אם למען תוכל להדמות לשכל הפועל לבחר תמיד באמת לתת 

מת כי כל אלה הם לכל דבר את תאריו הראויים לו ולראות כל דבר כמו שהוא בא
מתכונות השכל וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת אל תחוש באיזה מין ממיני 
העבודה אתה עובד לאלוה או איך תתפלל ואיך תשבח באיזה דבור ובאיזו לשון ובאילו 
מעשים ואם תרצה בדה לך דת לשם העבודה וההערצה והשבוח ולמען התנהגותך אתה 

 ארצך בהן אם מקבל אתה עליהם או קח לך לדת את במדות טובות והנהגת ביתך ובני
אחת החקות השכליות שהנחו על ידי הפילוסופים בחבוריהם ושים מגמתך וכונתך זכוך 
נפשך כללו של דבר אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמתתם בקש לך 

 אומרת זך הלב ככל אשר תוכל ואז תגיע אל מבקשך שהוא ההדבקות ברוחני ההוא זאת
בשכל הפועל ואז יתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודעך תעלומות על ידי חלומות 

 : אמתיים וציורי דמיון נכונים
 

רואה אני דבריך נכוחים אבל אינם נאותים למה שאני מבקש שהרי : אמר לו הכוזרי) ב(
כי מעשי יודע אני כי נפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה ובכל זאת הלא הגד לי 

אינו רצוי אם כי כונתי רצויה יש אפוא בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו לא מצד 
כונת עושהו כי אם לא כן מה לנוצרים ולמסלימים אשר חלקו ביניהם את העולם 
המישב נלחמים זה בזה אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כונה זכה ונהג 

מגמה להרג את חברו בהאמינו כי יש בזה נזירות ופרישות וצם והתפלל ויצא למערכה ב
צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה ובהלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו 

 : יזכה לגן עדן והלא הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל
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 4נספח 

 

 

 שמעי בת ו ראי והט י , יצחק פתח'ר""

 ,תהלים(בית אביך אזנך ושכחי עמ ך ו 
 משל לאחד שהיה עובר ממקום )מה יא

 , אמר,למקום וראה בירה אחת דולקת
 הציץ ?תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג

 אני הוא ,עליו בעל הבירה אמר לו

 כך לפי שהיה אברהם .בעל הבירה

 . תאמר העולם בלא מנהיג,אבינו אומר
 ,הציץ עליו הקדוש ברוך הוא אמר לו

 ".םאני הוא בעל העול
 

 בראשית רבה לפרשת לך לך
 

 

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

  ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

 
לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו : אמר הפילוסוף) ג(

 :  בעבודתם אל השכלשהרי שניהם מכונים
 
וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה : אמר הכוזרי) ד(

המאמינים כי העולם נברא ובששה ימים נברא והאומרים כי הסבה הראשונה מדברת עם 
איש מבני אדם ואלו הם הפילוסופים ירוממוה מעל לידיעת הפרטים ועוד לפי מעשיהם של 

ם ולפי ידיעותיהם לפי דרשם את האמת ולפי רב השתדלותם בזה מן הראוי היה הפילוסופי
כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם הואיל והם רק הם הדבקים הרוחניים וכי 
יספר עליהם כי נעשו על ידיהם נסים ונפלאות ומופתים ואנחנו מוצאים את החלומות 

בזכוך נפשו והפוכו של דבר מוצאים אנו אצל האמתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא 
מי שמשתדל במדע ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין הענין האלוהי ובין הנפשות 

 : שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף
 מאמר ראשון/ הכוזרי 
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 :פתרון כתב החידה

 

"ø 'çúô ÷çöé , Àêé Äá Èà úé Åáe Àê Ån Çò é Äç Àë ÄLÀå ÀêÅð Àæ Èà é Äh ÇäÀå é Äà Àøe ú Çá é Äò Àî ÄL)íéìäú ,àé äî ( äéäù ãçàì ìùî
íå÷îî øáåòú÷ìåã úçà äøéá äàøå íå÷îì  ,øîà ,âéäðî àìá åæä äøéáäù øîàú ? ìòá åéìò õéöä

åì øîà äøéáä ,äøéáä ìòá àåä éðà .øîåà åðéáà íäøáà äéäù éôì êë ,âéäðî àìá íìåòä øîàú .
åì øîà àåä êåøá ùåã÷ä åéìò õéöä ,íìåòä ìòá àåä éðà."  

êì êì úùøôì äáø úéùàøá  
 
 
 

 5נספח 
 
 

  

 

á É÷ÂòÇé à ÅöÅiÇå é ,ò Çá ÈL ø Åà Àa Äî ;Àê ÆìÅiÇå ,äÈð Èø Èç  .í ÈL ï ÆìÈiÇå í Éå÷ Èn Ça òÇb Àô ÄiÇå àé ,é Äk-L Æî ÆM Çä à Èá ,

í Éå÷ Èn Çä éÅð Àá Çà Åî ç Çw ÄiÇå ,åé Èú ÉL Âà Çø Àî í ÆNÈiÇå ;á Çk ÀL ÄiÇå ,àeä Çä íÉå÷ Èn Ça  .í ÉìÂçÇiÇå áé ,Åp ÄäÀå í Èl Ëñ ä

ä Èö Àø Çà á Èv Ëî ,ÉåLà ÉøÀå ,ä ÈîÀé Èî ÈM Çä Çòé Äb Çî ;íé Ää Éì Áà é Åë Âà Àì Çî äÅp ÄäÀå ,Éåa íé Äã Àø Éé Àå íé Äì Éò  . âé

åé Èì Èò á Èv Äð äÈåä Àé äÅp ÄäÀå ,ø Çîà ÉiÇå ,Èêé Äá Èà í Èä Èø Àá Çà é Åä Éì Áà äÈåäÀé é Äð Âà ,÷ Èç Àö Äé é Åä ÉìàÅå ;õ Æø Èà Èä ,

Èäé Æì Èò á Åë ÉL ä Èz Çà ø ÆL Âà--äÈpÆð Àz Æà Èê Àì ,Èê Æò ÀøÇæ Àìe  .õ Æø Èà Èä ø ÇôÂò Çk ÈêÂò ÀøÇæ äÈé ÈäÀå ãé , Èz Àö Çø Èôe

ä Èa ÀâÆðÈå äÈð Éô ÈöÀå ä Èî Àã Å÷Èå ä ÈnÈé ;ì Èk Èê Àá eë Àø Àá Äð Àå-ä Èî Èã Âà Èä ú Éç Àt ÀL Äî ,Èê Æò ÀøÇæ Àáe  . äÅp ÄäÀå åè

Àê Èn Äò é Äë Éð Èà ,ø ÆL Âà ì Éë Àa Èêé Äz Àø Çî ÀLe-Àê Åì Åz ,ÄLÂäÇåÈêé Äú Éá ,ì Æà-úà Éf Çä ä Èî Èã Âà Èä  :é Äk , à Éì

Èê ÀáÈæÁò Æà ,í Äà ø ÆL Âà ã Çò-é Äúé ÄN Èò ,ø ÆL Âà ú Åà-Àê Èì é Äz Àø Ça Äc  .á É÷ÂòÇé õ Ç÷é ÄiÇå æè ,ÉåúÈð ÀM Äî ,

ø Æîà ÉiÇå ,äÆf Çä íÉå÷ Èn Ça äÈåäÀé LÅé ï Åë Èà ;é Äë Éð ÈàÀå ,é Äz Àò ÈãÈé à Éì  .à Èøé ÄiÇå æé ,ø Çîà ÉiÇå ,ä Çî-pà Èø Éå ,

äÆf Çä íÉå÷ Èn Çä  :äÆæ ïé Åà ,í Äà é Äk-íé Ää Éì Áà úé Åa ,äÆæ Àå ,íÄé Èî ÈM Çä ø Çò ÇL  . á É÷ÂòÇé í Åk ÀLÇiÇå çé

ø Æ÷ Éa Ça ,ú Æà ç Çw ÄiÇå-ø ÆL Âà ï Æá Æà Èä-åé Èú ÉL Âà Çø Àî í ÈN ,d Èú Éà í ÆNÈiÇå ,ä Èá Åv Çî ;ï Æî ÆL ÷ Éö ÄiÇå ,ì Çò-

d ÈLà Éø  .ú Æà à Èø À÷ ÄiÇå èé-í ÅL-àeä Çä í Éå÷ Èn Çä ,úé Åa-ì Åà ;í ÅL æeì í ÈìeàÀå-øé Äò Èä ,

äÈð ÉLà Äø Èì  .á É÷ÂòÇé ø Çc ÄiÇå ë ,ø Éîà Åì ø ÆãÆð  :í Äà-é Äã Èn Äò íé Ää Éì Áà äÆé Àä Äé , äÆf Çä Àê Æø Æc Ça é Äð Çø Èî ÀLe

Àê Åì Éåä é Äë Éð Èà ø ÆL Âà ,ï ÇúÈðÀå-ì Éë Áà Æì í Æç Æì é Äì ,L Éa Àì Äì ãÆâ Æáe  .Àá é Äz Àá ÇLÀå àëíÉåì ÈL ,ì Æà-

é Äá Èà úé Åa ;é Äì äÈåäÀé äÈé ÈäÀå ,íé Ää Éìà Åì  .úà Éf Çä ï Æá Æà ÈäÀå áë ,ø ÆL Âà-ä Èá Åv Çî é Äz Àî ÇN --äÆé Àä Äé, 

íé Ää Éì Áà úé Åa ;ï Æz Äz ø ÆL Âà ì ÉëÀå-é Äì ,Àê Èì ep Æø ÀO Çò Âà ø ÅO Çò.  

çë úéùàøá'  
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 6נספח 

 

  

  
  

 

בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן  ואמר רבי לוי דבר זה מסורת
משה יש לו עשר אמות לכל רוח תניא נמי הכי ארון שעשה . המידה

וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה אורך וכתיב כנף הכרוב האחד עשר 
אלא ?  ארון גופיה היכא הוה קאי.אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות

  :לאו שמע מינה בנס היה עומד
אלא תלמד מכאן שבנס היה ? הארון עצמו היכן היה עומד: תרגום[

  ]!עומד
  'עמוד ב' מגילה דף י

  
  

 מידות ארון הברית יותר גדולות מהמידות של קודש הקודשים –הסבר הגמרא 
, העובדה שהוא נכנס לשם, עצמם מציאותו של הארון בחדר. בו היה הארון

 . זהו נס תמידי–למרות שפיזית הוא יותר גדול מהחדר 

  

  : נעשו לאבותינו בבית המקדששנסים ה תעשרמתוך 
  ולא הסריח בשר הקודש מעולם 

  א נראה זבוב בבית המטבחים ול
  ולא כבו הגשמים אש של עצי המערכה 

  ולא נצחה הרוח את עמוד העשן 
  ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים 

  עומדים צפופים ומשתחווים רווחים 
  ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם 

צר לי המקום שאלין : ולא אמר אדם לחברו
  בירושלים 

 
 .'משנה ד',  אבות פרק המסכת, משנה
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 ?לנגדנו תמיד' שיוינו ה

b מטרות הפעולה: 

 .ה לברואיו"בין הקב, החניכים ירצו להרגיש את הקשר התמידי בין שמים וארץ

 

k הפעולה מבנה : 

 .ם לארץהמחשת המציאות של ניתוק בחיינו בין שמי. 1

לעומת תפיסת החיים ', הבהרת הפער הנובע מתפיסת החיים המבוססת על אמונה בהשגחת ה. 2

 .כהתנהלות מקרית

 .לנגדי תמיד'  שיויתי ה–ה במציאות "הבנת חשיבות ההכרה בנוכחותו של הקב. 3

 .הועקב החורבן תובנה זו חסר, ה בעולם" ירושלים מהווה המחשה לנוכחות הקב–חיבור למערך . 4

 

g מהלך הפעולה: 

 .המחשת המציאות של ניתוק בחיינו בין שמים לארץ. 1

, אם הפעילות בשבת(סכין ומזלג , במרכז המעגל חפיסת שוקולד.  החניכים יושבים במעגל–משחק השוקולד מורחב 

 3ביה שעל כל חניך בתורו זורק קו...). חלק מהחניכים עדיין בשריים מסעודת שבת. שימו לב להביא שוקולד פרווה

ועל שלוש הדפנות האחרות מספרים כמו , )מילה על כל דופן(במקרה / ביש מזל / מזל : מדפנותיה כתובות המילים

מקרה / ביש מזל / עליו לשתף את הקבוצה באירוע של מזל . אם יצאה לחניך דופן שעליה מילה. בקוביה רגילה

בינתיים שאר חברי הקבוצה ממשיכים לזרוק . והמזלגתוך שהוא אוכל את השוקולד עם הסכין , שהיה לו לאחרונה

הם מתחלפים והחניך החדש נכנס למעגל לספר על אירוע ולאכול , וכשיוצאת לחניך אחר מילה, את הקוביה

 .'עד שלעוד חניך תצא מילה וכו, שוקולד

 

ן    דיו

 ?"ממש במקרה"או " ביש מזל" "מזל"למה אנחנו קוראים  

 ?חות אלוקים באירועים טובים או שלילים שקורים לנוהאם אנחנו רואים נוכ 

 ?"השגחה פרטית"או " מזל"מה גרום לנו לקרוא למשהו  

 

וודאי שנוכחותו לא נגרעה בכהוא . ה בעולם"המציאות שלנו כיום מופרדת בעוונותינו מנוכחותו התמידים של הקב

נחנו מייחסים אירועים למזל ולמקרה ושוכחים א. אבל אנחנו אטומים ופחות מרגישים אותה ופחות קשובים אליה, זה

 .האלו" טבעיים"ה שמדבר אלינו דרך האירועים ה"לעצור רגע ולהקשיב לקב

 

 )1נספח  (81 עמוד 2בעין יהודית /  המשוב הסמוי -להרחבה  

 

לעומת תפיסת החיים כהתנהלות ', הבהרת הפער הנובע מתפיסת החיים המבוססת על אמונה בהשגחת ה. 2

 .מקרית

שמתוך חקר והתבוננות , )2נספח ( כל קבוצה קוראת קטע על מדען מתחומים שונים -חלוקה לשלוש קבוצות

מדענים אלו הגיעו . הגיע כל אחד מהם למסקנה שלא יתכן שהדברים מתרחשים סתם, בהיסטוריה/ בבריאה

 .בעולם מתוך הסתכלות מדעית בטבע ובמדע' לתובנה שיש מציאות ה
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ן    דיו

 ?זה תחום המדען שעליו קראתםמאי 

 ?מה המסקנה העולה מדבריו 

 ?מה הוביל אותו למסקנה זו 

 ?בעולם' איך הוא מתייחס למדענים אחרים שלא מכירים במציאות ה 

 

מבט ואמונה ' ומתוך איזו נק, קטעים אלו ממחישים לנו את העובדה שהאדם יכול לבחור כיצד להסתכל על חייו

ה " בצורה אמיתית ומעמיקה אין ספק בכלל שיגיע לאמונה חזקה וברורה שהקבאם אדם מתבונן. לחיות אותם

 .משגיח והמציאות איננה מקרית

ה נוכח גם "ה בכל המציאות ויבין וירגיש שהקב"של הקב" טביעות האצבעות"יראה את , מי שקשוב למציאות ולעצמו

 .כדי לברוח מהאמת הזו, הכי מוזרותימצא את כל התירוצים וכל התיאוריות , מי שמחליט להתכחש לזה. בטבע

 :או על הכחשתה' הממחיש את השפעת הגישה והתפיסה על ההכרה במציאות ה, סיפור נוסף

 

 

 ìàøùé úøéù ïåàâ

ãøôñá , úåðëùá éç

éåâ íãàì ,øøåùî àåä óà .àìà ,úîàä úøëäî ÷åçø äéä äæ íãàù . àøáð íìåòäù ïòè àåä

åéìàî .ø ïéá åìäðúä íéáø íéçåëéåäæ àùåð ìò éåâä øøåùîä ïéáì éåìä äãåäé éá , éãéá äìò àì êà

åúô÷ùä úà úåðùìå åòðëùì äãåäé éáø.  

íéîéä ãçàá ,øéù éåâä øøåùîä øáéç ,íåéñä úåøåùì òéâäùëå ,íéàúî íåéñ àåöîì çéìöä àì .

åðâá èòî ìééèì àöé ,åøéùì çìöåî íåéñì äàøùä ìá÷ì úðî ìò.  

ïîæä åúåàá ÷åéãá ,ø øáòéåâä øøåùîä úéáì êåîñá éåìä äãåäé éá , øéùä úà äàø ïåìçì ãòáîå

ïçìåùä ìò çðåî øåîâ éúìáä .øúåéá çìöåî íåéñ áúëå øéùì úåøåù éåìä äãåäé éáø óéñåä ãéî.  

åìåéèî éåâä áùùë ,íìùåîä øéùä úà åúòúôäì àöî ,çìöåîä íåéñä úà áúë éî òãé àì êà .

åðëù ìà øäéî äáåøî úåùâøúäá,éåìä äãåäé éáø  ,øæåîä òøåàîä ìò åì øôéñå.  

"àìôúî äúà òåãî? " åðëù ìù úùâøðä åúàéìô úà äãåäé éáø ïðéö" øáãä äùòð éàãååá

åéìàî."  

"ïëúé àì " éåâä ÷ñô"åéìàî áúëéäì ìåëé åððéà øéù."  

"ïëáå " úçöéð úáåùú éåìä äãåäé éáø åì áéùä"åéìàî áúëéäì ìåëé åðéà ïè÷ øéù ,ìéàå íìåòä å

åéìàî àøáðù ïëúé åìåë?"  

åúåòè úà éåâä ïéáä ,ä úåàéöî ìò äãåäé éáø íò øúåé çëååúä àìå'.  

 

 

ה קיים ומצא הרבה "הוא לא רצה להאמין שהקב. המשורר הגוי היה אטום ולכן לא הסכים עם רבי יהודה הלוי

כשהגוי לא היה (חיש לו באופן עקיף כשרבי יהודה הצליח להמ. תירוצים והסברים בויכוחיו עם רבי יהודה הלוי

שלא יתכן שאין בורא לעולם ושאין , )אלא היה עסוק בהתרגשות מהשיר שנכתב לו, בעמדת התגוננות והתנגדות

 .ה היה מתבקש ולא ניתן להכחשה"והקשר בין העולם לקב" כפו את עצמן" המציאות והאמת –השגחה 

 

ה מתוך ההתמודדויות היום יומיות שלנו "אר את היכולת להכיר בקב אירוע אקטואלי המת-לקבוצות עם יכולת ריכוז 

 .3מתואר בנספח 
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  נקודות למחשבה 
 ?היום יום שלנו, הבריאה, ה באמצעות הטבע"את הקב" לראות ולפגוש"האם אנחנו פתוחים  

 ?על החיים של האדם' כיצד משפיעה ההכרה במציאות ה 

 

 .לנגדי תמיד'  שיויתי ה–ה במציאות "הבנת חשיבות ההכרה בנוכחותו של הקב. 3

שאר . כל אחת מהקבוצות הקטנות בוחרת נציג שיוצא מהחדר.  מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות-יש דין ויש דיין 

 ). 4נספח (חברי הקבוצה מקבלים הוראות שעליהן לבצע כשיכנס הנציג מקבוצתם לחדר 

 . הם הרגישולאחר ביצוע המשימות שואלים את החניכים הנציגים איך

והתחושה שתיווצר אצלו היא  שיש סתם בלגאן ללא , קבוצה אחת תזיז את החניך ממקום למקום ללא הסבר

ולכן סביר שהוא , אמרה לחניך מראש שיש תכנית ומטרה לצעדים שהם מבקשים ממנו, הקבוצה השניה. מטרה

 .ויותר רגוע בביצוע של ההנחיות, ירגיש פחות מתוסכל

 

יש לנו –ודברים לא קורים סתם ולא מתנהלים במקריות , שיש מישהו שמבין מה קורה. ם שיש תכניתכשאנחנו יודעי

, וכל מה שקורה לכל אחד מאיתנו כפרט, ה נוכח ומשגיח"האמונה שהקב. יותר כח ויכולת להתמודד ולהצליח

פשרת לו להתמודד מרגיעה את האדם ומא, וזה חלק מהתכנית שלו, ה"זה בשליטה מלאה של הקב, ולעולם כולו

 .גם במצבים לא נעימים ויותר קשים

 

 ניתן להשמיע את השיר של אברהם פריד

|  BB L |  5נספח (בשבת אפשר לקרוא יחד את המילים( 

 מגמת האדם בעולם היא לגלות –) 6נספח (במסילת ישרים ' מומלץ ללמוד יחד את פרק א, בקבוצות ברמה גבוהה

השיגרה ועוד דברים שמסיחים את הדעת , החומרנות, כדמות הטבע, בעולם הזהאומנם יש מכשולים . ה"את הקב

ה דרך "עם הקב" להיפגש"ולהשתמש בכל המציאות כדי ', אבל מי שהצליח להתגבר ולהיות עובד ה. 'ממציאות ה

חוש ה וזוכים ל"וכך גם האדם וגם העולם מתקרבים יותר לקב.  מקדם את העולם ומקדש אותו–החומר ודרך העולם 

הוא ממקוד מטרה ומצליח להתקדם יותר , ברורה לאדם' כשמציאות ה. באופן תמידי את מציאותו והשגחתו עלינו

 .מאשר אדם שחי בבילבול וערפל

 

 

 .ועקב החורבן תובנה זו חסרה, ה בעולם" ירושלים מהווה המחשה לנוכחות הקב–חיבור למערך . 4

 :ופר לחניכים'הקראה או חלוקת צ

 

 

 

 

מעשה . אבל אין זו אותה קדושה כלל -" ירושלים היא קדושה לשלושת הדתות: "אמר מי שאמר

. ובאניה היו צליינים שעלו לבקר במקומות הנצרות בארץ, באמו של הרב קוק שעלתה לארץ

. אותם צליינים היו כה משוכנעים שהארץ הזאת היא שלהם שתמהו מה אנו הולכים לחפש שם

היא , כמנהג היהודים? יש לך לחפש שם, היהודיה, מה את:  את הרבניתכך שאלה צליינית אחת

 . יש לנו אל קבור שם -אמר הצליינית  -אנחנו ? ואתם: השיבה על שאלה בשאלה

 ..!.יש לנו אלוהים חיים שם -חייכה הרבנית  -ואנחנו 

ר( נ י ב ב א ר  )ה
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שבאמצעותם העולם , היו בו ניסים דרך קבע, כשבית המקדש היה קיים בירושלים, כפי שראינו בפעולה הקודמת

, הגענו למצב של היום, מחורבן הבית. גם ביום יום וגם בהיותו נסתר בטבע' כולו זכר והרגיש את המציאות ה

 .ה פחות מורגשת ודומיננטית אצלינו"ציאות הקבלכאורה מובילים את חיינו ומ" מזל"וה" מקרה"שה

. והוא לא מחובר אלינו ולמעשינו, שאין לו קשר רציף לעולם הזה. בירושלים" קבור"ו" מת"העולם חושב שאלוקים 

את מציאות אלוקים " החיות"היכולת ל. כפי שאמרה אימו של הרב קוק, עלינו לזכור שלנו יש בירושלים אלוקים חיים

 .ובחיבור של כל אחד מאיתנו למסר שהיא מביאה ומלמדת,  בירושליםבעולם טמונה

 

 ?איך עושים את זה

 .ה"בפעולה הבאה בעז
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 ìò òâøì úáùç íàä
ìëä ïåãàù úåøùôàä ,

äìéôúì ïéæàîä , ïëà
êì äðåò , äúàù àìà

äáåùúì áì íù êðéà?  
 

םנ  י ח פ      ס
 1נספח 

 81 עמוד 2בעין יהודית  / המשוב הסמוי
 

...äìéôúä ìù äúåäîå äëøò úà ïéáîå òãåé äúà éë áúåë äúà .øéùéä øù÷ä åäæù ïéáî äúà ,éðéçäå éçøëää ,éá ï

åàøåá ïéáì íãàä .éùôð øåöòî êì ùéù àìà , êéøáãë éë"éì äðåò åðéàù åäùéî ìà øáãì ìâåñî éððéà ." äúà

êéôî àéöåî äúàù äìéôú ìù äìéî ìëì ïéæàîå òîåù úåîåìòú òãåé íìåò àøåá éë äîéìù äðåîàá ïéîàî , íòå

ë äù÷áå äðéçúá êáì úà êåôùìå êéô úà çåúôì éùôð éùå÷ êì ùé úàæ ìá÷î àìå øãùîå øãùî äúà ìòåôá øàù

åúåðòä ìò òîåùä ìù äéç äáåâú íåù ,åúåúðòä éà ìò åìéôà åà ,

êéúåù÷áì .ììôúî äúà ,êéðæåàá ùçåì òøä øöé úò äúåàáå :

éáéáç ,øé÷ä ìà øáãî äúà !òîåù êðéà äáåùú óà ! èàåì äúàå

êáì ÷îåòî úèäåìå äîç äìéôú :ä àðà 'éì äðò ! øáã íåù ìáà

àäøå÷ åðé.  

êìù éùôðä éùå÷ä úàå êéúåùâø úà äôé ïéáî éðà . äúà øùàë

åúéà ççåùîå åäùéî ìà äðåô , íéðîéñ ïîæä ìë ìá÷ì äôöî äúà

êì ïéæàî àåä ïëà éë òîåùäî . íãà åðà íéòîåù úåáåø÷ íéúéòì

ïåôìèá ççåùîä ,øáãîå øáãî , óèùä úà ÷éñôî àåä òúôìå

ìàåùå :åìä ?éúåà òîåù äúà ?æ úåéðù øùò åøáòù éðôî úà

íééç úåà íåù å÷ä ìù éðùä åãöî òîù àì ïäáù úåîéîú . úøôåôù ìà øáãì ìâåñî àåä ïéà åäùìë áåùî éìá

ïéæàî øçàäù äåå÷úá åäòø ìà ùéà øáãë.  

êúåà ìåàùì éì äùøä :íéîìåòä ìë ïåáéøî äôöî äúà äðòî ìù äøåö åæéàì ? áééç àåä éë ùàøî êì úòá÷ íàä

éîùäìïæåàì òîùðä ìéâø éìåìéî ìå÷á à÷ååã åúáåâú úà êì ò ?äúéáä áòø øæçù ãìé åúåàì øáãä äîåã , úà çúô

åøãçì øäéîå úìãä . úçåøà ìù úåðîä ìë úà äáäàá àîà äèøéô åéìòù ìåãâ óã çðåî çáèîá ïçìåùä ìò ãåòáå

åìù íéøäöä ,ïäî úçà ìë úçðåî ÷åéãá ïéëäå ,áòø åøãçá ãìéä åì áùåé ,äëåáå àîö , äæë áúëîù èéìçä éë

à÷ååã åøãçá ïçìåùä ìò úåéäì êéøö àîàî ,çáèîá ÷ãåá àìå . ãò áåòøì åúåà äøé÷ôä úéøæëàä åîàù çåèá àåä

áøòá úøçåàî äòùá øåæçúù ,ìëä åìéáùá äðéëäå åéìò äáùç åîàù àéä úîàä øùàë.  

ìëä ïåãàù úåøùôàä ìò òâøì úáùç íàä ,äìéôúì ïéæàîä , ïëàêì äðåò ,äáåùúì áì íù êðéà äúàù àìà ? êì ùé

úåòè åæéà ,äîåã÷ äòã åæéà ,åéúåáåùú úà òåîùì êîî úòðåî àéäå êì úåðòì êéøö àåä äá êøãä ìò . ïéúîî äúà

ïåëð àìä íå÷îá ïúåà ùôçîå åéúåáåùúì .êãöî áì úîåùú ìë àìì çðæåî øúåð êéìà äðôåîä åéúåáåùú íøæ ãåòá .

 äúàù íâ ïëúéá÷ä ìù åéúåéðôå åéúåáåùú úà èìå÷" êëì òãåî êðéàå øå÷îä úà ääæî êðéà äî íåùîå êéìà ä

äù 'åæ êøãá êéìà øáãîä àåä.  

ìåàùì äöåø äúàù äáåùçä äìàùì åéùëò íéòéâî åðçðà äðä :äøåö åæéàá ,ïë íà ,ä 'éìà øáãî ? àåä äôù åæéàá

éúåù÷áå éúåìàùî ìò éì úåðòì øçåá ?åäæì òãà êéà ìá÷î éðàù äðòîìå éìà äðôåîä ïåéìòä øå÷îä úà ú

éúåìéôúì ?äìà úåìàùì äðåëð äáåùú úåðòì çéìöð íà ,ä ïéáì åððéá øéùé úøåù÷ú õåøò çúôð ,' éøèéñ åã õåøò

íéðòðå íéù÷áî åá,äáåùú íéìá÷îå  íéìàåù ö .åðåîë íéèåùô íéùðà øåáò úö÷îá éðøîåé òîùð äæ . ìò ÷ø

éìò éùåã÷ íé÷éãöøù÷ ìù úàæë äîø ìò åðòîù ïå . éë åðì íéçéèáîä êë ìë íéáø íé÷åñô ìò åðà íéëåîñ óà

ä áøå÷ 'úîàá åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì ,äô ìë úìéôú òîåù àåäå ,äðåòå òîåù ,"åäðòàå éðàø÷é ."ä ãöî '

áåëéò ïéà .äðåô ìëì úåáåùúä úà øãùî àåä , úåàðä õîàîä úà äùåò ãçà ìë àìù àìàåììä íéøãùì áéù÷äì ,

íðéáäìå íúåà ìá÷ì .úîãå÷ äìéôúì øù÷ àìá íâ íéøñî øéáòî àåä ,åçìùð íä åéìà íãàì íéáåùçä íéøñî.  
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 åððéà íà åæ àéä åðúîùà
 úøôåôùä úà íéîéøî

åðéìà íéìöìöîùë . íâ
äúåà íéîéøî åðçðà øùàë, 
åðì øîàðì íéáéù÷î åððéà .

íéáéù÷î åðà øùàë íâå ,
 ïéáäì éãî íéöîàúî åððéà

åðì íéòéãåîù äî úà.  
 

ä 'íìåòä ïåãà àåä .íìåòá äùòðù øáã ìë ,ä 'àåä ÷øå ,íúåà äùåò .ä éùòî íúåàá æëøúð ' ïôåàá åðéìà íéòâåðä

éùéà .ãåàî áø äìàä íéùòîä øôñî .ïçáð äáäíäî íéãçà  .äøéâîäî úéôë úç÷ì êãé úà úèùåä äðä , êãé êà

ùéùä äö÷á äôâéð úèùåîä .ìéâøë êéùòîá úëùîäå äðèðè÷ä úéø÷úäî úîìòúäå òáöàá áàëä ìò úâìáä .

æç"äæë òåøéàì úøçà ñçééúäì åðì íéøîåà ì" .äìòîìî åéìò íéæéøëî ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà ."

á÷úù åæ äæøëä äëî ì)äôé÷ð (äìòî ìù ïéã úéá ìù úåîåùøá íù éà äîåùø äøàùð àì êòáöàá , äçìùð àìà

äòåöéáá áàåëå äôé úùç äúàå êéìà .úåàéöîä úôù àéä êéìà äçìùð äá äôùä ,äùòîä úôù . òâøì úáùç íàä

äæ òâøá êá òöåáù ïéã ÷ñô åäæù ?úøçà áåùçì ïéîàî éãåäé ìåëéä ?îìî êéìà çìùðù äæ øãù áééçî äìò

áåùçì :äæá éì æåîøì íéöåø äî ?éùðåò åäæù éúàèç ÷åéãá äîá ?äæë øãùì áì úîåùú éìá íåéä øãñì øáåòä ,

úåñçééúä àìì çôì äúåà ÷øåæå äéáâä ú÷ìçîî äøäæà ìá÷îù éîë åäéøä.  

íéãìéì äðëñ éäåæå åîå÷îî ÷úéð úñôøîá ìæøáä ä÷òîá âøåñ . óñëå ïîæ äîë êòãåéá çðàð äúà àéáäì äìòé

êìù úñôøîì ãáë êåúéø øéùëî íò øâñî , äìéôú úèìôð êéôîå

äøö÷ .áâà êøãáë ïëùä êì øôñî íéáøò úòì , ãåáòé øçîù

ä÷òîì ääáâä úð÷úäá øâñî åìöà . åìù øâñîä íéçìä úøçîì

ïè÷ äë øáã ãòá íåìùú úç÷ì áøéñ óàå êìù øâåñä úà . íàä

êúðåîàá úéìòúä?  

çì éãë øôñ çúåô äúàåäùî åá ùô , ÷åéãá êì çúôð àåä äðäå

ùøãä íå÷îá . úøîàå êùàø úîøä íàä"äãåú" ,? àì íà–òåãî ?  

äçìöä àìì åäùéî âéùäì íééîåé úéñéð , åúåà ùâåô äúà äðäå

êìù áåçøá .åúåà çìù éî ?íìåòá äø÷î éàù òãåé éøä äúà...  

ù ìöåî àì íåéáå"íééãéäî éì ìôåð ìëä" , éåàøä ïî àì íàä

ôìäðéçúá úåð" :ä àðà ,'äæá éì æåîøì êðåöø äî ? äìòä

äáåùúä úà éúáùçîá".  

 äø÷îá éøîâì øùàëå)? (øúåé åúåà äàøú àìù çåèá úééä øáëù ãåáàä ïâèðøä íåìéö úà úàöî , øåæçì êøèöúå

íåìéöä ìò ,ä éãë äø÷îì úñçééúä íàä 'ãáìá çìöåî äø÷î åá éúéàø åà êéìà äçåìùä?  

ãå åìàë íéø÷î÷ñåô éúìá óèùá åðì íéøå÷ íäéî ,íéðè÷å íéìåãâ íéø÷î .íéòøå íéáåè , íúñå äìôúì äðòîë

äëë .úåáåâúå úåáåùú äìà ìë ,íéñøôå úåøäæà ,áì úîåùúì äòøúä ,äáéç ìù ïîéñ åà , åðáì úà íéù÷î åðàå

åðéðæà íéîèåàå ,ä ìòå 'åðáì óòæé ,åðì äðåò àì àåä òåãî ???øåù÷ àåä ãåòá úàæ ìë åðì úúåàîå ïîæä ìë åðéìà 

íéëøã ãçàå óìàá .áåùîì íéëåæ åðìù äù÷áå äìéôú ìë . àì íéúéòìå äìòîì íéì÷ùð åðéúåáùçîå åðéùòî

úåáåâú åðéìà úåçìùð úå÷åçø .åðéìà íéìöìöîùë úøôåôùä úà íéîéøî åððéà íà åæ àéä åðúîùà . øùàë íâ

äúåà íéîéøî åðçðà ,åðì øîàðì íéáéù÷î åððéà .íéáéù÷î åðà øùàë íâå , äî úà ïéáäì éãî íéöîàúî åððéà

åðì íéòéãåîù.  

ä íò íéëìäúîá íé÷éãöä ïéáì åððéá ìéãáîù äî íä åðéìà úåøãåùîä úåòãåää úà çðòôì úìåëéäå õîàîä '

ãéîú .åéìò äöô÷ù åæ äçëù úåòöîàá åéìà øãåùî äî ãéî ïéáä åìù úçôèîä úà çëùù íéìùåøé ìù áøä . àåä

ì÷íàúäá ãéî ìòôå øãùä úà è .ì÷ù àéöåäì ñéëì ãéä úà úñðëäùë íâ ,øçà òáèî àöé äî íåùî êà , äæ óà

øñî åîò ùéù äìòîìî øãù .æç åðì íéøîåà úàæ"ì .íäá ïåôöä øñîä çåðòéôìå íéøãùä úðáäì çúôîä , éåìú

úò ìëá åùôð ïåáùç úà òãåéå åéùòîá áèéä ÷ã÷ãî íãàä úåéäá . õîàî ìù íéðù éãë úåùåøã éîöò êåðéçå

åæ äðåéìò äâøãì òéâäì , úçâùäì åðáìá äðúéàä úåòãåîä úòéá÷ íöòá ãåòöì åðúìåëéá ïåùàøä ãòöä úà êà

ä 'åðîéò åìù ÷ñåô éúìáä øù÷ìå åðéìò úãîúîä.  
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êáøåà ï åøåã øåñôåøô:  
ùéå äùî úãì éñçé àùåðá íééðù íéøåäøäì éúåà àéáäù äî íéëéìäú éðù äùòîì åéä ìàø

íéìéá÷î ,ïìéà øá úèéñøáéðåàá äéîéë éãåîéì ,îò úéøåèñä ìù ÷éîòîå óé÷î ãåîéìå"é.  

  

ä é ø å è ñ ä ä  ã å î é ì  ê å ú î:  
  

óöøá íéãîåìùë ,êåñéîä éìá ,úøçà íéàøð íéøáãä ,úðååëî ãé ùéù ùåçá íéàåø ,îòù íéðéáî" é

úåìâì íúñ àöé àì ,îò úåãìåú"äøåúá íéìôå÷î é.  

à"éúåøéøùå éø÷î åðéìò øáòù äî ìëù ãéâäìå íééðéò íåöòì à . úåéãåäé úåìéä÷ ïéá àìôðä øù÷ä

÷ éôìà úå÷çåøî"íééìîéðéî äøåáçú éòöîà ìë éìáå î ,ä íâ åîëòøåãì øåãî úøåñîä úøá , ìë

 íéøîåà åìà"éðùøã."  

îò úåãìåú éãåîéì"ù úåäîäù äð÷ñîì òéâäìå úåìàù ìåàùì éúàå åàéáä é úìåëéä äæ éãåäé ì

íìåò àøåáì øáçúäì .  

  

ä é î é ë ä  ã å î é ì  ê å ú î:  
  

  

éðåàâ ïåðëú íéàåø íééçä ìù äéîéëä ìù ãòö ìë ìò . àåäù áöî

 úåøåîàä úåéðèðåôñä úåáåâúä úåìéáåî åéìàù ïâìáî øåîâä êôää

ôò úåø÷ì"òáèä é÷åç é . äøåöá úãáåò úëøòî ìëù àåä àìôðù äî

 é÷åçì íéàúúù éãë úøãåñîòáèä .úåìåòô ãåò òöáîå íùåð äìò , êë

òáèä éììë éôì ãáåò àåä äãéçéëù , êéìäúä ìò íéìëúñîùë ìáà

ãøôðá , øåîà íîåãä åáå íéðåáìçä íéøöåð åáù äøéöéä ìù áìùä

éçì êåôäì ,òáèä é÷åç éôì éøùôà éúìá àåä.  

æéøëî éðà òãîä úéæçá ãîåòä äéîéëì øåñôåøôë : ïëúé àì

çîåöä úåëøòîäùäø÷îá åøöåð úåéçäå úå , ùé éçá ÷ø àìå íîåãá íâ

íéàìôð íéëéìäú , ïéìîåâ éñçé úåéäì íéëéøö íéé÷úé íìåòäù éãë

íîåã ïéá äéðåîøäå ,çîåöå éç . ïåðëú ìòùå ãòö ìë ìò íéàåø åðà

á÷ä ìù éðåàâ"ä .úåéø÷îá óôåðî úãäî çåøáì äöåøù éî , èåùô

äø÷î ìù äéøåàú àéöîî .åöäî øèåô äæå àøåáá øéëäì éñéñáä êø

íìåò , åì ùéù úåéäì ìåëé éøä äàéøáä úà ììåçù àøåá ùé íà éë

åéøåöé åðúéàî úåùéøã ,çåøáì íéñðî äæîå , úåéöìå÷ôñ åãìåð êëå

åéëéùîîå ïéååøã ìù äéöåìåáàä úééøåàú åîë úåáåìò.  

íìåò ìù åðåáéøá äøëäì éúåà äàéáä äàéøáä éñéðá äøëää . éì äéä

àù øåøá"ïåéìò çëá øéëäì éìá íìåòä úà ïéáäì à . ìåëé àì òáèä

åîöò úà àåøáì , úìåëé ìù ìáâåî éúìáå àìôð øùåë íò úåùé ÷ø

 ìù äéîéëä åì íéàøå÷ù éðåàâá øáãä úà çúôìå àéöîäì äìåëé

íééçä. 
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øìãðä ìàéøáâ øåñôåøô: 
  

ä úãåáòì øòùä úà çåúôì åìù çúôîä úà ùé íãà ìëì' .éìöà äéä äæ êë , éðà

úîàä ìà òéâäì éì äøæò éìù úéòãîä äãåáòä à÷ååãù êëì ïååëúî . òãîä é÷åç

âäì éìù çúôîä åéääøåúä úå÷åç ìà òé . úàå éìù äáéùçä øùåë úà ìöðì éúöìàð

úéòãîä éúãåáòî éúøëä íúåà íéìëä ,éìù äðåîàä úåéòá úà øåúôì éãë . àì äæ

çéìöä äæ ìáà èåùô äéä.  

ùéîöò úà éúìàù úåéø÷éò úåìàù éú :à(àøåá ùé íàä ?á(àøåá ùé íà , íàä

íéîùä ïî àéä äøåúä ?úöìàð úåìàùì úåáåùúä úà íéìëä úøæòá éîöòì øøáì é

éì åéäù íééòãîä ,éúéùò êë ...øåîàë íéååäî òáèä é÷åç , úåìåòô ìù àìôð éåìéâ

àøåáä ,êãéàî , íîöò òáèä é÷åç"íéìéâøî " ò÷åù àåäù ãò íãàä úà íéîéãøîå

å"òáåè "íé÷åçä íåé÷ íöòî úåìòôúää úà ùç åðéàå òáèá . àìôä éìåà äæ ïëà

øúåéá ìåãâä.  éô ìòéîöòì éúòá÷ù äèéùä , úåúéîà ìò íéðåúð ãåòå ãåò éúøáö

äøåúä ,éúø÷ç åúåàù ïååéë ìëá ,äøåúä úô÷ùä íò úøáåâå úëìåä äîàúä éúàöî .

ìë íéøáãä íà éîöò úà éúìàù æàå-íéøåøá êë ,êë ìò çåëéå ùé äîì ? éì ùé

éìù úåâìå÷ì äëøòä äáøä- äéìà éúòâä éðàù äð÷ñîì íéòéâî àì íä äîì ?

äìà ìåî äìà íéáùåçä íéùðàä úöåá÷ úà éúãîòä- ìàøùé éìåãâ úà ãçà ãöî ,

íéàéáðä êøã åðéáø äùîî ,äìåãâä úñðë éùðà ,íéàøåîàäå íéàðúä , íéàøåáñä

íéðåàâäå ,ùø"áîøä é"ï ...úåøåãä ìëá åðì åî÷ù ìàøùé éîëç ìëå . éðù ãöîå

äðåîà éøñç íéðòãîå íéøåñôåøô,  äøåøá äáåùúì éúòâäãåàî , ìëù àéä äð÷ñîä

úåìàùá å÷éîòä àì äìàä íéðòãîä ! äáéùçì òéâäì íéìåëé åéä àìù ììâá àì

úåøçà úåìàùá ÷åñòì åøçáù àìà ä÷éîòî.  

åìô éðåèðà øåñôåøô:  
  

  

 éðôì ÷ø3 åáå êåøà øîàî éèñéàúàä óåñåìéôä íñøô íéðù 

úéúãä äðåîàä úà úåôéøç íéìéîá äðéâ .øîåà àåä úòë :

"îäðãä ìù éâåìåéáä ø÷ç" àìù úåáëøåîä úà äìéâ à

ïîàéú ,íééç øùôàì äöåçðä , äðåáú ìòá çë ìò äòéáöîä

úéìëú íâå . åðéìöà úùøôúî çøëäá åæë úåáëøåî úîø

äðåáúì éåèéáë".  

 íéôåñåìéôä ãçàì áùçð àåä äðù íéùéîç êùîá

íìåòá øúåéá íéîñøåôîä" . íæéàúà  ìò åøáãù íòô ìëá

ìù åîù äéä÷øôä ìò ãéî äìåò åìô " ,åéãéîìúî ãçà øôéñ.  

íééçä ø÷ç íåçúá úåùãçä úåéìâúä øåàì , êáåñî äùòð

íäéìàî ååäúä íééç úåëøòîù úåøùôàä úà ïééîãì éãî .

äàéøáä éøåçàî ,äðåáú ìù åäùìë âåñ íéé÷."  

. 
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ההרים האדומים , השמים בהירים, המים היו תכולים. היה זה בוקר שבת שליו בחוף ראס נצרני ליד שארם אשייח

יורם מדריך הצלילה ועודד הרופא ערכו צלילה . וכמה בדווים כרכרו סביב חבורת הצוללנים, התנשאו למרחוק

יורם סיפר בהתלהבות שגילה מערה . ות יצאו השניים מהמים דק20לאחר . יוסי וחזי אכלו והמתינו בחוף. שגרתית

  .והם החליטו לצלול לתוכה, יפהפייה בעומק רב

דגים בצבעי ארגמן וטורקיז אפפו : הצלילה היתה מרהיבה.  מטרים28חזי ויוסי נכנסו למים והחלו לרדת למערה שהיתה בעומק , יורם

כאשר נכנסים . חבריו לעבר פתח המערהיורם הוביל את . אותם ומתחתם נראו כוכים וגאיות

משום מה . חייבים לקשור לפתחה חבל ולהכנס עימו מטעמי בטיחות, למערה בלתי מוכרת

  .המערה לא נראתה להם מסובכת והם ויתרו על קשירת החבל

קרני השמש , התקרה היתה מחורצת. שהיתה מהממת ביופיה, הם נכנסו לתוך המערה

, המערה לא היתה כחדר סגור. ודגים צבעוניים שטו בניחותאהמים החליפו צבעים , הסתננו

כשחושיהם לוקים , הם החלו לשוטט בנבכי המערה. עם כוכים והסתעפויות, אלא מפותלת

  .מעט בשכרון מעמקים

חזי נעלם . וענני אבק כיסו את המערה, כאשר עברו במקום צר כלשהו התחככו בקרקע

הם החלו . ש לרעהו שעליהם להתארגן ליציאהוסימנו אי, לאחר רגע מצאו אותו. בתוכם

אך ללא , הם ניסו לפנות לכיוון אחר. אך לא מצאו אותו, לחזור לכיוון המשוער של הפתח

  .נותרו כשש דקות של חמצן. הזמן החל לדחוק. ונתקלו בקיר, ניסו שוב, הצלחה

אך , לכל צדפעם נוספת פנו . טו ימצאו את הפתח-טו-אבל היו בטוחים שאו, הם נלחצו מעט

ליבו פעם במהירות והחריף , מוחו של יוסי קדח.  דקות4נותרו . המערה היתה יותר מסובכת משתיארו לעצמם. כל ניסיון הסתיים בקיר

  . דקות2נותרו עוד . אבל המצב התברר יותר ויותר כבלתי אפשרי, כצוללן מנוסה הוא לא נכנס לפאניקה. את בעיית האוויר

. כדרך הצוללנים, חבריו עצרו והתיישבו על ברכיהם. מצב שלא נתקל בו מעולם,  בבלון הרזרבי הגיע לתחתיתיוסי הבחין כי האוויר

  .יוסי הביט בעיניהם וראה בעיניהן את אימת המוות

, המצרים יצללו למערה... היודע שהזמן אזל וידע היכן למצוא את הגופות, הוא חשב על מי שנמצא בחוף. המחשבות חלפו בראשו

-שלושה ישראלים מתו בתאונת צלילה ליד שארם" :בעיתון ייכתב. שיעבירן לישראל, ו את גופותיהם וימסרו אותן לצלב האדוםימש

  ".שייח בגלל רשלנות-א

שאיבדה לפני , נזכר באמו חולת הלב! ?מי ידאג להם! הם זקוקים לי, מסכנים! ?אבל מה עם אשתי והילדים, אני גמרתי: יוסי חשב

  ...אין מה לעשות. נותרה פחות מדקה. היא לא תעמוד בזה.  לפני בר המצווה שלו,שנים את בנה

ריבונו של : "אבל כעת פרצה מתוך ליבו זעקה אילמת ומתמשכת, מעולם לא פנה לבורא עולם. יוסי היה רחוק לגמרי מתורה ומצוות

מפוצצת אותה , א חש שהיא מפלחת את תקרת המערההו. מנבכי נשמתו, זעקתו הגיע ממקום נסתר לגמרי !"תוציא אותנו מכאן... עולם

ואז חש שיד מסתורית אוחזת בראשו ומסובבת אותו במאה . קורעת את השמים ומגיעה למרומי מרומים, חוצה את קיר המים, לרסיסים

  !הסתכל: מישהו צעק לו בקול בלתי נשמע. וחמישים מעלות ימינה

נותרה חצי דקה עד לסיום טיפת החמצן .  באורח פלא באור נגוהות ירחישהואר, במרחק עשרים מטרים זיהה את הפתח הכחול

הם יצאו מהמערה . מניעים בסנפיריהם בבהלה, הצביע לכיוון פתח המערה ושלושתם טסו כחץ, יוסי אחז בידיהם של חבריו. האחרונה

  .ללא טיפת אווי,  מטרים מתחת לפני המים28אבל היו כעת , אמנם נחלצו בנס. עיניו של יוסי נפערו וליבו השתולל ...אבל החמצן אזל

ללחוץ בשני אגרופים על הריאות כדי לסחוט את כל האוויר שנמצא , צריך לזרוק את הווסת מהפה. ישנו נוהל חירום למקרה כזה

:  ללא קולשוב זעק יוסי... אולי דקה. כמה זמן יוכלו לכלוא את נשימתם. דקות 6עלייה מעומק כזה אורכת כ. בתוכן ולטפס למעלה

  ..."תציל אותנו גם עכשיו... ריבונו של עולם"

... הרגיש שהוא עומד להתפוצץ, הוא המשיך ללחוץ על חזהו וטיפס עוד ועוד. הן נסחטו לגמרי. הוא הרגיש לחץ אדיר על ריאותיו כשעלה

  ...אוויר... אוויר... והם נשמו אוויר, שמי אינסוף נפערו לנגד עיניהם הקרועות לרווחה. עם שני חבריו, ואז הגיע סוף סוף למעלה

  !"איזה מזל: "צעק חזי, לאחר שגמעו בשיכרון את הדבר הפשוט והיקר ביותר עלי אדמות ונרגעו

המקרה זעזע אותו עד לעמקי . מעבר לכל ספק, משהו מופלא התגלה לו. יוסי לא התייחס למה שאירע כאל מקרה מוצלח בלבד

הצולל לתוך ליבותיהם של , כיום הרב יוסף קהתי הינו מרצה ידוע. וכך החלה דרכו לאמונה,  ליבוהוא גילה כוך ומבוך בתוך. נשמתו

  .ישראל ומבקש למשותם ממצולות באהבה

 :256גיליון " בשבע"סיפור שהופיע בעיתון 

 זעקתו הגיע ממקום
 מנבכי, נסתר לגמרי

 הוא חש שהיא. נשמתו
תקרת את   מפלחת 

אותה מפוצצת , המערה
חוצה את קיר , לרסיסים

קורעת את השמים , המים
  .ומגיעה למרומי מרומים
jqGIKkJ  
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 4נספח 

 

 

 

 

 

 5נספח 

 שיר של אברהם פריד

 

 :המשימה -  'קבוצה א
עליכם לקרוא לנציג שלכם ולקשור את עיניו 

אסור לכם לדבר איתו כלל . במטפחת המצורפת
 .ולהסביר לו מה הולך לקרות ולמה

עליכם להעמיד אותו על, חרי שעיניו קשורותא 
לצעוד משבצת אחת אחת המרצפות ולומר לו 

 .אחורה לפי איך שאתם רוצים/קדימה/ שמאלה/ימינה
 .עד שהמדריך יפסיק אתכם

 
 

B C D A j l k m J s t M v u N O Q P R S T U W c d 

 :ימההמש -  'בקבוצה 
עליכם למנות מנהיג לקבוצה ולהחליט יחד איפה 

. יעמוד) שמחכה בחוץ(אתם רוצים שהנציג שלכם 
הסבירו לו שיש מנהיג לקבוצה . קיראו לנציג שלכם

, ושיש לכם מטרה להוביל אותו מהכניסה לחדר
 ).אל תספרו לו לאן(מקום שהחלטתם ל

כל חניך , וכוונו אותו, קישרו את עיני הנציג 
שמאלה /באמירה לצעוד צעד אחד ימינה, ורובת
על המנהיג לוודא שהצעדים אכן . אחורה/קדימה/

 .מובילים למקום שהחלטתם
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 6ספח נ
  

à ÷øô íéøùé úìéñî' - åîìåòá íãàä úáåç ììë øåàáá  
  

 àåä äîéîúä äãåáòä ùøùå- êéøö äîìå åîìåòá åúáåç äî íãàä ìöà úîàúéå øøáúéù 
åééç éîé ìë ìîò àåä øùà ìëá åúîâîå åèáî íéùéù .  

äðäå ,àåä äëøáì íðåøëéæ åðéîëç åðåøåäù äî :ä ìò âðòúäì àìà àøáð àì íãàäù 'éìå úåðä
åúðéëù åéæî ,àöîéäì íéìåëéù íéðåãéòä ìëá ìåãâä ïåãéòäå éúîàä âåðòúä åäæù . ïåãéòä íå÷îå
àáä íìåòä àåä úîàá äæä ,äæä øáãì úëøèöîä äðëäá àøáðä àåä éë , äæ åðöôç æåçî ìà òéâäì éãë êøãä êà

íìåòä äæ àåä . äëøáì íðåøëéæ åøîàù äî àåäå)ã úåáà ,å" :(åã äæä íìåòäàáä íìåòä éðôá øåãæåøôì äî ."  
äæä úéìëúì íãàä úà íéòéâîä íéòöîàäå ,åîù êøáúé ìàä ïäéìò åðååö øùà úååöîä íä . úååöîä úéùò íå÷îå

äæä íìåòä ÷ø àåä .  
  

äìéçúá íìåòä äæá , íå÷îä ìà òéâäì ìëåé ïàë åì íéðîãæîä äìàä íéòöîàä éãé ìòù éãë
åì ïëåä øùà ,àáä íìåòä àåäù ,ìäìàä íéòöîàä éãé ìò åì äð÷ øùà áåèá íù úååø . äî àåäå

 äëøáì íðåøëéæ åøîàù)áë ïéáåøéò ,à" :(íøëù ìá÷ì øçîå íúåùòì íåéä ." ãåò ìëúñúùëå
äàøú øáãá ,êøáúé åá úå÷áãä ÷ø àåä éúîàä úåîìùä éë , øîåà êìîä ãåã äéäù äî àåäå)âò íéìäú , çë :(

"áåè éì íéäåìà úáø÷ éðàå "àå øîå)æë íù ,ã" :(ä úàî éúìàù úçà 'ä úéáá éúáù ù÷áà äúåà 'ééç éîé ìë" , éë
áåèä àåä äæ ÷ø ,äòúð àååùå ìáä àìà åðéà áåèì íãàä éðá åäåáùçéù äæ úìåæ ìëå . íãàä äëæéùëì íðîà

úàæä äáåèì ,äúåð÷ì åòéâéá ìãúùéå äðåùàø ìîòéù éåàø ,åðéäå :éùòî çåëá êøáúé åá ÷áãì ìãúùéù í
ïééðòä äæ íúåãìåúù ,úååöîä íä íäå .  

  

êøáúé åðîî åúåà íé÷éçøîä åá íéáøù íå÷îá íãàì àåä êåøá ùåã÷ä åîù äðäå , úååàúä íä íäå
úåéøîåçä ,éúîàä áåèä ïî êìåäå ÷çøúî àåä äðä ïäéøçà êùîé íà øùà . íùåî àåäù àöîðå

ä÷æçä äîçìîä êåúá úîàá .íìåòä éðéðò ìë éë , áåèì ïéáòøì ïéá ,íãàì úåðåéñéð íä äðä . éðòä
ãçà ãöî øùòäå ãçà ãöî , äîìù øîàù ïééðòë)ì éìùî, è" :(ä éî éúøîàå éúùçëå òáùà ïô '

åâå éúáðâå ùøåà ïôå' "ãçà ãöî ïéøåñééäå ãçà ãöî äåìùä .øåçàå íéðô åéìà äîçìîä úàöîðù ãò . ïáì äéäé íàå
íéããöä ìëî äîçìîä çöðéå ìéç ,éäé àåä ñðëéå äæä øåãæåøôä ïî àöéå åàøåáá ÷áãì äëæé øùà íìùä íãàä ä

íééçä øåàá øåàì ïéì÷øèá , ìãúùðå áåèäî åúåà íé÷éçøîä ïî ÷çøúðå åéúååàúå åøöé úà ùáë øùà øåòéùä éôëå
 åá ÷áãì-åá çîùéå åäâéùé ïë .  

  

íãàä ùåîéùì àøáð íìåòä éë äàøú ïééðòá ãåò ÷éîòú íàå ,àåä äðä íðîàìåãâ ìå÷ùá ãîåò  ,
åîò íìåòä ì÷ì÷îå ì÷ì÷úî àåä äðä åàøåáî ÷çøúîå íìåòä øçà êùîð íãàä íà éë , àåä íàå

åàøåá ãáòì òåéñì åì úåéäì ÷ø íìåòä ïî ùîúùîå åàøåáá ÷áãðå åîöòá èìåù , äìòúî àåä
åîò äìòúî åîöò íìåòäå .ùä íãàä éùîùî íúåéäá íìåë úåéøáì àåä ìåãâ éåìéò äðä éë åúùåã÷á ùãå÷îä íì

êøáúé , äëøáì íðåøëéæ åðéîëç åøîàù äî ïéòë àåäå)áé óã äâéâç ,à ( àåä êåøá ùåã÷ä åæðâù øåàä ïééðòá
 øîàðù çîù íé÷éãöì àåä êåøá ùåã÷ä åæðâù øåà äàøù ïåéëå íðåùì äæ íé÷éãöì)âé éìùî ,è :( íé÷éãö øåà

çîùé ."åùàøî íùå á÷òé ç÷ìù íå÷îä éðáà ïééðòáå åøîà åéú)àö ïéìåç ,á" :(÷çöé éáø øîà : åöá÷úðù ãîìî
úøîåà úçà ìë äúééäå íå÷îì ïìåë ,åùàø ÷éãö çéðé éìò . ùøãîá äëøáì íðåøëéæ åðåøéòä äæä ø÷òä ìò äðäå

úìä÷ , äëøáì íðåøëéæ åøîàù)ô äáø úìä÷"æ" :(åâå íéäåìàä éùòî úà äàø' "- - êåøá ùåã÷ä àøáù äòùá
àøä íãà úà àåäåì øîàå ïãò ïâ éðìéà ìë ìò åøéæçäå åìèð ïåù : äî ìëå ïä íéçáåùîå íéàð äîë éùòî äàø

éúàøá êìéáùá éúàøáù ,éîìåò úà áéøçúå ì÷ì÷ú àìù êúòã ïú."  
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 "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם"

b מטרות הפעולה: 

 .ה בחייהם"של הקב" נוכחותו"החניכים יפעלו להכרה מתמידה ב

 

k הפעולה מבנה : 

 .ה באופן טבעי בחיינו"קשה לנו לחוש בנוכחותו של הקב,  ללא בית המקדש וירושלים הבנויה-תזכורת. 1

 .ה בחיינו תלויה בנו וברצוננו"הבנה כי תחושת נוכחותו של הקב. 2

 .ה"תפילה כדרך ליצירת קשר עם הקב. 3

 .ה" דרך נוספת ליצירת חיבור מתמיד ביננו לבין הקב–עבודת המידות . 4

 .י האמונה שהכל לטובה"ה ע"הפנמת נוכחותו של הקב" תירגול" .5

 .חשיבה מעשית. 6

 

g מהלך הפעולה: 

 .ה באופן טבעי בחיינו"קשה לנו לחוש בנוכחותו של הקב, ללא בית המקדש וירושלים הבנויה -תזכורת. 1

 2 עליהם למצוא תוך ).1נספח (לכל קבוצה מספר סידורים וטופס למילוי . מחלקים את החניכים לשתי קבוצות

וכן לכתוב באיזה , לצטט את האיזכור ואת התפילה ממנה הוא לקוח, עשרה איזכורים של ירושלים בסידור, דקות

 .ברכה זו/ הקשר מוזכרת ירושלים בתפילה 

 

|  BB L | ופתקיות , )2נספח (חידות שפתרונן מראי מקומות בסידור , כל קבוצה מקבלת סידורים -בשבת

 . כל קבוצה למצוא את התפילות ולסמן אותן בסידור באמצעות הפתקיותעל. ריקות

 

ן    דיו

 ?מדוע היא חשובה לנו כל כך. התפילות והברכות שאנו אומרים מידי יום מלאות איזכורים של ירושלים 

 ?מדוע אנחנו מבקשים את בניין ירושלים 

 ?ים חרבהאם בית המקדש לא קיים וירושל, למה החיים שלנו אינם שלמים 

 ?מה חסר לנו 

 

על עם ישראל , תפקידים רבים והשפעות חשובות במגוון תחומים, וודאי  שלירושלים ולמקדש ישנן משמעויות רבות

 ). וישנם עוד רבים, כפי שעוסקות שאר הקבוצות בסניף בנושאים אחרים הנלמדים מירושלים(ועל העולם כולו 

, אנחנו שוקעים יותר ויותר בטבע ובחומר, נו שמחורבן המקדשראי, בתחום אותו אנחנו הכרנו במהלך החודש

אנחנו מתפללים לבניין ירושלים והמקדש כי אנחנו מבינים . ה בחיינו פחות מורגשת לנו"ונוכחותו התמידית של הקב

 .ה"שהחיים שלנו אינם שלמים וכי אנחנו חסרים את הקשר המתמיד עם הקב
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 .בחיינו תלויה בנו וברצוננוה "הבנה כי תחושת נוכחותו של הקב. 2

  -סיפור 
 

  ?ה נמצא"איפה הקב - ו באמצע הלימוד ושאל את תלמידיויצא נסער מחדר, הרבה מקוצק

 עצר אך הקוצק... ועוד" כבודו מלא עולם ","ץ כבודומלוא כל האר"התלמידים ניסו לענות 

  :אותם בנחרצות ואמר

  !ה נמצא איפה שנותנים לו להיכנס"הקב

  

אנחנו מצפים ומייחלים לבניינו של המקדש ). 'ח' שמות כה" (ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" למשה ה אומר"הקב

ה "להכניס את הקב. את המשכן שבתוכנו, עלינו ליצור בינתיים את התשתיות הפנימיות אצלנו. ולגאולת ירושלים

 .לכל תחום ותחום בחיינוה להיכנס "לקב" לתת. "מאיתנו' לחיים שלנו ולא לתת לטבע להשכיח את מציאות ה

 

 ?איך עושים את זה 

 

êéøãîì äøòä: íéëéðçä íò äá ÷ø ÷éîòäìå úçà êøã øåçáì ïúéð , úà øå÷ñì ïúéðå3 íéëøãä 
ïàë úåàáåîä .äì íéàúîù äîå äöåá÷ä éôåà éôì êìå÷éùì.  

 

 .ה"תפילה כדרך ליצירת קשר עם הקב. 3

כל אחד מהחניכים בוחר ציור ומסביר מתי בעיניו ). 3נספח (קשר מפזרים בחדר ציורים של כל מיני דרכים ליצירת 

 .נכון להשתמש בדרך זו ליצירת קשר

וכל אחת מתאימה במצב מסויים , לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. ישנן כל מיני דרכים ליצירת קשר בין אנשים

 .ולמטרה מסויימת

 ?ה"מהי הדרך הכי מתאימה ליצירת קשר עם הקב

 

 )'ג' הושע יד" (נשלמה פרים שפתינו "פורסים שלט

 ).4נספח (ל "ניתן לתת לחניכים לפתור כתב חידה שפתרונו המשפט הנ

 

לפנות . ה לחיים שלנו"את הקב" להכניס"זו אחת מהדרכים המרכזיות . אנחנו מתפללים, כשאין לנו מקדש, כיום

 .לבקש ממנו, להודות לו, אליו

 

 ")?לנגדינו תמיד' שיוינו ה" בפעולה 1נספח " (המשוב הסמוי"ניתן לחזור כאן על 

 

 .ה"דרך נוספת ליצירת חיבור מתמיד ביננו לבין הקב -עבודת המידות. 4

עליהם כתובים מקורות העוסקים בחובתנו לדבוק במידותיו ) 5נספח (תחרות בין שתי קבוצות בהרכבת פאזלים 

 הפאזלים וחושפים ציור של סולם בין שמים הופכים את, לאחר הרכבת הפאזלים וקריאת המקורות. ה"של  הקב

 .וארץ

המחיש " סולם יעקב. "נחשפנו לשמה של ירושלים שהתגלה ליעקב לאחר חלומו, )שער השמים(בפעולה הראשונה 

שגם הוא היווה הדגמה תמידית לנוכחותו של , ובמקום הזה נבנה המקדש, את החיבור המתמיד בין שמים וארץ

 .ה בעולם הזה"הקב

 –עלינו ליצור את הסולם המחבר בין שמים וארץ בדרך אחרת , כשבעוונותינו עדיים המקדש לא עומד על תילו, כיום

 .ה במידותיו"בהידמות לקב
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אנחנו מראים , ה כפי שהן מתגלות אלינו"של הקב" מידותיו"המבוססת על , באמצעות התנהגות ראויה ונאותה

 .אדם מה ללמוד ואיך להתקדם מתוך הקשר שלו לבוראויש ל, ה לאדם"לעצמנו ולעולם שיש קשר בים הקב

 

 .י האמונה שהכל לטובה"ה ע"הפנמת נוכחותו של הקב" תירגול. "5

הבנו שזו . שמתרחשים בחיים שלנו" ביש מזל"ו" מזל" "מקרה"דיברנו על ) ?לנגדינו תמיד' שיוינו ה(בפעולה הקודמת 

 .ל מה שקורה לנובחיינו ואת השגחתו על כ' שפה שמסתירה את נוכחות ה

 .ה בכל מציאות"נרגיל את עצמנו לראות את הקב, אם נתרגל לראות את הדברים אחרת

 

 ).6נספח ( מספרים את המדרש ומניחים ציורים בהתאם לסיפור –עקיבא ' על ר" הכל לטובה"סיפור 
 

ביקש מקום לישון ולא נתנו לו , הגיע למקום אחד. עקיבא מהלך בדרך' פעם אחת היה ר

הלך ". כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה: "אמר). יחים את הציור של הכפרמנ(

בא אריה ואכל ). שמים את הציורים המתאימים(והיו עמו חמור ותרנגול ונר . וישן בשדה

הופכים את (בא חתול ואכל את התרנגול , )Xהופכים את הציור או שמים עליו (את החמור 

  ). Xהופכים את הציור או שמים עליו (רוח וכיבתה את הנר באה , )Xהציור או שמים עליו 

בו בלילה באו גייסות ושבו את בני ". הכל לטובה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא: "אמר

  . העיר

שאילולא ". כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה"ולא אמרתי לכם : עקיבא' אמר ר

 הייתי נשבה בידי –או החמור פועה , ראאו התרנגול קו, או היה נרי מאיר, ישנתי בעיר

  .הגייסות

  )ב"ע' על פי ברכות ס(
 

לכן גם כשקרו דברים . גם אם הטבע מסתיר את נוכחותו התמידית, ה קשור לעולם הזה"עקיבא ידע שהקב' ר

להכניס "הוא בחר , )'רוח חזקה כיבתה את הנר וכו, אנשים לא מנומסים(שהיה אפשר להסביר אותם בדרך הטבע 

ה מדבר אליו ודואג "הוא הבין שהקב". ה עושה לטובה הוא עושה"כל מה שהקב"הוא הסביר לעצמו ש". ה"ת הקבא

 .דרך ההתנהלות של הטבע, לו

ונזכיר לעצמנו שהוא זה שעושה את כל מה שקורה , פרט בחיינוה בכל "אם אנחנו באמת נאמין בנוכחותו של הקב

 .ניתן לו יותר ביטוי, ה"נחזק את הקשר שקיים ביננו לבין הקב, ולכן ברור שהכל לטובה, לנו
 

 )7נספח " (חוק מרפי ונחום איש גמזו"להרחבה 

 

 חשיבה מעשית. 6

את " להכניס"ו, דרכים שנחשפו בפעולהמומלץ מאוד לחשוב עם החניכים כיצד הם בוחרים ליישם את אחת מה

 .ה לחייהם"הקב

 

 ?האם בתפילה יותר משמעותית בסניף 

 ?האם בהשתפרות במידות 

 ?"הכל לטובה"האם בהתנהגות שממחישה ש 

ללכת "ה ואיך האדם יכול "אולי בתחילת כל פעולה במהלך השנה תלמדו יחד על מידה אחת של הקב 

 ?"בדרכיו

 ?ה דרכו"את הקב" לשמוע"שהיה לו והוא הצליח " מקרה"אולי כל חניך יספר על  
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םנ  י ח פ      ס

 1נספח 
 

  
ציטוט האיזכור של 

  ירושלים

  

מאיזו תפילה לקוח 
  ?האיזכור

  

[ f ¹  

באיזה הקשר מוזכרת 
  ?ירושלים

  
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
  

[ f ¹ [ f ¹ [ f ¹ [ f  

 

 2נספח 

 

FF 4  18 18 
1-18  

BB    
åðáéëùä  

& BB]L 
..."ãåãì" 
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  ציטוט  פתרון  חידה

FF 4   ïåæîä úëøá–úéòéáø äëøá   
" ùãå÷ä øéò íéìùåøé äðáå

åðéîéá äøäîá ,ä äúà êåøá '
íéìùåøé äðåá"  

18   äøùò äðåîù úìéôú ,äëøá  14 

" ïåëùú êøéò íéìùåøé êåúá
úøáã øùàë , êãáò ãåã àñëå

ïéëú äëåúá äøäî . äúåà äðáå
åðéîéá äøäîá íìåò ïéðá . êåøá

ä äúà 'íéìùåøé äðåá"  

18 
1-18  

äøùò äðåîù úìéôú ,äëøá  17 
" ïåéöì êáåùá åððéò äðéæçúå

íéîçøá ,ä äúà êåøá ' øéæçîä
ïåéöì åúðéëù"  

BB    
åðáéëùä  

 ìù úéáøò úìéôúúáù , úëøá
åðáéëùä  

" íåìù úëåñ ñøåôä äúà êåøá
 ìòå ìàøùé åîò ìë ìòå åðéìò

ïîà íéìùåøé"  

& BB]L 
..."ãåãì" 

úáù ìù úéøçù úìéôú" . øéù
ãåãì úåìòîä"  

..." êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò
íéìùåøé . øéòë äéåðáä íéìùåøé

åéãçé äì äøáåçù"...  

       ììä  
"ä úéá úåøöçá ' éëëåúá
éäéåììä íéìùåø"  

 

  
äøùò äðåîù úìéôú ,äëøá  19 

"ä êéðôìî ïåöø éäé ' åðé÷åìà
 úéá äðáúù åðéúåáà é÷åìàå

åðéîéá äøäîá ùã÷îä"...  

 

 3נספח 
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 4נספח 

 "שלמה פרים שפתינונ"

 

  
  

  

  

  
  

 

  
 

  
  

 

  
sms

  
  

  

  

  
  

 

  

E-MAIL  
  
  

 

ð  +éöç àì+  úéùéîçä úåàä  
 

v v v v v v 
 

vv+ íäìù àì  
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 5נספח 

 

íééðåðéáä åìà íéëøãá úëìì åðà ïéååöîå , íéëøãä íäå
íéøùéäå íéáåèä , øîàðù"úëìäå ,åéëøãá) " íéøáã

çë,è]  .(å [åæ äåöî ùåøéôá åãîéì êë  : àø÷ð àåä äî
ïåðç ,ïåðç äéä äúà óà ; àø÷ð àåä äîíåçø , äúà óà

íåçø äéä ;ùåã÷ àø÷ð àåä äî ,ùåã÷ äéä äúà óà  . ìòå
ïééåðéëä ïúåà ìëá ìàì íéàéáðä åàø÷ åæ êøã , êøà

ïäá àöåéëå ÷æçå øåáéâ íéîú øùéå ÷éãö ãñç áøå íééôà-
-íä íéøùéå íéáåè íéëøã åìàù òéãåäì , íãà áééçå

åçåë éôë úåîãéäìå ïäá åîöò âéäðäì.  
 

)ì úåòã úåëìäáîø"í ,à ÷øô 'àé äëìä'(  
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 6 נספח

b f lb    כפר 

      

uoj  

  

  

 áéúëã éàî)âé íéøáã ("ä éøçà 'åëìú íëéäìà" øùôà éëå 
 øîàð øáë àìäå äðéëù øçà êìäì íãàì åì)ã íéøáã (" éë

ä 'àåä äìëåà ùà êéäìà" ìù åéúåãî øçà êìäì àìà 
á÷ä"ä. áéúëã íéîåøò ùéáìî àåä äî )â úéùàøá (ä ùòéå '

 ùáìä äúà óà íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íéäìà
á÷ä íéîåøò" áéúëã íéìåç ø÷éá ä)çé úéùàøá ( åéìà àøéå

ä 'á÷ä íéìåç ø÷á äúà óà àøîî éðåìàá" íéìáà íçéð ä
 áéúëã)äë úéùàøá ( íéäìà êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå

á÷ä íéìáà íçð äúà óà åðá ÷çöé úà" øá÷ ä íéúî
 áéúëã)ãì íéøáã (íéúî øåá÷ äúà óà àéâá åúåà øá÷éå:  

 

)ãé óã äèåñ 'ò"à(
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המקרים הטובים שקרו 
 כמובניםלו ישכחו ויעברו 

בעוד שאותם , מאליהם
פעמים מעטות שבהם 
הוא היה בצד הפחות 

 וכך. יזכרו אצלו, בטו
הוא יסמן לעצמו עוד 
הוכחה לתפיסת העולם 
.המיואשת שלו  

 

 7 נספח

 מנחם הלברשטט/ מרפי ונחום איש גמזוחוק
 
  

עד שלעיתים נדמה כאילו , י חוק מרפי"שנראים כפועלים עפכל כך הרבה פעמים אנו נפגשים עם מקרים 
  .החוק הזה הוא באמת אחד מחוקי הטבע הפועלים בעולם

קיבל , שכתב ספר המרכז את חוקי מרפי ודומיהם, ארתור בלוך? ומה הוא בדיוק אמר? מי הוא בכלל מרפי
ל בקרת איכות ובטיחות מנה, ולסניק' ורג'השולח הוא ג. מכתב שהבהיר לו ולנו את התשובות לשאלות הללו

  :'א"נאס'ב
בעל החוק היה ... היה זה מחקר התרסקות ניסיוני. MX981בבסיס חיל האויר  1949- רוע התרחש בהאי"

מהנדס פיתוח ממעבדת המטוסים , קפטיין אד מרפי
תסכול שנגרם מפעילות לא תקינה . 'רייט'בשדה התעופה 

גשר מדיד כתוצאה מטעות בחיבורי , של מתמר רצועתי
אם קיימת דרך לעשות זאת שלא : "גרם לו להעיר, המאמץ
בהתכוונו אל הטכנאי שחיבר , " הוא ימצא אותה- כשורה 

את אותה ' חוק מרפי'כיניתי בשם . את המגשרים במעבדה
מספר שבועות לאחר מכן ציין ... אמירה בגרסותיה השונות

שהניסיון הבטיחותי , קולונל סטאפ במסיבת עיתונאים
צויין שלנו היה תוצאה של אמונה מלאה בחוק מרפי המ

  ."והמאמץ המתמיד שלנו להתכחש לבלתי נמנע
החוק שנחשב חוק מרפי , למרות מה שנאמר במכתב

האמת . ' ישתבש- כל מה שעשוי להשתבש  '- הבסיסי הוא 
היא שאחרי ולפני מרפי היו עוד רבים שניסחו משפטים 

  .המבטאים בעצם את אותו עיקרון
? מתייחסים למשפט הזה, וביניהם אנחנו, מדוע כל כך הרבה אנשים רציניים? הללו' חוקים' נובעים המאיפה

של השלמה עם מצב שהיינו בעצם רוצים , זה חצי חיוך מריר, וגם אם בדרך כלל אנחנו נזכרים בו בחצי חיוך
  .שהוא יהיה אחרת

חוק הנובע מהשקפת . י אלא פסיכולוגיאם מתבוננים בצורה מפוכחת ברור שהחוק הזה איננו חוק פיסיקל
אדם כזה ממילא ישים . שמרגיש שהעולם פועל לרעתו, עולם של אדם המסתכל על המציאות בעין שלילית

, לב לכל הפעמים שבהם הוא עמד בתור שמלכתחילה היה קצר יותר ופתאום התור השני התקדם במהירות
המקרים . תור הקצר ובאמת המתין פחות זמןולא יזכור את כל אותם פעמים הרבות שבהם הוא עמד ב

בעוד שאותם פעמים מעטות שבהם הוא היה בצד הפחות , הטובים שקרו לו ישכחו ויעברו כמובנים מאליהם
  .וכך הוא יסמן לעצמו עוד הוכחה לתפיסת העולם המיואשת שלו. יזכרו אצלו, טוב
  .לכף זכות, כל אדם, בלדון כל מצ, ל מדריכים אותנו להסתכל על העולם בעין טובה"חז

לכאורה ', אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו'- ו, אבל בעצם למה ההדרכה היא לדון כל אחד לכף זכות
לבחור לעצמו איך לדון ? האם כל אחד צריך לשפוט את זולתו, יותר נכון היה לומר אל תדון את חברך בכלל

  ?את המציאות
כל מי שנמצא בעולם . חס למציאות בצורה אוביקטיביתל ידעו שאין לאדם אפשרות להתיי"כנראה שחז

ממילא יש צורך בהדרכה מהי . מתוך איזושהי תפיסה, בהכרח גם מתייחס אליו באיזושהי צורה, ופועל בו
איך להתייחס למקרים שונים או למעשי הזולת שבהכרח יעוררו תגובות פנימיות , צורת ההסתכלות הנכונה

  .בנפשו של האדם
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או על , כר בסיפורים על נחום איש גמזוננסה להיז
סיפורים , רבי עקיבא שנשאר לישון מחוץ לעיר

המסמלים בדיוק את הגישה ההפוכה מזו של חוק 
האנשים הללו הסתכלו על המציאות וראו בה . מרפי

מתוך כך הם הבינו שכל . השגחה והרמוניה
הם חלק מאותה , המאורעות שעוברים עליהם

והעולם שואף , מתנהלאחדות אחת שבה העולם 
אילו נחום איש גמזו היה מנסח משפט . אל הטוב

כל מה שעשוי לקרות : הוא מן הסתם היה אומר
גם מה שנראה כדבר לא , ויותר מכך,  יקרה-לטובה 

  . טוב יתברר לבסוף שהיה לטובה

  

לם נברא כך העו. אך האמת היא שחוק מרפי איננו רק הסתכלות פסיכולוגית שאין לה שום אחיזה במציאות
פ "כפי שכותב הרב חרל, יש השפעה אמיתית על הדרך בה תונהג המציאות, שלצורת ההסתכלות של האדם

  ):ה"פרק כ, מעייני הישועה(
ה "ואין הקב, אז גם השמחה שלמעלה נעדרת... בשעה שישראל נתונים בצרה וענני עצבון פרושים על פניהם

לכן ... מתנחם על הבריאה ומתוך זה עצמו מתרבים היסורים, כביכול, ה"ונגרם בזה שהקב... שמח במעשיו
עליהם להיות עליזים ושמחים ולמצוא עונג , ה"יחפצון ואשר משתתפים בצערו של הקב' אלה אשר קרבת ה

ובזה מעוררים ... שכן שימת עין לטובה פועלת שהעין תראה רק טוב, ונחת מן הבריאה לשום עליה עין טובה
  .ומהפכים את כל הדינים לרחמים גדולים וחסדים עליונים וטובים...  ולברואאת החפץ העליון ליצור

, בהקצנת הדברים ניתן אולי לומר. ההסבר לחוק מרפי איננו רק הראיה הסלקטיבית של המציאות, כ"וא
ההסתכלות .  השתבש- שבחייו הפרטיים של מרפי באמת הרבה פעמים כל מה שהיה יכול להשתבש 

, שעליה דיבר הקולונל במסיבת העיתונאים, אותה אמונה מלאה בחוק מרפי, יאותהשלילית שלו על המצ
  . הובילה לכך שחייו הונהגו מלמעלה באותה צורה

  ,אלא קשורה יותר למישור הכללי, איננה פרטית ומיידית כל כך, פ"ודאי שהכוונה בדברי הרב חרל
  

ועם זאת על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות 
ולזכור שהוא , בעין טובהלהסתכל על העולם 

ה את מהלכי "משפיע על הדרך בה ינהיג הקב
  .המציאות

  
  :משפיעים עליו לטובה ממש, י שדנים את הזולת לכף זכות"ע, וכך גם בין אדם לחבירו

  

úåëæ óëì íãà ìë úà ïåãì êéøö éë òã ,øåîâ òùø àåäù éî åìéôàå ,áåè èòî äæéà åá àåöîìå ùôçì êéøö ,
à èòîä åúåàáùòùø åðé ,áåè èòî åá àöåîù äæ éãé ìòå ,úåëæ óëì åúåà ïãå , úîàá åúåà äìòî äæ éãé ìò

úåëæ óëì ,äáåùúá åáéùäì ìëåéå ,úðéçá äæå" :åððéàå åîå÷î ìò úððåáúäå òùø ïéàå èòî ãåòå) ." éèå÷éì
øäåî"áôø ïîéñ àî÷ àøåãäî ï.(  
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 טבור העולם
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 גיא חזיון
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 חלומות בהקיץ

b מטרות הפעולה: 

 יבותו של החזון בחיי הפרט והכללהחניכים יכירו בחש

 החניכים יראו בירושלים את בסיס היכולת לחיות חיי חזון 

 

k הפעולה מבנה : 

 הבנת חשיבותו של החזון בחיי הפרט ובחיי הכלל. 1

 כאשר חיי החומר מתבססים, הכרה בקושי לחיות את החזון. 2

 "גיא חזיון" ירושלים –לימוד . 3

 קדש טיפחו את החזון בחיי הפרט והכללהמחשה כיצד ירושלים והמ. 4

 

g מהלך הפעולה: 

 הבנת חשיבותו של החזון בחיי הפרט ובחיי הכלל. 1

רשימת (שעליו כתוב שם של דמות , כל קבוצה שולחת נציג החובש כתר על ראשו. תחרות בין שתי קבוצות -מי אני

ששאר חברי הקבוצה עונים " לאכן ו"ות ות שכתובה לו באמצעות שאלעל הנציג לנחש מי הדמ). 1דמויות בנספח 

הוא ממשיך " כן"אם התשובה לשאלתו היתה ). 'וכו? האם הוא יהודי? האם זה גבר? האם הוא חי: לדוגמא(עליהן 

קבוצה זיהה את הדמות כאשר נציג של . התור עובר לקבוצה השניה וכן הלאה" לא"אם התשובה היתה , לשאול

ונציג נוסף מהקבוצה צריך ) לכל קבוצה יש פאזל שונה, שימו לב -2נספח (הם מקבלים קטע מפאזל שכתובה לו 

 .ניצחהבוצה הראשונה שהרכיבה את הפאזל הק. לנחש דמות חדשה

 

. כפי שאמר לותר קינג" יש לו חלום"מייצגות את האדם ש) 3רקע והרחבה על הדמויות בנספח (שש דמויות אלו 

 .שיש יכולת להגיע למקומות גבוהים ומשמעותיים,  לחייםשמבין שיש עומק, שאיפה, אדם שיש לו חזון

הם אלו שהצליחו להפיח רוח חיים במציאות . ושל העולם כולו, הם אלו שעיצבו את ההיסטוריה שלנואנשים כאלו 

אנשים , משמעותייםאלו אנשים . הם אלו שהגיעו למטרות ולא העבירו את חייהם בלשרוד יום אחר יום. היום יומית

 !חזון - תוכןשיש להם

 

לעומת חיי שליחות , )אריך פרום/האיש הקטן(ם חסרי טעם ומשמעות בפאזלים שהורכבו ראינו מציאות של חיי

 .גם לחיי הציבור -ומעבר לכך, ניס תוכן לחיי הפרטדמויות אלו הבינו שהחזון הוא מה שמכ). ל"ה ריין ז'בני(

 

 . ן שהיא הגדירה לעצמהב כולה תהיה נאמנה לחזו"מרטין לותר קינג רוצה שארה

ושרק נאמנות לחזון זה תאפשר לעם , בן גוריון והרצל יודעים לומר שלעם ישראל יש חזון עתיק שהוא מחוייב אליו

 .ישראל להקים בארץ ישראל מדינה ראויה

קור מבינים את מ. מסמנים את חזוננו באופן ברור ומדוייק. יונקים ממקור הקודשהרב קוק והרב נריה , רבי עקיבא

, הוא העם שיגאל,  להיות אור לגויים–המאמין באלוקיו ובייעודו הגדול , עם ישראל המחובר לעמו ותורתו. כוחנו וחלומנו

 .הוא העם שיגאל את כל העולם

 

אפילו . כל חברה צריכה חזון על מנת להיות יותר מאשר שכנים החיים בשיתוף פעולה טכני, כל אדם צריך חזון בחייו

, רווחיות היא מצב נחוץ לקיום("ת מבינות שהחזון נחוץ לקיומן לאורך שנים ולא ההצלחה הכלכלית חברות עיסקיו

הרווח . אך הוא איננו מטרה בפני עצמה ברבות מהחברות בעלות החזון, ואמצעי להשגת מטרות חשובות יותר
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ספר המתאר את  -לנצח נבנו".  בלעדיהם אין חייםאלה אינם סיבת החיים אך: מים והדם בגוף, מזון, משול לחמצן

 ).61'  עמ-הצלחתן של חברות מובילות בעולם 

  

עם ישראל נוצר סביב . עם ישראל מביא את החזון לעולם כולו. ייחודו של עם ישראל הוא היות החזון בסיס קיומו

דירו כ הג"ואח, בניגוד לשאר האומות שקודם התקבצו בשטח גיאוגרפי" (ממלכת כהנים וגוי קדוש"החזון של 

 ).לעצמם מי הם ומה הם רוצים להיות

 .עם ישראל מביא בשורה לעולם ביחס ליכולת לחיות חיים המביעים את החזון והחלום

 

 ":לנצח נבנו"כפי שמתואר בהקדמה למהדורה העברית של , תובנה זו מתחילה להיות ברורה גם בעולם החומר

, גם אם דורש לעיתים ניסוח מחדש, וחזונה, הוקמה על פי חזוןמדינת ישראל . אינו זר להוויה הישראלית" חזון"המונח 

וגם אם מחוגיו עוברים לעיתים , כשעון אשר יתקתק לעד, כמו חברות החזון, מדינת ישראל נבנתה. עומד לעד

 .הרי שהם מתעשתים ונעים קדימה, טלטלה

בראיון . בביקורו בישראל") נבנולנצח "ממחברי הספר (יממס קולינס 'למקומו של החזון ברמה הלאומית התייחס ג

, אפ-ישראל היא בעצם מדינת סטארט, למדינת ישראל יש תכונות של חברת חזון: " אמר1996שהעניק לגלובס ב 

 ".עצם קיומה מייצג את הגשמתו, גם אם לעיתים יש אי הסכמה לגבי היישום, שהיה לה חזון מייסד

 

  מתבססיםכאשר חיי החומר, הכרה בקושי לחיות את החזון. 2

וכל חניך מתיישב ליד השלט שמייצג ) 49' עמ(מקריאים קטע מתוך האלכימאי , )4נספח (מפזרים שלטים בחדר 

 .לדעתו את הסיבה המרכזית לכך שמוכר כלי הבדולח לא מגשים את חלומו

  

כל מה שרציתי היה , כשהייתי צעיר: ערב אחד סיפר מוכר כלי הבדולח לנער"

חשבתי שיום אחד אהיה עשיר ואוכל . ח את החנות הזאתלחסוך מספיק כסף לפתו

אבל לא יכולתי לסמוך על אף אחד , התחלתי להרוויח כסף. לעלות לרגל למכה

כל אותו הזמן . כי כלי בדולח הם עדינים כל כך, שישמור בשבילי על החנות

ועשו , יםחלק מהם היו עשיר. הייתי רואה הרבה אנשים עוברים על פני החנות שלי בדרכם למכה

  .אבל רוב עולי הרגל היו יותר עניים ממני, את דרכם בשיירות עם משרתים וגמלים

. את הסמלים של העליה לרגל הם תלו על דלתות הבתים שלהם. כולם הלכו לשם וחזרו שמחים

היה נוהג לומר שהוא הלך במדבר כמעט שנה , סנדלר המתפרנס מתיקון נעליים, אחד מהם

  ".יר לקנות עורות'ף יותר כשהוא צריך ללכת ברחובות של טנגאבל הוא מתעיי, שלמה

  .שאל הנער" ?למה אתה לא הולך למכה עכשיו, אם ככה"

, זה מה שעוזר לי לעבור את הימים האלה. כי המחשבה על מכה היא שמחזיקה אותי בחיים"

רב באותו וארוחות צהריים וע, עם כלי הבדולח האילמים האלה על המדפים, שכולם דומים זה לזה

  .לא תהיה לי שום סיבה להמשיך לחיות, אני חושש שאם אגשים את החלום שלי. בית קפה זוועתי

כי אתה רוצה , אבל אתה שונה ממני, אתה חולם על הכבשים שלך ועל הפירמידות

כבר אלף פעמים תיארתי לי . אני רוצה רק לחלום על מכה. להגשים את החלומות שלך

איך אני מקיף אותה שבע , איך אני מגיע לכיכר הכעבה,  את המדברבדימיוני איך אני חוצה

כבר ראיתי בעיני רוחי את האנשים . פעמים לפני שאני מרשה לעצמי לגעת באבן הקדושה

אבל אני . ואת השיחות ואת התפילות שנשתתף בהן, ואתה אלה שלפני, שיעמדו על ידי

  ..."ום על זהלכן אני מעדיף רק לחל, חושש שכל זה יהיה רק אכזבה
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ן    דיו

 ?מדוע מוכר כלי הבדולח לא מגשים את חלומו 

 ?איך הוא תופס את תפקיד החלום 

 ?חזון הינו משהו שמתגשם באופן חד פעמי/ האם חלום  

 ?חזון להיות תהליך התקדמות נצחי/ מה הופך חלום  

 ?מה מונע מאנשים לחיות את חזונם 

 ?צוחקים עליו? עליומוותרים ? האם אנשים שוכחים את החזון 

 

שאי אפשר להגשים אותו ושעדיין החזון יתן , טעות רווחת היא שחלומות וחזונות זה משהו שצריך להישאר בדימיון

 .טעם לחיינו

את החזון , הם לא מאמינים שאפשר ליישם את האידיאלים היפים, ברגע שאדם או חברה חיים במציאות יום יומית

לא סמך על אף אחד שיחליף , הוא פתח את החנות. כמו מוכר כלי הבדולח, סחפיםאנשים נ. והרוח יחד עם החומר

 להשיג כסף ולהגיע –הוא לא חי את הסיבה המרכזית שבשבילה הוא פתח את החנות , אותו וישמור על כליו היקרים

 .הוא נשאר בחומר ולא הצליח לשלב את החזון במציאות. למכה

 

 :'פורסים שלט עם הפסוקים מישעיהו א

 

 

 

ן    דיו

 ?מה משמעותה של ההשוואה בין ירושלים לסדום ועמורה 

 ? החורבן–מדוע ישעיהו מציין את סדון ועמורה כסימן להידרדרות ירושלים והתוצאה  

 

גואיסטית דאגה א, אי עשיית משפט צדק, אי הכנסת האורחים, סדום ועמורה מוכרים לנו בעיקר בסיס רישעותם

 ).5מקורות המתארים את רשעת סדום בנספח (לכסף ועוד 

עיר . ך שמתוארת בו צורת חיים של חברה"סדום ועמורה זה המקום הראשון בתנ. סדום ועמורה מייצגים עוד משהו

לוט בחר בה בעקבות המראה הפורח (בגלל שיש בה הרבה מעיינות ושפע , מסויימת שאנשים התכנסו לחיות בה

בהתחלה הם . ם ההתבססות וההצלחה הכלכלית נוצרה הידרדרות מוסרית בקרב אנשים סדום ועמורהע). שלה

סדום .  אפילו את תושבי העיר עצמם–" שונאים זה את זה"ובסוף הם , להם מהשפע" שיקחו"לא רצו שיגיעו אורחים 

היה להם . ת החיים היום יומיתועמורה מייצגים מצב בו הערכים והשאיפות הגדולות נעלמים כשהם נפגשים עם מציאו

מעודדת חלום , שחיה למען הערכים הגדולים, בעלת משאבים, שמחה, את כל הפוטנציאל להיות חברה טובה

 ...כל אחד של עצמו,  והם הפכו להיות חברה חומרים שדואגת רק לחשבון בנק–ושאיפה 

על , על שאיפות, חיים שמבוססים על חזוןאי אפשר לחיות . סדום ועמורה אומרים לנו שאי אפשר לחיות את החלום

זה המסר של סדום ועמורה וזו הביקורת הגדולה על . התייחסות לאדם לפי רצונו ומידותיו ולא לפי מצבו הכלכלי

 .ירושלים של ישעיהו הנביא

. ירושלים צריכה להראות לעולם שזה אפשרי. בדיוק ההיפך מסדום ועמורה, כי ירושלים צריכה להיות משהו אחר

. להעריך את הרצון והתוכן, להתקדם, לשאוף, ירושלים צריכה להיות דוגמא לחברה שמעודדת אנשים לחלום

  

àï Éåæ Âç  , eäÈé Àò ÇLÀéï Æá-õÉåî Èà ,äÈæ Èç ø ÆL Âà ,ì Çò-Èì ÈLeøé Äå ä ÈãeäÀééí...  

èúÉåà Èá Àö äÈåä Àé é Åìeì  ,è Èò Àî Äk ãé Äø ÈN eð Èì øé ÄúÉåä --eðé Äé Èä í Éã Àñ Äk ,eðé Äî Èc ä Èø ÉîÂò Çì .  
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, חברה חומרית חסרת שאיפות ערכיות, "כסדום היינו לעמורה דמינו"כשירושלים לא מממשת את תפקידה זה היא 

 .ואין לה הצדקת קיום
 

 "גיא חזיון"לימוד שמה של ירושלים . 3

  – קבוצות בניחוש שמה של ירושלים המביע את מסר החלום שהיא מביאה לעולם שתי תחרות בין

כל קבוצה בתורה ). 6נספח (פורסים בריסטול ועליו מסומנים ריבועים המיצגים את אותיות שמה של ירושלים 

ת כותבים את האו -אם לא. ותה במקום המתאיםאם האות מופיעה בשמה של ירושלים כותבים א. אומרת אות

 .והתור עובר לקבוצה השניה, בצד

|  BB L |  להכין גם פתקיות עם שאר כדאי. ניתן להכין מראש את האותיות ולשים במקום המתאיםבשבת 

כדי שהם לא יחזרו על , האותיות על מנת לשים בצד כל אות שהחניכים אמרו ואינה מופיעה בשם זה של ירושלים

 .אותן אותיות בניחושים
 

 :'מתוך הפסוקים בישעיהו כב.  גיא חזיון- ירושלים נקראת
 

 
 

נראה שאין ביטוי הולם יותר מאשר ? חזון או מקום, מהו המקדש": 'מי יעלה בהר ה"הרב אריאל כותב במאמרו 

 .גם מקום וגם חזון. גיא חזיון : ביטויו של ישעיה
 

 ון בחיי הפרט והכללהמחשה כיצד ירושלים והמקדש טיפחו את החז. 4

 ).7נספח (מראים שלושה ציורים לחניכים והם צריכים לנחש מה הקשר בינהם 

, חלום, ציורים אלו מייצגים דוגמאות לצורת החיים שהיתה בירושלים והפכה אותה להיות מקום שמעודד חזון

 .מקום שמחנך את האדם להעריך את הרצון והתוכן ולא את החומר והכסף. שאיפות
 

¹ f  לימודf  ]).8נספח (לימוד מקורות המסבירים את הציורים [   ¹
 

   - 1 מקור
 

ã øçáé øùà íå÷îä ' äîåàä ìù éçä áìä àåä íéìùåøéë êë øçà øøáúðù åîù ïëùì- äëéøö åéìà 
 úéèáù ììëä úéðçåøä äéìòä õá÷úäì- ÷ìåçî éúìáä ïôåàá - íéèáùì ä÷ìçúð àìù - øùàå 

çáä ïéá ÷åìéç ììë ïéà äá úåðåùä úåéðçåøä úåðé-äãåáòä íå÷î ïàë  ,äàøåääå äøåúä æëøî ïàë ,
 ïåéæç àéâ ïàë- äøå÷îå äàåáðä íå÷î - úçà ùãçî äøåúä úðéúð ïéòî åá úùãçúîù íå÷îä ïàëå 

 ìä÷ää ãîòîá íéðù òáùì- íéé÷ì éðéñáù äøåú ïúî ìò äøæç ïéòë àåäù - äøåú àöú ïåéöî éë 
ã øáãå 'íéìùåøéî.  

íå÷îää øçáé øùà  ' /ñùúä ïéøá åäéìà áøä"ä  
  

  :1הסבר מקור 
בה מתחילה צורת חיים שמאפשרת . ירושלים נקראת גיא חזיון כי בה מקור הנבואה, לפי דברי הרב ברין

בנבואה האדם לא עסוק במה שקורה היום אלא בלאן . השאיפה, האידיאל, נבואה היא חיי החלום. נבואה
  .מה שנכון לעשות, יותאיפה שצריך לה, שאפשר להגיע

à äî ïåéæç àéâ àùî-éë àåôà êì-úåââì êìë úéìò .á äæéìò äéø÷ äéîåä øéò äàìî úåàùú 
ì êéììçéììç à -äîçìî éúî àìå áøç .âìë -åããð êéðéö÷-ìë åøñà úù÷î ãçé- åøñà êéàöîð

åçøá ÷åçøî åãçé .ã ìò-ìà éëáá øøîà éðî åòù éúøîà ïë-ìò éðîçðì åöéàú-úá ãù-éîò .ä 
ìà òåùå ø÷ ø÷ø÷î ïåéæç àéâá úåàáö äåäé éðãàì äëåáîå äñåáîå äîåäî íåé éë-øää"  
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שמה של ירושלים ). ורובינו לא חושבים על זה(כולנו צריכים לשאוף להיות נביאים , כולנו יכולים להיות נביאים
מזכיר לנו שיש לנו יכולת לחיות חיים יותר עמוקים ויותר משמעותיים מחיי החומר הפשוטים " גיא חזיון"

  !יש חיים עליונים יותר! לים יש נבואהבירוש. והשוחקים שמציעה לנו החברה המערבית

 

   –- 2מקור 
 

 äîäáä úìåòá øîàð"çåçéð çéø äùéà) "à àø÷éå,è( , óåòä úìåòá øîàðå"çåçéð çéø äùéà) " àø÷éå
à,æé( , äçðîáå"çåçéð çéø äùéà) "á àø÷éå,á(--èòîî ãçàå äáøî ãçàù ãîìì , íãà ïååëéù ãáìáå

íééîùì åúòã .  
âé ÷øô úåçðî úëñî'àé äðùî '  

 
  :2הסבר מקור 

, יקרה(ה משווה בין קורבן של בהמה "הקב. אחת העבודות המרכזיות בבית המקדש היא הקרבת הקורבנות
שמה שחשוב זה , באמצעות השוואה זו, ה רוצה ללמד אותנו"הקב). קטן ופשוט, זול(לבין קורבן של עוף ) כבדה

זה הרבה יותר משמעותי מכמה כסף . שתהיה כוונה, איפהשתהיה ש,  שיהיה רצון–" ובלבד שיכוון לבו לשמים"
  .אתה משקיע בקורבן

לעודד את , על השאיפות והרצונות שלו ולהעריך את זה, ירושלים מחנכת אותנו להסתכל על התוך של האדם
  .האדם להמשיך לחלום ולשאוף ולא למדוד אותו לפי מצבו החומרי

 

   – 3מקור 
 

ø 'ù àáìë ìöà ïàö äòåø àáé÷òäéä òåá . äúàøìçø ,òåáù àáìë ìù åúá , òåðö àåäù àáé÷òá
äìåòîå ,åì äøîà :êì ùã÷úà íà ,ùøãîä úéáì êìú ?äì øîà:ïä  .äòðöá åì äùã÷úð . äéáà òîù

åéñëð ìëî äàðä äøéãäå åúéáî äàéöåäå .àáé÷ò éáøì äàùðå äëìä .ïáúîá íéðùé åéä óøåçä úåîéá ,
äøòù êåúî ïáú è÷ìî äéä .äì øîà :éãéá äéä éìîìà , áäæ ìù íéìùåøé êì ïúåð éúééä) èéùëú ïéî

åá úøéåöî íéìùåøéù áäæ ìù.(  
áñ úåáåúë'  

 
  :3ר הסבר מקו

, את השאיפות שלו". צנוע ומעולה"היא רואה שהוא . אבל היא לא רואה רק רועה צאן, רחל רואה את רועה הצאן
בניגוד לחברה בזמן (רחל יודעת להעריך את זה .  לאן הוא יכול להגיע–את הפוטנציאל , את החלומות שלו

  ).לכלי ולא לפי החזון שיש לוהחורבן שהתקלקלה ושפטה את עקיבא רועה הצאן לפי מעמדו החברתי והכ
, יש לו שאיפה". ירושלים של זהב"מה שחשוב זה שהוא רוצה לתת לה . גם הוא חי חיי חלום וחזון, עקיבא' ר

. זה לא משנה אם עכשיו יש או אין כסף כדי לקנות תכשיטים.  והחזון הזה רמוז בירושלים של זהב–יש לו חזון 
האם ? מה מכוון אותך בחיים?  מה השאיפות? מה הרצון שלך–נו מה שמשנה זה מה שירושלים מלמדת אות

ראינו (אדם שמסוגל להסתכל מעבר ולא נשבר בגלל קשיים חומריים , אתה אדם חומרי או אדם שיש לו חזון
  ).עקיבא והתמודדותו עם החורבן' על ר, את זה גם בתחילת הפעולה

 היכולת לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי –" ואהבת לרעך כמוך"עקיבא יכול לומר ' אולי בזכות זה ר
למי יש רכב יותר , מי יותר עשיר, בעולם החומרי יש תחרות. תמונה בהסתכלות על החזון ועל עומק השאיפה

כל חלום וכל שאיפה וכל , יש מקום לכולם, בעולם של החזונות. מי קיבל ציון יותר גבוה במבחן, חדיש
אנשים , כל חזון נבנה וגדל בזכות החזונות האחרים. היכנס וכלום שמחים בהאידיאולגיה טהורה יכולה ל

ולא מודד אנשים , בעולם שמעריך שאיפות ומעודד חלומות. שמחים כשחברים שלהם מתקדמים לעבר החזון
  . יכולה להיות אהבה אמיתי בין איש לרעהו–לפי הצלחה חומרית 
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להיות אנשים שחיים את , להיות בעלי חזון וחלום, ות אידיאליסטיםירושלים נתנה לאורך כל הדורות כח לאנשים להי

 .השאיפה ומעריכים אותה ולא מתבלבלים בגלל המפגש עם המציאות החומרית

והחזון הזה הופך אותו להיות אדם הרבה יותר .  מדינה יהודית–יש לו חזון . מקרה בולט הוא סיפורו של נתן שרנסקי

אבל אין להם שום , מאשר שופטים שלכאורה יש להם מעמד וכח,  כשהוא בכלאויותר אמיתי וחופשי גם, גדול

 .חשיבה עצמאית ושום יכולת לממש את הערכים שלהם
 

 :אותו יום סיכם אנטולי שרנסקי את נאום ההגנה שלו כשהוא מפנה את גבו לשופטים ופונה לאחיו לאוניד

 
 

  

אותה עמדה שאני , דה שנקטתי במהלך החקירהאלה שניהלו את החקירה נגדי הזהירו אותי שבגלל העמ"

הם אמרו לי שאם אסכים לשתף . נוקט במהלך המשפט אקבל גזר דין מוות או מינימום חמש עשרה שנות מאסר

הם הבטיחו שחרור מהיר ואפילו . ואעזור להרוס את תנועת העליה היהודית יומתק גזר הדין. ב.ג.פעולה עם הק

אפשר . כיום אני רחוק מחלומי יותר מתמיד,  הגשתי בקשה לעלות לישראללפני חמש שנים. פגישה עם אשתי

  .אבל אין זה כך, לחשוב שאני מתחרט על מה שקרה

אני . גם לא כשאיימו עלי במוות, מעולם לא עשיתי דבר המנוגד למצפוני. אני שמח שחייתי ביושר עם עצמי

  . שמח שהייתי עד לשחרור יהודי רוסיה

חברי . אבסורדיות האלה נגדי ונגד כל תנועת העליה היהודית לא תפגענה בשחרור עמיאני מקוה שההאשמות ה

עמי פוזר בכל העולם . יודעים כמה רציתי להחליף את פעילותי בתנועה היהודית בחיים בישראל עם אביטל שלי

רחוק יותר וכיום כשאני ' לשנה הבאה בירושלים'אך בכל מקום אומרים יהודים שוב ושוב , במשך אלפיים שנה

לשנה 'כשאני עומד בפני שנים ארוכות של מאסר אני אומר לעמי ולאביטל שלי , מתמיד מבני עמי ומאביטל שלי

  ."'לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הבאה בירושלים

  ".אין לי מה לומר לבית הדין הזה שחייב לאשר גזר דין שנגזר מראש: "ואז בפנותו לשופטים הוא מוסיף
  

ר': מתוך   'א רעלא אי



 

    
132 

םנ   י ח פ      ס
 1נספח 

  מרטין לותר קינג 
  הרצל 
  הרב קוק 
  בן גוריון 
  רבי עקיבא 
  הרב נריה 

 

 2נספח 

 

 

 

ן ט ק ש  י ם/א ו ר פ ק  י ר   א
  

 ,וא חי בבית קטן במקום קטןה, פעם היה איש קטן
 .והמחשבות היו גם הן קטנות .וכל חייו התנהלו במסלול קבוע וקטן

 ,בבוקר צלצל השעון הגדול 8:00בשעה 
איש קטן קום ורוץ : המחוגים הגדולים אמרו לו, והאיש הקטן נבהל

 !לעבודה
 בכל כוחו, בעבודה השעון הקטן צרח נורא

 "!הגיע הזמן ארוחת צהרים: "שוב צרח עליו השעון 13:00בשעה 
 אמר 15:00בשעה . והאיש הקטן והמבוהל ידע שעכשיו צריך לאכול

 .8:00 - התייצבות ב, משוחרר אתה עד מחר, איש קטן: לו השעון
לחץ !) כל ערב חוזר חלילה (20:15בשעה , והאיש הקטן חזר לביתו

 כיבה המכשיר סופית 22:00 -ב ,על כפתור הטלויזיה הגדולה
כאשר עניו תלויות בתחינה , האיש הקטן עלה על מיטתו ,לערב זה

 .בשעון הגדול מעל לראשו
, מלבד איזו אהבה קטנה. כלום לא חסר לו. לאיש הקטן היה הכל

 ...לחייו הקטנים, טעם קטן, אושר קטן, עניין קטן
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 :פאזל שני

 

 
 

 –3נספח 
 

 

 

ã"â âðé÷ øúåì ïéèøî ø'øåéðå 

)15 øàåðéá 1929  - 4 ìéøôàá 1968( ,åøôà éèñéèôá øîåë-

éà÷éøîà , úåöøàá íéøåçùä ìù íãàä úåéåëæ ïòîì íçåì

íåìùì ìáåð ñøô äëåæå úéøáä . àì ÷áàîá íéìâåãä éìåãâî

íéìà .îåàì âç àåä âðé÷ øúåì ïéèøî íåéúéøáä úåöøàá é. 

ù÷ðúî éãé ìò çöøð ,â'ééø ìøà ñîéé ,á-4 ìéøôàá 1968. 

 

 íéøåçùä éôìë úåðòæâì ìîñì äúééä íééøåáéö íéñåáåèåàá úéòæâ äãøôä

úéøáä úåöøàá ,íåøãä úåðéãîá ø÷éòá . úðùá1955 úéøåáéö äøòñ äøøåòúä 

èåàá äàñéë ìò øúååì äáøéñ ñ÷øàô äæåø íùá äøåçù äùéàù øçàì ñåáå

ïáì íãà úáåèì éøåáéö ,÷åç éôì ùøãðù éôë .ã" èéìçä âðé÷ øúåì ïéèøî ø

äùòî úåùòì , íéøåçùä åîéøçä åáù éøîåâèðåî ìù íéñåáåèåàä íøç úà âéäðäå

íäá úéòæâä äãøôää ìùá íéñåáåèåàä úà . ñåáåèåà ïåâøàá òééñ óà àåä

íéøåçù íéòñåð ÷ø ìéáåäå éøîåâåèðåî øéòä úà äöçù ,ùë åéìà äøñàð íéðáìì

הולך אני לתקופה קשה שאניני יודע כיצד , ראי
 בכל מקרה פ"התפקיד של מ. התפתחו הדברים

נראה לי תובעני ומאתגר והמציאות הישראלית 
 ...עלולה לעשותו בין רגע קשה שבעתיים

שכרגע מוצא אני שליחות אמת בצבא , דעי
צריך להיות דפוק , ובלתי זאת לא הייתי נשאר

פ עם תחושת "אמיתי כדי לבצע תפקיד מ
 .אחריות גדולה שכזאת

 ?כי מה יחוש האדם ואין לו שליחות בחייו
 "אם לאדם יש בשביל מה יש לו את איך"

 .עד לשיגעון הבא השליחות היא המה
 

)ד לחברתו כרמית שבוע לפני מלחמת לבנון השניה"ן בניה ריין הי"קטע ממכתב ששלח רס(  
 

יוכל לשאת , למענו יחיה" למה"מי שיש לו איזה 
 "איך"כמעט כל 

)ויקטור פרנקל(  
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ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë 

äñéðëä . íéæøæäî ãçà äúééäå úéîåàì äîøá áì úîåùúì äúëæ åæ äìåòô

úéøáä úåöøà ìù çøæàä úåéåëæì äòåðúä úî÷äì åìéáåäù . êùîð íøçä362 

íåé ,øúåì ìù åúéá õöåô íëìäîáå .ùàë äîééúñä äúéáùä ïåéìòä èôùîä úéá ø

÷ñôéú íéñåáåèåàá úéòæâä äãøôääù ÷ñô. 

 

á -1957ä ïåâøà éîé÷îî âðé÷ äéä "SCLC - Southern Christian Leadership Conference "

úéîåøã úéøöåð úåâéäðîì äãéòååä ,çøæàä úåéåëæ ïåéååùì ïåâøà , åùàøá ãîòå

åúåî ãò .úåé íééì÷éãø íéîøåâî úøå÷éáì äëæ úàæ ìò úåéåëæ éîçåì ïéáî ø

çøæàä. 

 

á -2 éìåéá 1964úéøáä úåöøàá çøæàä úåéåëæì ÷åçä ÷÷çð  , ìò øñà äæ ÷åç

íééøåáéö úåîå÷îá äééìôà ìù íåé÷ ìë ,íééøåáéö øôñ éúáå íééøåáéö íéð÷úî. 

 

á -1965 ,íãà úåéåëæ úðâôä êìäîá , ãâð äáø úåîéìàá äøèùîä äìòô

íéðéâôîä ,øåáéö õçìì íøâù øáã äìåãâ äîåøú íøúå ìùîîä ìò ìåãâ é

å÷áàîì. 

 

 åîåàð"íåìç éì ùé" ,á àùð åúåà -28 èñåâåàá 1963 úèøãðà úåâøãî ìòî 

äøéáä ïåèâðéùååá ïìå÷ðéì ,íìåòîå æàî íéîñøåôîä íéîåàðä ãçà àåä. 

" ìù úéúéîàä äúåòîùî úà íéùâúå úàæ äîåà íå÷ú ãçà íåéù íåìç éì ùé

äúîñéñ" :îà íéàåø åðàïäéìàî úåðáåîë äìà úåúé : åàøáð íãàä éðá ìëù

íéååù ."â ìù úåîåãàä äéúåòáâ ìò ãçà íåéù íåìç éì ùé'âøå'äé , íäéðá åìëåé

 ïçìåùì åéãçé áùééúäì øáòùì íéãáò éìòá ìù íäéðáå øáòùì íéãáò ìù

äååçàä .éôéñéñéî úðéãî åìéôà ãçà íåéù íåìç éì ùé ,øáãîä úðéãî , äòéæîä

íåç úçúéåëéãäå ÷ãöä éà  ,÷ãö ìùå ùôåç ìù øáãî äååðì êåôäú . íåìç éì ùé

 àìà íøåò òáö éô ìò åèôùé àì íä äá äîåàá ãçà íåé åéçé ééãìé úòáøàù

íúåéùéà áéè éô ìò .íåéä íåìç éì ùé" 
 

W : . J F "  
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 ÷çöé íäøáà áøä

÷å÷ ïäëä 
)7 øáîèôñá 1865 - 1 øáîèôñá 1935 ;è" ìåìàá æ

ä'ëøú" ä - â 'ìàáä ìå'öøú"ä( , íâ äðåëî

éàøä"îëå ÷å÷ äàøä äðåëî ïë å" äàåø åà ä

úåøåàä. 
 

áø ,÷ñåô ,úåòã äâåäå ìáå÷î . çúéôå äééðùä äééìòä ïîæá ìàøùé õøàì äìò

úéôåñåìéô äðùî-ùãçä áåùééìå úåðåéöì ñçéá úãäåà úéìá÷ . ìù ïáøì äðîúð

íéìùåøé øéòä áøì êë øçàå úåáùåîäå åôé .áøä úà íé÷ä õøàì úéùàøä úåð

ïåùàøä éæðëùàä éùàøä áøë ïäéë äá ìàøùé ,áøä æëøî úáéùé úà ãñéé ïëå .

åúåâä ,äëìä éîåçúá åéáúëî åëøòðùå øáéçù íéøôñá áúëä ìò äúìòù ,

äãâà ,äéôåñåìéô ,úåðùøô ,øñåî ,ãåòå äìá÷ , úô÷ùäá éúåòîùî áéëøî àéä

úéúãä úåðåéöá íéðåù íéîøæ ìù íìåòä. 

 

ä øôñîøòåù íäøáà øôåñ , úéáá ÷å÷ áøä íò àúåøáçá ãîì åúåãìéá øùà

ïéöåì ìù ùøãîä: 

ïéìåç úëñî àúååöá åðãîì ãçà øîùî ìéì ...úøçåàî äúéä äòùä , åðçðà

äîîã åðì áéáñîå äîéáä ìò åðãîì .íéøåçáä ìë øáëî äæ íéðùé éðùä øãçá .

ãéîúä øð ùãå÷ä ïåøàì ìòîî ÷ìåã åðéðôì , åðçð åðçðàå åðáùéå åðìîòî úö÷

åðéúåðéá åðçñ ... äáø úåîéîúá éì øîåà àåäå"íåé àåáé , ìåãâ äéäà éðåà

äøåúá ,æàå ...åéìà éðúåðôäì éãë éá òâåð àåäå ,äàåø éðàå ,íéèäåì åéðô , åéðéò

áìçá úåöçåø ùà éìçâë ïäå úå÷ìãð ,ùçìî àåäå :ìàøùé õøàì äìòà ,

ãå÷ä øéò íéìùåøéì ,áéùé íù ãñééàåä , ïéòë"äðáéá íøë " íéøåçá éìà åôñàðå

 õøà éñôà ìëî– äøåú àöú íéìùåøéîå"... 

áøä ìù øòåðä úåîåìç åéä åìà , äðåùàøä äðùá åéòåâòâå åéúåôéàù åéä åìà

äåöî øáì äéäù øçàì... 

)îò íãà éðáë íéëàìî '4( 
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 ìöøä áàæ ïéîéðá 
. ìöøä øåãåàéú áàæ ïéîéðá)úéðîøâá :Theodor 

Herzl) (é 'ä øééàá'øú" ê2 éàîá 1860  - ë ' æåîúá

ä'ñøú" ã3  éìåéá1904( ,éàðåúéò ,ïèôùî , øôåñ

éãåäé éàæçîå . 
 

 éåðéëì äëæ"äðéãîä äæåç" ,éöä ïåéòø äâåä äòåðúë úåðåéöä ãñééîå úéðéãîä úåðå

úéðéãî úéîåàì. 

 úðùá1897 ,íééðåéöä úåçåëä ìë úà ãçàì äøèîá , óåúéùì úåëæì äøèîáå

ïåéö éááåç ìù äìåòô , ìæàáá ïåùàøä éðåéöä ñøâðå÷ä úà ìöøä ñðéë

õééååùáù .åéúåðåéòø áéáñ úéîåàìä úåøøåòúää úåá÷òá ñðåë ñøâðå÷ä , ø÷éòá

øéà çøæîáäôå , åøôñ íåñøô úåá÷òá"íéãåäéä úðéãî " åéúåðåéñéð ïåìùéë á÷òå

éðåéöä ïåéòøä úîùâäì íéãåäé ïåä éìòá ñééâì . ìù éáîåô ñåðéë äéä ñøâðå÷ä

úåðåù úåðéãîî íééðåéöä íéãåäéä éâéöð , úà æëøúù úéúùú øåöéì ãòåðù

 øáòì úéðåéöä äòåðúä úáçøäì ñéñá äååäúå åéúåéðëåúá íéëîåúäúéðåéö äòåðú-

úðâøåàî úéðéãî , äòåðúä ìù úåèìçää úìá÷å ä÷é÷ç ãñåî äååéä àåäå

úéðåéöä. 

ñøâðå÷ä ñåðéëá , éðåéöä ïåéòøì äìåîòúáå åúøâñîá íééðåéöä íéðåâøàä úî÷äá

åéúåá÷òá øøâù , äòåðúä ìù úåéèéìåôä úåëøòîä ìëì ãñîä úà ìöøä áéöä

úéðåéöä .ú úà ïåùàøä ñøâðå÷ä øùéà êë úéá úî÷äì äàø÷ù ìæàá úéðëå

íìåòä úåðéãî úîëñäá ìàøùé õøàá íéãåäéì , úåøãúñää äî÷åä åúîæåéáå

úéðåéöä äòåðúä ìù éòåöéá óåâë úéîìåòä úéðåéöä. 

åðîåéá ìöøä áúë ïåùàøä ñøâðå÷ä ñåðéë ìò" : ñøâðå÷ úà íëñî éúééä íà

èôùîá ìæàá ,éáîåôá åúåà òéîùà àì úåøéäæ êåúîù ,ä éøäàå : ìæàáá

íéãåäéä úðéãî úà éúãñéé .éìâ ùéøá íåéä úàæ éúøîà åì , íéâòåì åéä ìåëä

éì .íéðù ùîç ãåòá ,íéùéîç ãåòá éàãåå ,åîéëñé ìåëä". 
 

"åöøú íà ,äãâà åæ ïéà ,ì éúøôéñù äî ìë éøääæá íë , øàùéúå àéä äãâà

äãâà... íéìáî åðàù éàðôä éåìîî åá ùé íåìçä íâ éë ïéîàî éðà éðô ìò 

äîãàä .äùòîä ïî êë ìë ìãáð åðéà íåìçä ,åäùéîì äàøðù éôë . éùòî ìë

 íãàä– íåìç åôåñå íåìç åúìéçú" 

) ãðìééðèìà /ìöøä( 
 

"õøàì õøàî íò òéñäì ìëåéù øéùòå ÷æç íãà íìåòá ïéà . ììåçé ïåéòøä ÷ø

úàæ .äæë çë ïåéòøì ÷ø . íéãåäéä åìãç àì êåøàä íúåìâ ìéì ìë êùîá

ìî íúåëìî íåìç úà íåìç"íéìùåøéá äàáä äðùì "!úåøåãä ìëá åðàø÷ . äúò

úåàéöîì íåìçä úà êåôäì åðãéá éë úåàøäì äòùä äòéâä." 

) íéãåäéä úðéãî /ìöøä( 
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"éôåñ ïéà ìàéãéà úåðåéöì íòô éúàø÷ , øçàì íâ éë úîàá ïéîàî éðàå

åðöøà úâùä ,ìàøùé õøà ,ìàéãéà úåéäìî ìãçú àì .åéöá éë éðàù éôë úåð

äúåà ïéáî ,÷åçë úçèáåî õøà úøáë ìà äôéàùä ÷ø àì äìåìë , åðîò ìéáùá

ììîåàä ,úéðçåøå úéøñåî úåîìùì äôéàùä íâ àìà". 

)ìöøä áàæ ïéîéðá( 
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äéøð áøä 
á éúãä øòåðä êåðéçá äùãç êøãõøà 

ìùú ìàøùé ñøô é÷åîéðî'äéøð áøì ç 

  

éøð áøä ìù úåáøä åéúåîåøúî'äøáçäå äðéãîä úáåèì ä , úòøëîä åæ ïéåöú

õøàá éúãä øòåðä êåðéçá äùãç êøã úéååúäá . úéúãä úéëåðéçä åëøã

àøä øôë úáéùéá äìéçú äîùâúä úéúáéùéäå' ãåñéá ììëä úìçðì äëôäðå ä

äôðò êåðéç úùø , äòôùä êåú øæåôîä åðîò ìòå ïåéöá ïëåùä íòä ìò äìåãâ

äìåâá. 

 ïîæäù úåìàù íò ããåîúäì òãé àì éúãä øòåðä íéòáøàäå íéùåìùä úåðùá

äðéãîå úã ìù úåìàù ïîøâ ,úéúøáçå úéúåáùééúä úåìéòôå äðâä. 

éøð áøä'øôëá íé÷ä ä ,áåùéä ìù êåðéçä éã÷åîî ÷çøä ,õøà äáéùé- úéìàøùé

áöä úåðåëúì úîàúåîø , úåáøåòîå íééúøåñî íééúáéùé íéãåîéì âæîì äñéð äáå

áåùéä ééçá. 

éàì÷ç êåðéç äáéùéá áìåù äìçúäá ,ìéâø éðåëéú êåðéç øúåé øçåàîå . áøä

éøð' äôéàùå íúåîöòì äëøòä ìù çåø íäá çéôäå åéëéðç ìò åçåøî ìéöàä ä

äøáñäå òåðëù éëøãá äáéáñä íò ããåîúäì. 

åæù åéä äáéùéä éãåîéììàøùé íòìå ìàøùé õøàì äáäàá íéø , ïåéöá áùåéä

äìåâáå ,úåéöåìçå úåáãðúäì ïåöøáå , íùä ùåãé÷å äøåúä úáäàá ïîæá åáå

úåáåè úåãéî ìòáå íëç ãéîìú úåéäì óåàùì äáéùé ãéîìú ìëî äùéøãå . 

13 äðåùàøä úéðåëéúä äáéùéá åéä íéãéîìú . úåðôìåàå úåáéùé úåøùò íðùé íåéë

 éôìà ïäáíéãéîìú. 
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 éáø 
àáé÷ò  

ïáøåçä úôå÷úáå éðù úéá éîé óåñá éç àáé÷ò éáø. 

     

éìåò åéä úçà íòô áåù ïåéë íäéãâá åòø÷ íéôåöä øäì åòéâäù ïåéë íéìùåøéì ï

øå ïéëåá ïä åìéçúä íéùã÷ä éùã÷ úéáî àöéù ìòåù åàø úéáä øäì åòéâäù" ò

 åì åøîà íéëåá íúà äî éðôî íäì øîà ÷çöî äúà äî éðôî åì åøîà ÷çöî

 åá áåúëù íå÷î)à øáãîá ( äëáð àìå åá åëìä íéìòåù åéùëòå úîåé áø÷ä øæäå

øîà áéúëã ÷çöî éðà êëì ïäì )ç åäéòùé ( úà íéðîàð íéãò éì äãéòàå

 äéøåà äéøëæ ìöà äéøåà ïéðò äî éëå åäéëøáé ïá äéøëæ úàå ïäëä äéøåà

 åúàåáðá äéøëæ ìù åúàåáð áåúëä äìú àìà éðù ùã÷îá äéøëæå ïåùàø ùã÷îá

 áéúë äéøåàá äéøåà ìù)â äëéî ( ùøçú äãù ïåéö íëììâá ïëì]åâå' [á äéøëæ

 áéúë)ç äéøëæ ( äîéé÷úð àìù ãò íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé ãåò

 åéùëò äéøëæ ìù åúàåáð íéé÷úú àìù àøééúî éúééä äéøåà ìù åúàåáð

 äæä ïåùìá úîéé÷úî äéøëæ ìù åúàåáðù òåãéá äéøåà ìù åúàåáð äîéé÷úðù

åðúîçéð àáé÷ò åðúîçéð àáé÷ò åì åøîà: 

ãë úåëî 'á ãåîò' 

 

ãîìî ïîìæ áøä ìù øîàî êåúî: 

ñøäð ìëäù øçà ùùåàúäì , ùàééúäì àìå úéùàøáî ùãçî ìéçúäì -  äéä äæ

àáé÷ò éáø ìù åçåë .éãî øçåàî àì íòô óà àáé÷ò éáø ìöà . íéøáùîä íâ

åúåà íéøáåù àì øúåéá íéù÷ä .æç" ì)úåáà-éáøã-å ÷øô ïúð ( éáø éë íéøôñî

øà ìéâá åéãåîéì úà ìéçúä àáé÷òíéòá ,ììë ãîì àì æà ãò åìéàå . àåä

øâáúîä åìéâ úåøîì äøåú ãåîìì ìéçúä ,çéìöéù äðåîà êåúî , ìù úåðìáñáå

äøåúá ìîò ìæøá .íéî äåá÷ðù ïáà äàøå øàáä éô ìò ãîåò äéä úçà íòô .

ì÷ ïã ãéî -åîöòá øîåçå : äù÷ä ïáàä úà á÷ðì åçéìöä íéëøä íéîä íà

ãéîúî óåèôéèá ,ù÷ä äøåú éøáãìæøáë íé , íçåëá ùéù äîëå äîë úçà ìò

øùá àåäù éáéì úà ÷å÷çì -íãå ,äàìôð äãé÷ùá ãîìå áùé êëå . øîà àì åéîéî

 - úéáî ãåîòì úòä äòéâä -ùøãîä ,éáøòî õåç-áøòå íéçñô -íåé -íéøåôéëä . ãéîú

êéùîäìå êéùîäì çë åì äéä . äøåúá ìåãâ äùòðù ãò íéáø íéîé åøáò àì

á ìåãâ äøåú õéáøîåøúåé .íéãéîìú óìà äòáøàå íéøùò åì åéä. 

àøåð ïåñà åäø÷ äðäå :øúåéá øö÷ ïîæá ,åéãéîìú ìë äôâîá åúî , ìòôîä ìë

òúôì ñø÷ åìù éðøåúä .åéìò áøç åîìåò .êëî øúåé áæëàî úåéäì ìåëé äî ? êéà

åæëù äù÷ äëîî àôøäì øùôà ?íéâåð íéøåäøä íéìåò åæë úòá éøä ,ïåáùç - ùôð

úåéäúå ,àåçåøá ìôåð àì àáé÷ò éáø ìá ,ùãçî ìëä ìéçúî àåä , ìëä
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ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ 

äìçúääî ,äøåú íãîìîå íåøãáù ìàøùé éîëç ìöà êìåä àåä. 

äìåàâì äôéö àáé÷ò éáø ,øá øùàëå - ïåèìùá ãøîä ñð úà óéðä àáëåë

àáé÷ò éáø åéìà óøèöä éàîåøä .-" áø éøäù äðùî éîëçî ìåãâ íëç àáé÷ò é

äéä ,ïá ìù åéìë àùåð äéä àåäå-êìîä àáéæåë , àåäù åéìò øîåà äéä àåäå

çéùîä êìîä ,çéùîä êìîä àåäù åøåã éîëç ìëå àåä äîéãå , âøäðù ãò=]øá-

àáéæåë [úåðååòá) "áîø"í ,àé íéëìî úåëìä ,â( ,øáù òãåð æàå- åðéà àáëåë

çéùîä êìî .äáæëà áåù äðäåäàøåð  ,øúéá ïáøåç . íòôä íâ àáé÷ò éáø ìáà

äå÷úä úà ãáàî àì" .í÷å ÷éãö ìåôé òáù) "ãë éìùî ,æè .( êéùîî àåä

äøåú õéáøäì êéùîîå äòåùéì úåôöìå úåå÷ìå ïéîàäì . äòùøä úåëìî äøæâùëå

äøåúá ìàøùé å÷ñòé àìù , äøéæâä ìò øåáòìî àáé÷ò éáø òúøð àì

úåìéä÷ ìéä÷î äéäå äéñäøôáäøåúá ÷ñåòå íéáøá  . åúåà åäåñôú óåñáì

úéáá åäåùáçå -ùåãé÷ ìò âøäð àåäå íéøåñàä- íùä)àñ úåëøá ,á.( 

ùåãé÷ åéä àáé÷ò éáø ìù åééç ìë -íùä . åùøôî äéä àåä åéìò øáòù éùå÷ ìë

äáåèì .øîåà äéä àåä :á÷ä äùåòù äî ìë"ä , äùåò äáåèì)ñ úåëøá ,á .(

 åàø åéøáçå àáé÷ò éáø øùàëéùã÷ úéáî àöåé ìòåù-áøçä íéùã÷ä , åòâ

ïáøåçä ìò äéëáá àáé÷ò éáø ìù åéøáç ,÷çù àåäå , åéðéò ãâðì äàøù éðôî

äãéúòä äìåàâä úà. 

"áäæ ìù øéòá éàî ?ø øîà 'ø äùòù éôë ïðçåé 'åúùàì àáé÷ò) "èë úáù 'à'( 

äîåéàå äù÷ ïáøåç úôå÷ú äúåàá ,íéìùåøé äùøçðù äòùá ...ø ïúåð 'áé÷ò à

åúùàì äðúî ,äòãåäë äùîéùù áäæ ìù íéìùåøé úðúî , úåäîéàì äæøëäë

ìàøùéá :íéìùåøé ìù ùåã÷ä äøëæ ìò ïëéúåðáå ïëéðá úà åëðç , øåãä úà åìãâ

äéìà íéòåâòâä ìò øéòöä ,äúåáùì äéôéöä ìòå ïåéöì äùéøãä ìò . íå÷æç

íìåáâì íéðá úåáåùé éë ïîåàä úðåîàá íåöîéàå... 

ø ìù å÷åçù' íéùãå÷ä éùãå÷ úéáî àöåé ìòåù äàøîì àáé÷ò ,áà ïééðá ùîéù ,

íñøëîä ùåàéä úà ùøéâ .äðåîàä äñôú ùåàééä íå÷î úà , íéé÷úúù ïåçèáä

 äéøëæ úàåáð" úåãìéå íéãìéå íéìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé ãåò

íé÷çùî" "...äéçé åúðåîàá ÷éãö ,äìåë äîåàä úà äéçé åúðåîàáå. 

äéøð áøä  /íéòåøä úåðëùî ìò 
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ïá ãåã-ïåéøåâ 
ïá ãåã- ïåéøåâ)ïéøâ( ,16 øáåè÷åàá 1886 - 1 øáîöãá 

1973(,ìàøùé úðéãî éãñééîî  , äâäðää ùàøá ãîò

 ìùå ìàøùé úðéãî ìù"êøãáù äðéãîä " úåðù êùîá

 øåã)1935 - 1963(. 

 

úéðåéöä äãåáòä úòåðú ìù íéâéäðîä éùàøî , ïåçèéáä øùå äìùîîä ùàø

ìàøùé úðéãî ìù ïåùàøä. 

é÷î ùàøá ãîòìàøùé úðéãî éî , úéãåäé äðéãî úî÷ä ìò ÷áàîä úà ìéáåä

ìàøùé õøàá ,õøàä ú÷åìç øéçîá íâ ,ìàøùé úðéãî úî÷ä ìò æéøëäå . 

åéå úéðåéöä äòåðúä éâéäðîî"íéìùåøéá úéãåäéä úåðëåñä úìäðä ø . 

 øùëå äìùîî ùàøë ùîéùå äãåñéé øçàìù äôå÷úá ìàøùé úðéãî úà âéäðä

àøä äìùîîá ïåçèéáäéøçàì úåìùîîáå äðåù . 

íìåòáå õøàá úéðåéöä äãåáòä úòåðú éâéäðîî , úéììëä úåøãúñää éãñééîî

áåùééä éùàøîå ïåùàøä éììëä äøéëæîå íéãáåòä ìù . 

àôî âéäðî" é - ìàøùé õøà éìòåô úâìôî . 

ôø úà íé÷ä" é - ìàøùé éìòåô úîéùø. 

 

á éãåäéä áåùééä ãéúò éë äô÷ùäá ÷éæçä ïåéøåâ ïáåéáçøî ìò áâðá àåä õøà ,

äðéãîä ìù íéãîîä ïè÷ éðåôöä ÷ìçì ñçéá íéîåöòä . ïîàðå äðåîà øåãç

åðåæçì ,á äìùîîä úåùàøî ïåéøåâ ïá øèôúä -7 øáîöãá 1953 øøåâúäì øáòå 

øéãá ãáò íù ø÷åá äãù õåáé÷á åøåáò äðáðù óéøöá , êëì äîâåã ùîùì éãë

äîîùä úà çéøôäì èøôä ìù åçåëá ùéù . øåá÷ì ïåéøåâ ïá ù÷éá åéîé áåøòá

ø÷åá äãùá åúåà ,áâðá úåøééú øúà äååäé åøá÷ù úðî ìò , ùåîéîì óñåð ãòö

áâðä úçøôäì åðåæç. 

ãáìá úéðéãîå úéîåàì äãéçé äðéà úéãåäéä äîåàä , ïåöø äëåúá úîìâî àéä

éðçåø- úéøåèñéää äîáä ìò äòéôåä æàî éøåèñéä ïåæç úàùåðå éøñåî .éà -øùôà 

úéãåäéä äéøåèñéää ïéáäì ,éãåäéä íòä ìù åîåé÷ úîçìî , úåôå÷úä ìëá åúãéîò

úåöøàä ìëáå ,åîöò úåùøá øúåé åà úåçô ãîåòå åöøàá äøåòî åúåéäá íâ ,

 äìåâá ããåðå øæåôî åúåéäá íâå–  ìù éðåéòøäå éðçåøä äãåçé äàøð àì íà

äù÷ ÷áàîäå úéãåäéä äîåàä-óøåòä ,éñéô ÷áàî ÷ø àì ,ìëéìë ,éðéãî ,

éàáöå ,éðçåø ÷áàî íâ àìà ,éøñåî ,éðåéòø , ìë éãåäéä íòä ãîåòå ãîò åáù

íåéä ãòå æàî íéîéä ,õ÷ úò ãò åá ãåîòé àåäù çéðäì ùéå , ïåæç àåá ãò

íéîéä úéøçà ...éãåäéä íòä , éååö÷ ìëá úåàìúå íéãåãð úåðù éôìà øçàìù

ìáú ,åëîá úéúëìîîä åúîå÷ú úéùàøì ùãçî òéâä åúø–  åðåæç ìò øúåé àì

äìåãâä úéðçåøä åúùøåîå éøåèñéää , úéììëä äìåàâá úéîåàìä åúìåàâ áìùì

ìáú éîò ìë ìù. 

 ìàøùé úðéãî ìù äãåòéå äãåçéé /ïåéøåâ ïá 
 

à¹ Éòî f g [ |
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 4נספח 

 

 

 

 

 

 
כי הוא לא 
באמת רוצה
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כי הוא 
לא מבין 
מה זה 

 חלום

 

כי אין לו
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 כסף
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  – 5נספח 

  

øí å ã ñ  ú ò ù 
  

æéäÈåäéÇå  ,ø Èî Èà:  í Èä Èø Àá Çà Åî é Äð Âà ä Æq Çë Àî Çä ,ä ÆN Éò é Äð Âà ø ÆL Âà.  çéí Èä Èø Àá ÇàÀå  - -ìÉåãÈb é Éåâ Àì äÆé Àä Äé Éåé Èä ,íeö ÈòÀå ;eë Àø Àá Äð Àå -Éåá - -ì Ék , éÅé Éåb

õ Æø Èà Èä.  èéåé Äz Àò ÇãÀé é Äk  ,ÆL Âà ï Çò Çî Àìú Æà äÆe Çö Àé ø-ú ÆàÀå åéÈð Èa -åé ÈøÂç Çà Éåúé Åa ,äÈåäÀé Àê Æø Æc eø Àî ÈLÀå ,è Èt ÀL Äîe ä È÷ Èã Àö úÉåNÂò Çì - -ï Çò Çî Àì ,

ì Çò äÈåäÀé àé Äá Èä -í Èä Èø Àá Çà ,ø ÆL Âà ú Åà -ø Æa Äc ,åé Èì Èò.  ëäÈåäÀé ø Æîà ÉiÇå  ,é Äk ä Èø ÉîÂòÇå í Éã Àñ ú Ç÷ÂòÇæ -ä Èa Èø ;í Èúà Èh ÇçÀå - -ä Èã Àá Èë é Äk ,

ã Éà Àî.  àëä Èã Àø Åà  -ä Æà Àø ÆàÀå àÈp ,Èk eN Èò é Çì Åà ä Èà Èa Çä d Èú È÷Âò Çö Àk Çää Èì ;í ÄàÀå -à Éì ,ä Èò Èã Åà.                                            )çé úéùàøá'( 
  

"äú÷òöëä" - óøùé ïåéáàìå øâìå éðòì íçì úôá åãé ÷éæçî àåäù éî ìë åøîàå íåãñá åæéøëä øîåà äãåäé éáøùàá  ,

íåãñ éìåãâî ãçàì äàåùð äúéä èåì ìù åúá úéèåìô ,åéìò äùôð äîâòå øéòä áåçøá ÷ã÷åãî ãçà éðò äúàø , äî

éðòä åúåà úà ìëìëúå äúéá ïåæî ìëî äìù ãëá úðúåð äúéä íéî áåàùì úàöåé äúéäùë íåé ìëá äùåò äúéä , åøîà

éç àåä ïéàî äæä éðòä íåãñ éùðà ,àéöåäå øáãä åòãéù ãòóøùéì äúåà å , éùðàî éðéãå éèôùî äùò íìåò éäåìà äøîà

ãåáëä àñë éðôì äú÷òæ äúìòå íåãñ...                                                                                                    )øã é÷øô"à ,ëô"ä(  
  

íåãñ åøîà :åðöøàî àöåé ïåæîå ìéàåä ,î àöåé áäæå óñëåðöøà ,åðöøàî úåàöåé úåéìâøîå úåáåè íéðáà , ïéëéøö åðà ïéà

åðìöà íãà àåáéù ,åðøñçì àìà åðéìà ïéàá ïéàù ,ðéúåðéáî ìâøä úà çëùðå ãåîòðå ".       )äáø úéùàøá ,àøéå ,î"è( 
  

à"éôà éåì ø '÷åúùì éúåà çéðî éðéà äáéø ìù äðéã ÷åúùì ù÷áî éðà.úåøòð éúùá äùòî  åúùì åãøéù úåàìîìå ú

íéî.úåéðìåç êéðô äîì äúøáçì úçà äøîà ?äéúåðåæî åìë äì äøîà  úåîì äéåèð àéä øáëå.äúùò äî ? úà äàìî 

åæ ãéáù äî åæ äìèð åôéìçäå çî÷ ãëä,ïåéëå  äúåà åôøùå åìèð äá åùéâøäù.á÷ä øîà "éôà ä ' äðéã ÷åúùì ù÷áî éðà

çéðî åðéà äøòð ìù ÷åúùì éúåà.ää " äú÷òöëä ãäøòð ìù äðéã åæ åæéàå äú÷òöëä àìà øîåà åðéà íú÷òöëä.  

)äáø ùøãî,èî ,å'( 
  

íåãñ éùðà ìáà ,äæ úà äæ íéàðåù åéäù êåúî,ïîå äæä íìåòä ïî àåä êåøá ùåã÷ä ïãáéà  àáä íìåòä .øîàðù :

)âé úéùàøá" (íéàèçå íéòø íåãñ éùðàåäì'ãàî".                                                                                         )øãà"ð ,áé,'å'( 

 

כי הוא 
 השתקע

כבר בחנות 
שלו וכלי 

הבדולח יותר
 חשובים לו

סיבה 
 אחרת
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  6נספח 

 

 7נספח 
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 8נספח 

 

 

ן ו י ז י ח א  י   ג
  

 - שנתברר אחר כך כירושלים הוא הלב החי של האומה לשכן שמו ' המקום אשר יבחר ד

 שלא - באופן הבלתי מחולק -אליו צריכה להתקבץ העליה הרוחנית הכלל שבטית 

 כאן מקום - ואשר בה אין כלל חילוק בין הבחינות הרוחניות השונות - נתחלקה לשבטים 

 וכאן המקום -רה  מקום הנבואה ומקו-כאן גיא חזיון , כאן מרכז התורה וההוראה, העבודה

 שהוא כעין - שמתחדשת בו מעין נתינת התורה מחדש אחת לשבע שנים במעמד ההקהל 

  .מירושלים'  כי מציון תצא תורה ודבר ד- חזרה על מתן תורה שבסיני לקיים 
  

  ה"הרב אליהו ברין התשס/ ' המקום אשר יבחר ה

 

 äîäáä úìåòá øîàð"çåçéð çéø äùéà) "à àø÷éå,è( ,ìåòá øîàðå óåòä ú"çåçéð çéø äùéà "
)à àø÷éå,æé( , äçðîáå"çåçéð çéø äùéà) "á àø÷éå,á(--èòîî ãçàå äáøî ãçàù ãîìì , ãáìáå

íééîùì åúòã íãà ïååëéù .  
âé ÷øô úåçðî úëñî 'àé äðùî'  

 

ø 'äéä òåáù àáìë ìöà ïàö äòåø àáé÷ò . äúàøìçø ,òåáù àáìë ìù åúá , àåäù àáé÷òá

äìåòîå òåðö ,åì äøîà :êì ùã÷úà íà ,ùøãîä úéáì êìú ?äì øîà :ïä .äòðöá åì äùã÷úð .

åéñëð ìëî äàðä äøéãäå åúéáî äàéöåäå äéáà òîù.àáé÷ò éáøì äàùðå äëìä  . óøåçä úåîéá

ïáúîá íéðùé åéä ,äøòù êåúî ïáú è÷ìî äéä .äì øîà :éãéá äéä éìîìà , êì ïúåð éúééä

 áäæ ìù íéìùåøé)åá úøéåöî íéìùåøéù áäæ ìù èéùëú ïéî.(  

áñ úåáåúë'  
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 ?היינו כחולמים

b מטרות הפעולה: 

 יתוח חזוןהחניכים יכירו בכך שהחברה כיום לא מעודדת פ

 החניכים ירצו לפעול למען החזרת החזון לעצמם ולחברה כולה

 

k הפעולה מבנה : 

 הכרה בתרבות המערבית כגורם המחנך לחומריות ואגואיסטיות ומטשטש את החזון. 1

 המחשה כי חומריות מובילה לאיבוד החזון האישי והכללי. 2

 הבנה כי חוסר חזון גורם לחברה הישראלית להתפורר. 3

 

g מהלך הפעולה: 

 .ומטשטש את החזון, הכרה בתרבות המערבית כגורם המחנך לחומריות ואגואיסטיות. 1

 אמנם יש ביצוע של השיר אבל לא כדאי להשמיע אותו כי -1נספח (לאה גולדברג " / כובע קסמים"חלוקת השיר 

ומלץ לסמן במרקר בכל עותק מ(כל חניך קורא בית אחד ). אין בו את הבית האחרון והוא הקטע החשוב לעניננו

 ).קטע אחר והחניכים יקראו לפי הסימונים

 

ן    דיו

 ?מה מייצג כובע הקסמים בשביל ילדה קטנה 

 ?למה הילדה הקטנה לא רוצה לשאול את הגדולים על כובע הקסמים 

 

 מקבלת כל קבוצה, הקבוצה מתחלקת לשתי קבוצות קטנות). 2נספח (פיזור שלטים עם משפטים ופירסומות 

 .ועליה לחלק את הכרטיסיות בהתאם למה שכל שלט מחנך אליו) 3נספח (גישות / ערכים / כרטיסיות עם תכונות 

 

שמובילים לחברה אגואיסטית " ערכים"ה. לא יוצמדו לשלטים, הערכים שמובילים לחיים אידיאליסטים, כנראה

 .וחומרנית יחולקו בין התפיסות החברתיות הרווחות כיום

. משדרת לאדם שמה שחשוב זה החומר שיש לו, שמתבטאת בפרסומות ובתפיסה החינוכית,  המערביתהתרבות

גדל דור . כלא רציניים, חיים אידיאליסטים נתפסים כילדותיים. לרצון להיטיב, לשאיפה, לחלום, אין הערכה לחזון

לרעיון שבשבילו , לסיבה, וכןאין זכר לת. ההצלחה החומרית, התחרותיות, שבסיס הערכים שלו הוא הדאגה לעצמו

 .אנחנו כאן ואותו אנחנו באמת צריכים להשיג

אין משהו נכון , הכל מותר, הכל לגיטימי. אין שאיפות ואין ערכים, אין חזון, הפוסט מודרניזם אומר לאדם שאין אמת

 .שאליו אנחנו צריכים לצעוד כפרטים וכחברה

אין טעם לחלום על חיים טובים .  שטוב לך וכיף לך עכשיותעשה מה: החינוך המערבי טומן בחובו את התפיסה

 ...בלאו הכי זה לא הולך לקרות, לך או לאחרים, ושלמים יותר

הם איבדו את . הם רואים כובע וזהו.היא יודעת שהם לא יבינו. הילדה לא תדבר עם הגדולים על כובע הקסמים, לכן

ילד יכול לקחת כובע . הוא קצת יותר גדול מהמציאות כיוםלשאוף למשהו ש, לדמיין, לחלום, היכולת לראות מעבר

והוא איבד , רצונות ושאיפות אין שום ערך, שלדמיונות" התחנך"המבוגר כבר . ולעשות איתו המון דברים נפלאים

 . את היכולת לפתח חזון
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 המחשה כי חומריות מובילה לאיבוד החזון האישי והכללי. 2

  –) 4נספח ( גפן אביב" / סוף העולם"השמעת השיר 

 ?איך סוף העולם קשור לחלום

סוף עולם מגיע . אז זה סוף העולם, ומגדלים ילדים סינטתיים מול הטלויזיה, אם אנחנו כאן רק כדי להעביר את הזמן

 .כשמפסיקים לחלום ומפסיקים לקוות

 

 .ל"מטות מצה ההשת–נעמיק בנושא אחד , על מנת לבחון את השפעתו של טישטוש החזון על החברה כולה

על החניכים לחלק את הכתבות ). ז" מעודכן לאלול התשס- 5נספח (ל "מפזרים כתבות בנוגע להשתמטות מצה

 .לשתי קבוצות כראות עינהם

 :הכתבות משקפות שתי דרכי התמודדות בולטים בסוגיית ההשתמטות

 .'הטבות למתגייסים וכו, עונשים, איומים חומריים

 .חינוך לאהבת הארץ ורצון לתרום, יה פנימיתיצירת מוטיבצ, בניה ערכית

 

כי , כי אין מטרה למדינה, אין מטרה למלחמה. אין טעם לסכן את החיים. הנוער לא רוצה להתגייס כי אין בשביל מה

 ...אין מטרה לעם

ן הוא לא ולכ, מדבר בשפה החומרית הזו,  איומים ועונשים–או לחילופין , ופרים'י הטבות וצ"מי שמנסה לעודד גיוס ע

בעולם .  ולא לקבל מילגת שיחרור של הגיוס18עדיף לעבוד מגיל . בשביל חומר לא שווה לסכן את החיים. יצליח

 .אין סיכוי לנצח, במגרש הזה. החומר יש חשבונות יבשים של תן וקח חסרי נשמה

ותה של המדינה חיבור למשמע, בניית רצון לתרום, החינוך לאהבת הארץ.  מגרש החזון–אבל יש עוד מגרש 

 . מוכן גם להשקיע ולהתאמץ בשביל זה–מי שמבין למה אנחנו פה . ותפקידה בעולם

 .ובטח שלא להתקדם, אין לה שום יכולת להיאבק על קיומה, כשלחברה הישראלית לא ברור החזון שלה

 

 הבנה כי חוסר חזון גורם לחברה הישראלית להתפורר. 3

גרוסמן שם את הדגש על כך שאיבדנו את השאיפה ואת המטרה שלנו ). 6 נספח(הקראת נאומו של דיויד גרוסמן 

, ללא כיוון, הפכנו להיות חברה שורדת. הוא לא מוביל אותנו לשום מקום. השלטון הפך להיות חסר חזון. כחברה

 .ללא אומה שיש לנו יכולת להיות העם הנבחר כפי שמתאים לנו

ולהתחיל , לחיות אותו, ממי שעדיין מסוגל לשחזר את החזון, רמהנוע, אלא מהשטח, הפתרון לא יבוא מההנהגה

 .לצעוד אליו

 

¹ f לימוד f ¹ 

"íä íìåòä ãåñé íéìåãâä úåîåìçä .ïä úåðåù úåâøãîä ,íéàéáðä íä íéîìåç ,
åá øáãà íåìçá ,õé÷äá íéøøåùîä íä íéîìåç , íéìåãâä äáùçîä éìòá íéîìåç

íìåòä ïå÷éúì .áåùá åðìåë åðà íéîìåçä  'ïåéö úáéù úà.  
íééúåøáçä íééçä ìù úåñâä ,éøîåçä íãöá ÷ø íéòå÷ù íúåéäá , øåà úà úìèåð

íìåòä ïî íåìçä ,åìù äáçøää øäåæ úà ,äðåéìòä åúéìò úà ,úøãå÷ä úåàéöîäî , íìåòäù ãò
úåàéöîä ìù úåñøàä äéúåöé÷ò êåúî íéáåàëîá øôøôî ,íåìçä øäåæ úøñç.  

äà éøåñé íä íéáåàëîä ÷øäá ,íìåòä úà å÷øîé íä , ìù úåòèä àéä äìåãâ äîë åì åøøáé
äéå÷ìä úåàéöîá íéøàôúîä ,éùôåçä íåìçä ÷ø øùà úòá ,äéìåáâå úåàéöîá ãøåîä , àåä àåä

úåàéöîä ìù úéúéååä øúåéä úîàä úîàá.  
øåøá äæçîì äéäå íåìçä ïåæç áù æàå .úåãéçá àìå äàøîå åá øáãà äô ìà äô ,ä úðåîúå 'èéáé"  

)âð ùãå÷ä úåøåà'(  
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 :הסבר הפסקה 

" רציונאליים"אנחנו מחוייבים לחלום ולטפח את החלומות ולהצליח להתמודד עם האנשים ה. החלום הוא לב החיים

 ".תתבגרו כבר"ו, שחושבים שרק הכסף והחומר זה מה שחשוב

,  החברה היא המוסר שלה.הערכים שלו, האדם הוא השאיפות שלו. אנחנו מבינים שהחלום הוא המציאות האמיתית

 .החזון שיש לה

 

היא לא יודעת לרוממם את החומר ולהשתמש בו כדי להשיג את , כשיש קבוצה חברותית ששקועה כולה רק בחומר

הם . ולכן היא טובעת והופכת לתרבות של אנשים שכל מה שמעסיק אותם זה החומר הרדוד. המטרות העליוניות

אין להם ...). כמו הסיפור על האיש הקטן מהפעולה הקודמת(לטעם החיים , נותלחזו, לא משאירים אנרגיה לחלומות

 .אין להם רצון לייצר משהו טוב יותר בחיים, אין להם שמחה, תקווה

, בתחרותיות, בדיכאונות, היא שקועה במציאות הקודרת. חברה חומרית כזו לא מאפשרת לאנשים לחלום ולשאוף

אין בהם , אין בהם אהבה, חיים שמתייחסים רק לחומר, חיים ללא חלום. דבחוסר שמחה ואי שביעות רצון מתמי

 .אין ברק בעיניים, אין בהם מטרה, רגש

 

פתאום , כשמבינים שהפתרון והשמחה לא נמצאים בכסף,  כשמתחיל להיות קשה–" המכאובים הם יסורי האהבה"

כשהעם . מי שחדור רוח ואידיאלים, טובאת מי שמאמין שיהיה יותר , את האידיאליסטיות, מחפשים את התמימות

אלו . המכאובים האלו ממרקים אותנו. הם מחפשים את בעלי החזון שיפיחו בו רוח חיים, והחברה נמצאים במשבר

 .אבל בסוף היא משמחת כי היא אמיתית, עבודה שדורשת חשיפה.  עבודה קשה של גילוי האמת–יסורי אהבה 

 .ך בחידוש החזוןמתוך הקושי מתברר יותר ויותר הצור

 

 ...כנראה בשלב הזה אנחנו נמצאים כיום
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םנ   י ח פ      ס
 1נספח 

1 .íéîéä ìë ,íéîéä ìë  

òáåë ìò éðà úîìåç-íéîñ÷.  

ïè÷ òáåë ,äöåð èùå÷î,  

äöåø éðàù äî ìë äùåòä.  

øîåàå åúåà ùåáçà ,ìùîì:  

"òáåë ,ìãâà éðàù äùò"!  

  

2 .äìåò éððä ãéî äðäå,  

ãâ éðàå çúîúî éôåâåäìå,  

íìåòä ìëá éðåîë ïéàå:  

íìåëî äìåãâå ääåáâ éðà éë.  

ãåáëå äàøéá íéìëúñî ìëäå,  

ãåàî ãò äìåãâ éðà éøä éë.  

      

3 .øîàú àì øáë áøòá àîàå:  

"øçåàî øáë ïåùéì éëì"!  

íéìéîá øòâé ãåò àì àáàå:  

"íéìåãâä úçéùá éáøòúú ìà"!  

íìåë åáéù÷é øáãàùëå,  

íìåòä ìëá äìåãâä éðà éë.  

  

4 .íéîéä ìë ,íéîéä ìë  

òáåë ìò éðà úîìåç-íéîñ÷,  

ïè÷ òáåë ,äöåð èùå÷î,  

äöåø éðàù äî ìë äùåòä.  

äéðù äù÷á éáéìá äðä:  

"òáåë ,äéðàì äéä"!  

      

5 .íéì éùàøî õôå÷ àåä ãéî  

íìåòä ìëá åá äâéìôî éðàå,  

íé÷åçø íééàì ,äøæ õøàì,  

äøæçå êåìä úòñåð,  

íéùðà äáøäå íéøò äàåøå,  

íéùåëå íéãåäå íéñøô,  

ïéáé àì ùéàå ,òãé àì ùéàå,  

äãáì äãìé íéá úòñåð éë.  

  

6 .áåöò íéá éì äéäé íàå,  

åì øîåà " :òáåë ,áåù äúéáä"!  

éúéáì àåáàå .úåðéãîä ìëîå  

úåðúî àéáà éøáç ìëì.  

      

7 .íéøáç åáùé éáéáñîå  

íéøåôéñ íäì øôñà éðàå,  

åéùëò éì ãéâäì æòé àì ùéàå:  

"ùáæë éøåôéñ äãåá àéä áå"!  

  

8 .íéîéä ìë ,íéîéä ìë  

íéîñ÷ òáåë ìò éðà úîìåç,  

äôéà ìáà ,äæá éà ìáà  

äæë òáåë âéùäì øùôà  

ìàùà àì àîàå àáà úà,  

ììë åðéáé àì íéìåãâä éë.  
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  – 2נספח 

 

מה  מקנה ?  האם  יש  לנו  זכות  לחנך  את  הנוער  לערכים  מחייבים"

את  דרכו ,  באמצעות  החינוך,  לדור  המבוגרים  את  הזכות  לכוון

לפיכך  עלינו  לשאול  אם ? של  הדור  הצעירולקבוע  את  דפוסי  חייו  

י  תנאים  חברתיים "ישנם  ערכים  מוחלטים  שסמכותם  אינה  מותנית  ע

מהו  מקורם  של  ערכים ?  י  הוויה  וחוויה  סובייקטיבית"חולפים  או  ע

 "?ומהו  הבסיס  או  הנימוק  העיוני  לתוקפם  האוניברסלי?  אלה

  )קליינברגר. פ.א(
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 3נספח 

 

 

 

úåéúôëà 
 

  

 

úåéèñéàåâà 
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úéúøáç úåéøçà
 

 

òâøä úà úåéçì
 

 

áåùçù äî äæ óñë
 

 

ø âåàãìêîöòì ÷
 

 

íìåòá úîà ïéà
 

 

úåðéöø 
 

 áéëøîä àåä ïåæç
äøáçìå íãàì éúåòîùîä

 

ä÷åîò äáéùç  
ãéúòä ìò 

 

 íéèøôä äçìöää
áåùçù äî äæ êìù 

 

 

 íä úåîåìç  
úåòîùî éøñç  

  

 

 

äñàô äæ íéëøò
 

 úåéçì ùé  
íééëøò íééç 
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 4נספח 

  

ם ס ל ו ע ה ף  ן/ ו פ ג ב  י ב   א
   

 אל תשכחי שאמרתי לך

 חיאל תשכ

 שהכל כבר ידוע מראש

 אנו כאן להעביר את הזמן

 
 אל תכעסי שאהבת אותי

 אל תכעסי

 שירים שטבולים בשקרים

 הענקתי לך כמו שושנים

 
 סוף העולם, סוף העולם

 זה התחיל כשהפסקנו לחלום

 כשהפסקנו כבר לקוות

 סוף העולם, זהו סוף העולם

 זה התחיל כשהפסקנו לחלום

 כשהפסקנו כבר לקוות

 

 

 ד סינטתי כבוי מול מסך שדולקיל

 מסתכל על הרחוב איך הוא ריק

 כבר שכחנו איך לשחק

 מגיפה אורבת לנו בכל פינה

 מחכה שנחטא במגע

 כבר שכחנו מה זאת אהבה

 

 ...סוף העולם, סוף העולם

 

 אז תיקח את הכדור שיעיף אותך

 הרחק מכאן

 בסוף ימצאו אותך מת

 יכתבו שהיית שותק

 ר מה היית אומראם מתים רק יכלו לדב

 היית צועק לכולם

 תסתכלו זהו סוף העולם

 

 ...סוף העולם, סוף העולם

  

 5נספח 
 

 תוכנית ברק
  ל"למלחמה בהשתמטות מצה

äòôåúä úà ïéè÷äì åñðéù ÷åç úåòöä ìù äøåù íéùáâî ïåçèéáä úëøòîá íéøéëáå ÷øá :

äâéäð ïåéùéø åìá÷é àì íéèîúùî ,íéàôåøë ùîùì åìëåé àì ,åé àìäìùîî éãøùîá å÷ñò  
  

èøåôôø øéîò  - 6/9/2007  
  

äö çúôù äùãçä úéæçä" ì

 ãâð íéðåøçàä úåòåáùá

úîîçúîå úëìåä íéèîúùîä .

 åëôäé íéîåéàäå úåøäöää

 íé÷åçì áåø÷á äàøðë

 úåù÷äì úéø÷éòä íúøèîù

 äìà ìù íäééç úà ïúéðù äîë ãò

ñééâúäì àìù íéøçåáä . éî

åììä ÷åçä úåòöä éøåçàî ãîåòù 

 ÷øá ãåäà ïåçèéáä øù íä

äöá íéøçà íéøéëáå"ì . ìò

 áø ïîæ øáë íéã÷åù úéðëåúä

 éáàùî óâàî íéðéö÷ úåøùò

 ùåðàä)îà"ù ( úåèéì÷øôäîå

úéàáöä . àåä íúãåáò ø÷éò

 ÷åç úåòöäì úåèåéè ùåáéâ

 íäééçá íéèîúùîä ìò åù÷éù

íééçøæàä. 
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 לא לממן משתמטים  : הצעת חוק
ç"ì ÷åç íæé ïåñç ë åèîúùäù íéðîà úåôúúùäá íéòåøéà ïîîì äùøåú àì äðéãîä åéô

äöá úåøéùî" ì  
  

øãðá ÷éøà  - 5/9/2007  
    

 øòåñä éøåáéöä çåëéååä ãåòá

 íéèîúùîä úééâåñ áéáñ

êùîð éàáöä úåøéùäî , äùâåä

 úñðëä úåøéëæîì ø÷åáä

äùãç ÷åç úòöä , øùåàú íàù

 íéòôåî ïåîéî ìò øåñàú

éìèåð íäá íééøåáéö íéðîà ÷ìç í

äöá åúøéù àìù"ì" . íéàèéøáìñ

 éå÷éç ìãåîì íéëôåä åèîúùäù

 úòøëî äîåøú íéîøåúå øòåðì

äòôåúì" ,äòöää íæåé áúë ,

ç" ìàøùéî ïåñç ìàøùé ë

åðúéá. 

  

  

ו צל בל שקי ם  לי י י   ש"ח
י מועמדים לגיוס  ירצו בפנ

äö øâùî ñåéâì íéãîòåîä áø÷á äéöáéèåîä úà øéáâäì ïåéñéðá"ééç ì åöøéù íéðééèöî íéì

é éãéîìú éðôá"à" . úåéååçá íúåà óúùîå íééðéòä äáåâá íéãéîìúä ìà øáãî íçåìùë

åìù úåéùéàä ,íéãéîìúä ìò äòôùä êëì ùé" ,ì øîà -ynet êåðéçä ìéçá ïâî êøòî ã÷ôî   
  

 âøáðéøâ ïðç - 6/9/2007  
  

áø÷ úùøåî ,íéðô ìà íéðô :

äöá" íéìééç áìùì èìçåä ì

 íéðééèöîìöá åëæù" íéù

 äðëä úåéðëåúá íéøåèéòáå

äöì" úåúéëá úåîéé÷úîù ì

é"øôñä éúáá à . úåàöøä

 åëøòð øáë äæ âåñî úåéðåéñéð

øôñ éúá øôñîá , øåàìå

 øáë éë äàøð äçìöää

 ìù úååö í÷åé áåø÷á

 íéìééç úåøùò äîë

 íéñééâúîì åøôñéù

íúåøéù ìò íééãéúòä .  

" øôñî íçåì øùàë

 äî úà íéãéîìúì øáòù

àáöá , íäéìà øáãî àåä

 íúåà óúùîå íééðéòä äáåâá

åìù úåéùéàä úåéååçá . êëì ùé

íéãéîìúä ìò äòôùä" ,ì øîà-

ynet  ìéçá ïâî êøòî ã÷ôî

êåðéçä , ïìåâ äðùî óåìà

éåì øá" . ïðéä úåàöøää

 ìù äáçø úéðëåúî ÷ìç

äöì äðëä"ì , íâ úììåëä

î íò øúåé ä÷åãä úåôúåù ãøù

êåðéçä ,ø éùàø úåéåù

íéìäðîå øôñ éúáá "  

 éøåèéòì åëæù íéìééçì èøô

íéðåù äøåáâ , äøáñää êøòîá

 íéðééèöî íéìééç íâ íéôúúùî

 úðî ìò äëåøà êøã úøáë åøáòù

äöá úøùì" ì - åìàë ìùîì 

 úåøîìå úéæéô úåéåëðî íéìáåñä

àáöá íéúøùî ìëä .  

 àåä äðëää úéðëåú ìù äúøèî

ñåéâä éøåòéùá ìåãéâì ìåòôì ,

 åòöáé íéñééâúîäù âåàãìå

 íéëøòîá éúåòîùî úåøéù

àáöä ìù íéáåùç .  

 äëøòðù áöî úëøòäá

 èìçåä ùåðà éáàùî óâàá

 øôñ éúáá ã÷îúäì

" äøéååà äðùé íäáù

ñåéâ úããåòî äðéàù ,

 íéáøì éë øëéðùå

 úåèáìúä äðùé íéãéîìúäî

ñåéâì øùàá . úéðëåúä êìäîá

 áéáñ äáø úåã÷îúä äðùé

éîìúä íò øù÷ä øáë íéã

é äúéëá" à - éðôì ãåò 

 úëùìá äðåùàøä íúåáöééúä

 ñåéâä - úà íäì øéäáäì éãë 

äæ ãòö ìù úåáéùçä." 
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ו  נ ת י מא   הפחד 
ìö éåáéø "úåì÷ú ìò ãéòî íéù .ñèå÷ ïç -ìéèäî àì íéãçôîù íéîçåìä ìò øá , äâäðääî àìà  

  

30/8/2007    
  

íéøåáéâ åìôð êéà . øåáòé äî

ù íéîçåìä ùàøá ìò åãîòé

 íåéá úåáøúä ìëéäá äîáä

áøòá ïåùàø ?äøåáâ ,øáúñî ,

éñçé âùåî àéä . éìá÷îî ãçà

 éðáì äðôù øôéñ íéøåèéòä

 âåøää ìééçä ìù åúçôùî

õìéçù , åúåà ååìéù ù÷éáå

ñ÷èì . íåéá äìáà äìë

äúðåúç ,éîöòì éúáùç .

øåèéòä ,íäì øîà , éìù àåä

íëìùå .éöç éöç . øáåãî åìéàë

àù æåôúá åúåà úåöçì øùô

íééðùì ÷ìçìå .  

úîçðî àì äøåáâä ìáà . ïéà

äøåáâá äîçð ,

àåä íâ íéëñä .

 øî äîòè

 àåäùë

 ìäîð

 äìà ìù íîòèá

åøæç àìù . äìàá

úøçà åøæçù .

íéòåöô . óåâá

ùôðáå . éðá íéùðà

19 ,20å  -21 ,

 éøâåá åéäù íéøéòö íéðéö÷

ïåëéú , íä åéùëòå"äîçìî éøâåá ."

ùä ïåðáì úîçìîäééð .  

 ìò øôëî àì ùéä

ïéàä . àì ùãçä

ïùéä úà àìîé .

äøåáâä , åîë

ïîæä , àôøú àì

øáã íìöà . àéä

íéàð÷ä úà øååðñú , ì÷ú àì ìáà

äéìòá ìò . äéäú àéä íìéáùá

ãáë àùî ø÷éòá . ìåç éùáåì

íééìòð éãáëå øåâçå , íòô áúë

 ìò ïîøúìà"óñëä ùâî ."

æàî åðéðúùä ,ïåëð . äøáç åðçðà

úøçà .äîåìä ,äîåèà , ä÷åñò

úéîöò äà÷ìäá .úéðéö . àì øáë

úéðåéö .íéèîúùî ùé . àåáé ãåò

å÷áì íéìééç åòéâé åáù íåéä" í

ìö åìá÷éå"úåèîúùä éà ìò ÷ø ù .

 éèîúùî íä úåáøú éøåáéâ" áëåë

ãìåð  ."  

â' øåèéò úà íéàùåð äðéøîå å÷

äååàâá èîúùîä äìåòä áëåëä.  

éðôì õé÷á íù êôùðù íãä ìáà 

äðù ,íãä åúåà àåä . íéøåçáä

áøòá ïåùàø íåéá íù åãîòéù ,

åðúùäù äìà àì íä . äìà

åðéðúùäù åðçðà , äìà ÷ø íä

 úà íéîìùîù

øéçîä . íä

 ïëù èåòéîä

ñééâúä . íä

 åãîòù äìà

äøéîùá ,

 ìù øîâ ãåò åðéàø åðçðàùë

"ãìåð áëåë "õøîá åðîñîéñå .

å÷áàðù äìà íä , íéâéäðîäùë

ä åðøçá åðçðàù àì åèéìç

ïéúîäìå äîéã÷ øòúñäì .  

 íäì åðàø÷ íòô" éøåáéâ

äìéäúä ." íéùåò àì øáë íåéä

 íéòéâî íäùë ãåáë íäì

 äîåãàä åà äîåçä äúîåëá

äúéáä . í÷ àì ãçà óà

úáëøá íìéáùá . íäùë åìéôà

øåèéò íéìá÷î , íäì íéøéáñî

àìù ,íéøåáéâ úîàá àì íä .

åìéàë éøåáéâ íä . éøåáéâ

ïøå÷ôåô .éâíééèðøèðéà íéøåá .

äéäù äî ìù éå÷éç . ìù úåçéô

äøåáâ. 
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 ל "תוכנית הכוכבים של משוחררי צה
éáø÷á úúøéù ?î ñøå÷ úîééñ"äçìöäá íéë ?äôðò úéòöáî úåìéòô úòöéá ?íéðîæá úãîò ?

ì -ynetìò éë òãåð  -äöá íãà çë óâà ùàø ìù äùãç úéðëåú éô"ì ,ïøèù øæòìà óåìàä , äëæú

åë âåøéãìäåáâ íéáë ,äðéãîäå àáöäî íéìåîâúì êëì íàúäáå . úåøéùä êìäîá åúåâäðúäù éî

ãçåéîá êåîð âåøéãì äëæé úòãä úà çéðú àì . íéáëåëä úîçìî  
  

 âøáðéøâ ïðç - 9/5/2007  
  

ïåùàø íåñøô : éáàùî óâà ùàø

äöá ùåðà"ì , øæòìà óåìàä

ïøèù , äùãç úéðëåú íæåé

 íéìééçä úà âååñì äãòåðù

úùîäìò íéøøç - éðééôàî éô

íäìù úåøéùä . øøçúùî ìëì

ìò íéáëåë âåøéã òá÷éé - éô

òöéáù éàáöä úåøéùä , àåäå

 êëì íàúäá ìîâåúé - êåúá ïä 

åì äöåçî ïäå àáöä . ìëì

 íééôñë íéñåðåáì íéôöîä

äáæëà äðåëð íéäåáâ , ïëù

 úåîãá íéìåîâúá øáåãî

 úåâìîáå íééúø÷åé íéñøå÷

àá íäì åòééñéù úåðåùúåçøæ.  

 
 
 
 

 אל תטעו בנו: ור שלם אומרד
úåéâèøèñàì øáòî ,úåçåëä éðæàîå úåøäöää , ãòáî åèáî úà ìàøùé íò ìåîúà øéùéä

ïãáåàìå úåòîãì ,áéåàì øîàå : åøáòú àì íúà  
  

  íúéà éôà3/9/2007  
  

 øåãå àá øåã

 ãéôìå êìåä

 úéãåäéä äøåáâä

äáëé àì íìåòì .ìåîúà ,

 ééðá íò éúéôöùë ééãëðå

 äøåáâä úåúåà ú÷åìç ñ÷èá

 øåãä åðçðàù íåàúô éúùâøä

éìù , íåé úîçìî éîçåì øåã

 úîçìî éã÷ôîå íéøåôéëä

äðåùàøä ìéìâä íåìù ,

 úåéøçàä ãéôì úà íéøéáòî

 øåãì ìàøùé ìù äðåçèéá ìò

åðìù íéðáä . äìâúðå í÷ù øåã

 äîçìîá åúîöò àåìîá

äðåøçàä . ìò åðì ùéù éúùâøä

ùå êåîñì éî æåçà äæä ãéôìä

ïúéà , úøùøùá ÷åîò òåèð

 åðìù úùãçúîä äøåáâä

 ïééì÷ éòåø êàåá øåãìôîåøèî

 úåâñô êøã øáåò àåä êøãáå

ïìåë äîéçìä .  

úéèàåô äøåáâ äððéà åæ ,ä÷åçø ,

úàùðúîå øáñ úøåîç . éäåæ

úåîùå íéðô äì ùéù äøåáâ ,

íéîú êåéçå úåáåè íééðéò , ìòîå

äî ìù äëåáî ïî åæéà ìëì êñá 

åðéùò ìåëä ? äî äæ éøä

åðúéàî íúéôéöù , äî äæ

åðúåà íúãîéìù , äòåðö äøåáâ

 úåòø ìù ïåéìò ïçáîá úãîåòù

äîçìîä ùàá úáøöðå úáöçðù .  

 éúéàø íéîçåìä ìù íáâì øáòîå

 í÷ìç úàù íäìù íéøåää úà

úéùéà øéëî éðà , íéúáä úà

 úà åìãéâå åçôéèù íäìù

 íéàìôðäå íéøéòöä íéùðàä

ìàä íåé ìîò äîë òãåé éðàå å

 äáäàå çåôéèå äééùò ìù éîåé

 úà ïúééù éãë äæä èáðä êéøö

ïçáî íåéá åéúåøéô  .   äòãåî  

 ìò äáøä åðìöà íéøáãî

 éðàå úåèîúùä ìòå íéèîúùî

 ìåîúà ìù ãîòîáù áùåç

 ìù äøéîà äúééä

íò , ìù

 øåã ìùå àáö

 øîåàù íìù

"åððä ." åðá åòèú ìà

 íúéèð éìåàù åîë

ì øåãá úåòè67 '

)åñøôñà ( øåãáå73 '

)íé÷èå÷ñéã (

 ìéìâä íåìù øåãáå) ïî íéãøåé

õøàä .(åðá åòèú ìà , íéøîåà

 ÷åîò íéøåáéâä åðéøòð åðì

åðáéìá .äãå÷ô íåéáå , åðá øòåá

äøåáâä ãéôì. 
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 :אתם תשיבו למשתמטים"
ם' כ ט ב מ ו  ל י פ ש   " 'ה

ìö ú÷ðòä ñ÷èá"ä ïåðáì úîçìî éøåáéâì íéù-2ééö ëèîøä ï" éìééç ìù ùôðä úåøéñî úà ì

äö"ì ,"úåçéìù úùåçú êåúî ìåòá åàùðù ."÷øá" :åðçåëì äçëåää íúà ïçáîá åðúåà åãéîòé íà "  
  

ùéøô ñ÷éìô  - 3/9/2007  
  

ìúá úåáøúä ìëéäá- áéáà

 ú÷ðòä ñ÷è ùîà êøòð

 çáùì íéðåéöäå íéøåèéòä

äö úåãéçéìå éìééçì" åîçìù ì

äééðùä ïåðáì úîçìîá.   

ëèîøä" àùð éæðëùà éáâ ì

 úøëä úà ùéâãäå ñ÷èá íéøáã

 äðéãîä úáééçù äãåúä

íéîçåìì" . éë åì äîãðù éî ìë

úçåôå êìåä øåãä , åéðéò àùéé

äæä íìåàä ìà . áèéî áùåé ïàë

øòåðä , úåéåîã åàöîú ïàë

éå÷éçì ,íòä éøçáåî íä äìà" ,

éæðëùà øîà" .åðøòöì , ìë àì

 íäì øé÷åäì åðéöøù äìà äãåú

ïàë åðîéò íéàöîð . àì äòáøà

 àì åðàå ãîòîì òéâäì åëæ

íãáëì åðéëæ."  

éæðëùà éøáãì ," ìù íúìéäúì

íúà íééåàø íéðáä , éðá

úåçôùîä , íëî

 áåäàì åãîì

 äáäà õøàä úà

 êë ìë äæò

 íéðëåî åéäù

 äë øéçî íìùì

äúðâä ïòîì ãáë . íëúéáá

 äðåîàä úà åãîìå åòîù

êøãä ú÷ãöá ,úåðåëðä úà 

äáø÷äì , áìä õîåà åúåà úà

úåúéæçä ïúåàì íúåà ìéáåäù .

úåçôùîä éðá ,íéøåä , úåéòø

úåðá íéðá , æåòä éøåèéò

íëìù íä íéùìöäå . íéøåèéò

 íéåùò äìà

úåòîãî , ìù

äååàâ , íâ êà

áàë ìù . åàù

 äååàâá íúåà

äìåãâ . ïúéé éî

íëðáøå÷ì íééåàø äéäðå."  

" åôö úåøéñîäå äøåáâä éùòî

 êìäîáäîçìîä"  

 úåøéñîä úà ïééö éæðëùà

 åìòôù íéîçåìä ìù äøåáâäå

úåçéìù êåúî" . ùâøð éðà

 ãåîòë àéäù äøåáç øé÷åäì

äðçîä éðôìù ùàä . íëéúåôë ìò

 úà íúàùð

 äòðöá ìåòä

 úåçéìù êåúî

 úùøåî íúøöéå

 øåãî øôñðù

øåãì" , øîà

ëèîøä"ì" . éùòî åôö äîçìîá

äøåáâ ,äö éîçåì åàøä íäá" ì

õîåà úåøéñîå úåâéäðî áì 

ùôð."  

 éðáì øåøá øñî çìù àåä

 ÷îçúäì íéñðîù øòåðä

øîàå úéîåàìä íúáåçî" :ïàë ,

äæä íìåàá , äéðá éáåè íéçëåð

 õøàä ìù

úàæä , øåàùä

äñéòáù . ìë

 äîãðù éî

 éë åì äéä

 êìåä øåãä

úçåôå , áøòä åéðéò àð àùéé

äæä ìëéää ìà . íëúøåáâå íúà

íéèîúùîì åáéùú :'ùä åìéô

íëèáî'."  

"øòåðä áèéî áùåé ïàë . ïàë

úàæä äîáä ìò ,äæä áøòá ,

éå÷éçì úåéåîãä úà åàöîú" ,

éæðëùà êéùîä" . éøåáéâ íä

õøàäå íòä , éøçáåî íä äìà

íòä .åðøòöì , äìà ìë àì

äãåú íäì øé÷åäì åðéöøù ,

íëùä ìò íäì çåôèì , ÷áçì

áåäàìå , ïàë åðîò íéàöîð

áøòä."  
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 6 נספח

 

הוא . 1938כתב המשורר שאול טרשניחובסקי בתל אביב בשנת " ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאד..."
. קונן על כך שבחיק האדמה בארץ ישראל אנחנו טומנים פעם אחר פעם אנשים צעירים בשיא לבלובם

ת מדינת אבל לא פחות נוראה התחושה שכבר שנים רבו. זועק, מותם של אנשים צעירים הוא בזבוז נורא
את ההזדמנות הגדולה , אלא גם את הנס שאירע לה, לא רק את חיי בניה, ישראל מבזבזת באופן נפשע

שתנהג לפי , דמוקרטית, נאורה, את ההזדמנות ליצור פה מדינה מתוקנת, והנדירה שהעניקה לה ההיסטוריה
אלא מקום שייתן , לטאבל לא רק מק, מדינה שתהיה בית לאומי ומקלט; ערכים יהודיים ואוניברסליים
יהיה , מהאתוס היהודי שלה, מדינה שחלק חשוב ומהותי מזהותה היהודית, משמעות חדשה לקיום היהודי

 .יחס של שויון מלא וכבוד לאזרחיה הלא יהודיים
כמו בתהליך , ואיך, מלאת הלהט והנשמה שהיתה פה, הנועזת, ראו מה קרה לארץ הצעירה. וראו מה קרה

רפיון , אל מצב קבוע של נרגנות, זינקה ישראל משלב הינקות והילדות והנעורים, תשל הזדקנות מואצ
  .ותחושת חמיצות

 
... מתי איבדנו אפילו את התקווה שאי פעם נוכל לחיות חיים אחרים טובים יותר? איך זה קרה

עם , התחדשות וחיות כמו העם שלנו, איך ייתכן שעם בעל כוחות יצירה: ואני שואל אתכם
דווקא כשיש לו כוח צבאי , מוצא את עצמו כיום,  לקומם עצמו מהאפר פעם אחר פעםשידע

אבל הפעם , במצב שבו הוא שוב קורבן, במצב של רפיסות וחוסר אונים כאלה, גדול כל כך
 .של חוסר הראות שלו, של חרדותיו, בעיקר קורבן של עצמו

אחד הדברים הקשים שחידדה ? מ עשה מהלך שיש בכוחו לפתוח לישראלים אופק חדש"מתי רה
. שההנהגה שלנו חלולה, המלחמה האחרונה הוא התחושה שבימים האלה אין מלך בישראל

אני אפילו לא מדבר כעת על המחדלים הגלויים לעין . ההנהגה הצבאית והמדינית שלנו חלולה
 על אני מדבר. גם לא על השחיתויות הגדולות והקטנות, של הפקרת העורף, של ניהול המלחמה

ובוודאי . כך שהאנשים שמנהיגים את ישראל כיום אינם מסוגלים לחבר את הישראלים אל זהותם
לאותם חלקי זהות וזיכרון וערכים , לא אל החלקים הבריאים והמחיים והמפרים של הזהות הזאת

של הזיקה , שיהוו נוגדנים להיחלשות של הערבות ההדדית, מכוננים שייתנו לנו תקווה וכוח
 .שיעניקו משמעות כלשהי למאבק הקיום המתיש והמייאש, לארץ

התכנים העיקריים שהנהגת ישראל כיום ממלאת בהם את קליפת שלטונה הם בעיקר תכנים של 
במובן הזה הם . של תגרנות בכל היקר לנו, קריצת הקומבינה, של מקסם הכוח, חרדות והפחדות

ם במצב כל כך מסובך ותועה דרך זקוק בוודאי הם אינם מנהיגים של ע, אינם מנהיגים של ממש
של , של החזון שלהם, של זיכרונם ההיסטורי, לפעמים נדמה שתיבת התהודה של חשיבתם. לו

מה שבאמת אכפת להם מתקיימת אך ורק בחלל הזעיר שבין שתי כותרות בעיתון או בין שתי 
 .חקירות של היועץ המשפטי לממשלה

ראו את דרך פעולתם . אבל ברבים מדי מתוכם, ם כמובןלא בכול. הביטו באלה שמנהיגים אותנו
הרי מגוחך אפילו . הפרקליטית והנכלולית, את ההתנהלות שלהם. המיוזעת, החשדנית, המבוהלת

יצירתי , שמהם יגיח פתאום איזשהו חזון או אפילו סתם רעיון מקורי, לקוות שמהם תצא תורה
ראש הממשלה הגה או עשה מהלך שיש מתי היתה הפעם האחרונה ש. נועז בעל מעוף, באמת

מתי הוא יזם מהלך חברתי או ? עתיד טוב יותר, בכוחו לפתוח לישראלים אופק אחד חדש
 ...?ולא רק הגיב בתזזיתיות למהלכים שכפו עליו אחרים, תרבותי או ערכי

 
, הלצעירים שחזרו מן המלחמ, קורא לכל מי שמקשיב, אני מבקש, מן המקום שבו אני עומד כעת...

, לדתיים, לחילונים, לאנשי ימין ושמאל, שיודעים שהם אלה שיידרשו לשלם את מחירה של המלחמה הבאה
שאלו את . חשבו כמה אנו קרובים לאבד את מה שיצרנו כאן. הביטו בשפת התהום, עצרו לרגע אחד

אנו לתבוע לעצמנו סוף סוף את החיים ש, לצאת מהשיתוק הזה, עצמכם אם לא הגיע הזמן להתעשת
 ".ראויים לחיותם

 
 )אורי -בה נהרג בנו של גרוסמן, ון השניהאחרי מלחמת לבנ(ז נאום בטקס לזכר רצח רבין "חשוון התשס' דוד גרוסמן יא
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 ...גדולים החולמים

b מטרות הפעולה: 

 החניכים יהיו בעלי חזון

 החניכים יצרו קבוצה הפועלת מתוך חזון ולמענו

 

k הפעולה מבנה : 

 . בטבעו האדם הוא בעל חזון וחלוםהמחשה כי. 1

 . החזון לא ברור-של הדברים " הנשמה" מהחורבן חסרה לנו -תזכורת . 2

 .מודעות לסכנת הציניות. 3

, עידוד חלומות, לימוד קבוע,  כוחה של קבוצה–חשיבה על דרכי התמודדות ויצירת חברה בעלת חזון . 4

 .עיסוק בפרטים הקטנים

 

g מהלך הפעולה: 

 .ה כי בטבעו האדם הוא בעל חזון וחלוםהמחש. 1

עליו לצייר , )1נספח (נציג מקבוצה מקבל כרטיסיה עם שם של אגדת ילדים . תחרות בין שתי קבוצות -תופסים קו

התחרות יכולה להתנהל כך שיש לכל קבוצה . רמזים כך שחבריו לקבוצה יבינו כמה שיותר מהר באיזו אגדה מדובר

 .או כמה אגדות הם מצליחים לנחש בשתי דקות, חצי דקה לנחש את האגדה

|  BB L | י פנטומימה של שמות האגדות"בשבת ניתן לערוך את התחרות ע. 

 

ן    דיו

 . האגדות על הרצפה ועורכים דיוןלאחר התחרות פורשים את שמות

 ?למה  באגדה שגורם לנו להתחבר אליה 

 ?מה נחשב ספר טוב או סרט טוב 

 ).'זוג האוהבים לא הסתדר וכו, הילד נפטר(בסופו הרעים ניצחו איך נתייחס לסרט ש 

 

הפנטזיות שהכל אפשרי בהן , יש בכל אדם את השאיפה. האגדה חושפת אותנו לעולם חלומי שהכל אפשרי בו

, כן! עמי ותמי ינצחו את המכשפה, כן! סינדרלה תתחתן עם הנסיך, כן(והאגדה נותנת לנו להאמין שזה יכול לקרות 

 . במשך התבגרותנו הרגש הזה נשחק ונעלם כי המציאות אפורה ומאכזבת). ' וכו!  פן עףפיטר

אנחנו רוצים ". זה לא אמור להיות ככה" אנחנו מתעצבנים ומרגישים ש"happy end"-כשסרט או סיפור לא נגמר ב

 .שבסוף החלום מתגשם, שהחומר לא ניצח את הרוח, לחזור להאמין שהכל אפשרי

 

בגלל זה אנחנו מתחברים לאגדות . מאמין שאפשר לממש את הרצונות, בעל שאיפה, הוא בעל חזוןהאדם מטבעו 

 . בגיל מבוגר יותר...) או הארי פוטר(ולסרטים עם סוף טוב , בילדותינו

 .עדיין מפעם בו" גיא חזיון"חלק שהמסר של ירושלים , יש בנו חלק שלא נכנע למציאות
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¹ f לימוד f ¹ 

"ôð ïéàù éîíéáçøîá úèèåùî åù ,åááì ìëá áåèäå úîàä øåà úà ùøåã åðéàù éî , åððéà
úåéðçåø úåñéøä ìáåñ ,íééîöò íéðéðá ïë íâ åì ïéà ìáà . íéðééðáä ìù íìöá äñåç àåä

íééòáèä ,íäì äñçî íä íéòìñäù íéðôùä åîë .íãàä ìáà , åúîùð åáø÷á íãà úîùðù éî
 àåäù íéðééðáá íà éë úåñçì ìëåú àìéðçåøä åìîòá äðåá , åúãåáò ãéîú ÷ñåô åððéàù

äæéøæä"  
)á ùãå÷ä úåøåà ,'éù"ã(  

 

ולא להסתפק בצל של , להאמין שאפשר לעשות יותר טוב, לעמול, לפעול, נשמת האדם מובילה אותו להיות יוצר

 .המציאות החומרים הקיימת

 

 ? אז למה אנחנו לא חיים את החזון באופן קבוע 

 ?ת האגדות והסרטים כדי לעורר בנו את האמונה בחלוםלמה אנחנו צריכים א 

 ?שלנו שהחזון לא משתלב איתם" הרגילים"מה יש בחיים  

 

 . החזון לא ברור-של הדברים " הנשמה" מהחורבן חסרה לנו -תזכורת . 2

 ).2נספח " (פתקים עם לב אדם"הקראת הקטע 

 

ן    דיו

 ?האם התחושה הזו מוכרת לנו 

 ?ועכשיו אנחנו חושבים שזה ילדותי ולא נותנים לעצמנו להיפתח ולהתרגש, נגעו בנו,  אותנואלו דברים ריגשו 

 ?שיש מציאות טובה יותר שמחכה לנו מעבר לפינה? מה מונע מאיתנו שיש סיכוי שהבקשות שלנו יתמלאו 

 

, החלום ולהגשים אותוושיש יכולת לחיות את , לזה שיש עתיד טוב יותר שמצפה לנו, הכותל מהווה לנו תזכורת לחזון

 . ירושלים תצליח לעורר בנו את החלום הטבעי הזה שטמון בנו–אם נהיה מספיק פתוחים לזה . כפי שייצגה ירושלים

 ?מה סותם אותנו מלהיות פתוחים ולאפשר לטבעיות של החזון להוביל אותנו? מה סוגר אותנו

 

 מודעות לסכנת הציניות. 3

מקריאים את הסיפור וחניכים משתלבים בהצגה תוך כדי ההקראה לפי .  החניכיםבשיתוף" כוכבי ים"הצגת הסיפור 

כדאי מאוד להביא אביזרים מתאימים ולהלביש את החניכים לפי התפקידים שאתם נותנים להם (הנחיות המדריך 

 ...).כוכבי ים, מקומי, חבר

 

  .חבר שלנו הלך על חוף נטוש במקסיקו בשעת השקיעה 
הבחין שהמקומי , כאשר קרב אליו. ראה אדם במרחקכאשר טייל להנאתו 

  .הוא חזר על כך פעמים אחדות. מרים משהו וזורק לים, גוחן לקרקע
כאשר החבר שלנו קרב עוד יותר הוא ראה איש אוסף כוכבי ים שנשטפו אל החוף 

  :הוא הגיע אל אותו אדם ואמר, החבר שלנו עמד  נבוך. ומחזירם לים
  "?ה אתה עושהתהיתי מ, ערב טוב חבר"
וכל הכוכבים , עכשיו יש שפל. אני מחזיר את כוכבי הים בחזרה למים"

  "אם הם ישארו כאן הם ימותו מחוסר חמצן, נשטפו אל החוף
לא , אבל בוודאי יש אלפי כוכבים על החוף הזה",גיחך החבר שלנו" אני מבין"
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. חופים אחריםובודאי זה קורה במאות אלפי , הם רבים מדי, תוכל להחזיר את כולם
  "?האם אתה מבין שאין טעם בכך

 

  : את ההצגה ושואליםמפסיקים כאן

  ?מה עושה לנו יחס כזה 

כיצד אנחנו מגיבים כשאנחנו רוצים לעשות משהו שאנחנו  

  ?והסביבה צוחקת עלינו ומרפה את ידינו, מאמינים בו

  ?איך משפיעה עלינו הציניות 
  

איך התמודד  - מהתחלת הקטע עם הסיום)םאו מציגים בשנית עם החניכי(מקריאים שוב 

  ?המקומי עם הציניות
  

  
הוא הרים כוכב , והמשיך להרים כוכבי ים ולהחזיר אותם לים, המקומי חייך

  :השליך לים ואמר, אחד
ן" י ב הזה, אתה מ ד  ד ו הב כב  ו הכ ר  ו ב ד, ע ו א מ משנה  .זה  "  

 

שירושלים המחישה , החזון טבעיים לאדם עד כה ראינו שהחלום ו–) 3נספח (פריסת שלטים בצורת תרשים זרימה 

שמחורבן הבית החזון היטשטש ולכן , שהחומר מהווה סכנה גדולה לחיי החלום, לנו כיצד אפשר וצריך לחיות חיי חזון

 .החברה מתפוררת כי אין לה שאיפות

 !הציניות: עכשיו אנחנו נחשפים לגורם משמעותי נוסף שמפריע לנו לחיות חיי חזון

 

 –להיפך , ד אותו אלאהוא לא עוד. היה ציני כלפי המעשה האידיאליסטי של המקומי" כוכבי ים"ר החבר מהסיפו

 ."ייבש אותו"

 ?מהי ציניות

 .צינה-להבה, ציניות-לתרשים הזרימה את השלטים התלהבותמוסיפים 

. בעינייםיש לו אש , יש חזון שהוא רוצה לממש, יש חלום שמדבר אליו, לאדם מתלהב יש להבה שבוערת בתוכו

 .שופכת מים צוננים על הלהבה של האדם ומכבה אותה, הציניות מקררת

 :הציניות אומרת לחולם

 ?בשביל מה

 ...בלאו הכי לא תצליח

 ?למה אתה פראייר

 ...תתבגר כבר

 

לחזרה לחיים , הם אחד המוקשים בדרך לגילוי שלנו את החזון שטמון בנו. הצינים הם הסכנה הגדולה של חיי החזון

 . גיא חזיון–ןלבניין ירושלים , חלימה ושאיפהשל 

, בחלומות, באמונה, ברגשות, באהבה. הציני מזלזל בכל מה שהוא לא ממשי וחומרי -"זילזול"ציניות מוגדרת במילון 

 ...בשאיפות

קשה להאמין בחזון . קשה מאוד לגלות את נקודת החלום שבנו, ...)כמו החברה שלנו כיום(כשיש חברה צינית 

. באמת אין טעם שאמשיך להחזיר את כוכבי הים למים. אתה צודק, וואלה:"הכי קל ומתבקש זה לומר. וד אליוולצע

 ..."כבר לא אכפת לי, שהכוכבים ימותו. בוא נלך לשתות קפה ולראות סרט טוב יחד. זה בלאו הכי לא משמעותי
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עיסוק , עידוד חלומות, לימוד קבוע,  כוחה של קבוצה-חשיבה על דרכי התמודדות ויצירת חברה בעלת חזון . 4

 .בפרטים הקטנים

 

ורוצים בבניינה של ירושלים והחזרת חיי החלום והשאיפה לעם ישראל ולעולם , שמבינים את חשיבות החזון, אנחנו

 ?אז מה עושים -לציניות, לטישטוש,  להיכנע לחומרלא מוכנים, כולו

 

קבוצה  של   כוחה 

עומדים ). לכל אחד אחרת, פרה ועוד חיה כלשהי(כל אחד מקבל פתק עם שני שמות של חיות  -שחק הפרהמ

המדריך אומר שם של חיה ומי שחיה זו כתובה בפתק שלו מנסה להתיישב . במעגל בידיים שלובות אחד בשני

 .כולם יתיישבו ויצליחו כי אין התנגדות מצד הקבוצה" פרה"כשנגיד . כשהשאר עומדים

או כל דבר , או קופסאות שימורים(מרימים כל אחד לבד ערימת כיסאות , שני חניכים מתנדבים -טובים השניים

 .סופרים כמה כל אחד מהם הצליח להרים). כבד אחר

וסופרים כמה הם , )או מה שהם הרימו בפעם הקודמת( שני החניכים יחד מרימים את ערימת הכיסאות –בשלב שני 

כל אחד , כ הכמות שמצליחים להרים יחד גדולה יותר מהחיבור של הכמות ששניהם הרימו" בדר.הצליחו להרים יחד

 .בנפרד

 

אנחנו צריכים לייצר קבוצה . מאוד קשה לפעול נגד הזרם, כמו התרבות והחברה כיום, כשיש קבוצה שמתנגדת לנו

 .בעלי חזון -היות מי שבאמת מתאים לנויכולים לואנחנו , ואין ציניות, חברה אחרת שבה אין חשיבות רק לחומר, אחרת

כשעושים משהו יחד זה יותר חזק ויותר משמעותי מאשר כאשר כל אחד . לקבוצה יש יותר כח מאשר לפרטים שלה

 .נצליח הרבה יורת -אם נהיה קבוצה חולמת. עושה בנפרד

 .בניית קבוצה חזקה ומגובשת שרוצה לפתח בקרבה חזון -השלב הראשון

 

קבע   לימוד 

ראינו שיש שתי דרכים ). 5 נספח –היינו כחולמים (פורסים את הכתבות בנושא ההשתמטות מהפעולה הקודמת 

שווה לך ("הבנו שהמלחמה במגרש של החומר . להתמודדות עם טישטוש החזון וחוסר ההירתמות להשקיע בשבילו

 .לא יעילה ולא אמיתית, ")להתגייס

 

, ביכולת שלו להוביל את החיים, עלינו להעמיק בחשיבות החלום. וללמוד הרבה,  את החזון עלינו ללמודכדי להחזיר

על ,  צריך ללמוד על ירושלים–בירושלים . בכך שהחלום לא סותר את המציאות אלא מגביה אותה ומעשיר אותה

 .צריך ללמוד, בעצמנו, שראלצריך ללמוד להאמין בעם י. להרגיש את חסרונה כל הזמן, על משמעותה, תפקידה

 .ללמוד יחד תורה באופן קבוע -השלב השני

 

חלומותע   ידוד 

  –חלוקת קטע לחניכים 

 

ובכן שער בנפשך שהגבירות ההדורות והאדונים . כן הם כינו אותי משוגע"
 גרעין של אדם המקדיש את חייו לעפיפונים אי אפשר שאין בו, ההדורים צודקים

ואחרים " גרעין של טירוף" יש המכנים זאת -אלא שהכל עיניין של פירוש. טירוף
אך אם אוהב אתה , לעיתים קשה להבחין בין השניים". ניצוץ של קדושה"מגדירים זאת 

  ולכל , הקדש לו את כל אשר לך ואת כל אשר בכך, מישהו או משהו באמת ובתמים
  ..." השאר הנחעעעעע

  )עפיפונים/ רומן גארי(
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 אנחנו מעודדים, מתוך הלימוד המשותף והחזרת החזון, יצירת מצב שבקבוצה שלנו. עידוד חלומות -השלב השלישי

 ". ניצוץ של קדושה"אלא " גרעין של טירוף"אנחנו לא רואים בבעלי חזון . חלומות

אנחנו מקדישים זמן קבוע , ותאנחנו מתייחסים לזה ברצינ, )ושל עצמנו(אנחנו שמחים ביוזמות של חברים שלנו 

 ).בכל תחום שתבחרו(לחשיבה אידיאליסטית על מה אנחנו רוצים שיהיה ואיך אפשר לקדם ולשפר 

 ...רק לא לחסום ולא לצנן, רק צריך לאפשר לו להתבטא ולפרוח, החזון קיים בכל אחד מאיתנו, כזכור

 

 

הקטנים  בפרטים   עיסוק 

 

¹ f  לימודf ¹ 
 

 

 

, מתוך הלימוד ומתוך החלימה שלנו, אם נהיה אנשים גדולים". לעסוק בקטנות"כדי להצליח עלינו להיות מוכנים 

 .נצליח להפוך כל מעשה לגדול

 .עולם משאיר תוהו ובוהו ב–אבל לא מוכן להזיע ולעסוק בפרטים הקטנים כדי שחזונו יתגשם , מי שרק חולם

 

נכונות . מחשבה על כל הפרטים הקטנים שיעזרו לנו להתקרב לחזון שלנו, השקעה, זיעה, מאמץ -שלב רביעי

 . לא לחכות שמישהו אחר יזיע במקומנו, התמדה והקרבה, מסירות נפש, לעשות

 

יות תשובה הם מספיק גדולים כדי להצליח לה. חשוב מאוד לרדת עם החניכים לפסים מעשיים ולהחלטות יישומיות

 ".גיא חזיון"הולמת לחיי החומר שמונעים מירושלים לחזור להיות 

 

 ויהי רצון שיקויים בנו

"ä áåùá 'íéîìåçë åðééä ïåéö úáéù úà) "åë÷ íéìéäú( 

  

  גדולים החולמים חלומות גדולים הופכים החלומות למציאות"

  , לגדוליםםופכים המעשי הדולים העוסקים במעשים קטניםג

  ,ולות ואינם עוסקים אפילו בקטנותקטנים החולמים על גד, םרב

  ,שכן החלומות נשארים בחלומם,  הםמבלי עולם

  " תוהו ובוהו -הקטנים בקטנותם והעולם

)הרב נריה(  
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םנ  י ח פ      ס
 1נספח 

 
 

 
 

 
 

 

 

 זהבה 
 ושלושת הדובים

   

 
 

 שילגיה
 

  


 

 פינוקיו
 

   

 
 

 סינדלרה
 

  


 

 פיטר פן
 

   

 
הברווזון 
 המכוער

  



 כיפה
 אדומה

   

 
 

 עמי ותמי
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 2נספח 

 
 חברים מקשיבים,  אבינועם הירש/ם פתקים עם לב אד

 

עוד יום ליד , הייתי אחרי מנחה. ההתרגשות ניכרת בו. הוא הגיע עם הכומתה חבושה עליו
 .כמו מחר, כמו אתמול. מזמן הפסקתי לספור... בפעם ה, הכותל

יישר את . מקפל ומקפל שוב. משתדל, מתאמץ,  כתב לאט לאט כךאחר. ועטהוא הוציא דף 
רחשי לב שנתקפלו , דיבורים, כך הרבה תקוות-כל. הכומתה וחיפש מקום להטמין בו את הפתק

 . לצורת אותיות
 .אין לו משהו אחר, זה מה שהוא יודע

 .בקושי. מקום פנוי. אבן אחת ממעל, למעלה. הוא מצא
 .זהו... כמעט, עוד טיפה ,הוא מתח את עצמו

 .ראו שהוקל לו. הוקל לו. הפתק בפנים
זה , ר כברבגתת... הלו חייל. ילדים קטנים. עוד לא התפתחו -חשבתי לעצמי -...החילונים האלה

 .ואז הרגשתי אותם? בזה מסתכמת הדת שלך -זהו. רק פתק אתה יודע
איך . בו אותי בשתיקתםצר. אף פעם לא ראיתי אותם ככה. האבנים. את מבטם שחתך בי

 ?אתה לא מתבייש
 .ילד קטן. ונזכרתי בעצמי

עוד לא . עוד לא עמדתי אז על כוחה של תפילה. איך הייתי מתרגש כשהייתי מגיע לכותל
לא ידעתי מה . פתק נקי, עיפרון מחודד היטב. איך שבאתי מוכן מראש. השכלתי לברור את המילים
 .כתבתי... ופשוט. רכך הרבה לומ-להגיד לו אבל היה לי כל

ככה הוא ישמע . קרוב לשמיים, חיפשתי את המקום הכי גבוה. השתדלתי. כמה התאמצתי .כמוהו
 .אותי הכי טוב

חנקת אותה . להתרגשות הזו, שבו, מה עשית לתמימות שבך... תראה אותך. התביישתי מהם
, ת איך זהשכח. הם כל עולמו, השורות האלה, הפתק הזה. באבק שנתווסף בך עם השנים

מתי בפעם האחרונה הלב שלך פעם . את האבנים-כבר עבר הרבה זמן מאז שמעת אותם? הא
 ?התרגש, פעמיים

 .הוא עוד מסוגל להתרגש... תינוקות שנשבו: איך אנחנו אמרים עליהם. כך קינאתי בו-וכל
. כך הרבה-למטמין בחובו כ. והנייר הפך קדוש. הרמתי אותו. נפל... והפתק שלו. כך הוא הלך-אחר

 .שלא אפול. שלא ייפול. הידקתי אותו והכנסתי טוב טוב
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 3נספח 
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 עיר גבורה

b מטרות הפעולה: 

 .החניכים יכירו בירושלים כעיר המלמדת את האדם והעולם מהי גבורה אמיתית

 

k הפעולה מבנה : 

 ".עיר גבורה"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

 ".גבורה" כי ישנם סוגים שונים של התנהגות הנחשבת הכרה. 2

 .ועמידה בלחץ חברתי, אומץ לב, גבורת הנפש: סוגי גבורה הבאים לידי ביטוי בירושלים 3לימוד . 3

 .סיכום. 4

 

g מהלך הפעולה: 

 ". עיר גבורה"חשיפה לשמה של ירושלים . 1

, לירושלים ישנם הרבה מאוד שמות, )'מפרק א (עורכים הקדמה קצרה המסבירה כי כפי שנאמר בפעולות הקודמות

 .במהלך התקופה הקרובה נעסוק באחד השמות ועל החניכים לזהות מהו. וכל שם מביע מהות אחרת של ירושלים

 ).1נספח (מקבלים החניכים שני כתבי סתרים שהמכנה המשותף בינהם מרמז על שמה של ירושלים , כדי להקל עליהם

  : פתרונות כתבי הסתרים

 " גיבורי כוח עושי דברו"

 "'גיבור כארי לעשות רצון ה"

 

גלגל "י " שמה של ירושלים ע קבוצות בניחוש2ניתן לערוך תחרות בין , על מנת לגוון וליצור יותר עניין ותחרותיות

כל ). 2דוגמא בנספח (פורסים בריסטול ועליו מסומנים ריבועים המיצגים את אותיות שמה של ירושלים  -"המזל

 כותבים –אם לא . אם האות מופיעה בשמה של ירושלים כותבים אותה במקום המתאים. בוצה בתורה אומרת אותק

 .והתור עובר לקבוצה השניה, את האות בצד

חשוב להכין גם פתקיות עם שאר האותיות על מנת .  ניתן להכין מראש את האותיות ולשים במקום המתאים–בשבת 

כדי שהם לא יחזרו על אותן אותיות , רו ואינה מופיעה בשם זה של ירושליםלשים בצד כל אות שהחניכים אמ

 .בניחושים

או שהם זוכים ברמז , אפשר לשלב כרמזים שהחניכים יכולים לקנות תמורת תור ניחוש) 1נספח (את כתבי החידה 

 ).ועוד כיד הדימיון הטובה עליך( אותיות נכונות ברצף 2אם ניחשו 

 

 ".גבורה"ם שונים של התנהגות הנחשבת הכרה כי ישנם סוגי. 2

" גיבור ירושלים" כרטיסיות המתארות מועמדים לפרס 3מקבלים , המעוניינים להציג, שלושה חניכים מתנדבים

 . על כל אחד מהם להכין נאום משכנע מדוע עליו לזכות בתואר הנכסף). 3נספח (

ועורכים סקר , )לפי מידת הבטיחות, חוב הסמוךאו בר(בינתיים שאר החניכים מסתובבים בסניף במשך חמש דקות 

 .בנוגע לגבורה) 4נספח (

 .עושים סבב קצר שמטרתו לספור כמה הגדרות שונות למושג גבורה התגלו בסקר, כאשר החניכים חוזרים

, אחד החניכים מקריא הגדרה.  סוכריות5 כל קבוצה שערכה סקר מקבלת –מתודית ניתן לערוך את הספירה כך 

שאר החניכים שיש להם את אותה ההגדרה שמים סוכריה אחת על . ותב אותה על שמינית בריסטולהמדריך כ

 .מקריאים הגדרה נוספת וכן הלאה. שמינית הבריסטול
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מזכה את מביא ההגדרה , זו שאין עליה הרבה סוכריות, אפשר להוסיף פן לתחרות כך שההגדרה המקורית ביותר

 ...).סוכריה(בניצחון 

 

הביא כל " גבורה"ולעשות תחרות בין החניכים על כמה הגדרות שונות ל, לערוך את הסקר בעל פהבשבת ניתן 

 .כל קבוצה שהסתובבה/ אחד 

 

מסבירים לשאר החניכים שהם הועדה . מכניסים את שלושת החניכים המציגים מועמדים לפרס גיבור ירושלים

 . הכי ראוי לתוארמי, כראות עינהם ולפי הסקר שערכו, ועליהם להחליט, השופטת

מי שקיבל הכי . ונותן אותו לגיבור הירושלמי בעיניו) 5נספח (ש "מהשופטים מקבל צל) או קבוצת חניכים(כל חניך 

 . זכה בתואר–שים "הרבה צל

 

ן    דיו

 ?מי זכה בתואר ומדוע 

 ?או פחות? האם אפשר לומר על מישהו שהוא יותר גיבור 

 ? ועמדים מובנים מאליהםהאם המעשים אותם מבצעים שאר המ 

 ?במה? האם יש במעשים של שאר המועמדים ערך של גבורה 

 ?האם היה קל להחליט בין המועמדים 

 ?איזה סוג גבורה מייצג כל אחד מהם 

 ?מהאחרות" ירושלמית"האם יש גבורה אחת שהיא יותר  

 

ות הגיבור הירושלמי נחשפנו גם בתחר". גבורה"בסקר ראינו שיש תפיסות שונות והגדרות מגוונות ביחס למושג 

ואותם ירושלים מלמדת אותנו ,  סוגי גבורה אלו מוטבעים בירושלים מעצם היווסדה3. לשלושה סוגי גבורה שונים

 לאורך כל הדורות

 

 .ועמידה בלחץ חברתי, אומץ לב, גבורת הנפש:  סוגי גבורה הבאים לידי ביטוי בירושלים3לימוד . 3
 

הנפש   גבורת 

על החניכים להשלים את ). 6נספח (מחלקים לחניכים קטע מתוך פיוט שנכתב על ידי יהודה שמואל לראש השנה 

 .המילים החסרות מתוך התרמילון

 . בשבת ניתן להכין מראש כרטיסיות עם המילים החסרות והחניכים יניחו אותן במקום המתאים

 

 :ופיע בפסוקיםוכפי שמ, הפיוט מתאר את עקידת יצחק

 ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני"

ויאמר קח נא את בנך יחידך אשר אהבת ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר 

 ...אליך

ויאמר אברהם אלוקים יראה .  לעולהויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה

ויעקוד ...ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים ויבן שם אברהם את המזבח. וילכו שניהם יחדיו. לו השה לעולה בני

 ..." את יצחק בנו וידם אותו על המזבח ממעל לעצים

 )'א' בראשית כב(

 


