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ואתם הדבקים               תוכן העניינים :



ואתם הדבקים 4

דבקות, זו מטרה!                דבר המזכ"ל :
לפני כחצי שנה הזמינו אותי לכנס שעסק באתגרים החינוכיים של דור המסכים. דובר אחר דובר 

עלה, מומחה ואיש חינוך שהסביר את הנזק שנגרם מחשיפת יתר לסמארטפון, גרפים מפחידים 

של עלייה תלולה בשיעורי הפרעות הקשב והריכוז שנגרמות רק מקיצור טווח יכולת הריכוז, 

ועוד ועוד נתונים מבהילים. 

בקיצור, התזזיתיות הבלתי פוסקת שאנו חווים מעולם לא נראתה מאיימת יותר. 

כשהגיע תורי לעלות, אמרתי שאני דווקא לא כל כך מפחד, להפך. אמנם ספגתי קיתונות של 

בוז מכך שהמחנכים בתנועות הנוער לא מביטים לבעיה בעיניים. אני חושב שהנושא השנה הוא 

ניסיון להתמודד עם התופעה מתוך תפיסה חינוכית שלמה ומורכבת, שהדי הוויכוח סביבה כבר 

מזמן מכים גלים. 

ואתם הדבקים... 

הבשורה שאנחנו מציעים מתייחס לכל התופעות האלו כלוויינים למרכז אחד – הדבקות בריבונו 

של עולם, קשר אינטימי ובלתי אמצעי עמו, שיח, דיבור, נוכחות שלו בחיים שלנו, האישיים 

עולם  של  לריבונו  לתת  ובלימודים,  במסע  ובקבוצה,  בפעולה  ובתנועה,  בסניף  והתנועתיים, 

מקום להיכנס. 

היכולת לדבוק בה' מגיעה רק בעבודה מאומצת וקבועה שמתחילה מעולמו הפנימי של כל אחד, 

מהיכולת שלו לדבוק בעצמו, להתרכז, להישאר נאמן לרעיון לאורך זמן. לדבוק בערכי המשפחה 

המותקפים חדשות לבקרים מתוך תפיסת אשליה של חדשנות. 

הדבקות כמידה היא איכות חיים שכל אחד מאיתנו צריך ויכול ללמוד וליישם, וכך בתוך עולם 

הזאת,  לאיכות  וההרגשה  התפיסה  כלי  את  ולכוון  לכייל  יש  ולהפסיק,  לעצור  מותר  תזיזיתי 

לדבקות. 

מדריכים ומדריכות, למדו את החניכים שלכם לדבוק, תדבקו במטרה, תדבקו בעצמכם, ואתם 

הדבקים בה' אלוקיכם תבשרו את בשורת הדבקות לעולם כולו.

 

בהערכה עצומה לפעילותכם, 

באמונה גדולה ביכולת שלכם להוביל בשורה ולשנות, 

ובברכת התנועה - חזקו חברים!

שאול דה מלאך 

מזכ"ל 
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דבר ראש מחלקת הדרכה                
מדריכים יקרים!

כמה פעמים ביום אתם שוכחים דברים? 

כמה פעמים יצא לכם לעמוד בתפילת שמונה עשרה מהתחלה ועד הסוף בלי מחשבה זרה ובלי 

קטיעת הכוונה? 

מוצאים את  ואתם  מיוחדת  מתודה  על  ולחשוב  פעולה  להכין  מנסים  לכם שאתם  קורה  האם 

עצמכם מפליגים במחשבות על דברים שלא קשורים?

כל מי שמתקשה בזה הוא נורמלי לחלוטין – לא צריך להיות מאותגר קשב וריכוז כדי להתקשות 

והפרעות  מחשבות  סוף  באין  מוצף  הזה,  בדור  מי שחי  ובמיוחד  מאיתנו,  אחד  כל  אלו.  בכל 

שקוטעות את הריכוז שלו. המכשירים הניידים שלנו גורמים לנו להיות מחוברים לכל העולם 

בכל רגע נתון, זה מדהים וזה כוח אדיר אבל זה גם מפריע לנו לעשות כל דבר שאנחנו צריכים 

לעשות כמו שצריך מהתחלה ועד הסוף.

כולנו שואפים להיות טובים יותר, ובכל מערך הדרכה שעסקנו בו עד היום ביררנו את היחס 

שלנו לערכים ולמידות שונות – ענווה, תפילה, תרבות, אהבת ישראל, ארץ ישראל ועוד ועוד, 

אבל בפועל כשניגשנו ליישום נתקלנו בהרבה קשיים ומניעות. המפתח להתקדמות בכל ערך 

שאנחנו רוצים לאמץ ובכל משימה שאנחנו מקבלים על עצמנו הוא מידת הדבקות.

יותר לממש את  נצליח  גם  ולדבוק בערך הזה כמה שיותר, כך  נצליח להתרכז, להתמקד  אם 

השאיפות שלנו.

כל אחד מכם בוודאי היא רוצה שהחניכים שלו יהיו מחוברים יותר, שיקשיבו יותר בפעולות, 

יבואו בהתלהבות ובשמחה לכל פעילות ושתכל'ס גם יממשו את הדברים שאתם מדברים עליהם, 

אבל גם להם יש מניעות והפרעות. אם נצליח לגרום להם להבין שיש להם יכולת להתמקד בכל 

משימה ולדבוק בה עד הסוף, נוכל לעוף איתם גבוה. 

הפעם בחרנו נושא מאתגר ועמוק, אבל הוא נוגע לכולם ויש לו פוטנציאל מטורף להשפיע על 

איכות העשייה שלנו. הצלחת המערך הזה תלויה בעיקר בכם. אם תהיו ממוקדים וחדים תצליחו 

להפוך את המערך הזה לבלתי נשכח ולבעל השפעה גדולה על המשך החיים שלכם ושל החניכים 

שלכם.

אני מאמין בכל אחת ואחד מכם, ביכולת שלכם לגעת בעוצמה בחניכים שלכם ולהדביק אותם 

במידת הדבקות. 

אני מקווה שתבחרו להתמסר למערך הזה ולהוציא ממנו את המרב. אנחנו כאן בשבילכם כדי 

ובכל  שאלה  בכל  איתנו  ולהתייעץ  אלינו  לפנות  מוזמנים  ואתם  הגדול,  באתגר  לכם  לעזור 

התלבטות.

חזקו חברים!

שלכם באהבה,

ארי אודס, ראש מחלקת הדרכה
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אז מה יש לנו כאן בעצם?                הקדמת מחלקת הדרכה :
כשניגשנו לעסוק בנושא הדבקות, היה לנו ברור שאנחנו רוצים לגעת בכמה נקודות שבעינינו 

ודבקים  ורוצה לחיות חיים מלאים של אמת, שמקושרים  הן קריטיות למי שחי היום בעולם, 

בקב"ה.

את הנקודות האלה הפכנו לחוברת הדרכה, שעוברת דרך השלבים השונים – חלקי הדבקות.

מידת הדבקות נחלקת לכמה חלקים: דבקות כמידה בפני עצמה, דבקות בעצמי, דבקות בסובבים 

אותי ודבקות בקב"ה. הרעיון העיקרי הוא שכאשר נצליח לרכוש את מידת הדבקות בעצמי או 

בסובבים אותנו, כך נוכל גם להיות דבקים בקב"ה. או על דרך השלילה: מי שלא דבק בעצמו 

ובסובבים אותו, גם לדבוק בקב"ה יהיה לו קשה.

על בסיס הרעיון הזה בנינו את החוברת, וחילקנו אותה לשלושה מערכים ברמות שונות. כל 

המערכים בנויים באותו אופן: 

שמהווה  פעולה  זוהי  עצמה.  בפני  הדבקות  מידת  על  היא  המערכים  בכל  הראשונה  הפעולה 

פתיחה למערך כולו ומטרתה לברר מהי בעצם דבקות.

שלוש הפעולות האמצעיות לוקחות את אחד המאפיינים – דבקות בעצמי או דבקות בסביבה – 

ומפתחות אותו לעומק. מכיוון שכך אנחנו ממליצים לכם לבחור את המערך שתעבירו לחניכים 

שלכם לא רק לפי הרמה של המערך, אלא על פי החיבור שלכם לנושא שכל מערך מפתח. שימו 

לב – במערך לגילים הנמוכים יש פעולה אחת לכל תת-נושא.

דבקות  ובין  ביררנו  שאותו  הנושא  תת  בין  החיבור  את  עושה  מערך  בכל  האחרונה  הפעולה 

בקב"ה, על פי הרעיון שעליו אנחנו מתבססים שאומר שדבקות בקב"ה תהיה רק אם נרכוש את 

הדבקות כמידה.

כמו שאתם יודעים היטב, פעולה תהיה טובה רק אם אתם מחוברים לרעיון שלה. מכיוון שכך 

החוברת(,  בסוף  להעשרה  במקורות  להשתמש  )וגם  ולברר  לחשוב  ללמוד,  ממליצים  אנחנו 

ולהתאים את הדברים לדרך ההעברה שלכם, לשים את עיקר הדגש על הדברים שאיתם אתם 

הכי מזדהים ואליהם אתם הכי מחוברים.

לסיום נאמר שתהליך טוב ואמיתי הוא תהליך פנימי, ועל כן בראש ובראשונה החוברת הזאת - 

וחודש הארגון בכלל - מזמינה את כולנו לחשוב, ללמוד, לברר ולהתחזק בעניין הדבקות. 

יהי רצון שנזכה למסע דבקות עמוק ומשמעותי, לנו, לחניכים שלנו ולתנועה כולה.

חזקו חברים!

מחלקת הדרכה
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היעד: דבקות בה' 
זמן משוער: חיים שלמים

דבקות כאן, 
דבקות שם,

דבקות בכל העולם - 

על דבקות, באדם, 
בסביבה ובקב"ה

מערך א'

קבוצות נטעים-עיינות-נירים
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               פעולה  ראשונה :
מהי דבקות?1

מטרת הפעולה:
 החניך יכיר את מושג הדבקות וירצה להכיר את הרבדים השונים שלו.

מבנה הפעולה:
א. היכרות ראשונית עם המושג דבקות

ב. חלוקה לקטגוריות 

ג. סוגי דבקות 

ד. סיכום והכנה לקראת הפעולות הבאות

ציוד: 
- בריסטול גדול וטוש ארטליין

- דבקים מסוגים שונים: דבק מגע, דבק פלסטי לבן, דבק קשיח לבן משפופרת )UHU(, סלוטייפ, 

סקוטשים ועוד סוגים שתצליחו להשיג

מהלך הפעולה:
א. היכרות ראשונית עם המושג דבקות

משחקים עם החניכים "איש תלוי": נותנים הגדרה, כשהתשובה להגדרה מיוצגת בעזרת קווים 

כמספר האותיות של התשובה )נספח 1(. החניכים צריכים לנחש את האותיות הנכונות על פי 

ורצון עז להשיג דבר מה  ההגדרה כדי למצוא את התשובה. ההגדרה במשחק תהיה: היצמדות 

)ההגדרה הוויקיפדית למושג דבקות(.

שואלים את החניכים מה הם יודעים על המושג דבקות, או מה המילה הזאת מזכירה להם. כותבים 

את התשובות השונות שלהם.

ב. חלוקה לקטגוריות 

מחלקים את החניכים לזוגות או לקבוצות קטנות, ולכל קבוצה נותנים סוג דבק אחר )דבק מגע, 

דבק פלסטי לבן, דבק קשיח לבן משפופרת ]UHU[, סלוטייפ, סקוטשים ועוד(. 

מבקשים מכל קבוצה למצוא שלושה זוגות חפצים: 

זוג חפצים שהם מצליחים להדביק בקלות עם הדבק שלהם

זוג חפצים שצריך להתאמץ אבל בסוף זה מצליח להידבק עם הדבק שלהם

זוג חפצים שכמה שמנסים אי אפשר להדביק עם הסוג דבק שהם קיבלו

לאחר מכן חוזרים למליאה ומציגים את החפצים השונים שהצלחנו ושלא הצלחנו להדביק. שואלים 

את החניכים: מה גרם לזה שנצליח להדביק חפצים מסוימים ולא נצליח להדביק אחרים?
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מגיעים למסקנה שזה תלוי בשני גורמים: בחפצים ובדבק. יש חפצים שיותר קל להדביק אותם 

בגלל הצורה שלהם או בגלל החומר שלהם, בגלל שהם נקיים יותר או חלקים יותר או מלוכלכים 

יותר או מחוספסים יותר, וכן הלאה. ויש דבקים שיותר קל להדביק בהם כי הם יותר חזקים, או 

יותר מתאימים לחפץ המסוים הזה וכו'. 

אז דבר ראשון שאנחנו לומדים על דבקות בפעולה הראשונה בתור התחלה הוא שהיא תלויה גם 

ב"חפצים" שאותם אנחנו רוצים "להדביק" – כלומר אנחנו האנשים, והיא גם תלויה בסוג הדבקות 

ובעוצמה שלה, עד כמה היא משמעותית וחזקה. 

ג. סוגי דבקות 

השלב הבא שלנו הוא לברר: במי אנחנו דבקים? 

על  לדבר  רוצים  אנחנו  ובכולם  במציאות,  ממדים  שלושה  שיש  כך  על  החניכים  עם  מדברים 

דבקות. 

הם  הראשונה  בהצגה  שונות.  הצגות  שלוש  בעצם  או  הצגה,  שיעשו  מתנדבים  משני  מבקשים 

יצטרכו להציג סצנה שבה כל אחד מהם מדבר לעצמו על מה שהוא מקווה שיהיה בהופעות בחודש 

ארגון, על מה שהיה בפעולה שבוע שעבר, על השיעור שהוא הכי אוהב בבית הספר או על כל 

נושא אחר. בהצגה הבאה הם ידברו על אותו הדבר, אבל זה עם זה. בהצגה השלישית הם שוב 

ידברו על אותו הדבר, אבל בתפילה לקב"ה.

מסבירים לחניכים שיש לכל אחד מאיתנו שלושה רבדים במציאות: הרובד הראשון הוא הרובד 

שלי, אני עצמי. הרובד השני הוא הרובד של הסביבה שלי – משפחה, חברים, מורים, סניף וכו'. 

האנשים שמקיפים אותי, החברה שאני חי בה. והרובד השלישי הוא כמובן הרובד של הקב"ה שבו 

אנחנו מאמינים ואת המצוות שלו אנחנו מקיימים. 

הדבקות שעליה אנחנו רוצים לדבר רלוונטית בכל אחד מהמישורים הללו, ועל כל זה נדבר בע"ה 

בפעולות הבאות.

ד. סיכום והכנה לקראת הפעולות הבאות 

שולחים את החניכים בסיום הפעולה עם משימה: לעשות סקר עם שלושה אנשים לפחות )שהם 

לא מהסניף( מה הם חושבים על דבקות. מתוך התשובות שהם יקבלו החניך צריך לבחור אחת 

שאותה ירצה להציג לכולם. 
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נספח 1
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מטרת הפעולה: 
החניך יבין את חשיבות הדבקות בעצמו, ילמד להכיר את מה שהוא אוהב ויכיר דברים חדשים.

מבנה הפעולה:
א. מה אני אוהב?

ב. אבל אני תמיד נשאר אני

ג. היכרות עם דברים חדשים!

ד. סיכום: מה שאני אוהב ומה שאני עדיין לא יודע שאני אוהב

ציוד: 
- אמצעי להשמעת מוזיקה 

- כלי כתיבה

- לתחנות: כלי נגינה, כדור למשחק, מצרכים וכלים לבישול, ספרי ילדים, אמצעי להקרנת סרט, 

חידות או קובייה הונגרית, ועוד לפי בחירתכם

מהלך הפעולה: 
א. מה אני אוהב?

מחלקים לחניכים את המילים של השיר "אני אוהב" של הכבש השישה-עשר )נספח 1( ונותנים 

לכל חניך כלי כתיבה. משמיעים את השיר, ומבקשים שתוך כדי השמעת השיר כל חניך יסמן אילו 

דברים גם הוא אוהב, כמו שכתוב בשיר, ואילו דברים לא.

לאחר מכן עושים השוואות: מה כל אחד אהב? אילו שורות היו פופולריות ואילו לא? 

בשלב הבא עושים כמה סבבים שבהם כל אחד אומר משהו שהוא אוהב, במילה אחת. מנסים לכוון 

את החניכים לדברים שהם לא רק סוגים שונים של אוכל אלא לדברים קצת יותר מעניינים.

ב. אבל אני תמיד נשאר אני

2(. לחלופין  )נספח  ומהמשנה  בשלב הבא מחלקים לחניכים את אחד משני הקטעים מהמדרש 

אפשר להכין את הקטע בגדול ולהניח על הרצפה.

מסבירים את הקטעים ומדברים על כך שהקב"ה ברא כל אחד מאיתנו באופן שונה וייחודי. כמו 

שראינו קודם שכל אחד מאיתנו אוהב דברים אחרים, כך גם לכל אחד מאיתנו יש דברים שהוא 

יותר או פחות. המשימה שלנו היא למצוא את הדברים האלה  יותר או פחות, אוהב  טוב בהם 

שהקב"ה נתן לנו ולדבוק בהם. להכיר אותם, לפתח אותם, להשקיע בהם. 

אבל איך אני אדע במה אני טוב ומה אני אוהב? בשביל זה נתחיל לפגוש דברים חדשים...

               פעולה  שנייה :
2

 "אני אוהב שוקולד..." ומה עוד?



ואתם הדבקים 12

ג. היכרות עם דברים חדשים!

ובכן, ייתכן שהחניכים שלנו באמת כבר יודעים מה הם אוהבים, אבל גם ייתכן שהם חשופים 

למגוון יחסית מצומצם של תחומים. כעת ננסה לחשוף את החניכים שלנו למגוון של תחומים או 

נושאים שאולי הם פחות מכירים. בשורות הבאות נציע רעיונות לתחומים ולדרכי חשיפה אליהם. 

כמובן שכל אחד מוזמן להוסיף ולשנות כראות עיניו, לפי התחומים שהוא אוהב ומתחבר אליהם 

ולפי היכולות שלו לעשות את זה בפועל. 

הפעילות עצמה מתרחשת במקביל בכל התחנות, כאשר כל אחד מהחניכים בוחר שלוש או ארבע 

מתוך האפשרויות שיש, ולכל תחנה מוקדשות כעשר דקות עד רבע שעה. כך כל חניך מתנסה 

בחמישה תחומים מתוך כל האפשרויות שאנחנו מציעים לפרק זמן קצר. במידת האפשר מומלץ 

לגייס עוד כמה אנשים שיעזרו לכם להפעיל את התחנות השונות )בוגרים, חג"סניקים, מדריכים 

של קבוצות אחרות, חניכים מאורות, חברים שלכם וכו'(. 

הצעה נוספת: אפשר לעשות את החלק הזה של הפעולה יחד עם קבוצות אחרות שעוברות את 

אותו מערך, כדי לשתף פעולה בהכנה של הפעילויות השונות. 

הצעות לתחומים ופעילויות:

נגינה: התנסות בכלי נגינה מסוגים שונים )חלילית, מפוחית, קסילופון, יוקליילי, תוף מרים(.

ספורט: משחק קצר בענף ספורט שהחניכים אולי פחות מכירים או רגילים אליו, כמו טניס, בייסבול, 

כדורעף ועוד.

ציור: אפשר ציור על בריסטולים בעזרת טושים, ואפשר )למשקיעים( לקנות קנבסים קטנים עם 

צבעי מים וכמה מכחולים.

בישול: הכנה של כדורי שוקולד, סלט טונה, סלט פירות, סלט ירקות וכדומה.

קריאה: מסמנים קטעים קצרים מספרי ילדים שיש לנו בבית.

טבע: מקרינים סרטון טבע על האוקיאנוס )חפשו ביוטיוב: "למען הים"(.

קיפולי נייר: נספח 2

חידות היגיון או קובייה הונגרית

ועוד הצעות ככל העולה על רוחכם. המטרה היא לאפשר לחניכים להתנסות בדברים חדשים, כדי 

שיוכלו להרחיב את מנעד האפשרויות שלהם. מאוד קל למישהו לדעת שהוא אוהב שוקולד ולדבוק 

באהבת השוקולד, אם זה כל מה שהוא מכיר. הרעיון כאן הוא לחשוף אותם לעוד דברים שאולי גם 

אותם הם יאהבו.

ד. סיכום: מה שאני אוהב ומה שאני עדיין לא יודע שאני אוהב

מה  שואלים:  קצר.  וסיכום  לעיבוד  החניכים  את  אוספים  וההתנסויות  הפעילויות  סבב  לאחר 

אהבתם? האם הם פגשתם תחומים שלא הכרתם? האם מצאתם דברים חדשים שמעניינים אתכם?

מסכמים בכך שאחד העקרונות המשמעותיים במידת הדבקות הוא כמו שאמרנו הדבקות בעצמי, 



13 דבקות כאן, דבקות שם, דבקות בכל העולם - על דבקות, באדם, בסביבה ובקב"ה

בדברים שאני טוב בהם ושאני אוהב. לכן חשוב מאוד שכל אחד יכיר וידע מה הוא אוהב, במה 

הוא טוב, איפה הוא מוכשר. לפעמים אנחנו עדיין לא יודעים את כל הדברים ולא מכירים את כל 

התחומים במידה שתאפשר לנו באמת לאהוב אותם ולהתחבר אליהם, ולכן חשוב גם מדי פעם – 

וזה מה שניסינו לעשות עכשיו – לחפש תחומים חדשים להתנסות בהם, ואולי ככה לגלות רובד 

נוסף בעצמי ובדברים שאני אוהב.

לקראת  כמשימה  שלנו.  הקרובה  בסביבה  בדבקות  ונעסוק  נוספת  קומה  נעלה  הבאה  בפעולה 

הפעולה הבאה אפשר לבקש מכל חניך שיכין רשימה של האנשים הקרובים אליו לפי מעגלי קרבה 

)משפחה – הורים, אחים, דודים, בני דודים וכו'; חברים – מהכיתה, מהסניף, מהשכבה, מהשכונה 

וכו'(.
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נספח 1

אני אוהב
מתוך: הכבש השישה עשר

מילים: יהונתן גפן

לחן: יצחק קלפטר

אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה 

וארטיק וסוכריות ותות גינה 

אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים 

ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים. 

אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו 

ואת האביב ואת מה שעכשיו 

אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות 

ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות. 

אני אוהב את אמא ואת אבא גם 

ואת שולה הגננת ואת הדודה מרים 

אני אוהב את סבא ואת סבתא אני אוהב את אחותי 

אבל הכי הכי הרבה אני אוהב אותי. 

אני אוהב את החורף...

צלם וגזור
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נספח 2

כשם שאין פרצופיהן שווין זה לזה, 
כך אין דעתן שווה זה לזה, 

אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו... 

להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא: שאדם טובע כמה 
מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה; ומלך מלכי 

המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל האדם בחותמו של האדם 
הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו. 

)במדבר רבה, פרשת פנחס(

)משנה סנהדרין ד, ו(

צלם וגזור
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נספח 3
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מטרת הפעולה: 
החניך ישאף להתנהג במידת הדבקות בקשרים שלו עם האנשים שסביבו.

מבנה הפעולה:
א. הקשבה – על מה ולמה?

ב. מרכיבי הדבקות בסביבה

ג. אז איך נוהג אדם דבק?

ד. להיות אדם שנוהג בדבקות!

מהלך הפעולה:
א. הקשבה – על מה ולמה?

	 ,מתודה: מבקשים משני חניכים מתנדבים שיספרו סיפור לקבוצה )עדיף משהו שקרה להם

כלומר שהקבוצה לא מכירה את פרטי הסיפור(. מבקשים מהם לחשוב על כל פרטי הסיפור 

ולא לשכוח להתייחס אליהם. 

עורכים את המתודה בשני שלבים: בשלב הראשון שני המתנדבים יספרו את הסיפור לקבוצה 

במקביל, כלומר ביחד. בשלב זה מחלקים גם לכל חניך דף )נספח 1( ומבקשים מהחניכים 

לנסות לכתוב כמה שיותר פרטים ממה שהם קולטים, כך שחצי מהקבוצה מתעדת את פרטי 

הסיפור של חניך אחד, וחצי נוסף של הקבוצה את סיפורו של החניך השני. 

בשלב השני יספר כל אחד מהמתנדבים את אותו הסיפור בדיוק, הפעם כל אחד בתורו. 

בשלב הזה מבקשים מהחניכים המאזינים להוסיף ולכתוב את הפרטים שהם לא שמעו בפעם 

הקודמת על אותו דף, בצבע אחר.

	 :שואלים את הקבוצה

באיזה שלב היה לכם יותר קל לקלוט פרטים? מדוע? )בשלב השני, כי אפשר היה להקשיב 

באמת(

מה הרגשתם ביחס למשימה שקיבלתם כששני הסיפורים סופרו במקביל?

מה היה נדרש לכם בשביל לכתוב פרטים מהסיפורים ששמעתם? )ריכוז, הקשבה, מיקוד(

ב. מרכיבי הדבקות בסביבה

	 מניחים לפני החניכים כרזות )נספח 2( שעליהן כתובות התכונות שדיברנו עליהן בפעולה

זו – נאמנות, והקשבה – ומוסיפים כמה כרזות עם תכונות נוספות שיסייעו לנו כאן. מחלקים 

לכל חניך עשר פיסות נייר דמויות שטרות )נספח 3, במקום השטרות אפשר גם לחלק מספר 

שווה של טופי, עדשים או בייגלה( ומכריזים שהשווי של מידת הדבקות הוא עשרה שטרות. 

מבקשים מהחניכים "לקנות" את מידת הדבקות אבל מגבילים אותם: הם לא יכולים לרכוש 

את מידת הדבקות עצמה אלא מידות אחרות שהשילוב ביניהן מהווה חלופה לדבקות. למשל: 

אני חושבת שמידת הדבקות היא שלושה שטרות של הקשבה, חמישה שטרות של נאמנות 

ושני שטרות של עמידה בזמנים - בסך הכול עשרה שטרות. 

               פעולה  שלישית :
דבקות באנשים סביבי3
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מסבירים: בפעולה זו ראינו את החשיבות של מידת ההקשבה ומידות אחרות. מידות אלו הן רק טיפה 

בים מבחינת מידות טובות שעלינו לסגל לעצמנו בהקשר של בין אדם לחברו. 

בפעילות האחרונה ראינו איך בקלות יחסית המילה "דבקות" הוחלפה במילים אחרות – הקשבה, 

רבות  לתכונות  כולל  שם  היא  דבקות  כלומר,  ועוד.  סבלנות  רצון,  כוח  נאמנות,  בזמנים,  עמידה 

שאנחנו מאמינים בחשיבותן. במערך זה אנחנו עושים היכרות עם תכונת הדבקות, אך כפי שראינו 

זו דבקות כוללת בתוכה תכונות רבות שאנחנו כבר מכירים, ומכאן אנחנו מבינים למה  בפעולה 

חשוב כל כך לעסוק בתכונה זו.

ג. אז איך נוהג אדם דבק?

	 לאחר שהבנו את מרכיבי הדבקות בסביבה שלנו, ננסה לבחון את עצמנו ולראות – איך נוהג

אדם דבק בסביבתו? ננסה להמחיש זאת דרך סיטואציה מהמשפחה של כל אחד.

מחלקים לכל חניך פתק קטן ועט, ומבקשים מכולם לכתוב סיטואציה שזכורה להם מהבית, 

שבה הם לא נהגו בדבקות מול בני משפחתם )בלי להוסיף את שמם(. אוספים את הפתקים 

בשקית קטנה. 

בשלב הבא מחלקים לחניכים דף עם ציור של שעון מחוגים )נספח 4(. עליהם לתאם בכל 

שעה פגישה עם חניך אחר )למשל, יאיר כותב בשעה 4 פגישה עם טל, בשעה 5 פגישה עם 

משה, בשעה 6 עם ערן וכו'(. מסבירים לחניכים את מהלך המשחק: אנו נכריז על שעה וכל 

חניך ישב עם החבר שאיתו הוא נפגש באותה שעה. 

מחלקים לכל זוג סיטואציה אחת מאלו שהחניכים כתבו קודם לכן, ומבקשים מהם לחשוב: 

מה הייתם עושים אחרת? כיצד דבקות באה לידי ביטוי בסיטואציה זו? לאחר מכן מכריזים 

על שעה נוספת ומחלקים שוב. 

אפשר לחזור על כך כמה פעמים ופשוט להעביר בכל פעם את הסיטואציות מזוג לזוג.

ד. להיות אדם שנוהג בדבקות!

מסיימים את הפעולה במשחק 'פסיכולוג'. מבין חברי הקבוצה נבחר "פסיכולוג", והוא עוזב את 

הקבוצה לכמה דקות, עד שיקראו לו לשוב. כאשר מוודאים שהפסיכולוג לא יכול לשמוע את 

השיחה, בוחרים חברי הקבוצה "הפרעה נפשית" שמשותפת לכולם: כל אחד חושב שהוא האדם 

שלימינו, כולם חושבים שהם דמויות מהתנ"ך או דמויות מתוכניות טלוויזיה, או כל התנהגות 

משותפת אחרת כיד הדמיון הטובה על חברי הקבוצה. לפעמים נבחרת גם התנהגות משותפת או 

קודי התנהגות מסוימים )לדוגמה, אם חברי הקבוצה משחקים איש את רעהו ונאמר פרט לא נכון, 

האדם שעליו הוא נאמר אומר מילה מסוימת ומחליפים מקומות ישיבה(.

הפסיכולוג  זה  בשלב  לקבוצה.  חוזר  והוא  לפסיכולוג  קוראים  ההפרעה,  על  שמסכימים  אחרי 

מתחקר את חברי הקבוצה ומנסה לגלות מהי ההפרעה. המשחק נגמר בניצחון של הפסיכולוג אם 

הוא מגלה מהי ההפרעה, ובניצחון של הקבוצה אם הוא מתייאש.

לקבוצה  אומרים  מתנדב.  חניך  מוציאים  התנועות':  'מלך  המשחק  את  לשחק  אפשר  לחילופין, 

תנועות בהתאם  עושה  לחניך שיצא. הקבוצה  קוראים  מכן  לאחר  "מלך התנועות".  לבחור את 

ל"מלך" ועל החניך לזהות מי הוא. אפשר להוציא שני חניכים החוצה ולתת להם להתחרות ביניהם 

– מי יגלה ראשון את מלך התנועות.
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מלך  או  הפסיכולוגית  ההפרעה  בגילוי  הקושי  היה  מה  לצאת:  החניכים שהתנדבו  את  שואלים 

התנועות? מה עזר לכם לגלות אותה או אותו?

והדגמנו  שלנו  הסביבה  מול  הדבקות  מידת  ביטוי  לידי  באה  כיצד  ראינו  זו  בפעולה  מסכמים: 

בהקשר של המשפחה )למרות שאפשר כמובן גם בהקשרים אחרים(. בפעילות האחרונה אתגרנו 

את החניך המתנדב, ובמובן מסוים בחנו את הדבקות שלו. ההצלחה במשימה לא פשוטה זו חייבה 

ממנו להיות דבק - להקשיב לכל אחד ואחד מחבריו, לשים לב לניואנסים הקטנים שבתשובות או 

בפעולות שלהם, ולבסוף גם לחבר את הכול למכלול אחד כדי לגלות את החוקיות. זוהי המהות 

של מידת הדבקות – תשומת לב מלאה למתרחש, קשב וריכוז אשר בעזרתם – ובעזרתם בלבד! 

-  אפשר להבין יותר טוב מה קורה סביבנו ולפעול בהתאם, על סמך שיקול הדעת שלנו.
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נספח 1

דף תיעוד
: ר ו פ י ס ה ך  ו ת מ י  ת ט ל ק ו י  ת ע מ ש ש ם  י ט ר פ

צלם וגזור
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נספח 2
צלם וגזור
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צלם וגזור
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צלם וגזור
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נספח 3
צלם וגזור
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נספח 4
צלם וגזור
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מטרת הפעולה:
 החניך ילמד ליישם את מידת הדבקות גם בקיום המצוות.

מבנה הפעולה: 
א. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מצוות?

ב. למה בעצם מקיימים מצוות?

ג. קיום מצוות כדבקות בקב"ה

מהלך הפעולה:
א. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מצוות?

כדי להבין את מידת הדבקות בהקשר של מצוות, חשוב קודם כול להבין על מה החניכים חושבים 

כשהם מדברים על מצוות. לשם כך ננסה להבין זאת מהם, וננסה גם לחשוף אותם למצוות שונות. 

לצורך כך משחקים שני משחקים, שבהם החניכים יהיו מחולקים לשתי קבוצות. 

מתחילים בחידון על מצוות )נספח 1(, ומעניקים נקודה על כל תשובה נכונה.  

לאחר מכן עושים תחרות נוספת. מגדירים תחום בתורה )רשימת תחומים בנספח 2(, וכל קבוצה 

בתור שלה תצטרך להגיד מצווה שקשורה לתחום הזה. הקבוצה הראשונה שנתקעת היא המפסידה. 

לאחר מכן עוברים לתחום נוסף, וכן הלאה. 

ב. למה בעצם מקיימים מצוות?

מחלקים את הקבוצה לשלוש קבוצות קטנות יותר. כל קבוצה תהיה מלך מסוג אחר: הראשונה 

תהיה מלך שמאוד אוהב ספורט, השנייה תהיה מלך שמאוד אוהב טיולים, והשלישית תהיה מלך 

שמאוד אוהב גלידות. כל אחת מהקבוצות תצטרך להציג את המלך, ולהכין רשימת חוקים לממלכה 

שלו. 

שואלים את החניכים: מדוע אלו החוקים שכתבתם בשביל המלך שלכם? התשובה כמובן תהיה 

שהם הכינו חוקים שקשורים לדברים שהמלך אוהב. 

מסבירים לחניכים שאם נעשה את ההשלכה על עולם התורה והמצוות, הרי שהמצוות שקיבלנו 

ניתנו מכיוון שזה מה שמבטא את רצון ה'. לכן, גם כשזה אולי קשה לנו או שלא תמיד נוח לנו 

ואנחנו מתחברים להכול, החשיבות של קיום המצוות היא בעשיית רצונו של הקב"ה. 

בחלק הבא והאחרון של הפעולה נראה שיש לקיום המצוות עוד סיבה מרכזית, שקשורה מאוד 

לנושא שלנו.

               פעולה  רביעית :
דבק של מצווה4
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ג. קיום מצוות כדבקות בקב"ה

מראים לחניכים איזשהו חפץ כלשהו )כיסא, כדור, נעל, מכחול או כל מה שזמין(, ומחלקים להם 

פלסטלינה. מכריזים על תחרות: מי שיצליח ליצור מפלסטלינה את החיקוי הכי טוב לחפץ שאנחנו 

מראים - יזכה. 

לחילופין, מי שלא שיחק בפעולה הקודמת את משחק מלך התנועות יוכל לשחק אותו כאן. הרעיון 

הוא להתעסק בחיקוי, כהקדמה ללימוד )נספח 3(.

לאחר הפסקה הראשונה שבה נשאלת השאלה "וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה?" עוצרים 

ושואלים את החניכים מה הם חושבים – האם באמת יש דרך להלך אחרי הקב"ה? שומעים מהם 

תשובות לשאלה הזאת, ולאחר מכן ממשיכים ללמוד את הקטע מהגמרא.

מסבירים לחניכים שהגמרא כאן מלמדת אותנו שאמנם קשה להידבק בקב"ה עצמו, אך הדרך 

לדבוק בו בעצם היא על ידי חיקוי שלו, כמו שהוא עושה - כך גם אנחנו עושים. כמו שאפשר 

לשים לב, הדוגמאות שהגמרא נותנת הן דוגמאות של מצוות שבין אדם לחברו. מכאן ברור שקיום 

מצוות שבין אדם לחברו הן דרך לדבוק בקב"ה.

ובסביבה, הגענו לשיא: הדבקות  מסכמים: אחרי שעסקנו בפעולות הקודמות בדבקות בעצמנו 

בקב"ה. בפעולה הזאת עסקנו בדבקות בקב"ה דרך המצוות. אם נשים לב, יש כאן רעיון כפול: גם 

עצם הדבקות במצוות – לעשות אותן כמו שצריך, עד הסוף, לא חפיף; וגם המצוות עצמן כדרך 

להידבק בקב"ה. בפעולה הבאה והאחרונה במערך נעסוק עוד בדבקות בקב"ה, לא רק בעזרת 

המצוות.
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)פסח  לירושלים?   לעלות  היה  נהוג  שבהם  הרגלים  שלושת  1. מהם 

שבועות וסוכות(

2. מהי המצווה החמישית בעשרת הדיברות? )כבד את אביך ואת אמך(

3. איזה שני חגים הם מדרבנן? )חנוכה ופורים(

4. כל כמה שנים יש שנת שמיטה? )7(

)קורבן  המקדש?  בבית  פעמיים  יום  כל  מקריבים  היו  קורבן  5. איזה 

התמיד(

6. מה מותר ביום טוב ואסור בשבת? )מלאכות שקשורות להכנת אוכל 

נפש(

7. מהי עגלה ערופה? )עגלה שהיו עורפים במקרה של אדם שנהרג בדרך 

ולא יודעים מי הרג אותו(

8. כמה ימים סופרים בספירת העומר? )49(

9. מה הם חמשת העינויים של יום כיפור? )אכילה ושתייה; רחיצה; סיכה; 

נעילת הסנדל; תשמיש המיטה(.

10. באילו ימים אומרים 'הלל' בתפילה? )ימים טובים, חול המועד, ראשי 

חודשים, מועדים נוספים(

11. מה זה שנת היובל? )השמיטה השביעית, שנת החמישים. שנה שבה 

העבדים משתחררים וכל הקרקעות חוזרות לבעלים המקוריים שלהן(.

12. מה אסור לנזיר לשתות? )יין(

13. מתי מברכים ברכת כוהנים? )בתפילת שחרית, בחגים גם במוסף(

14. מתי תוקעים בשופר? )ראש השנה(

15. איזו אות כתובה על תפילין של ראש מבחוץ? )האות ש'(

16. מי בורח לעיר מקלט? )רוצח בשגגה(

17. מה מברכים על בננה? )בורא פרי האדמה(

18. מה זה שעטנז? )בגד שעשוי מצמר ומפשתן(

19. מתי מברכים 'שבע ברכות'? )בחופה ובשבעת הימים שאחריה(

20. איפה יש מצווה לשים מעקה? )על הגג(

נספח 1

חידון מצוות  )שימו לב – יש רמות קושי שונות, 
מוזמנים להתאים את רמת הקושי לרמה של החניכים שלכם(:

צלם וגזור
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נספח 2

בית  המקדש 
לחברואדם בין 

צלם וגזור
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חגי  תשרי 
החגיםשאר 

צלם וגזור
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צלם וגזור
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ה'  "אחרי  הכתוב[  פירוש  ]מה  דכתיב  מאי  חנינא  ברבי  חמא  רבי  ואמר 

א-להיכם תלכו ]ואותו תיראו ובו תידבקון["? וכי אפשר לו לאדם להלך 

אחר שכינה, והלא כבר נאמר "כי ה' א-להיך אש אוכלה הוא"? 

אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מלביש ערומים, 

דכתיב "ויעש ה' א-להים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" אף אתה 

הלבש ערומים. 

הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" אף 

אתה בקר חולים. 

ויברך  אברהם  מות  אחרי  "ויהי  דכתיב  אבלים,  ניחם  הוא  ברוך  הקדוש 

א-להים את יצחק בנו" אף אתה נחם אבלים. 

הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב "ויקבור אותו בגיא" אף אתה קבור 

מתים.

)גמרא מסכת סוטה, דף יד עמוד א(

נספח 3
צלם וגזור
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מטרת הפעולה: 
החניך ישאף לדבוק בקב"ה, על ידי שימוש בעקרונות הדבקות שלמדנו בפעולות הקודמות.

מבנה הפעולה:
א. לדבוק בקב"ה

ב. מי מחפש ומי מוצא?

ג. סיכום הפעולה והמערך

ציוד: 
- מדבקות עגולות צבעוניות קטנות

פתיחה למדריך:

הפעולה האחרונה נוגעת ברובד הכי חשוב והכי מרכזי, שהוא הדבקות בקב"ה. אנחנו נשאף בפעולה 

הזאת לדבר על הדבר עצמו, לא מסביב ולא על יד, אלא ממש על הקב"ה ועל הדבקות בו. 

במקומות רבים בעולם בני הנוער והמבוגרים קצת נמנעים מלדבר על זה, מכל מיני סיבות. אולי 

בעיקר כי זה נדמה לנו גבוה ורחוק. לכן, ייתכן שיהיה איזשהו חשש או מניעה לעסוק עם החניכים 

בקב"ה ובקשר שלהם אליו. מכיוון שכך אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שדווקא עם חניכים קטנים 

יחסית, ייתכן שיהיה קל יותר לדבר על זה – בגלל שהם עוד קטנים, בגלל שזה עוד טבעי אצלם ולא 

התקלקל עדיין. אז לא לפחד לקפוץ למים, בסוף זה הדבר הכי משמעותי בעולם. בהצלחה!

מהלך הפעולה:
בסוף  לזה  )נתייחס  המצח  על  לעצמם  שישימו  מדבקות  החניכים  לכל  מחלקים  הפעולה  בתחילת 

הפעולה(.

א. לדבוק בקב"ה

עורכים סדרה קצרה של תחרויות:

• מי מסוגל לעצור את הנשימה להכי הרבה זמן?

• מי מסוגל להחזיק קול הכי הרבה זמן )להגיד הברה בלי לעצור לנשום(?

• מי מסוגל להיות ב'מצב 2' הכי הרבה זמן )המצב הגבוה כשעושים שכיבות שמיכה(?

• 'קרב עיניים' בזוגות – מי מסוגל לא למצמץ הכי הרבה זמן?

• מעמידים את כולם עם הגב לקיר ומבקשים מהם לכופף את הברכיים כשהגב עדיין צמוד לקיר    

- מי מסוגל להיות כך הכי הרבה זמן?

               פעולה  חמישית :
5

ואתם הדבקים בה' א-לוהיכם
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שואלים: מה הקשר בין התחרויות האלה לדבקות בקב"ה? )כמובן יש כאן את האלמנטים הרגילים 

של דבקות שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות, ננסה לשאול את החניכים אם הם מזהים כאן 

משהו מיוחד דווקא לדבקות בקב"ה(. אוספים מהחניכים כמה תשובות.

שואלים את החניכים מה זו לדעתם דבקות בקב"ה? האם הם מרגישים שהם דבקים בקב"ה? 

« נשאף לקיים שיחה פתוחה על נושא הדבקות בקב"ה ובכלל על הקשר איתו. כאמור, דווקא 

חניכים בגיל צעיר מתגלים כבעלי דעה ותחושה מאוד נוכחת בעניין הזה. 

משאירים את הדיון פתוח ונותנים לו להתגלגל. 

ב. מי מחפש ומי מוצא?

יוצאים עם החניכים למשחק 'מחבואים הפוך' )סרדינים( ברחבי הסניף: חניך אחד מתחבא וכל 

האחרים מחפשים אותו. כל מי שמוצא את המתחבא מצטרף אליו בשקט, עד שנשאר רק מחפש 

אחד והוא הופך לסרדין במשחק הבא.

החניכים  חזרה את  אוספים  הרוח(  ומצב  הזמן  לפי  )אפשר לעשות כמה סבבים  בסוף המשחק 

ושואלים: איך היה? האם אתם מעדיפים לחפש או להתחבא? איך ההרגשה להיות במחפשים? זה 

כיף או קשה? או גם וגם? 

מדברים עם החניכים על כך שעיקר הדבקות בקב"ה זה כל הזמן לנסות ולחפש מה הוא אומר לנו, 

מה הוא רוצה מאיתנו. לפעמים זה קשה לדעת, כי לא תמיד אנחנו יודעים מה ה' רוצה ומבקש, 

אבל אנחנו צריכים כל הזמן לנסות לחשוב על זה – כמו שאנחנו מחפשים במחבואים, לפעמים 

מוצאים ולפעמים לא. אבל כשמוצאים, כמו שהיה עכשיו, אנחנו מצטרפים למי שחיפשנו. גם כאן, 

כשמוצאים את הקב"ה יותר קל להצטרף אליו, להיות מהאנשים שדבקים בו. 

גם התחרויות שעשינו בהתחלה קשורות לעניין הזה – ניסינו לראות מי יכול לעשות משהו הכי 

הרבה זמן. בשביל זה צריך התמדה, לא לוותר ולא להתייאש, למרות שלפעמים זה קשה. וגם אם 

מוותרים או שוכחים - מתחילים מחדש.

לפעמים אנחנו עלולים לשכוח שאנחנו מחפשים את הקב"ה ואת מה שהוא אומר לנו. לכן יש 

לנו תזכורות שונות – קריאת שמע פעמיים ביום ועל המיטה, תפילות, ולבנים גם ציצית וכיפה. 

לכן בתחילת הפעולה הדבקנו מדבקה, כי המדבקה יכולה להיות סימן ולעזור לנו לזכור שזה מה 

שאנחנו רוצים לעשות, גם כפרטים וגם כקבוצה. 

ג. סיכום הפעולה והמערך

מזכירים לחניכים את השלבים השונים של המערך: דבקות והיכרות עם עצמי ועם דברים שאני 

אוהב; דבקות בחברים שלי ובסביבה שלי; דבקות במצוות; דבקות בקב"ה.

בשלב הזה מציעים לחניכים לבחור אחד מבין שלושה צ'ופרים טעימים שנביא )גומי, טופי, שתייה, 

תפוחים או כל מה שמתאים לכם(. כל חניך שבוחר את אחד מהצ'ופרים יענה על שאלה בקשר 

למערך:

אופציה א': איזו מהפעולות הכי אהבת, ולמה?
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אופציה ב': איזו דבקות נראית לך הכי חשובה?

אופציה ג': על איזו דבקות היית רוצה שנמשיך לדבר בקבוצה?

מסכמים בכך שבחרנו בנושא של דבקות בחודש ארגון דווקא כי הוא נושא כל כך חשוב שנוגע 

בכל תחומי החיים, ושבעזרת ה' הדבקות תלווה אותנו לכל החיים ולא רק עד שייגמר החודש. 





43

היעד: דבקות בה' 
זמן משוער: חיים שלמים

דבקות כאן, 
דבקות שם,

דבקות בכל העולם - 

על דבקות, באדם, 
בסביבה ובקב"ה. 

מערך ב'

קבוצות נתיבות-נחלי"ם

מי שמאחוריי 
ומצדדיי ומלפניי 

ומעליי -

על דבקות  
בסביבה שלי 

ודבקות בקב"ה



ואתם הדבקים 44

מטרת הפעולה: 
עולם,  של  ריבונו  מול  הדבקות: דבקות  מידת  של  השונים  רבדיה  עם  היכרותו  את  יעמיק  החניך 

דבקות מול הסביבה שלנו ודבקות בינינו לבין עצמנו. מתוך הבנה זו נוכל במהלך המערך להעמיק 

במידת הדבקות, אך קודם ננסה להבין מה היא כוללת.

מבנה הפעולה:
א. אז מהי דבקות בעצם?

ב. היחס בין סוגי הדבקות

ג. בשביל מה צריך דבקות?

ד. סיכום

ציוד: 
- בריסטול גדול

- טוש

- עטים

- קלפים )קשיחים יחסית(

- דבק סלוטייפ

מהלך הפעולה:
א. אז מהי דבקות בעצם?

	 סיעור מוחין: כותבים על בריסטול גדול את המילה "דבקות", מבקשים מהחניכים להעלות

החשיבה  מהלך  את  מקדמים  הצורך  במידת  שמש.  של  בצורה  אותן  וכותבים  אסוציאציות 

בעזרת הכוונה: "תחשבו על מילים נרדפות לדבקות", "במי עוד אנחנו דבקים..." וכדומה.

	 מניחים לפני החניכים שלושה דפים ריקים עם כותרות: "דבקות בקב"ה", "דבקות בסובבים

אותי" ו"דבקות בעצמנו" )נספח 1(. מחלקים את החניכים לשלוש קבוצות כך שכל קבוצה 

האסוציאציות  את  לכן  קודם  שעשו  מהשמש  יעתיקו  החניכים  מהקטגוריות.  אחת  תקבל 

שרלוונטיות לדעתם לכותרת שכתובה אצלם.

ב. היחס בין סוגי הדבקות

	 ,מניחים לפני החניכים את ההגדרה של מילון אבן שושן למילה "דביקה" )נספח 2(: "קישור

חיבור, התלכדות". שואלים את החניכים:

- האם יש כאן קטגוריה שלדעתכם לא מתאימה להגדרה הזאת? איזו? ומדוע?	

- מה משותף לכל סוגי הדבקות שראינו?	

               פעולה  ראשונה :
מהי דבקות?1
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- מה שונה ביניהם?	

- אם היה עליכם לסדר אותם בסדר עולה לפי החשיבות, כיצד הייתם מסדרים אותם?	

- האם יש לכם עוד רעיונות כיצד למקם את שלושת סוגי הדבקות ביחס זה לזה?	

	:מציעים לחניכים שתי דרכים נוספות לסדר את הדברים

שלוש  את  מניחים  ועליו  חיצים  עם  עיגול  החניכים  לפני  מניחים   –  )3 )נספח  במעגל    •  

בזה,  זה  תלויים  הסוגים  ששלושת  היא  הזה  הסידור  של  המשמעות  במעגל.  הכותרות 

כלומר כל אחד מוביל לאחר.

אחת  את  מניחים  קדקוד  ובכל  משולש  החניכים  לפני  מניחים   –  )3 )נספח  במשולש     •  

הכותרות, כך שבקדקוד העליון תהיה "דבקות בקב"ה". המשמעות של הסידור הזה היא 

שכל כותרת  מהווה צלע או ממד של המונח דבקות )שכביכול נמצא במרכז המשולש(, 

ושלושתן ביחד מרכיבות את התכונה הזאת.

	?שואלים את החניכים: לאיזה סידור אתם מתחברים יותר? מדוע

	 הדברים את  לראות  יכול  אחד  כל  הנכונה".  "התשובה  סידור שהוא  אין  בפועל,  מסכמים: 

אחרת. עם זאת, לצורך הדיון שלנו במערך זה אנחנו נבחר להסתכל על זה כך שתכונה זו 

נובעת קודם כול מעבודה על הדבקות שלנו בקב"ה. מתוך דבקות זו ניתן ליישם ולהקנות 

לעצמנו דבקות בכל תחום אחר בחיים – בקשרים עם המשפחה והחברים, בתפיסה שלנו את 

עצמנו ובכל תחום שאנחנו בוחרים לעסוק בו.

ג. בשביל מה צריך דבקות?

	 מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. כל קבוצה תתבקש לבנות מגדל מקלפים )על בסיס של

שישה קלפים בתחתית(. מקצים למשימה שבע דקות. לאחר תחילת המשימה נותנים לאחת 

הקבוצות דבק סלוטייפ. 

בסיום המשימה שואלים כל אחת מהקבוצות:

- איך הייתה לכם המשימה?	

- מה עזר לכם? מה היה חסר לכם?	

- מה היה קורה אם לא היה לכם סלוטייפ? )לקבוצה הרלוונטית(	

ד. סיכום

בפעולה זו ניסינו לעשות היכרות ראשונית עם המושג דבקות. ראינו שזוהי בעצם תכונת אופי 

הכוללת בתוכה המון דברים, שאותם אפשר לחלק לשלוש קטגוריות מרכזיות: דבקות בקב"ה, 

דבקות בסובבים אותי ודבקות בעצמי. חווינו איך דבק, במובן המילולי, יכול לסייע לנו בכל מיני 

משימות בחיים, אבל הדימוי הזה רלוונטי גם לדבקות המהותית שבה נדון במערך. 

דבקות מקנה לנו את האפשרות להיות עקביים במשימה. זה שיש לנו מטרה מול העיניים זה טוב, 

אבל האתגר הגדול הוא לדבוק בה, להתמיד במשימות הנדרשות כדי להגשים את המטרה, וכל זה 

לא מתאפשר בלי דבקות. 



ואתם הדבקים 46

נספח 1

דבקות בקב"ה

דבקות בסובבים אותי

דבקות בעצמנו

צלם וגזור
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נספח 2

קישור, חיבור, 
התלכדות 

]מילון אבן שושן[

דביקה -

צלם וגזור
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נספח 3
צלם וגזור
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צלם וגזור
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מטרת הפעולה:
החניך ייחשף למצב הנתון כיום בסביבה שלו, תוך ניסיון לענות על השאלה עד כמה אנחנו באמת 

דבקים במערכות היחסים שלנו. הפעולה תעניק לכל חניך מעין תמונת מצב של תכונת הדבקות 

הטמונה בו.

מבנה הפעולה:
א. כיצד נמדדת דבקות?

ב. הדבקות ואני – מצוי מול רצוי

ג. דבקות בסובבים אותי

מהלך הפעולה:
א. כיצד נמדדת דבקות?

	 מתודה: מניחים מול החניכים "ציר דבקות" )נספח 1( ומבקשים מהם למקם על הציר כמה

כרטיסיות שעליהן כתובות סיטואציות חברתיות )נספח 2(. הציר נע בין "דבק מאוד" )קשוב, 

מכוון מטרה, עקבי, נוכח( ל"לא דבק בכלל" )לא עקבי, לא אמין, מפוזר, לא עומד במשימות(. 

אם הקבוצה גדולה אפשר לחלק אותה לתת-קבוצות כמספר הכרטיסיות ולתת לכל קבוצה 

להניח על הציר כראות עיניה.

	 עיבוד המתודה: מבקשים מהחניכים לתאר לקבוצה את הסיטואציה בכמה מילים, מדוע מיקמו

אותה דווקא במקום הזה בציר והאם כולם הסכימו? נותנים מקום גם למי שלא הסכים להביע 

את דעתו.

ב. הדבקות ואני – מצוי מול רצוי

	 .מבקשים מהחניכים לעמוד בשורה ומחלקים לכל חניך שתי רצועות של דף לצורך סימון

הרצועות יהיו שונות )נספח 3(. מציגים לפני החניכים עמדות ומבקשים מהם להתקדם צעד 

אחד, שניים או שלושה בהתאם לרמה שבה הם מתחברים לאותה עמדה. הם יכולים גם להישאר 

במקום אם אינם מסכימים כלל עם האמירה. בסוף מבקשים מהחניכים להניח את הרצועה 

הראשונה על הרצפה במקום שאליו הגיעו. בשלב השני מבקשים מהם לחזור לשורה ומקריאים 

בפניהם רשימה נוספת של עמדות. כעת ועליהם להתקדם כמו בשלב הראשון, בהתאמה לרמת 

ההסכמה שלהם עם העמדה המסוימת, ובסוף להניח את הרצועה הנוספת )נספח 4(.

	 בוחנים עם החניכים את הפער שסביר שנוצר בין הבריסטול הראשון – הרחוק יותר – לבריסטול

השני – הקרוב יותר. שואלים את החניכים:

- מה ההבדל בין שני הבריסטולים? )הראשון מייצג את המצב הרצוי והשני את המצב המצוי(	

- ממה לדעתכם נובע ההבדל?	

- מה הייתם מציעים לעשות כדי לצמצם את הפער הזה?	

               פעולה  שנייה :
דבקים או לא דבקים?2
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	 עורכים עם החניכים סיכום ביניים: אפשר לראות שיש פער בין איך שהיינו רוצים להתנהג

ובין איך שאנחנו מתנהגים באמת. המטרה היא לא ליצור תחושת ייאוש בנו, אלא להמחיש 

כיום.  אותן, בהתחשב במצב המצוי אצלנו  לנו לממש  נשאר  עוד  וכמה  לנו את השאיפות 

באופן זה אנו מודעים יותר למצבנו היום, אך גם מודעים יותר למטרה שלנו, שאליה היינו 

רוצים להגיע.

ג. דבקות בסובבים אותי

	 משחקים עם החניכים את משחק המספרים: המשימה הקבוצתית היא לספור עד עשר, כך

שכל אחד אומר מספר אחר בלי תיאום מראש, עד שמגיעים לעשר. אסור לחלק מספרים 

מראש ואסור שמישהו אחד יגיד את כל המספרים ברצף )הטריק הוא לשמור על קשר עין 

עם חברי הקבוצה(.

	 מסכמים: בפעולה זו אפיינו רמות שונות של דבקות בסביבה. ראינו גם את הפער בין מה

שאנחנו חושבים שנכון לעשות ובין מה שאנחנו עושים בפועל. המטרה הייתה שנגדל ונצמח 

מתוך זה, לצד הבנת החשיבות של תכונת הדבקות. במשחק האחרון ראינו את ההבדלים בין 

משחק שבו אנחנו דבקים זה בזה – קשובים, מלאי תשומת לב ויוצרים קשר עין – ובין משחק 

שבו אנחנו לא. כך בתחומים רבים בחיים, ובמיוחד בין חברים, הדבקות היא מתכון להצלחה, 

ובעזרתה אפשר להשיג הרבה יותר ממה שאפשר להשיג בלעדיה.
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נספח 1
צלם וגזור

דבק 
מאד
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לא
דבק 
בכלל
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דבק מאוד 

לא דבק 
בכלל 

קשוב, מכוון מטרה, עקבי, נוכח, עומד במשימות 

לא עקבי, לא אמין, מפוזר, לא עומד במשימות

צלם וגזור
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עליזה,  לחברתה  פנתה  עדי  אחד  יום  שרבו  לאחר  טובות.  חברות  הן  וחביבה  עדי 

בתקווה למצוא אצלה נחמה. עדי רצתה שעליזה תקשיב לה ותיתן עצה טובה, אבל 

סיפרה את הסיפור  עליזה  סיימה לספר. למחרת  נושא ברגע שעדי  עליזה שינתה 

לחברותיה האחרות.

אביבה הגיעה לשתי החזרות הראשונות שקבעו המדריכות שלה לקראת ההופעות 

מבית  חברה  הביתה  להזמין  העדיפה  היא  השלישית  בחזרה  ארגון.  שבת  במוצאי 

הספר ולא הגיעה לחזרה. בחזרה הרביעית היא עזבה מוקדם כדי ללכת עם אמּה 

ואת השישית שכחה לגמרי. היא לא ביקשה  לקניון, לחזרה החמישית היא הגיעה 

מאף אחת שתלמד אותה את הריקוד ובכל זאת השתתפה בו.

ארגון.  לשבת  מההכנות  כחלק  הקבוצתי,  הקיר  בצביעת  להשתתף  מאוד  רצה  יוני 

הוא גם רצה לכתוב כתבות לעלון. הוא אמנם איחר מעט לצביעת הקיר אבל לא עזב 

את המכחול והגואש עד שהקיר היה גמור. לאחר מכן חבריו רצו ללכת הביתה אבל 

הוא שכנע את כולם להישאר עוד קצת כדי לכתוב כתבות לעלון. בסופו של דבר 

הגישה הקבוצה של יוני מספר רב של כתבות לעלון.

נספח 2

היא  הטיול  בבוקר  רק  החופש.  של  הראשון  ביום  לטיול  ללכת  חברותיה  עם  קבעה  חני 

ויצאה לפגוש את חברותיה. חני לא השתתפה בהכנת ארוחת  נזכרה, מיהרה לארגן תיק 

הצהריים, היא דיברה עם בת דודתה בטלפון. לאחר מכן העבירה שעה קלה בהתכתבות 

סיפרה  חני  בערב  המסלול.  להמשך  ונערכו  השטח  את  ניקו  שחברותיה  בזמן  בווטסאפ 

להוריה שהיא לא כל כך נהנתה בטיול ושהיה יכול להיות יותר טוב.

איתן  במיוחד.  קרובים  היו  לא  מעולם  אבל  כיתה,  באותה  למדו  הם  שכנים.  היו  לא  ואיתן  אלי 

והתקשה מאוד  ביצירת קשרים  זאת מיעט  ואלי לעומת  בלימודים,  ומצליח  היה אהוד על חבריו 

בלימודים. ביום שלישי אלי נעדר מבית הספר בעקבות מחלה, ובאותו יום נתנה המורה לחשבון 

שיעורי בית להגשה עם ציון ליום חמישי. למחרת הגיע אלי לכיתה ורק אז גילה על שיעורי הבית. 

בלית ברירה פנה לאיתן בתחילת הפסקת האוכל וביקש את עזרתו. איתן נענה לבקשה. כשחבריו 

קראו לו למגרש הוא לא הגיע, ובצהריים אמו מצאה את ארוחת הבוקר שלו ארוזה היטב, עדיין 

בתיק...

צלם וגזור
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נספח 3
צלם וגזור
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נספח 4  |  למדריך

רצוי:

חשוב לי להיות קשוב לחברים שלי

הייתי רוצה להצליח לסיים את 
המטלות שלי בזמן

כיבוד הורים עומד בראש סדר 
העדיפויות מבחינתי

הייתי רוצה להיות מרוכז יותר 
ומשתתף יותר בפעולות

הייתי רוצה להיות חבר נאמן 
לחברים שלי

חשוב לי להיות סבלני כלפי האחים 
שלי

מצוי:

אני תמיד קשוב וזמין לחברים שלי

אני תמיד מסיים את המטלות שלי בזמן 
הנדרש

־אני תמיד מכבד הורים בעדיפות רא
שונה

אני תמיד מרוכז ומשתף פעולה 
בפעולות

אני חבר נאמן וישר 

אני תמיד סבלני כלפי האחים שלי

צלם וגזור
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מטרת הפעולה:
החניך יכיר את תכונת הדבקות בשמותיה האחרים והנגישים יותר: הקשבה, אכפתיות, נאמנות וכו'. 

הפעולה תאפשר הבנה של המונח דבקות דרך מונחים אחרים ומוכרים יותר, ומתוך כך החניך יבין 

שדבקות היא בעצם שם כולל לכל אלו.

מבנה הפעולה:
א. הקשבה – על מה ולמה?

ב. תכונות אופי שנצרכות ל"בין אדם לחברו"

ג. היחס בין דבקות לתכונות האחרות

ציוד:
- עטים

- טופי/עדשים/בייגלה )אם לא משתמשים בשטרות המדומים(

מהלך הפעולה:
א. הקשבה – על מה ולמה?

	 ,מתודה: מבקשים משני חניכים מתנדבים שיספרו סיפור לקבוצה )עדיף משהו שקרה להם

כלומר שהקבוצה לא מכירה את פרטי הסיפור(. מבקשים מהם לחשוב על כל פרטי הסיפור ולא 

לשכוח להתייחס אליהם. את המתודה עורכים בשני שלבים: בשלב הראשון שני המתנדבים 

יספרו את הסיפור לקבוצה במקביל, כלומר ביחד. בשלב זה מחלקים גם לכל חניך דף )נספח 

שחצי  כך  קולטים,  שהם  ממה  פרטים  שיותר  כמה  לכתוב  לנסות  מהחניכים  ומבקשים   )1

מהקבוצה מתעדת את פרטי הסיפור של חניך אחד, וחצי נוסף של הקבוצה את סיפורו של 

החניך השני. בשלב השני יספר כל אחד מהמתנדבים את אותו הסיפור בדיוק, הפעם כל אחד 

בתורו. בשלב זה מבקשים מהחניכים המאזינים להוסיף ולכתוב את הפרטים שהם לא שמעו 

בפעם הקודמת על אותו דף, בצבע אחר.

	:שואלים את החניכים

- באיזה שלב היה לכם יותר קל לקלוט פרטים? מדוע? )בשלב השני, כי אפשר היה להקשיב 	

באמת(

- מה הרגשתם כלפי המשימה שקיבלתם כששני הסיפורים סופרו במקביל?	

- מה היה נדרש לכם בשביל לכתוב פרטים מהסיפורים ששמעתם? )ריכוז, הקשבה, מיקוד(	

ב. תכונות אופי שנצרכות ל"בין אדם לחברו"

	 מספרים לחניכים את הסיפור "שלושת הפרפרים" מאת לוין קיפניס )אפשר להתייחס לכך

שזה אמנם סיפור ילדים, אבל אנחנו ניעזר במסר שלו לצרכים שלנו( )נספח 2(. אפשר לחלק 

               פעולה  שלישית :
שם אחד, תכונות רבות3
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את הקריאה בין החניכים, לצורך שמירה על ריכוז. בסוף הסיפור שואלים את החניכים:

- באיזו תכונה מרכזית מתאפיינים שלושת הפרפרים? )נאמנות(	

- לשם מה צריך להיות נאמן? הרי בסופו של דבר הם סבלו מזה...	

- מה יותר חשוב בעיניכם - טובת הפרט או נאמנות לזולת? 	

ג. היחס בין דבקות לתכונות האחרות

	 מניחים לפני החניכים כרזות )נספח 3( שעליהן כתובות התכונות שדיברנו עליהן בפעולה

זו – נאמנות, והקשבה – ומוסיפים כמה כרזות עם תכונות נוספות שיסייעו לנו כאן. מחלקים 

לכל חניך עשר פיסות נייר דמויות שטרות )נספח 4, במקום השטרות אפשר גם לחלק מספר 

שווה של טופי, עדשים או בייגלה( ומכריזים שהשווי של מידת הדבקות הוא עשרה שטרות. 

מבקשים מהחניכים "לקנות" את מידת הדבקות אבל מגבילים אותם: הם לא יכולים לרכוש 

את מידת הדבקות עצמה אלא מידות אחרות שהשילוב ביניהן מהווה חלופה לדבקות. למשל: 

אני חושבת שמידת הדבקות היא שלושה שטרות של הקשבה, חמישה שטרות של נאמנות 

ושני שטרות של עמידה בזמנים - בסך הכול עשרה שטרות. 

	 זו ראינו את החשיבות של מידת ההקשבה ומידת הנאמנות. מידות אלו מסכמים: בפעולה 

הן רק טיפה בים מבחינת מידות טובות שעלינו לסגל לעצמנו בהקשר של בין אדם לחברו. 

 – אחרות  במילים  הוחלפה  "דבקות"  המילה  יחסית  בקלות  איך  ראינו  האחרונה  בפעילות 

כולל  שם  היא  דבקות  כלומר,  ועוד.  סבלנות  רצון,  כוח  נאמנות,  בזמנים,  עמידה  הקשבה, 

תכונת  עם  היכרות  עושים  אנחנו  זה  במערך  בחשיבותן.  מאמינים  שאנחנו  רבות  לתכונות 

הדבקות, אבל כפי שראינו בפעולה זו היא כוללת בתוכה תכונות רבות שאנחנו כבר מכירים. 

מכאן אנחנו מבינים למה חשוב כל כך לעסוק בתכונה זו.
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נספח 1

דף תיעוד
: ר ו פ י ס ה ך  ו ת מ י  ת ט ל ק ו י  ת ע מ ש ש ם  י ט ר פ

צלם וגזור
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נספח 2

: ר ו פ י ס ה ך  ו ת מ י  ת ט ל ק ו י  ת ע מ ש ש ם  י ט ר פ

שלושה פרפרים / לוין קיפניס

פרפר אחד לבן יצא לעוף בשדה לראות פרחים ולהריח את ריחם. 

הוא עף ו...

והנה פרפר שני לקראתו והוא אדום.

- שלום ואור, אדום כנפיים!

- אור ושלום, לבן כנפיים!

- אנה זה אתה עף?

- אל השדה, לראות בפרחים ולהריח את ריחם. 

- הבה נעוף יחד!

- הבה! 

עפו שניהם יחד: לבן הכנפיים ואדום הכנפיים.

הם עפים ו...

והנה פרפר שלישי לקראתם והוא צהוב.

- שלום ואור, צהוב כנפיים!

- אור ושלום, אדום כנפיים!

- אנה זה אתה עף?

- אל השדה, לראות פרחים ולהריח את ריחם.

- הבה נעוף יחד!

- הבה.

עפו שלושתם יחד: לבן כנפיים, אדום כנפיים וצהוב כנפיים.

עפו ובאו אל השדה.

הייתה השמש זורחת, הפרחים פורחים והאוויר רענן. 

התעופפו שלושת הפרפרים, שמחו בקרני השמש ורפרפו מפרח אל פרח.

פתאום נשבה רוח, בא ענן, הבריק ברק, הרעים רעם, ו...

טיף טיף טיף!

טף טף טף! 

גשם התחיל מטפטף. 

טפטפו הטיפות והרטיבו את כנפי הפרפרים. 

רצו הפרפרים לעוף הביתה, אך הדרך רחוקה רחוקה.

צלם וגזור
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המשך נספח 2

מה לעשות? 

עפו ובאו אל החבצלת.

- חבצלת, חבצלת פתחי את הדלת! 

אנחנו שלושה פרפרים 

באנו להסתתר מפני הגשם.

- ברצון אפתח את הדלת, אמרה החבצלת, אך ביתי בית קטן ורק פרפר אחד 

ימצא בו מקום. 

- לא! לא! אנחנו חברים! לא ניפרד, אמרו שלושת הפרפרים ועפו להם הלאה.

עפו ובאו אל הצבעוני. 

- צבעוני צבעון, פתח את החלון!

אנחנו שלושה פרפרים רטובים, באנו להסתתר מפני הגשם.

- ברצון אפתח את החלון, אמר הצבעוני צבעון.

- אך ביתי קטן.

ורק פרפר אחד ימצא בו מקום. מצטער, האחרים יחפשו להם מקום אחר.

- לא! לא! אנחנו חברים! לא ניפרד!

אמרו שלושת הפרפרים, ועפו להם הלאה.

עפו שלושת הפרפרים, והגשם מטפטף ומטפטף ומרטיב את כנפיהם.

כנפיהם  את  ראתה  גם  ולחבצלת,  לצבעוני  הפרפרים  דברי  את  שמעה השמש 

הרטובות, ואמרה: 

- אך אלה הם חברים נאמנים!

מיד גירשה את הרוח, קרעה את הענן, הפסיקה את הגשם ויצאה לזרוח.

עד מהרה יבשו כנפי הפרפרים, ושוב יצאו לעלוז בקרני השמש ולרפרף מפרח 

לפרח. ולא נפרדו זה מזה הפרפרים.

צלם וגזור



63 מי שמאחוריי ומצדדיי ומלפניי ומעליי - על דבקות בסביבה שלי ודבקות בקב"ה

נספח 3
צלם וגזור
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צלם וגזור
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צלם וגזורי
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צלם וגזור
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צלם וגזור
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צלם וגזור
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צלם וגזור
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מטרת הפעולה:
מידת  המחשת  תוך  ובין-אישית,  חברתית  מבחינה  הדבקות  מידת  את  ליישם  כיצד  ילמד  החניך 

הדבקות כפי שהיא באה לידי ביטוי בקשרים שלנו עם הסובבים אותנו.

מבנה הפעולה:
א. דבקות במשפחה שלי

ב. דבקות בחברים שלי

ג. להיות אדם שנוהג בדבקות

ציוד:
- עטים

- פתקים קטנים

- דפים לבנים

- עיתונים ישנים

- מספריים

- דבק

מהלך הפעולה:
א. דבקות במשפחה שלי

	 ,מחלקים לכל חניך פתק קטן ועט, ומבקשים מכולם לכתוב סיטואציה שזכורה להם מהבית

שבה הם לא נהגו בדבקות מול בני משפחתם )בלי להוסיף את שמם(. אוספים את הפתקים 

בשקית קטנה. בשלב הבא מחלקים לחניכים דף עם ציור של שעון מחוגים )נספח 1(. עליהם 

לתאם פגישה בכל שעה עם חניך אחר )למשל, יאיר כותב בשעה 4 פגישה עם טל, בשעה 5 

פגישה עם משה, בשעה 6 עם ערן וכו'(. מסבירים לחניכים את מהלך המשחק: אנו נכריז על 

שעה וכל חניך ישב עם החבר שאיתו הוא נפגש באותה שעה. מחלקים לכל זוג סיטואציה 

אחת מאלו שהחניכים כתבו קודם לכן, ומבקשים מהם לחשוב: מה הייתם עושים אחרת? כיצד 

דבקות באה לידי ביטוי בסיטואציה זו? לאחר מכן מכריזים על שעה נוספת ומחלקים שוב. 

אפשר לחזור על כך כמה פעמים ופשוט להעביר בכל פעם את הסיטואציות מזוג לזוג.

ב. דבקות בחברים שלי

	 חניך לכל  מחלקים  ודבקים.  מספריים  ישנים,  עיתונים  שיותר  כמה  המעגל  במרכז  מניחים 

דף לבן ומבקשים מהחניכים לייצג על גבי הדף שלהם דבקות בין חברים. אפשר לסייע להם 

בשאלות מנחות: כיצד היא באה לידי ביטוי? מה היא דורשת מאיתנו? מקדישים לפעילות זו 

בין רבע שעה ל-20 דקות, לפי מידת החיבור של החניכים למתודה. מבקשים מכולם להניח על 

הרצפה במרכז המעגל את היצירות, ומחניכים מתנדבים )או מכולם - בקבוצות קטנות( להציג 

לנו מה הם עשו ולמה. 

               פעולה  רביעית :
איך דבקים בסביבה?4
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	 השוואה: נחשפנו לדבקות במשפחה ולדבקות בין חברים, כעת נערוך עם החניכים השוואה

בין שתיהן בעזרת דפי השוואה. מחלקים לחניכים את הדפים )נספח 2( ומבקשים מהם לכתוב 

את הדומה והשונה. אפשר לראות שאמנם ישנם הבדלים, אך הדמיון עולה על השוני. קווי 

הדמיון בין סוגי הדבקות משקפים לנו את מאפייניה המרכזיים של תכונה זו.

ג. להיות אדם שנוהג בדבקות

	 והקבוצה ישמע(  שלא  )במטרה  החוצה  יוצא  מתנדב  חניך  חוקיות:  החניכים  עם  משחקים 

מחליטה על חוקיות מסוימת, שעל פיה כל אחד יענה לשאלותיו של החניך שיצא. החניך אינו 

יודע את החוקיות ועליו לזהות אותה על סמך התשובות שיינתנו לשאלות שישאל. התשובות 

לא חייבות להיות נאמנות לאמת או לכל היגיון כלשהו, מלבד לחוקיות שנבחרה )דוגמאות 

לחוקיות: כולם עונים על סמך החניך שיושב לימינם או לשמאלם, כולם עונים על סמך חניך 

מסוים, כולם עונים בתשובות שמתחילות באותיות מסוימות, כולם עונים במילים מתוך שיר 

מסוים, כולם עונים לפי סדר האל"ף בי"ת וכו'(. אפשר להתחיל בחוקיות קלה יחסית כדי 

להתחמם ואז להתקדם.

	:שואלים את החניכים שהתנדבו לצאת

         - מה היה הקושי בגילוי החוקיות?

         - מה עזר לכם לגלות אותה?

	 סיכום: בפעולה זו עברנו מסע גילוי שבו העמקנו בתכונת הדבקות. ראינו כיצד היא באה

לידי ביטוי מול המשפחה, מול החברים ובכלל. בפעילות האחרונה אתגרנו את החניך המתנדב, 

ובמובן מסוים בחנו את הדבקות שלו. ההצלחה במשימה לא פשוטה זו חייבה ממנו להיות דבק 

- להקשיב לכל אחד ואחד מחבריו, לשים לב לניואנסים הקטנים שבתשובות שלהם, ולבסוף 

גם לחבר את הכול למכלול אחד כדי לגלות את החוקיות. זוהי המהות של מידת הדבקות: 

תשומת לב מלאה למתרחש, קשב וריכוז אשר בעזרתם – ובעזרתם בלבד! – אפשר להבין טוב 

יותר מה קורה סביבנו, ולפעול בהתאם, על סמך שיקול הדעת שלנו.
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נספח 1
צלם וגזור
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נספח 2

דבקות בבני המשפחה
דבקות בין חברים

דומה:

שונה:

צלם וגזור
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מטרת הפעולה:
החניך ייחשף לתכונת הדבקות כעיקרון הנובע מתוך דבקות בריבונו של עולם, וכך יכול להיות 

מיושם גם בשדות אחרים. דבקות היא תכונה שכאשר היא נלמדת בשדה אחד – בין אדם למקום – 

היא יכולה להיות מיושמת באותה מידה בין אדם למשפחתו ולחבריו.

מבנה הפעולה:
א. דבקות בקב"ה

ב. מה בין דבקות בקב"ה לדבקות בסובבים אותי?

ג. הדבקות כעיקרון מנחה בחיים

ציוד:
- עטים

- טוש ארטליין

- בריסטול גדול או כמה דפי A4 מחוברים

- פתקים קטנים

מהלך הפעולה:

א. דבקות בקב"ה

	 סקר: מחלקים לחניכים דפים שבעזרתם יוכלו לערוך סקר בקרב העוברים ושבים ברחוב או

בקרב החניכים והמדריכים בסניף )נספח 1(. מחלקים אותם לזוגות או לשלשות ומבקשים 

מכל תת-קבוצה לשאול את האנשים מהי בשבילם דבקות בקב"ה. החניכים יחתימו את מי 

שענה על התשובה שלו במקום המתאים לכך בדף.

	 בסניף להסתובב  עליהם  נוספת:  למשימה  נשלחת  מהסקר  שחזרה  תת-קבוצה  כל  תצפית: 

ובסביבתו ולתעד סיטואציה שלדעתם משקפת דבקות בקב"ה )ננסה לא לתת להם דוגמאות, 

השאלות  על   )2 )נספח  התצפית  בדף  לענות  עליהם  מסוים(.  למשהו  אותם  לקבע  לא  כדי 

ולחזור למדריך.

ב. מה בין דבקות בקב"ה לדבקות בסובבים אותי?

	 מניחים לפני החניכים בריסטול גדול וריק ובחלקו העליון כותבים "דבקות בקב"ה" )משאירים

כיצד באה  דקות  שתי  לחשוב  מהחניכים  מבקשים  שורות(.  כמה  להוסיף  כדי  למטה  מקום 

לידי ביטוי דבקות בקב"ה, או במילים אחרות, מה עושה )ומה לא עושה( אדם שדבק בקב"ה. 

שבת,  שומר  ביום,  תפילות  שלוש  כשרות,  שומר  כמו:  דברים  יגידו  שהחניכים  צופים  אנו 

וכו'. את התשובות האלה נכתוב בטורים נפרדים, באופן כזה  מניח תפילין, מאמין בקב"ה 

לפי קטגוריות שונות של דבקות, שבהן עסקנו בפעולה השלישית במערך  שהן מתחלקות 

זה, בהקשר של בין אדם לחברו. הקטגוריות הן: הקשבה, נאמנות, עמידה בזמנים, כוח רצון, 

סבלנות, עקביות, הכלה. לדוגמה: את התשובה "שלוש תפילות ביום" נכניס בקטגוריה של 

               פעולה  חמישית :
5

ואתם הדבקים בה' א-לוהיכם
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"אמונה  ואת  רצון",  "כוח  תחת  נפרד  בטור  נכניס  כשרות"  "שמירת  את  בזמנים",  "עמידה 

בקב"ה" נכניס בטור שלישי תחת "נאמנות", וכן הלאה. מעל כל טור נשאיר מקום לכתוב את 

הכותרת. 

	 בשלב הזה מחלקים את התשובות של החניכים לטורים בלי כותרת )כלומר, לא נגיד להם לאיזו

קטגוריה שייכנו את התשובות(, ובסוף הסיעור מוחין נוסיף בכתב את הכותרות הרלוונטית 

שעלו בדיון מעל הטור המתאים: 

o הקשבה

o נאמנות

o עמידה בזמנים

o כוח רצון

o סבלנות

o עקביות

o הכלה

	:שואלים את החניכים

- האם אתם מסכימים עם הכותרות שניתנו לתשובות שלכם? מדוע?	

- מה לדעתכם זה אומר על דבקות? )שדבקות זה דבר כללי, ובכל תחום היא באה לידי ביטוי 	

אחרת(

- מה ההבדל בין דבקות בריבונו של עולם לדבקות בסובבים אותי ? מה דומה ביניהם?	

ג. הדבקות כעיקרון מנחה בחיים

	 מנושא למד  הוא  מה  לכתוב  יתבקש  חניך  כל  שעליהם  קטנים  פתקים  לחניכים  מחלקים 

הדבקות וכיצד היה רוצה ליישם את הדברים. מבקשים מהחניכים לקפל את הפתק ולכתוב 

את שמם מבחוץ. אוספים את הפתקים מהחניכים, ומחזירים להם אותם רק לאחר פרק זמן 

מסוים - שלושה חודשים עד שנה, לבחירתכם.

	 מסכמים: בפעולה זו ראינו כיצד הדבקות, כעיקרון, יכולה ללוות אותנו בחיים. לדבקות בקב"ה

יש חשיבות בפני עצמה, שכן אנחנו מצווים לדבוק בו ולעבדו ביראה. לדוגמה: "לאהבה את ה' 

א-לוהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" )דברים יא, כב(. עם זאת, דבקות בקב"ה מקנה לנו 

בנוסף לכך גם את הכלים להיות אדם שנוהג בדבקות, בכל מישור שבו נרצה להיעזר בהם. 

אמנם דבקות בקב"ה ודבקות בסובבים אותי מתבטאות בדרכים שונות, אך הן מבוססות על 

אותן דרכי פעולה. לכן מי שנוהג בדבקות מול ריבונו של עולם, יהיה לו יותר טבעי לנהוג 

בדבקות בכל תחום. ומכאן החשיבות שמצאנו לעסוק דווקא בתכונה זו.
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ת בקב"ה?
שבילך דבקו
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נספח 1
צלם וגזור
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מהי דבקות בריבונו של עולם?

ערכו סיור בסניף ובסביבתו ותעדו מקרה שנתקלתם בו שלדעתכם 
משקף דבקות בריבונו של עולם. כתבו בפירוט מה ראיתם:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

מדוע לדעתכם מקרה זה משקף דבקות בקב"ה?
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

נספח 2

ף דף תצפית: 

צלם וגזור
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היעד: דבקות בה' 
זמן משוער: חיים שלמים

מערך ג'

קבוצות נחליאל-אורות

מי אני ומה שמי?   
על דבקות בעצמי 

ודבקות בקב"ה



ואתם הדבקים 80

               פעולה  ראשונה :
דבקות כמידה1

מטרת הפעולה: 
החניכים יבינו את משמעותה של מידת הדבקות.

החניכים יפנימו את חשיבות המידה ויפעלו לאמץ אותה בחייהם האישיים.

מבנה הפעולה:
א. מה זו דבקות?

ב. ממוקד או מפוזר?

ג. בידור עד מוות

ד. מולטי-טאסקינג – דרך קצרה שהיא ארוכה

ה. לדבוק למרות הקושי

ציוד:
- דף גדול

- טוש או עט

מהלך הפעולה: 
א. מה זו דבקות?

כותבים על בריסטול גדול את המילה "דבקות" על דף גדול בעזרת טוש או עט, ומקיפים אותה 

בעיגול. לאחר מכן הופכים את הציור לשמש אסוציאציות – מותחים קווים מכל צדדי העיגול, 

ומבקשים מהחניכים להגיד בקול כל מה שעולה להם בראש כשהם שומעים את המילה דבקות.

לאחר מכן, מקריאים לחניכים את ההגדרה של ויקיפדיה למילה דבקות )נספח 1(.

שואלים את החניכים: מה הקשר של המונח הזה לחיים שלנו? האם הוא אומר לנו משהו? האם 

הוא עשוי להיות משמעותי בשבילנו?

ב. ממוקד או מפוזר?

מעמידים את החניכים בשורה אחת, ומקריאים להם רשימה של היגדים )נספח 2(. המטרה שלהם 

היא לבחון האם הם מזדהים עם ההיגד שאנחנו מקריאים או לא. אם החניך מסכים עם ההיגד, הוא 

יצעד צעד אחד קדימה. אם החניך לא מסכים עם ההיגד, הוא יישאר במקומו.

אחרי שמקריאים את שורת ההיגדים, כל חניך בוחן איפה הוא עומד. שואלים את החניכים: איך 

יכול להיות שאדם אחד גם רוצה לשמור על הבריאות וגם שמח לאכול גלידה? איך יכול להיות 

שאותו אדם שמח שיש לו טלפון חכם אבל מצטער על זה שהוא גולש יותר מדי באינטרנט? האם 

זה הגיוני שאדם חושב שלקרוא עיתונים זה בזבוז זמן אבל בכל זאת ממשיך לקרוא?
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שומעים את התשובות של החניכים, ומציעים תשובה משלנו: נפש האדם מורכבת. הרמב"ם כותב 

בהקדמה לפירושו לפרקי אבות כך: "דע כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות". 

אין לנו פיצול אישיות, אנחנו פשוט מורכבים. אבל האמת היא שביסוד המורכבות יש יסוד אחד, 

בנפש  לנו חלקים שונים  יש  כי  סותרים  לדברים  אנחנו מרגישים משיכות  הנפש שלנו.  יציב, 

שמבקשים סיפוק ותשומת לב, אבל השורש של כל אדם הוא אחד. 

איך מגלים את האישיות האמיתית? איך מתחברים לשורש האחד של הנפש שלנו? נגיע לזה 

בהמשך.

ג. בידור עד מוות

נודדים  פרפרים  להיות תעופת  יכול  זה  במיוחד.  מושך  לא  בנושא  ארוך  נאום  מראש  מכינים 

בשלהי דצמבר, תיאור התקדמות כוחות הממלוּכים במלחמותיהם או מצב החסה בשטחים, למשל. 

העיקר שהנאום שלנו יהיה ארוך וקצת משעמם. 

מדברים בפני החניכים ארוכות. אין צורך לנסות להישמע אטרקטיבי במיוחד או לשלב הצגה 

או יכולות מתודיות מרשימות. פשוט מדברים. קחו טווח מקסימלי של שבע דקות, אם כי בטח 

החניכים יפסיקו אתכם עוד לפני כן. מטבע הדברים, תוך דקות ספורות החניכים יאבדו עניין. 

חלקם ישלפו את הסלולרי וישחקו בו, אחרים יגלגלו עיניים במבוכה, ישוחחו עם חבר או פשוט 

יבהו באוויר.

בשלב הזה עוצרים, שותקים ומרכזים מחדש את תשומת הלב של החניכים. שואלים אותם: למה 

לא הקשבתם? זה כל כך קשה, להקשיב? כשהחניכים עונים שדיברנו בצורה משעממת, מקריאים 

להם את הקטע מתוך הספר של ניל פוסטמן )נספח 3(. 

הרצאות  לערב  הולכים  הייתם  האם  החניכים:  את  ושואלים  הקריאה,  שטף  את  לרגע  עוצרים 

שכזה? נניח שהנושא שעומד על הפרק מעניין אתכם והוא בעל השפעה על חייכם. האם הייתם 

מסוגלים להאזין לסדרה של הרצאות כה ארוכות?

הטיעון שניל פוסטמן שוטח בספרו הוא שהטכנולוגיה מנוונת את יכולות החשיבה שלנו. בעבר 

אנשים רגילים, כמוני וכמוכם, היו מסוגלים להאזין מספר רב של שעות לנאומים של אדם בודד, 

בלי לצפות במצגת או בסרטונים ובלי לאבד את חוט המחשבה. חוקרים מוצאים שטווח הקשב 

הממוצע של בני האדם צונח ככל שעובר הזמן וככל שהטכנולוגיה מתקדמת. העולם הווירטואלי 

מרצד לנו מול העיניים. אנחנו לא משתעממים לרגע. בכל מקום יש פרסומת שצדה את תשומת 

הלב שלנו, עדכון חדשות שמעקצץ שנקרא אותו, שיחת טלפון שמסיחה את דעתנו. לפני 150 

שנה היה מסוגל אדם ממוצע להקשיב לסדרת נאומים בת שבע שעות. היום, נאום של שעה אחת 

הוא כבר מעבר לקיבולת של בני אדם רבים.

ראינו את זה בעצמנו – כשנשאנו נאום קצת משעמם במשך כמה דקות, החניכים איבדו ריכוז. 

בדור הזה קשה לנו יותר להתמקד משהיה בכל ההיסטוריה האנושית.

ד. מולטי-טאסקינג – דרך קצרה שהיא ארוכה

מבקשים מחניך מתנדב למנות את אותיות האל"ף בי"ת לאחור, ולסירוגין לספור מ 137 אחורה, 

במהירות שיא. הוא אמור להתחיל כך: ת, 137, ש, 136, ר, 135, ק, 134, וכן הלאה, עד האות א. 

ההנחה היא שהוא לא יצליח לבצע את המשימה במהירות.
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מבקשים ממתנדב אחר לעמוד על רגל אחת, לטפוח לעצמו על הראש ביד ימין, לעשות תנועות 

מעגליות ביד שמאל, ובמקביל לספר לנו על השיעור האחרון שלמד בתנ"ך. המשימה הזאת תהיה 

קשה בעבורו ולא בטוח שיצליח להשלים אותה.

שואלים את החניכים מי מכיר את המונח "מולטי-טאסקינג", ומפרשים: Multi-tasking )ריבוי 

משימות( היא היכולת לבצע כמה מטלות במקביל. היינו רוצים להאמין שהדבר אפשרי, אבל 

חוקרי מוח והתנהגות ברחבי העולם הגיעו למסקנה שאם אנחנו מתנסים בריבוי משימות, אנחנו 

לרוב מבצעים אותן באיכות נמוכה. מגזין העסקים 'פורבס' מנה שלושה הסברים לקביעה שניסיון 

לריבוי משימות במקביל הוא בזבוז זמן: בזמן מולטי-טאסקינג אנחנו פחות יעילים, אנחנו מחבלים 

שלנו.  הטבעיים  היצירתיות  כוחות  את  מכשילים  ואנחנו  טובה,  עבודה  לעשות  שלנו  ביכולת 

המלצת החוקרים היא להתמקד בדבר אחד בכל פעם, וכך לשמור על עצמנו ולבצע עבודה טובה 

יותר.

כולנו חוטאים לפעמים בגלישה ברשת בזמן שיחת טלפון, באכילה מול המסך, במשחקים בזמן 

שיעור חשוב או בשליחת הודעה תוך כדי למידה למבחן. העניין הוא שריבוי המשימות פוגע בנו, 

בכמה מישורים. הנפש שלנו אולי אוהבת להתפזר, אבל האמת היא שטוב לנו יותר להתמקד.

ה. לדבוק למרות הקושי

מסכמים את הפעולה: דיברנו על משמעות המילה דבקות ועל הקשר שלה אלינו. שוחחנו על 

העובדה שהנפש שלנו נוטה להתפזר לכיוונים שונים למרות שיש לה שורש אחד. נשאנו נאום 

ארוך, דיברנו על יכולות הקשב הנמוכות שלנו וקשרנו את זה לדבקות. גם הנטייה שלנו לבצע 

כמה מטלות במקביל לא מתפרצת בגלל יכולות אנושיות גבוהות אלא בעיקר בגלל חוסר סבלנות, 

והיא פוגעת בנו בטווח הקצר והארוך.

לסיום, נותנים לחניכים "שיעורי בית": מבקשים מהם לחשוב באיזה תחום בחיים הם היו רוצים 

להיות יותר דבקים, מרוכזים, ממוקדים. איפה הם מרגישים שהפיזור פוגע בהם? באיזה תחום היו 

רוצים לשפר את המיקוד?
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נספח 1

היצמדות לרעיון או ליעד 

עקרוני שיש להשיגו 

)ויקיפדיה(

דבקות*

צלם וגזור
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נספח 3

בארצות  אילינוי  שבמדינת  פארויה  בעיר   ,1854 באוקטובר  ב-16 

הברית, נשא סטיבן דאגלס נאום בן שלוש שעות שכמוסכם היה 

על אברהם לינוקלן להשיב עליו. 

אחר  חמש  שהשעה  לקהל  הזכיר  הוא  לינוקלן,  של  תורו  בהגיע 

הצהריים, שדבריו יארכו לפחות כמו דבריו של דאגלס, וכי דאגלס 

עוד אמור להשיב. על כן הוצע לקהל לקפוץ הביתה, לאכול ארוחת 

דיבורים.  נוספות של  ולחזור לארבע שעות  כוחות  ערב, להחליף 

התכנית  לפי  נמשכו  והעניינים  יפות,  פנים  בסבר  נעתר  הקהל 

שהתווה לינקולן.

)מתוך 'בידור עד מוות – השיח הציבורי בעידן עסקי השעשועים', ניל פוסטמן(

צלם וגזור
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מטרת הפעולה: 
החניכים יבינו שתשומת לב היא משאב חשוב ועליהם לנצל אותו כראוי.

החניכים ישאפו להישמר משואבי הזמן המודרניים כדי לשמור על הייחודיות שלהם.

מבנה הפעולה:
א. מי רוצה את תשומת הלב שלי?

ב. כולם רוצים חלק ממני – אבל מה אני רוצה?

ג. המשימה – הסחת דעת )לפעולה ביום חול(

ד. משיבים מלחמה – חוזרים להתרכז!

ה. סיכום: אם אין אני לי – מי לי?

מהלך הפעולה: 
א. מי רוצה את תשומת הלב שלי?

שואלים את החניכים למה הם מקדישים תשומת לב במהלך היום. מן הסתם הם יענו תשובות 

להם  מפריע  מה  אותם  שואלים  ועוד.  למשחקים  בית,  שיעורי  להכנת  בכיתה,  למורה  שונות: 

להתרכז, ומקשיבים גם לתשובות הללו.

בנושא  כותרות כתבה  צילום של  קבוצה  לכל  ונותנים  קבוצות,  לארבע  החניכים  מחלקים את 

השפעות הטכנולוגיה על היומיום שלנו )נספח 1(. כל קבוצה תקרא את הדברים, ותדון האם הם 

רואים את התופעה שבכתבה משתקפת בחייהם הפרטיים. לאחר מכן, נציג מכל קבוצה ישתף את 

הקבוצות האחרות בתובנות שהעלו.

ב. כולם רוצים חלק ממני – אבל מה אני רוצה?

שכולן  היא  התשובה  שקראנו?  הכתבות  לארבע  המשותף  המכנה  מה  החניכים:  את  שואלים 

עוסקות בניסיונות של אנשים אחרים לגנוב לנו את הזמן, הקשב ותשומת הלב. מה שגילינו הוא 

שלאנשים רבים בעולם יש אינטרס לגנוב לנו את הזמן. ניקח את המרכולים, למשל: כולנו יודעים 

שהמרכול משתמש בטריקים שונים כדי לגרום לנו להסתובב בו יותר זמן, וכך גם לקנות יותר 

מוצרים. הלחם והחלב ממוקמים בסוף החנות כדי שנצטרך לעבור את כולה ולהיחשף למוצרים 

נוספים בדרך; הממתקים שמוצבים ליד הקופה מפתים אותנו במשך זמן ההמתנה הארוך בתור; 

המבצעים השונים מובלטים בדיוק בגובה העיניים, בעוד מוצרים זולים יותר מוצבים גבוה או 

נמוך, ועוד ועוד. 

הזמן  את  רוצים  כולם  למה  שלי?  לאינטרס  זהה  שלהם  האינטרס  האם  החניכים:  את  שואלים 

והקשב שלי? התשובה הנכונה, לצערנו, קשורה בכסף. ככל שאנחנו מסתובבים יותר בחנות כך 

               פעולה  שנייה :
2

אני במלחמה מול הקליפות
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רב הסיכוי שנקנה בה יותר. ככל שנגלוש יותר בפייסבוק ניחשף ליותר פרסומות. ככל שהאייפון 

יעשה בעיות נקדים לרכוש אייפון חדש.

שבדיה  טייוואן,  המדינות  של  הגולמי  הלאומי  מהתוצר  גדול  למשל,  'אפל',  חברת  של  השווי 

ובלגיה. יותר ממיליארד משתמשים נכנסים לפייסבוק מדי יום, ואם משתמשי האתר היו מתאגדים 

כמדינה פייסבוק הייתה המדינה הגדולה ביותר בעולם.

בשבילם, הזמן שלנו ואיכות החיים שלנו שווים כסף. שימוש תכוף בשירותים שונים גונב את 

עצמנו מעצמנו.

ג. המשימה – הסחת דעת )לפעולה ביום חול(

מראים לחניכים סרטון קצר המכיל ניסוי פסיכולוגי מעניין )למדריך: חובה לראות את הסרטון 

בו  ולצפות  לבד לפני הפעולה כדי להבין במה מדובר. אפשר לשלוח לחניכים קישור לסרטון 

בטלפון הסלולרי, או להתאגד כולם סביב סלולרי אחד ולצפות בו יחד(. 

את הסרטון אפשר למצוא ביוטיוב בשם )Selective Attention Test (Remake )הקישור המדויק: 

 .(www.youtube.com/watch?v=lJHLYejIH7k

בסרטון רואים שתי קבוצות של חברים מתמסרות בין חבריהן בכדורסל. הצופה אמור להתמקד 

שכולם  בזמן  הכדור.  את  מסרה  החבורה  פעמים  כמה  ולספור  הלבנה  החולצה  בעלי  בקבוצת 

מרוכזים בספירת המסירות, מתרחש דבר-מה יוצא דופן: אדם בתחפושת כלב מסתובב ברחבה, 

נעצר מול המצלמה, וממשיך ללכת. פחות או יותר מחצית מהצופים שאינם מכירים את הניסוי לא 

שמים לב לכלב! אם תשאלו אותם מה היה מוזר בסרטון, הם לא יידעו לענות. 

הדבר דומה במקצת למה שקורה לנו בעולם המודרני. אנחנו מוקפים גירויים מכל עבר, ולכן אנחנו 

לא מסוגלים להתרכז. אנחנו מאבדים את הדבקות בעצמנו לטובת בעלי אינטרסים שאנחנו לא 

מכירים. 

הדבקות בעצמי – חיבור לערכים שאני מאמין בהם ושמירה על הזמן והקשב שלי למטרות חשובות 

– היא הדרך להתמודד עם תחלואי החברה המודרנית המתוארים כאן.

ד. משיבים מלחמה – חוזרים להתרכז!

לפעולה הקודמת צורפו שיעורי בית: ביקשנו מכל חניך לחשוב באיזה תחום בחיים הוא היה רוצה 

להיות יותר ָדֵבק, מרוכז, ממוקד. איפה הוא מרגיש שהפיזור פוגע בו? באיזה תחום היה רוצה 

לשפר את המיקוד?

עכשיו מבקשים מהחניכים לשתף אותנו במחשבות שלהם. כדי לפתוח דיון כן ורציני, ההמלצה 

היא שהמדריך ייתן את התשובה האישית שלו – באיזה תחום הוא היה רוצה להיות יותר דבק. 

לאחר מכן בוחרים חניך חזק יחסית מבחינה חברתית ושואלים אותו, ומכאן והלאה ממשיכים את 

הסבב.

מסבירים: המשימה של הדבקות אינה פשוטה. לא קל להילחם על העמדה העצמית מול כל הסחות 

הדעת. זו הסיבה שאנחנו מבקשים מהקבוצה לחזק כל אחד ואחד, ואנחנו מקווים שהקבוצה תיתן 

כוחות ליחיד להיות דבק יותר בחייו האישיים.
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ה. סיכום: אם אין אני לי – מי לי?

עורכים בין החניכים סקר – מי מהם סומך על חוק חמש השניות, שבמסגרתו מותר לאכול כל דבר 

שנפל על הרצפה תוך חמש שניות מרגע שהוא נפל? ומה אם מדובר בגלידה או מאכל לח אחר? 

ומה אם מדובר לא ברצפה הנקייה בבית אלא ברציף המלוכלך של הרכבת? 

ניזהר מגבינה שעבר תאריך  רובנו  לפני שאנחנו מכניסים משהו לפה.  כולנו חושבים פעמיים 

התפוגה שלה או מחומוס שמריח לא טוב. למה? כי אנחנו דואגים לבריאות הגופנית שלנו. 

בשנים האחרונות, יותר מתמיד, כולנו צריכים להתחיל לדאוג גם מה נכנס לנפש שלנו, לכיס 

שלנו ולבית שלנו. לא כל מוצר חדש שיצא לשוק באמת בריא לנו. אנחנו כבר לא ילדים קטנים, 

ועלינו לדאוג לעצמנו – לשים לב מה גורם לנו להתרחק מעצמנו ומה גורם לנו לשוב ולהתחבר. 

מה מרחיק אותי מהדבקות ומה מחזיר אותי אליה.
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נספח 1
צלם וגזור
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צלם וגזור
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מטרת הפעולה: 
החניכים יבינו שהיכרות עצמית תוביל אותם לחיים טובים ומשמעותיים יותר.

החניכים יבקשו להכיר את עצמם טוב יותר.

מבנה הפעולה:
א. מישהו מספר על עצמנו

ב. מי אתה באמת?

ג. מבחן השיקוף: תעודת בגרות? קורות חיים?

ד. דילמות עם תשובה ידועה מראש

ה. סיכום: בקשת האני העצמי בעולם משועתק

מהלך הפעולה: 
בפעולה הראשונה והשנייה עסקנו במידת הדבקות ובמשמעות של פיזור הקשב והקושי להתמקד 

בעולם המודרני. בפעולה הזאת נרצה להעמיק את ההבנה שלנו בחסרונות הכרוכים באי-שמירה על 

דבקות ומיקוד בחיים האישיים שלנו. בפעולה הבאה ניגע ביתרונות של הדבקות ונתרגל היכרות 

עצמית ממוקדת.

א. מישהו מספר על עצמנו

מספרים לחניכים שבגלל שאנחנו עוסקים עכשיו בשאלות של דבקות ועצמיות, בחרנו לעבוד 

עם כלי פסיכולוגי שלימדו אותנו בתנועה כדי לאפיין שלושה חניכים. התנועה, כך נספר להם, 

15 מאפיינים )כמו מוחצנות מול מופנמות, עצבנות מול  סיפקה לנו שאלונים פסיכולוגיים עם 

מכן  לאחר  לחניך.  ביחס   ,5 עד  מ-1  דירוג  קיבל  וכל מאפיין  וכו'(,  מעוף  מול  רוגע, מקובעות 

שיקללנו את התוצאות ובחרנו מתוך עשרה תיאורי אישיות את התיאור ההולם ביותר. מחלקים 

לשלושת החניכים הנבחרים את תיאור האישיות המתאים להם )נספח 1(, ומבקשים מהם לקרוא 

את התיאור בשקט ולא להראות לאחרים. לאחר מכן, שואלים כל חניך עד כמה התיאור שיקף את 

האישיות שלו בצורה אמינה.

התיאורים שחילקנו הם לא באמת אישיים, וגם לא באמת השתמשנו בשום כלי פסיכולוגי כדי 

לאבחן אותם. מדובר בקטע אסטרולוגי אקראי שיתאים לכל אחד. המטרה של המתודה הזאת היא 

להראות שההיכרות שלנו עם עצמנו אינה מספקת – אם קטע אסטרולוגיה מסוגל לתאר אותנו 

במדויק, כנראה שהתיאור כללי מדי.

החניכים בוודאי יגידו שהתיאורים משקפים אותם מאוד. מבקשים מהם לשמור על תיאור האישיות 

לסוף הפעולה ולא להראות אותו לאחרים בינתיים.

               פעולה  שלישית :
3

דבקות ואני – בקשת האני העצמי
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ב. מי אתה באמת?

שאר  את  ומושיבים  לחדר,  הכניסה  מול  אחד  כיסא  מציבים  החוצה.  חניכים  שלושה  מוציאים 

החניכים בחצי מעגל מול הדלת. מעודדים את החניכים לא להביע שום רגש ולהישאר ניטרליים 

ברגעים הקרובים. לפני שהמתנדבים נכנסים לחדר מבקשים מהחניכים להאזין לתשובות שייתנו, 

ולהבחין בהבדלים בין התשובות השונות.

קוראים לחניך הראשון להיכנס ומסמנים לו בלי מילים לשבת מולנו. שוהים כמה רגעים כדי 

להעצים את המתח, ושואלים בקול איטי וסמכותי: "מי אתה?". אחרי ששומעים את התשובה 

את  שומעים  אתה?".  מי  "אבל  שוב:  שואלים  אחריהם  רגעים.  כמה  עוד  ממתינים  הראשונה, 

התשובה, ממתינים שוב כמה רגעים ושואלים בפעם האחרונה: "אבל מי אתה באמת?". כשהחניך 

מסיים לענות מבקשים ממנו לשבת במקומו, וחוזרים על התרגיל עם החניך השני והשלישי.

לפני שנתייחס לתשובות שנתנו המתנדבים לשאלה "מי אתה?”, נעבור לחלק הבא ביחידה. את 

התמונה השלמה נציג רק בסוף, ובינתיים אנחנו בונים את הסקרנות ואת המתח.

ג. מבחן השיקוף: תעודת בגרות? קורות חיים?

מציגים בפני החניכים את הסיטואציה הבאה: כל חייכם חלמתם לעבוד במקצוע מסוים. לצורך 

העניין, זה לא משנה אם חלמתם להיות טייסים או רופאים, שחקני כדורסל או דיילי אל-על. 

עברתם סדרה של מבחנים מקצועיים ויש לכם את הכישרון הנדרש. הדבר היחיד שעומד ביניכם 

ובין משרת חלומותיכם הוא ריאיון בודד. אתם ניגשים לריאיון, מהוססים אבל נחושים ומלאי 

מוטיבציה. המראיין, לבוש חליפה יוקרתית ובתספורת קצרה, מציג לכם בקשה אחת: הגישו לי 

מסמך שמתאר אתכם בצורה המדויקת ביותר.

איזה מסמך תגישו לו - תעודת בגרות? רישיון נהיגה? תעודת הצטיינות מהאוניברסיטה? תעודת 

יצירתית מחוץ לקופסה  אולי תעודה אחרת? מעודדים את החניכים לחשיבה  מתנדב במד"א? 

ולתשובות מקוריות.

שואלים כל חניך איזה מסמך הוא היה מציג, ושומעים את התשובות.

ד. דילמות עם תשובה ידועה מראש

מבקשים מארבעה חניכים להתנדב ומחלקים אותם לשני זוגות. מציגים בפני הארבעה דילמה: 

מרכזת הסניף מתלבטת אם להכניס להדרכה חניך תלמיד כיתה י' מוכשר, נמרץ וחברותי, שמסרב 

להגדיר את עצמו דתי ואינו חובש כיפה. האם לדעתכם ראוי להכניס אדם כזה להדרכה? כל זוג 

יקבל עמדה מוכתבת מראש – הזוג הראשון יתמוך בהצעה, והזוג השני יתנגד לה בתוקף. מטרתם 

לשכנע את שאר חברי הקבוצה בעמדה שלהם. 

אחרי שכל צד קיבל מספיק זמן כדי לענות על שאלות הצד השני ולהציג את עמדתו בצורה 

בהירה, עוצרים את הדיון הציבורי ועוברים לשלב הסיכום.

ה. סיכום: בקשת האני העצמי בעולם משועתק

בין  קודם כול, מאתגרים את החניכים: האם הם שמו לב לקו החורז של הפעולה? מה הקשר 

החלקים השונים?
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מבקשים משלושת החניכים שקיבלו תיאור אישיות מקיף בחלק הראשון של הפעולה להקריא 

לכולם את התיאור שהם קיבלו. אט אט תיחשף העובדה שלמרות ששלושתם היו בטוחים שהתיאור 

נכתב בדיוק עליהם, מדובר בתיאור סטנדרטי ורגיל. למרבה הפדיחה, קטע אסטרולוגיה אקראי 

זכה אצלם לציון גבוה בשיקוף עצמי.

לאחר מכן חוזרים לשאלת "מי אתה?" ששאלנו קודם: ראינו שלכל אחד יש כמה תשובות לשאלה 

יכול להיות חניך בקבוצה בעזרא, אח לאחים שלי, בן להורים שלי, תושב במקום  הזאת. אני 

המגורים שלי, בעל תחביבים ייחודיים ועקרונות מיוחדים. על השאלה "מי אני" אי אפשר לענות 

על רגל אחת, וכל החיים שלנו הם בעצם מסע אחד ארוך שמטרתו לגלות את התשובה העמוקה.

מאותה סיבה, ביחס לחלק השלישי של הפעולה, אי אפשר להצביע על מסמך אחד שיגדיר אותנו. 

להפך – יש משהו נחות בהגדרה עצמית שמבוססת על הישגים חיצוניים, כמו תעודת בגרות או 

קורות חיים.

הן לא באמת שלנו.  רבות מהמחשבות שלנו  ביחס לחלק הרביעי של הפעולה,  במובן מסוים, 

החברים שלנו חושבים כך, ההורים שלנו חושבים כך, ואנחנו נגררים במחשבה אחריהם מבלי 

לבחון את הדברים לעומק. כמו שבפעולה הכתבנו לחניכים על איזו עמדה להגן, כך לפעמים 

אנחנו מדברים בצורה כמו-מוכתבת, בלי לחשוב אם אנחנו באמת מזדהים עם הדברים.

בפעולה הבאה נעמיק את ההיכרות בעצמנו, בעזרת הכלי העוצמתי )והמפחיד( שנקרא התבודדות. 

עד אז, ננסה לחשוב באילו דרכים נוספות אנחנו יכולים להעמיק את ההיכרות עם עצמנו, ומתוך 

כך את הדבקות שלנו בעצמנו.
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נספח 1
צלם וגזור

יש לך צורך שאנשים אחרים יאהבו ויעריצו אותך, אך אתה נוטה להיות ביקורתי כלפי עצמך. 

אף על פי שיש לך כמה חולשות אנושיות, אתה מסוגל בדרך כלל לפצות עליהן. 

יש לך יכולות רבות שאינך משתמש בהן ושלא ניצלת לתועלתך. 

אמנם כלפי חוץ אתה נראה בעל משמעת ושליטה עצמית, אך בתוכך אתה נוטה להיות מודאג וחסר 
ביטחון. לעתים יש לך ספקות אם קיבלת את ההחלטות הנכונות או את הדבר הנכון. 

אתה מעדיף מידה של שינוי וגיוון, ומאבד את הסיפוק כאשר מוטלים הגבלות ואיסורים על פעולתך. 
אתה גם מתגאה ביכולתך לחשוב באופן עצמאי, ואינך מקבל את הצהרותיהם של אנשים אחרים בלי 
שתינתנה לך הוכחות מספקות. למרות זאת גילית כי לפעמים לא כדאי להיות גלוי מדי בפני אחרים. 

לעתים אתה מתנהג באופן מוחצן וחברותי ומפגין חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתה מופנם, 
מהוסס ומרוחק. 

חלק משאיפותיך נוטות להיות לא מציאותיות. 

יש לך צורך שאנשים אחרים יאהבו ויעריצו אותך, אך אתה נוטה להיות ביקורתי כלפי עצמך. 

אף על פי שיש לך כמה חולשות אנושיות, אתה מסוגל בדרך כלל לפצות עליהן. 

יש לך יכולות רבות שאינך משתמש בהן ושלא ניצלת לתועלתך. 

אמנם כלפי חוץ אתה נראה בעל משמעת ושליטה עצמית, אך בתוכך אתה נוטה להיות מודאג וחסר 
ביטחון. לעתים יש לך ספקות אם קיבלת את ההחלטות הנכונות או את הדבר הנכון. 

אתה מעדיף מידה של שינוי וגיוון, ומאבד את הסיפוק כאשר מוטלים הגבלות ואיסורים על פעולתך. 
אתה גם מתגאה ביכולתך לחשוב באופן עצמאי, ואינך מקבל את הצהרותיהם של אנשים אחרים בלי 
שתינתנה לך הוכחות מספקות. למרות זאת גילית כי לפעמים לא כדאי להיות גלוי מדי בפני אחרים. 

לעתים אתה מתנהג באופן מוחצן וחברותי ומפגין חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתה מופנם, 
מהוסס ומרוחק. 

חלק משאיפותיך נוטות להיות לא מציאותיות. 

יש לך צורך שאנשים אחרים יאהבו ויעריצו אותך, אך אתה נוטה להיות ביקורתי כלפי עצמך. 

אף על פי שיש לך כמה חולשות אנושיות, אתה מסוגל בדרך כלל לפצות עליהן. 

יש לך יכולות רבות שאינך משתמש בהן ושלא ניצלת לתועלתך. 

אמנם כלפי חוץ אתה נראה בעל משמעת ושליטה עצמית, אך בתוכך אתה נוטה להיות מודאג וחסר 
ביטחון. לעתים יש לך ספקות אם קיבלת את ההחלטות הנכונות או את הדבר הנכון. 

אתה מעדיף מידה של שינוי וגיוון, ומאבד את הסיפוק כאשר מוטלים הגבלות ואיסורים על פעולתך. 
אתה גם מתגאה ביכולתך לחשוב באופן עצמאי, ואינך מקבל את הצהרותיהם של אנשים אחרים בלי 
שתינתנה לך הוכחות מספקות. למרות זאת גילית כי לפעמים לא כדאי להיות גלוי מדי בפני אחרים. 

לעתים אתה מתנהג באופן מוחצן וחברותי ומפגין חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתה מופנם, 
מהוסס ומרוחק. 

חלק משאיפותיך נוטות להיות לא מציאותיות. 

ניתוח אישיות

ניתוח אישיות

ניתוח אישיות
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               פעולה  רביעית :
4

מטרת הפעולה:
החניכים יתנסו בכלי מרכזי להיכרות עם עצמם – ההתבודדות.

החניכים יחפשו כלים נוספים להיכרות עצמית.

מבנה הפעולה:
א. עד כמה אני מכיר את עצמי?

ב. התבודדות – מדיבורים למעשים

ג. עיבוד החוויה

ד. מנוס מחופש – מדוע אני מפחד להיות לבד

ה. סיכום: על האור שבתוכנו

בפעולה הראשונה והשנייה עסקנו במידת הדבקות ובמשמעות של פיזור הקשב והקושי להתמקד 

בעולם המודרני.

בפעולה השלישית נרצה להעמיק את ההבנה שלנו בחסרונות של אי-שמירה על דבקות ומיקוד על 

החיים האישיים שלנו.

בפעולה הנוכחית ניגע ביתרונות של הדבקות ונתרגל היכרות עצמית ממוקדת.

ציוד:
מחברת ועט לכל חניך

מהלך הפעולה: 
בפעולה הראשונה והשנייה עסקנו במידת הדבקות ובמשמעות של פיזור הקשב והקושי להתמקד 

בעולם המודרני.

ומיקוד  דבקות  על  אי-שמירה  של  בחסרונות  שלנו  ההבנה  את  להעמיק  נרצה  השלישית  בפעולה 

בחיים האישיים שלנו.

בפעולה זו ניגע ביתרונות של הדבקות ונתרגל היכרות עצמית ממוקדת.

א. עד כמה אני מכיר את עצמי

בפעולות הקודמות דיברנו על הקושי שלנו להכיר את עצמנו. בפעולה הזאת ננסה להכיר את 

עצמנו קצת יותר.

זה בצורות  זה את  ישתפו  פותחים בשאלה: באילו דרכים אפשר להכיר את עצמנו? החניכים 

הדרכים  על  ושיח  שיג  אחרי  בעצמי.  לדבקות  עצות  ויחלקו  העצמית,  ההיכרות  של  השונות 

השונות לדבוק בעצמנו יותר, נעבור לשימוש בכלי מאוד מעשי ויעיל בדיוק למטרה זו: להכיר 

את עצמנו יותר.

 דבקות ואני – אני דבק משמע אני קיים
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ב. התבודדות – מדיבורים למעשים

מסבירים לחניכים שנצא עכשיו להתבודדות, כל אחד עם עצמו. התנאים הטכניים חשובים כאן 

מאוד: אסור לצאת עם פלאפון, ספר או כל דבר אחר שיסיח את הדעת. קובעים להתכנס בחזרה 

למקום הפעולה בעוד 30 דקות, כדי לתת טווח זמן משמעותי. חשוב שכל אחד יישב לבד, בלי 

יכולת לראות אחרים, במקום בלי הפרעות. אפשר לחפש גן ציבורי, ספסל ברחוב או מגרש ריק 

כדי לשבת שם לבד. חניך שאין לו שעון ימצא דרך אחרת להתעדכן מה השעה, ובעדיפות אחרונה 

ייקח איתו להתבודדות טלפון במצב טיסה.

עדיף שלכל אחד מהחניכים יהיו מחברת ועט. המשימה היא פשוטה: לשבת בשקט. לחשוב על 

החיים. להתבונן. לנסות ללמוד ולהבין מה מניע אותנו, מה חשוב לנו בחיים, איפה היינו רוצים 

יוכל לצייד את חניכיו  להשתפר ומתי הרגשנו משמעותיים בפעם האחרונה. מדריך שמעוניין 

ברשימה של עשר שאלות )נספח 1( שתעזור להם להרהר ולהיזכר במהלך ההתבודדות. אפשרות 

נוספת היא לצרף את הקטע מתוך הספר 'מומו' של מיכאל אנדה )נספח 2(. החניכים יוכלו להרהר 

בזמן ההתבודדות בתוכן הדברים, אם ירצו. מומלץ מאוד לכתוב מחשבות במחברת, ולא להשאיר 

אותן רק בראש.

אגב, בהזדמנות הזאת מומלץ שגם המדריך ינצל את הזמן להתבודדות. 

אחרי חצי שעה מכנסים את כולם ומעבדים את החוויה.

מדריך שמרגיש שהחניכים שלו יתפזרו בהתבודדות ועדיף להם לעבור פעילות ממוקדת יותר, 

יכול לנסות את האופציה הבאה: כל חניך יתפוס לעצמו פינה או אזור שקט, יחד עם דף ועט. 

מסבירים לחניכים שאנחנו הולכים לפגוש קצת יותר את עצמנו. בניגוד להתבודדות, שנעשית 

כל חניך עם עצמו, באופציה הזאת עדיף שכל החניכים יהיו בטווח ראייה שלנו כדי לשמור על 

1 ומבקשים  אווירה שקטה ומכובדת. מחלקים לכל חניך את עשר השאלות שמובאות בנספח 

מהם לקרוא אותן לבד, בזו אחר זו, ולענות עליהן בפירוט ומתוך מחשבה. חשוב להדגיש בפניהם 

שאיש לא יראה את הדברים שהם כותבים, והמחברת תישאר אצלם בלבד. 

עוברים לשלב הבא בפעולה כשרואים שרוב החניכים הגיעו לשלבי הסיום בהצלחה.

ג. עיבוד החוויה

שואלים את החניכים שאלות פתוחות: איך היה? מעניין? מפחיד? משעמם? האם תחזרו על חוויה 

כזאת שוב?

רבי נחמן מברסלב אמר על ההתבודדות שהיא "מעלה עליונה וגדולה מן הכול". למה לדעתכם רבי 

נחמן החשיב כל כך את ההתבודדות? מה אנחנו מסוגלים לקבל בהתבודדות שאין לנו ביומיום?

כדאי לוודא שכל אחד מהחניכים מדבר ומשתף בחוויה או במחשבה בעקבות ההתבודדות. צריך 

לתת זמן מספק לחלק הזה של הפעולה, כי העיבוד מאוד משמעותי.

ד. מנוס מחופש – מדוע אני מפחד להיות לבד

מסבירים לחניכים: אנשים כבר לא משתעממים. בעבר, ילדים היו מעבירים חלק ניכר מהילדות 

שלהם בשעמום. היום, בעידן הטלפון הסלולרי, אנחנו מאבדים את היכולת להשתעמם. הסלולרי 

דואג שלעולם לא נהיה לבד. בוודאי שהוא מסוגל גם לחסוך לנו זמן, אבל את חוויית השעמום 

אנחנו מאבדים.
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אריך פרום )1900 1980( היה פסיכולוג חברתי ופילוסוף ידוע ומשפיע שכתב ספרים רבים. בארץ 

הוא מוכר לרוב בזכות ספרו 'אמנות האהבה'. בספר נוסף שלו, 'מנוס מחופש', הוא שוטח את 

בנוגע לפחד שיש לאדם המודרני מהחופש. לטענתו, החברה המודרנית אמנם  התיאוריה שלו 

עוסקת הרבה בחופש והיא זו דאגה לשחרר עבדים, אבל בפועל חלקנו עדיין מעדיפים להישאר 

בתודעה של עבדות, ושאחרים יחליטו בשבילנו. 

“עם כוח גדול באה אחריות גדולה", אמר הדוד בן לפיטר פארקר ב'ספיידרמן', וחלקנו בוחרים 

של  בידיים  שלנו  החירות  את  להפקיד  היא  לברוח  טובה  הכי  הדרך  הזאת.  מהאחריות  לברוח 

אחרים: הורים, מורים, תכניות טלוויזיה ותאגידי ענק. 

מקריאים לחניכים את דבריו של אריך פרום )נספח 3( ושואלים: אתם מסכימים עם הדברים של 

פרום? יכול להיות שגם אנחנו בורחים מעצמנו? שמפחיד אותנו לגלות מי מסתתר מאחורי החיוך 

היפה שלנו?

ה. סיכום: על האור שבתוכנו

מסכמים: נפגשנו עם עצמנו, וזה לא היה תמיד נעים. מריאן ויליאמסון היא סופרת אמריקאית 

שניסתה לתאר את הפחד הזה ואת המקור שלו. מקריאים לחניכים את הדברים שלה )נספח 4(.

מסבירים: הצדק, ככל הנראה, נמצא גם אצל פרום וגם אצל ויליאמסון. אנחנו מפחדים מעצמנו 

מתוך חוסר היכרות, בין אם זה הפחד מהאחריות ומהשליטה העצמית ובין אם זה הפחד מהאור 

והטוב שבנו. כמו ילד קטן שמפחד ממפלצות שמתחבאות מתחת למיטה שלו בלילה וכשאבא 

היכרות מספקת,  חוסר  אנחנו: מפחדים מתוך  גם  כך  נרגע,  הוא  לו שאין שום מפלצת  מראה 

וכשנכיר נפחד פחות.

היחס של כל אחד  ובין  והיכרות עם עצמי  בין דבקות בעצמי  נבין מה הקשר  בפעולה הבאה 

מאיתנו לקב"ה.
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נספח 1 - שאלות למחשבה במהלך ההתבודדות

איזו תכונה אני רוצה לחזק בעצמי?

איפה אני רואה את עצמי בעוד עשר שנים?

מתי אני מרגיש שאני מתנהג בצורה הכי אמתית?

קיבלתי שלוש משאלות שיתגשמו – מה הן יהיו?

סידרו לי פגישה על כוס שוקו עם אדם שאינו בין 
החיים – את מי הייתי בוחר?

איזה תחביב אני מזניח?

מה גורם לי אושר?

איזה מעשה הייתי עושה אם רק היה לי אומץ?

באיזה מעגל חברתי אני מרגיש הכי פחות שלם?

מה הייתי רוצה שיכתבו על המצבה שלי?

?
?
?
?

?
?
?
?
?

?

צלם וגזור
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נספח 2

נספח 3

א
צלם וגזור

צלם וגזור

מפחדים להיות לבד? 

עליהם  היה  שלהם  הפנאי  שעות  את  אפילו 

כדי   – סבורים  היו  כך   – היטב  לנצל  )המבוגרים( 

שתספקנה להם מהר מהר ובכל החיפזון את מירב 

והעינוגים שבגדר האפשר... אך בעיקר  הבידורים 

לא יכלו לשאת את הדממה. כי ברגעי דממה הייתה 

אימה יורדת עליהם, מפני שהיו חשים אז מה קורה 

כל  בהמולה,  מרבים  היו  כן  ועל  באמת.  לחייהם 

פעם שהייתה הדממה מאיימת להשתרר.

)מתוך 'מומו', מאת מיכאל אנדה, עמוד 59(

ומתפתה  מחרדה  סובל  עדיין  המודרני  האדם 

או  הסוגים,  מכל  רודנים  ביד  חירותו  את  למסור 

קטן  לבורג  עצמו  את  הופך  שהוא  בכך  לאבדה 

אדם  לא  זאת  ועם  היטב,  ולבוש  שבע  במנגנון, 

הביניים  ימי  של  בחברה  אוטומט...  אלא  חופשי 

ההון שירת את האדם, אך בחברה המודרנית הוא 

הפך לאדונו.

)אריך פרום(
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               פעולה  חמישית :
5

מטרת הפעולה: 
החניכים יבינו שבדבקות שלהם בעצמם הם מתחברים לריבונו של עולם.

החניכים ירצו לדבוק בעצמם מתוך מגמה לדבוק בקב"ה.

מבנה הפעולה:
א. חלק א-לוה ממעל

ב. ברחתי ממך עד אליי

ג. בכל דרכיך דעהו

ד. מודה אני לפניך

ה. סיכום: על דבקות כמידה, כהנהגה טובה וככלי לדבקות בקב"ה

ציוד:
דף ועט לכל חניך

מהלך הפעולה:
בארבע הפעולות האחרונות דיברנו על מידת הדבקות ועל חשיבות הדבקות בעצמי. האם יש קשר 

בין הדבקות שעליה דיברנו ובין הדבקות בריבונו של עולם? בפעולה הקרובה נגלה שכן, והוא עמוק 

ומשמעותי משחשבנו.

א. חלק א-לוה ממעל

מפזרים ברחבי החדר דפים עם שמות של אנשים שונים מהמעגלים הקרובים והרחוקים בחיים 

שלנו - אנשים כמו אמא, המרכזת, אביתר בנאי ואחרים )נספח 1(. מבקשים מהחניכים להסתובב 

ברחבי החדר ולהסתכל בשמות. כשהם מתחילים להסתובב מבקשים מהם שיחשבו עם מי מהדמויות 

הללו הם מרגישים את הקשר הכי חזק. אפשר לנחש שרובם יבחרו בקרוב משפחה, אבל אולי יהיו 

הפתעות.

כשהחניכים חוזרים לשבת, שואלים אם יש דמויות ששכחנו לציין בדפים והם מרגישים קרובים 

יותר אליהן. אם יש אדם כזה – שיחשבו עליו וישמרו את הרעיון לעצמם, נפתח את זה בהמשך.

שואלים את החניכים מה לדעתם פירוש הביטוי "חלק א-לוה ממעל" שנאמר ביחס לנשמה. מה 

ובין הקב"ה? האם הם מרגישים את הקשר הזה, בין הנשמה  הקשר בין הנשמה הפרטית שלנו 

שלהם ובין הקב"ה?

מקריאים לחניכים את המדרש שמתאר יחס מסוים בין הנשמה בגוף ובין הקב"ה בעולמו )נספח 2(.

מסבירים: נפגשנו עם הרעיון שיש קשר פנימי ועמוק בין הנשמה ובין הקב"ה מכמה כיוונים. האם 

יכול להיות שכשאני דבק בעצמי, בנשמה שלי, אני גם דבק בקב"ה?

 דבקות באני כמרכבה לדבקות בקב"ה



101 מי אני ומה שמי? - על דבקות בעצמי ודבקות בקב"ה

ב. ברחתי ממך עד אליי

אני מול הקב"ה – מה היחס?

מעמידים כיסא במרכז החדר שבו נערכת הפעולה, ומבקשים מהחניכים לייצג בעזרת העמידה מול 

הכיסא את היחס ששורר מבחינתם כרגע מול הקב"ה. האם הם עומדים מעליו? האם הם מתחבאים 

מתחתיו? האם הם נשענים עליו? האם הוא עומד עליהם? המשימה היא להמחיש בצורה גרפית 

וברורה את מה שהם מרגישים בנוגע ליחס שלהם כלפי הקב"ה. 

נותנים לחניכים כמה רגעים לחשוב )לא נאיץ בהם, נניח להם להתלבט!( ומשם בשיטת הפופקורן 

יזרמו החניכים ויציגו את עמדתם.

מקריאים לחניכים את הסיפור 'מספר חסוי' מאת יוני לביא )נספח 3(.

שואלים אותם מה דעתם על הסיפור, ועד כמה הם מזדהים עם גיבור הסיפור. האם גם הם מרגישים 

שזמן התפילה הוא זמן שמנסים להתחמק ממנו, ושפעמים לא מעטות הם לא באמת מתפללים?

בפעולות הקודמות פגשנו את הפחד שלנו מלהכיר את עצמנו לעומק, מלהיות לבד עם עצמנו. 

ראינו שהטכנולוגיה ממלאת הרבה פעמים את הצורך שלנו לברוח מעצמנו. כל רגע של שעמום 

בורחים מהמפגש עם הקב"ה  גם בתפילה, קורה לעתים שאנחנו  אנחנו מפיגים בפנייה למסך. 

ומתחמקים מלדבר איתו. גם כאן הסלולרי תופס מקום מרכזי.

לא לחינם הבריחה שלנו מעצמנו מתקשרת לבריחה שלו מהקב"ה. המפגש עם עצמנו, במובנים 

מסוימים, הוא מפגש עם התגלות כלשהי של הקב"ה.

ג. בכל דרכיך דעהו

הראי"ה קוק בספרו מוסר אביך )ב, ב( מלמד אותנו את המשמעות המלאה של הביטוי "בכל דרכיך 

דעהו". מחלקים לחניכים את הפסקה של הרב )נספח 4( ולומדים אותה יחד.

משמעות דבריו של הרב קוק היא רדיקלית – כשאדם עוסק בכל דבר בעולם, אם הוא עוסק בו 

בדבקות ובריכוז, הוא עובד את הקב"ה. בכל הדברים בעולם אפשר לעבוד את הקב"ה, אם עושים 

אותם ברצינות ובדבקות!

מנהלים דיון קצר: האם אתם מרגישים שאתם דבקים בה' במהלך החיים שלכם? רובנו חושבים 

שדבקות בה' מתאפשרת רק במהלך לימוד תורה, תפילה או עשיית מצוות. החידוש של הראי"ה 

קוק פותח לנו פתח לדבקות בה' גם במהלך היומיום הרגיל.

ד. מודה אני לפניך

לפניך",  אני  "מודה  אמר  העיניים  פקיחת  עם  אחד  שבוקר  מאניפולי,  זושא  רבי  על  מסופר 

וכשהתבונן מעט מי "אני" ומי "לפניך" התרגש כל כך שלא הצליח להמשיך בתודה. גם מהציווי 

"ואהבת לרעך כמוך" אנחנו לומדים שלפני שאוהבים את "רעך" צריך לאהוב את עצמך.

בתכונות  אחד  משהו  יש  עצמכם,  עם  שעברתם  הזאת  ההיכרות  אחרי  החניכים:  את  שואלים 

המולדות שלכם, בגוף שלכם או בסביבה שבה נולדתם שהייתם משנים?

אחרי  אבל  לשתף(,  יתביישו  מהחניכים  חלק  הסתם  )ומן  מכולם  תשובות  לשמוע  צורך  אין 

בדיוק:  הזאת  השאלה  את  שנשאל  אחר  גדול  על  לחניכים  מספרים  התשובות  את  ששומעים 
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חסידיו של מייסד חסידות חב”ד, רבי שניאור זלמן מליאדי, התלבטו בשאלה אם הם היו בתפקיד 

הקב"ה מה הם היו משנים בעולם. כל חסיד אמר את דברו, ואז שאלו את האדמו"ר. "אם אני 

הייתי במקום הקב"ה", אמר רבי שניאור זלמן, "הייתי עושה בדיוק כמוהו. הוא כול יכול ויודע 

כול, אני בטוח שכל בחירה שלו מדויקת ונכונה להפליא".

כך גם ביחס לחיים הפרטיים שלנו. הקב"ה ברא אותנו במציאות מסוימת, עם תכונות מסוימות 

ואישיות מסוימת. הוא לא ישאל אותנו באחרית הימים מדוע לא היינו משה רבנו, אלא מדוע לא 

היינו 100% אנחנו עצמנו. 

דבקות בעצמנו היא התשתית לדבקות בקב"ה.

מזכירים לחניכים את תחילת הפעולה עם השאלה על הקשר לדמויות. אכן, שתי דמויות היו 

חסרות שם – אנחנו והקב"ה. בפעולה הזאת הבנו שבעצם הקשר הטוב שלנו עם עצמנו מחבר 

אותנו לקב"ה, שהוא חלק א-לוה ממעל. הנשמה שהקב"ה נפח בנו ממלאת את כל הגוף, והקשר 

החשוב ביותר עם עצמנו הוא שורש וקישור לקב"ה.

המתודה עם הכיסא במרכז החדר משקפת את הדרישה שלנו לבחון את הקשר שלנו עם הקב"ה 

בצורה רציפה ותמידית. רק כשנדע איפה אנחנו עומדים ואיפה הקב"ה, מה היחס בינינו ובינו 

)למשל: “אבינו" או "מלכנו"?( נוכל להתחבר אליו כמו שצריך.

ה. סיכום: על דבקות כמידה, כהנהגה טובה וככלי לדבקות בקב"ה

מסכמים: עברנו הרבה בחודש האחרון. הכרנו את מידת הדבקות, התעמקנו בחשיבות של הדבקות 

בעצמנו, והבנו את הקשר בינה ובין עבודת ה'.

לסיום המערך, מחלקים לכל חניך דף ועט, ומבקשים מכל אחד לכתוב בצד אחד מה הוא מקבל 

על עצמו להתקדם בתחום הדבקות. זה יכול להיות להקפיד על התבודדות כמה פעמים בשבוע, 

כתיבה במחברת אישית, פיתוח תוכנה שהוזנחה או כל רעיון אחר הקשור בדבקות. 

אחרי שכל חניך חשב וקיבל על עצמו, מבקשים מהחניכים לקפל את הדף, לכתוב את שמם מאחור 

ולתת לנו אותו. מבטיחים לחניכים שבעוד כמה חודשים נחזיר להם את הדפים, בלי להסתכל בהם, 

וכך יוכלו לבחון האם עמדו בקבלה שלהם והתקדמו בתחום הדבקות.
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נספח 1

אביתר בנאי

צלם וגזור
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אמא

צלם וגזור
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אמא

בן דוד שני

צלם וגזור
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המורה לחשבון

צלם וגזור
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המורה לחשבון

צלם וגזור

האח הקטן
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בנימין נתניהו

צלם וגזור
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צלם וגזור

סבא
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המרכזת בסניף

צלם וגזור
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צלם וגזור

איש התחזוקה 
בבית הספר היסודי
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המוכר במכולת 
השכונתית

צלם וגזור
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צלם וגזור האחות הגדולה
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“מספר חסוי" מאת יוני לביא

שמוליק הציץ בשעון בעצבנות. שתי דקות 

ושמאלה  ימינה  הסתכל  הוא  אחת.  אחרי 

וחיפש מקום פנוי להחנות את הרכב. שוב 

הכול תפוס. בלית ברירה השאיר אותו על 

פנה  מהיר  ובצעד  הרחוב  בקצה  המדרכה 

מאוד  הקפיד  שמוליק  הכנסת.  בית  לכיוון 

על שלוש תפילות ביום והתאמץ לא לוותר 

אפילו על מניין. נכון, לא קל לאדם טרוד 

כמוהו להפסיק את כל העיסוקים החשובים 

מה  אבל  מנחה,  תפילת  ולחפש  באמצע 

לעשות, עיקרון זה עיקרון, ולא איש כמוהו 

יוותר בקלות. תפילת העמידה כבר התחילה 

ושמוליק נאלץ לפלס את דרכו פנימה בינות 

ישירות  הוא כבר צלל  רגע  לעומדים. תוך 

למים העמוקים. "ה' שפתיי תפתח ופי יגיד 

תהילתך. ברוך אתה...". 'הכי אני אוהב את 

תפילת לחש', הרהר לעצמו בחדווה, 'שקט, 

הדעת.  את  מסיח  לא  דבר  שום  שלווה, 

במחשבות  בשקט  להתרכז  יכול  אתה  ככה 

מחיה  אדונ-י  לעולם  גיבור  "אתה  שלך'. 

להתקשר  אשכח  לא  שאני  'רק  מתים...". 

סוף  של  הדו"ח  את  ממנו  ולבקש  לאיציק 

מרץ. אני חייב לעבור עליו ולערוך תיקונים 

"סלח  לגליקמן'.  אותו  מגיש  שהוא  לפני 

מלכנו...".  לנו  מחל  חטאנו,  כי  אבינו  לנו 

בצבע  הוילונות  זה  על  'בעצם, כשחושבים 

אחזור  לסלון.  מתאימים  יותר  הרבה  קרם 

שיחליפו  ואבקש  הצהריים  אחרי  לחנות 

לי את הסט'. "השיבה שופטינו כבראשונה 

ויועצינו כבתחילה...". 'שטוסמן הזה פשוט 

נספח 2

עולה על העצבים. שוב הוא החנה את הרכב נספח 3

שלו בצמוד לגינה, שלא לדבר על זה שכבר 

חודשיים אני רודף אחריו עם הצ'ק לוועד 

בית...'.

רטטים קלים מהמכשיר שעל מותניו קטעו 

מפריע  מי  'אוף,  שלו.  המחשבה  חוט  את 

עכשיו באמצע התפילה?!', זעף, 'לא נותנים 

דקות  עשר  אפילו  להתפלל  לבן-אדם 

בשקט?! מי זה הנודניק שלא נותן מנוח?'. 

כעבור שתי שניות הופיע הרטט הבא, שרק 

הגביר את הסקרנות. שמוליק לא התאפק. 

מבט חטוף ימינה ושמאלה הראה שהסובבים 

אותו שקועים בתפילתם ובאלגנטיות שיגר 

הצצה קלה בצג. במקום מספר או ֵשם הופיעו 

יכול  זה  'מי  חסוי.  מילים.מספר  שתי  שם 

להיות?', ניקרה במוחו השאלה. אם זו הייתה 

שולה, אשתו או צביקה, אחיו, הוא היה מסנן 

אותם בלי לחשוב פעמיים, אבל מי מתקשר 

אולי  מהבנק?  טלפון  'אולי  חסוי?!  ממספר 

אותי?'.  להשיג  שמנסה  אחר  חשוב  מישהו 

שמוליק הציץ בסידור לגלות היכן הוא אוחז 

כבקי  במודים.  פתוח  אותו  וגילה  בתפילה 

ורגיל נדרשו לו חמש וחצי שניות נוספות 

כדי לחצות את  קו הגמר בשלוש פסיעות 

קטנות לאחור ולפלס לו שביל גישה בינות 

למתפללים שחסמו את דרכו ליציאה, תוך 

כדי לחיצת send ולחישת 'רק שניה' לתוך 

הפומית. רוח חמימה של צהרי אביב קידמה 

בית  רחבת  במרכז  התמקם  והוא  פניו  את 

הכנסת מצמיד את הסלולארי לאוזנו.

"כן, מי מדבר?", ירה בקוצר רוח לעבר בן 

שיחו.

צלם וגזור

צלם וגזור

הנפש הזו ממלא את הגוף, והקב"ה ממלא את עולמו... הנפש הזאת 
יחידה בגוף, והקב"ה יחיד בעולמו... הנפש הזו רואה ואינה נראה, 

והקב"ה רואה ואינו נראה.
)ויקרא רבה, ד(
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המשך נספח 3

צלם וגזור

צלם וגזור

המכשיר  מן  בקע  מוכר  בלתי  עמוק  קול 

"שלום גם לך".

'מי זה יכול להיות?' ניקר סימן שאלה במוחו 

הוא  האם  לחשוב  ניסה  הוא  שמוליק.  של 

מכיר את הדובר אך לא, הוא הצליח לזהות. 

כשסבלנותו  שאל  מדבר?"  אני  מי  "עם 

פוקעת.

"זה אני, כמובן", השיב הקול העמוק.

'מה זה המשחקים האלו', התעצבן שמוליק, 

לו  נפל  שניה  שבריר  תוך  'אני'?!'.  זה  מי 

האסימון. "אוף, שלמה, תפסיק לעבוד עלי. 

שלך,  למשחקים  זמן  לי  שיש  חושב  אתה 

ועוד באמצע התפילה. מה אתה רוצה?!".

"שּום שלמה", דחה אותו הדובר בטון נחרץ, 

"זה אני, אלוקים".

'מה??? אלוקים???'. שמוליק הסתכל ימינה 

שילון  יגאל  איזה  שאין  לוודא  ושמאלה 

שמתחבא מאחורי עץ האלון הגדול שעמד 

ברחבה.

"אלוקים?", לחש בתמיהה לתוך השפופרת.

"הקדוש  הברורה,  התשובה  הייתה  "כן", 

ברוך אני".

שלמה היה ְּבשֹוק. ככלות הכול, לא כל יום 

זוכה בן אדם לשיחה ישירה עם הכל-יכול 

בכבודו ובעצמו.

התקש...ששש.... ל...ל...ל...למה  "אאאאז 

רת?" גמגם.

הריבונו,  השיב  ברירה",  לי  הייתי  "לא 

"פשוט  בקולו,  שזור  ֵליאּות  של  כשצליל 

ראיתי שאני לא מצליח להשיג אותך באף 

דרך אחרת..."

עזרים:
דף ועט

לכל חניך

נספח 4

"בכל דרכיך דעהו" - צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג 

בהם. 

כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת ענייני תפילתו וכוונה 

ולא יבקש את הידיעה  רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו, 

הקב"ה  זו,  בעבודה  עוסק  שהוא  כיוון  כי  אחרים,  בעניינים  ההיא  בשעה 

כביכול שורה מצדו בזו העבודה דווקא, ובה ימצאנה ולא במקום אחר...

וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו, אז יבקש את הקב"ה רק 

בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקיימת.

וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך, 

על כן כל מה שעושה יהיה הכול דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו ית', 

כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות 

בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים.

והב' הוא ב' ה"בתוך", שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקב"ה.




