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íééðéðò ïëåúíééðéðò ïëåúíééðéðò ïëåúíééðéðò ïëåú        

äîã÷ääîã÷ääîã÷ääîã÷ä        5555        

äééùò åà êåðéçäééùò åà êåðéçäééùò åà êåðéçäééùò åà êåðéç        7777        

êåðéç / äééùò - äîéðô  /äöåçä?  11  

äééùòå êåðéç ìù äéøåèñéää  14  

äà ,áåùçì íéëéøö?  17  

øòåð ìù åçë  19  

 âìæîä äö÷ ìò âìæîä äö÷ ìò âìæîä äö÷ ìò âìæîä äö÷ ìò----äøùòä éçôñð äøùòä éçôñð äøùòä éçôñð äøùòä éçôñð         23232323        

éìù äòåðú åæ àøæòéìù äòåðú åæ àøæòéìù äòåðú åæ àøæòéìù äòåðú åæ àøæò        37373737        

úåàéöî íéðùî ïåæç íéðåá  39  

ìîñ äæ éìéáùá àøæò!  42  

úåàáä íéðùì íéãòéúåàáä íéðùì íéãòéúåàáä íéðùì íéãòéúåàáä íéðùì íéãòé        47474747        

çôñðçôñðçôñðçôñð----ääääíéòùúãéòå äèìçä úåòöíéòùúãéòå äèìçä úåòöíéòùúãéòå äèìçä úåòöíéòùúãéòå äèìçä úåòö        93939393        
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äîã÷ääîã÷ääîã÷ääîã÷ä        

äðúùîù óåâ àéä äúøãâä íöòî øòåð úòåðú ,ùãçúî ,íøåæ ,äòåðúá ïîæä ìë àöîð . äîëá íòô

úéîåéîåéä äééùòäîå õåøîäî íéøöåò äòåðúë åðàù ïîæ òéâî íéðù ,åðîöò úà íéðçåáå íéøöåò :

ïàë ãò åðì äéä äî ?íåéë íéàöîð åðçðà äôéà ?ø÷éòáå ,úåáåø÷ä íéðùá åðéðô úåãòåî ïàì ?  

åðéëæåæë äðùá íéàöîð åðàå  ,äãéòå úðù .øåöòì åðìù úåðîãæää úàæ ,ãåîìì ,øøáì , ïééãúäì

ãéúòì úåèìçä ìá÷ìå .àéä ïë äîùë øòåð úòåðú ,øòåð ìù äòåðú , åðìöà àöîð øåãëäå–øòåðä  .

úåáåø÷ä íéðùá ïàë úåéäì êìåä äî òåá÷ì åðçåëá ,íéãòåö åðçðà ïååéë äæéàì , íéøâúà åìéà

 íéùãçåðîöòì íéáéöî åðà.  

  

 ã÷îúäì äøçá äòåðúäáäðùøåáéöë åðá øòåáù àùåðá úéçëåðä  , åðúåñçééúä úà ùøåãù àùåð

äòåðúë åéìà :õåçå íéðô .íéðô éôìë êåðéçá íéã÷îúî äòåðúë åðçðà äîë , ìù úøééñá äò÷ùäá

éîåàì éúãä øåáéöä ,øáçä ìù úéèñéèéìà äòåðúë åðìù ïåéôàá'ä ä'íéáåè 'áëìåëé , äîë ãòå

õåç éôìë íéðåô åðçðà ,ì äöåçä äàéöéá íéáàùîå úåçåë íéòé÷ùî'íò ,'çî éôéðñ ãåòì"ø , ãåòì

úåîùâä ãåòå , ìåëéáë ìò úåøùôúä'úåëéà ' ãò íäî ÷ìç åðééä àìù íòá íéìâòîì äòâä ïòîì

äë . 

  

ä úøèî úøáåçåìàä íéããöä éðù ìù ãåîéìä úà ÷éîòäì àéä íëéðôìù , úåãå÷ð úà øøáì

ùâôîä úåãå÷ðå ú÷åìçîä ,á åðîöò úà ïéëäìå øúåé äáåè äøåöåæ äðùá–úåèìçä úìá÷ úàø÷ì  

äîéã÷ äãéòöå .úéùòîä äîøä ìà úéôåñåìéôä äîøäî äîìéãä úà ãéøåäì äñðð ïë åîë , ãöéë

íéôéðñ ìù úåìäðúäá éåèéá éãéì äàá åæä äìàùä ,úåæëøî , úà øù÷ì êëáå íéëéðçå íéëéøãî

çèùì ïééðòä.  

  

äá êùîéúòåðúä øåáéçäå äãéòåä êéìäú ìëì øáçîä íìù êøòî åðùé úøáåçä . åðà íéåå÷î

 øåáéçå øåøá êéìäúî ÷ìçë úåàøäì äðùä ìëì åçéìöúå úøáåçäî áøéîä úà å÷éôú íéëéøãîëù

éúòåðú .  

  

 å÷æç å÷æç å÷æç å÷æçíéøáçíéøáçíéøáçíéøáç!!!!        

 ú÷ìçî ú÷ìçî ú÷ìçî ú÷ìçîäëøããääëøããääëøããääëøããä        

 íéìùåøé íéìùåøé íéìùåøé íéìùåøéòùúòùúòùúòùú        
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êåðéçêåðéçêåðéçêåðéç        
åàåàåàåà            

äéùòäéùòäéùòäéùò        
        

מערך לקראת מערך לקראת מערך לקראת מערך לקראת 
        בירור בירור בירור בירור 
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 äîë äîë äîë äîëêåðéç ìò úåáùçî êåðéç ìò úåáùçî êåðéç ìò úåáùçî êåðéç ìò úåáùçî  íäéðéá è÷éìôðå÷äå äééùò  íäéðéá è÷éìôðå÷äå äééùò  íäéðéá è÷éìôðå÷äå äééùò  íäéðéá è÷éìôðå÷äå äééùò         

êåðéçêåðéçêåðéçêåðéç        

êåðéçá úåèéùå úåùéâ ìù íéâåñ äáøäå íéëðçî éâåñ äáøä íðùé åðîìåòá . ïëéä àéä äðåùàøä äìàùä

êðçîä úà íéùâåô åðà íöòá ?á úåéäì áééç àåä íàä íãà ìë íöòáù åà úøãâåî úéëåðéç úøâñî êåú

êðçî úåéäì ìåëé íéããåá åà äöåá÷ íò òâîá àáä äøåùäî ? åðì øåøáå êðçî àåä äúéëá äøåîù åðì øåøá

êðçî àåä êéøãîù ,øäåñ íò äî ìáà ?ëðî åà"ïåáùç éàåø ãøùî ì ?íéëðçî íä íâ íàä ?  

ðèåô ìòá àåä òâîá íéàá åðà åúéàù íãà ìëù äàøðéëåðéç ìàéö . äî ìëî íéîùø íéèìå÷ åðçðà

åðáéáñîù éî ìëîå åðáéáñîù ,úøçà åà åæ äøåöá äòãåúì ñðëð ìëä . ìù äòôùää ä÷æç äîë äìàùä

åìù äòãåúáå èåì÷ìå ìá÷ì åðìù úåðëåîá äéåìú åðéìò äáéáñá íéùðà , ïåöø ìù äòãåúá àá àåä íàä

éòáåð úîàá åéùòî íàäå åáéáñîù éî ìò òéôùäìéúéîàå äðë íå÷îî í ,òéôùîå ÷æç êë íåùîå' , íéøáã

áìä ìà íéñðëð áìä ïî íéàöåéä' .êëù ïååéëî , åæéà íòå êðçîä àöåé ïëéäî àéä úåáåùçä úåãå÷ðä úçà

òéâî àåä úåéùéà .äàìä øéáòäì àá àåä äúåàù úîàá äðåîà ìòá íãà úåéäì áééç êðçî . êåðéçä úøçà

éáéè÷ôà äéäé àì åìù ,ä éëéúéîà íå÷îî òéâî àì àå.  

äøèîì íéëéùîî åðà ïàëî .äøèî äéäúù êéøö êðçî ìëì ,àá àåä äúéàù úîééåñî úåçéìù , úìàùðå

êðçîä ìù åúøèî éäî äìàùä .úéøèéìàèåèä äùéâä úáöéð äìà÷ñä ìù ãçà äö÷á ,úèìçåîä , úøîåàù

 àéä êðçîä úøèîù'ìôëùì 'åîöò úà , úà øéáòäì'úîàä ' àåä äúéàù äðåîà êåúî íéëðçúîä ìà òéâî

åëøã ú÷ãöá ä÷æç ,äðåëðä êøãä .êðçúîä ìù åîìåò úñéôú úà áöòì àåä êðçîä ãé÷ôú . àì åæ äùéâ

êðçúîä ìù úåéùéàì íå÷î úðúåð , àá àåäù êøãáå êðçîá àåä ã÷åîä àìà åì éãåçééä éôåàìå åìù úîàì

øéáòäì .  

ù úøîåàù äùéâä úàöîð äìà÷ñä ìù éðùä äö÷á éîéðôä åîìåòî øáã íåù øéáòäì àì àéä êðçîä úøèî

 åéúåéèð éô ìò úéãåçééä åúåéùéà úà çúôì êðçúîì øåæòì àéä åúøèî ìë àìà êðçúîä ìà åúðåîàîå

úåéòáèä ,åìù åúåéùéàå êðçîä ìù ììë äòôùä àìì .åîå÷î úà ùôçî êðçî ìë åæä äìà÷ñä ìò.  

ïäî åæéà áåùçì ùéå êðçì íéëøã äîë ïðùé úåðåù úåéöàåèéñìå êðçúî ìëì äîéàúî – øëù ìù êøã 

ùðåòå ,øéùé êåðéç ìù êøã ,éìàîøåô éúìá êåðéç úàæ úîåòìå éìàîøåô ,ãåòå úéùéà àîâåã éãé ìò êåðéç .

êðçúîäå êðçîä ïéá úåéäì êéøö øù÷ äæéà ?íéøåøá úåìåáâ úáöäå úåéúåëîñ éìåà åà äáäàå íåç ?

 ùôåç åà òåðëù åà úåãå÷ôäøéçá ?êåôä åà éùéàå áåø÷ øù÷ øåöéì êéøö , ìò øåîùì'ñðàèñéã ,'÷çøî ìò?  

úôñåð äìàù ,äãéòåá øúåéá úéúåòîùî äîìéãì íéòéâî åðà ïàëå , úà óåùçì êðçîä ìåëé äîë ãò àéäå

êðçî àåä ïäéìàù úåñéôúäî úåøçà úåñéôúì êðçúîä .èòîë êðçî ìë , í÷îì øçåá àåä äôéà äðùî àì

åîöò úàìéòìù äìà÷ñä ìò  ,úîééåñî íìåò úñéôúì ïååëî . úåñéôúì êðçúîä úà óåùçì ïåëð äéäé íàä

úåðáì êðçîä äñðîù íìåòä úà åðëñé éìåàù úåðåù ? úåðåù úåéåøùôàì úåôùçéää êåúî à÷ååã àîù åà

øúåé äãéîòå øúåé ä÷æç äñéôú úéðáð ?ò ùåâôì êðçúîäî òåðîì êðçîì úåëæ ïéà ììëá éìåà åà ãå

íìåò úåñéôú ,çåî úôéèù ïéáì êåðéç ïéá ÷ãä ìåáâä úà äöåç àåä êëá éøäù ? âìæîä äö÷ ìò úàæ ìë

õåçá àìå íéðôá úåã÷îúä ìòå êåðéç ìò úåáùçî.  

äééùòäééùòäééùòäééùò        

äæ úà íéëéøö ììëá åðçðà íàä åðîöò úà ìåàùì ìë íãå÷ íéëéøö åðçðà äééùòì íéàöåé åðçðàù éðôì? !

 ïîæ òé÷ùäì åðéìò äîìõåçáî åäùéî ïòîì çåëå ?åðîöò çåôéèá òé÷ùðù éåàø àì íàä , íéùðà ìåãéâá

åðëåúî íéìåãâ?  
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äéùòì áùçð äî àéä úôñåð äìàù ,äéùò øéãâäì êéà ?ìùîì , äîåøúå äééùò àåä àáöì ñåéâù åðì øåøá

ììëì ,äééùò íâ àåä äøåú ãåîéì íàä êà ?úéáá äøæòì òâåðá äîå ?åúåà øáã àéä äééùò íàä äùåò éðà 

ä íéøáãä íâ àéä äééùòù åà øçàä ïòîì"íéðè÷" ,åðîöò ïòîì íéùåò åðàù?  

ììëì íéîøåúå íéùåòù íìåòá íéùðà äáøä ííðùé .äæä êøåöá íéùç íä òåãî ? íéúéòì íéùç àì íä

ë"íéøàééøô" ?íãàá åäùî äðáð äéùòä íöòîù úåéäì ìåëé ?äéùòä ìù òéðîä äî äðùî íàä ? ïëúéú

áù äéùòïúåðä úà íéöòäì ìéáùá äìåë ìë äà ,åëå ãåáë åì úúì ìéáùá' . äúåçô àéä åæë äéùò íàä

ìá÷îä úà ÷ø åéðéò ãâðì äàåøù åäùéî ìù äéùòî?  

éúãä ïôäî äàá äééùòä íàä ,äøåúä úååöî ãöî ,éñéñá éùåðà øñåîî ÷ìç àéäù åà ?  

 íéìåëé åðàù íééáåéçä íéøáãä úà ïåáùçá úç÷ì êéøö äáéùçá úà íâå íòä ììëì äàéöéî ìá÷ì

úåðåøñçä .úéìàøùéä äøáçá íéìâòî ãåòì äòâäá àåä çååøä ,íéùðà ãåò ãåò ìò äòôùä . úåðåøñçä

î ùùçá íä íéøåøáä'úåì÷ì÷úä ,'åðúô÷ùäå åðééç çøåà úà íéîàåú íðéàù íéùãç úåîìåòì úåôùçéäî.  

á íåéä äìåãâ äòôåú äðùé äîì ïéáäì úåñðì íâ ìëåð éìåà úåøåù÷ ïðéàù úåìåãâ úåøáç äáøäù äðéãî

íäìù úåçîúää íåçúá úåøæåòå úåàöåé êåðéçä íåçúì , úøáç ìùîì"ìèðéà " íééèøô íéøåòéùì úàöåéù

úåéðåãòåîá áùçîä íåçúá ,äøáçì íîöòî úúì íéùðà ìù êøåö ìò äàøî éìåàù äî.  

õåçì úàöì íéìåëé åðçðà äîë ãò íâ øøáìå ìåàùì ùé ,ðçðà äîë éìáî åðîöòî úúì íéìâåñîå íéðëåî å

íéé÷ù äîá òåâôì , éøùôà àì ììë äæ éìåà åà– åæ äîøá äòéâô úáééçî úðâåîä äîîçäî äàéöé ìë éìåà 

úøçà åà.  

äéùò ìòå äöåçä äàéöé ìò úåáùçî úö÷ .  

è÷éìôå÷äè÷éìôå÷äè÷éìôå÷äè÷éìôå÷ä............        

êåðéç ìù àùåðá èòî åðòâðù øçàì=äîéðô ,äééùò ìåî=éììë ïôåàá äöåçä ,ì êéøö åðá òâåð äæ äôéà úåàø

úã÷îúî øúåé àéä äîá äèìçä ìá÷ì äöåøä äòåðúë.  

äééùòì úàöì ïåëð ììëá íàä ? òâøë ã÷îúð åðçðàùå íéøçà íéùðàì ãöá äééùòä úà øéàùäì óéãò éìåà

åðëéðç êåðéçá , åðìù äîîçá– íà óùçéäì íéìåìò íä äéìàù úéðåöéçä äáéáñäî åòôùåé àìù úðî ìò 

ä ììëì àöðíò .  

òéôùäìå úàöì íéìâåñî åéäé íä úåáåè íéðù äîë éøçàå åðéëéðç ìù áåèä êåðéçá ã÷îúð íà éìåà , ìáà

áåè éëä úà ìá÷ì éãë íîöò êåúá åéäé íäù éàãë òâøë?!  

íòì íéàöåé àì åðçðà íà éðù ãöî åà ,ìàøùé íòë åðìù áåùç ÷ìç íéñôñôî åðçðà éìåà æà ? íéãîåò àì

ôìë åðìù úåéøçàá øúåé êåîð íå÷îá àìà åðìù íå÷îá àöîð àìù éî é–úéìëìë äðéçáî  , äðéçáî

úéëåðéç ,úéúã äðéçáî .ììëì úàöì ïë à÷ååã àéä äòåðúë åðìù úåøèîä úçà éìåà , íà íâ òéôùäì ïëå

 äìåìò äáéáñä'òåâôì ' åà'øãøãì'.  

íéùãç íéôéðñ çåúôì åðéìò íàä ,ïë íàå ,çåúéô úðåëùá åà áåùééá?  

àúàöì êéøöù åðèìçä í ,åàöé íéëéðçäù êéøö ìéâ äæéàî æà? ! íúéà úö÷ úåëçì åà äìçúääî øáë

çà ÷øå úôèåòäå úëðçîä äîîçá"úàöì ë?  

äéìà äðëääå äãéòåä êìäîá åìàùéù úåìàù íä ãåòå åìà.  

åæä äìàùì úåéè÷øô úåàîâåãå íéôñåð íéããö àåöîì åìëåú êùîäáù úåãéçéá.  
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""""ééùò ìåî êåðéçééùò ìåî êåðéçééùò ìåî êåðéçééùò ìåî êåðéçääää"""" /  /  /  / " " " "  äîéðô äîéðô äîéðô äîéðô–äöåç äöåç äöåç äöåç """"        

  

ãòéä ìä÷ãòéä ìä÷ãòéä ìä÷ãòéä ìä÷ :ùú úåæëøî"ò .ë-40 úåæëøî )úåöåá÷ éúùì úå÷ìåçî.(  

úåøèîúåøèîúåøèîúåøèî:  

1. åîöò éðôá àùåð ìë ìù øåøéá :êåðéç ,äééùò.  

2. êåðéçä ìåî äééùò àéäù äãéòåä ìù úéæëøîä äîìéãì äôéùç .  

3. äîìéãä ìò úéðåùàø äáéùçì úåæëøîä úà øøåòì.  

  

äãéçéä êìäîäãéçéä êìäîäãéçéä êìäîäãéçéä êìäî :  

äãéçéä úà çúôðíééæëøîä íéàùåðä éðù úà ïáìì ïåéñéðå úéããä äéøôäá .  

úéðåòáö äðéìèñìô åìá÷é úåæëøîä ,)óéñåäì ïúéð :÷áãå íééøôñî ïåúéò éôã .(åìà íéøîåç úøæòá ,

ä êøò úà åàèáé úåæëøîä" äééùò–äöåçä  "äå" êåðéç–äîéðô  " éðù úééðá éãé ìò ïäéðéò úåàø éôì

íéìãåî .  

úåæëøîä ìù äîéùîä : øåöéì"êåðéç "å"äéùò " óã éöç ìò ãçà ìëA4.  

íìåë éðôá øáñäå íéîâãä úâöäì ùâôð äìù íâãä úà øåöéú úçà ìëù øçàì.  

ò"åæ äìòôä é , íéàùåðäî ãçà ìë ìù íééæëøî íéëøòå úåãå÷ð ïîöòì åããçé úåæëøîä) òãé ñéñá ìò

íã÷åî.(  

  

ïëî øçàì ,è÷éìôðå÷á úòâì éãë ,ä íéëøòä ìù äãéîòáéðùä ìåî ãçà , ïéùåãé÷á àøîâä ãåîéìá êéùîð

"ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú? "–úåçðî úåìàù íò úåøå÷î óã ú÷åìç  . ìù úåúåøáçá äãéîì5-7 úå÷ã 

ò óãä ìò øáòîå"äçðîä é) . çôñð1(  

éùòîä ãöá úòâì äñðð æàå:  

ì úåæëøîä úà íé÷ìçî-4úåöåá÷ .  

äîìéã úìá÷î äöåá÷ ìë .ìéã ïðéä úåîìéãä êåðéç ïéáù è÷éìôðå÷ä úà úåããçî øùà úåéè÷øô úåî

äééùòì.  

äìáé÷ù äîìéãä ìò øö÷ ïåéã úëøåò äöåá÷ ìë .ñî øçàì ' äâéöî äöåá÷ ìë äáù äàéìîá íéùâôð úå÷ã

äìáé÷ù äîìéãä úà ,úåð÷ñîä úàå äáéùçä êéìäú úà) . çôñð2(  

äãéçéä ìù äîåëéñì:  

îî åðîòèå àùåðä úà äãéçéä êìäîá åðçúôåð . úåâéäðîë åðãé÷ôú–úåæëøî  , øøáìå ãåîìì êéùîäì

åðëéðçì úàæ øéáòäìå.  
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 çôñð1 : úåøå÷î óã'ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú '  

  

  

  

  

  

  

• äééùòä àéä äøèîäå ãåîìúä àåä éòöîàä àøîâä úð÷ñîì íàä ? ãåîìúäù úøîåà àøîâä äîì ïë íà

äøèîì éòöîà ÷ø àåä íà ìåãâ? 

• î ãåîìú íðîåàääùòî éãéì àéá? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• øäîä éô ìò äùòîì ãåîìúä ïá ñçéä äî"ì? 

äìòîì àøîâäî äàøðù åîë äøèîå éòöîà ìù ñçé ìò øáåãî ïéãò íàä ? 

éèøåàéú ãåîéì ìò íâ åà à÷ååã íééùòî íéøáã ìù ãåîéì ìò øáåãî íàä? 

  

  

  

  

  

  

  

•  

  

øúåé ìåãâ äî åæä àøîâä éô ìò ,äùòîä åà ãåîéìä ?ìãáää äîúáúåë àøîâäù ãåîéìä éâåñ ïéá ? 

äìòîì àøîâì åæä àøîâä ïéá ñçéä äî ?úå÷ìåç ïä íàä ? 

  

  , וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד
  ?  תלמוד גדול או מעשה גדול–נשאלה שאילה זו בפניהם 

  ; מעשה גדול: נענה רבי טרפון ואמר
  ; תלמוד גדול: יבא ואמרנענה רבי עק

                                      .שהתלמוד מביא לידי מעשה, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול
  )בבלי קידושין דף מ עמוד ב(
 

 כי שמבינים כמו הפירוש ואין, מעשה לידי שמביא תורה תלמוד גדול) ע״ב קידושין מ׳(אמרו  כבר...
 גדול אין כך בשביל כי ,וזה אינו ,התורה שלמד ידי על התורה לקיים אח״כ תורה ידע לומד כאשר

  . התורה
 )סיבה(עילה  היא שהתורה ומפני... לפועל המעשים שיצאו פועלת היא התורה כי הפירוש הוא אבל

 כי מעשה לידי שמביא תורה גדול תלמוד אמר כך בשביל שאמרנו כמו המצוות ופועל למעשה
  ). התוצאה(גדול מאשר הוא עלול  )הסיבה(העילה  כי וידוע, פועלת היא עילה התורה

 אמר אצלו ולכך שהוא במה פועל הוא דבר כל כי ואצלו היא עמו התורה כאשר לומר שייך זה ודבר
 בפיך אליך שהיא קרוב התורה כאשר כי, לעשותו בפיך ובלבבך אליך הדבר מאוד קרוב כי הכתוב
 בפעל התורה נעשית שתהיה גורם זה דבר בלבבך כן גם היא תמיד ולכך תמיד עליה חוזר שאתה

 כאן האדם אין םע התורה שאין התורה מן נתרחקו  וכאשר.חכמים דברי למעלה שפירשנו כמו
  )'נתיב התורה פרק ה, נתיבות עולם, ל"מהר          (...      בדורנו נראה שהוא כמו המצות מעשה

 

' תי הולך אחרי רהיי(יוחנן למשאל שמעתא ' אמר רבה בר בר חנה הוה אזילנא בהדיה דר
  )יוחנן לשאול אותו שאלות

ואחר כך אמר לנו שמעלת קיום כל התורה (והדר אמר לן אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינן ...
  )קטנה ממעלת לימוד כל התורה

 ומכך נראה שהקיום -( !  גדול תלמוד תורה שהתלמוד מביא לידי מעשה)והרי נאמר(והאמר מר 
  ) שהרי הלימוד הוא בשביל הקיום,גדול עוד יותר מהלימוד

כלומר המעשה עדיף . כאן ללמוד וכאן ללמד אחרים, לא קשה(הא למיגמר הא לאגמורי , לא קשיא
)                                                           הלימוד גדול יותר, אך אם הלימוד הוא על מנת ללמד אחרים, על הלימוד אם הלימוד הוא לעצמו

 )בבלי בבא קמא דף יז עמוד א(
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 çôñð2 :úåîìéãä  

        

 äîìéã äîìéã äîìéã äîìéã1111 : : : :        

ùãç óéðñ çåúôì úðî ìò óñë ìù äìåãâ äîåøú äìáé÷ äòåðúä . êúéà õòééúäì ïåëðì åàø äòåðúá úæëøîë

ùãç óéðñ úî÷ä ïééðòá .êúòã äî ?à çåúéô øéòì úëìì íàä ñåã áåùéì úëìì àîù åà ä÷åöî úðåëù å

íù óéðñä úà íé÷äìå øòåð úòåðú íåù åá ïéà ãåòù?  

  

 äîìéã äîìéã äîìéã äîìéã2222::::        

øéòá úåîøúäì êìù óéðñä úà çåìùì êîî íéù÷áîù íéðåôìè äáøä úìá÷î úà óéðñ ìù úæëøî øåúá .

úåîøúä ìò úìá÷î úàù éùéìùä ïåôìèä øáë äæ ùãåçä ,àöé úîàáå úéðòð íéøçàä íééðùì äîøúäì íú

øéòá .óéðñá úéôéë úåìéòô àáä òåáùá úåùòì íúððëú, ïëúé äîøúää úà úç÷åì úà íàù úòãåé úà ìáà

ìòåôì àöú àì úåìéòôäù ãåàî .éùòú äî?!  

        

 äîìéã äîìéã äîìéã äîìéã3333::::        

à àéøáç ìù óéðñä éëéðç ïéá óåúéù äëéøöîä úéëøò úåìéòô úåùòì íéöåø êìù óéðñäî íéîéùâîä ' ïéáì

éðåãòåîäî íéëéðçäú . óéðñì íéëéðçä úà àéáäì íéù÷áî íéîéùâîä)øáç íäù äòéãéá' àìå íéòøôåî ä

íééúã íìåë .(úåìéòôì íúåà àéáäì ïåëð íàä? ! ìù úåîéîúä úà øéàùäì íéëéøö åðçðà äæë ìéâáù åà

íòä ììëì åàöéù øúåé øçåàî ìéâá ÷øå åðìù íéëéðçä?  

        

 äîìéã äîìéã äîìéã äîìéã4444::::        

áø÷úî ïéáø ÷çöé çöøì ïåøëéæä íåé .à òéãåî àåä åáù äðåëùä ìù éúøáçä æëøäî ïåôìè úçéù úìá÷î ú

äðåëùá éúãä øòåðì éðåìéçä øòåðä ïéá úåøáãéä íåé ìò êì ,óéðñäî íéâéöð äæ íåéì çåìùì êîî ù÷áîå .

éçìùú íàä ?ìéâ äæéàî?!  
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äééùòå êåðéç ìù äéøåèñäääééùòå êåðéç ìù äéøåèñäääééùòå êåðéç ìù äéøåèñäääééùòå êåðéç ìù äéøåèñää 
  

äãéçéä úåøèîäãéçéä úåøèîäãéçéä úåøèîäãéçéä úåøèî::::        

1. íéàùåðä øåøéá :êåðéç-äîéðô ,äééùò-ìò äöåçäàùåðá íéìåãâ íéùðà ìù úåòãì äôéùç éãé .  

2. àùåð ìëá åúòã úà øøáì ãçà ìëì úúì .  

3. è÷éìôðå÷ä úðáä-äöåçä  ,äîéðô?!  

  

 íéîéé÷ù äëøãää éúååö ïååâî ìò úåðòì úðî ìò úåðåéòø ìù õá÷î íëéðôá íéàéáî åðà úåø÷é úåæëøî

íéôéðñá .ä úøáòäì íééèðååìøä íéòöîàä úà øåçáì úæëøîë êééìòäìòî úåîåùøä úåøèî.  

  

äãéçéä êìäîäãéçéä êìäîäãéçéä êìäîäãéçéä êìäî::::        

  

1 .íéàùåðä øåøéáì :  

 äééùò åìéáùá äæ äîå êåðéç åìéáùá äæ äî äøéöé êøã òéáäì êéøö íéëéøãîäî ãçà ìë–ò øùôà " é

íéðåúéòî íéîéàúî íéòè÷ úøéæâ éãé ìò åà äðéìèñìô.  

åîöò êéøãîä éãé ìò è÷éìôðå÷ä ìù ãö ìë ìù øåøéá äùòð êë.  

  

 íéàéáî2äééùò ìò ãçàå êåðéç ìò ãçà íéøîàî .  

-è÷éìôðå÷ä ìù ãö ìëá ïééðòä äî øåøéáì .  

  

äîìéãä øåøéáì:  

1 .êìù óéðñì íéøåù÷ù íééè÷øô íéø÷î ìò ïåéã íéçúåô . ìåî êåðéçì úåøåù÷ù úåéììë úåîìéã íéàéáî åà

 äéùò)úåæëøîì äãéçé ïééò.(  

2 .íéìåâéò éðù íéàéáî ,å äééùò áåúë ãçà ìòêåðéç ãçà ìò , ñçéä ìù ìãåî øåöéì íéëéøö íéëéøãîäå

 íúðáä éô ìò äéùòì êåðéç ïéá)éðùä êåúá ãçà ,éðùä éì ãçà ,åëå éðùá òâåð ãçà'(  

3 .íéòáö éðùá äðéìèñìô éùåâ éðù ãçà ìëì íéàéáî , ãçà–êåðéç  , ãçà– äî øåöéì êéøö íäå äééùò 

íäéðéá ñçéä.  

4 .áù øéö äôöøä ìò íéçéðîäééùò éðùä ãöáå êåðéç áåúë ãçà ãö . íå÷îä ìò åäùî çéðäì êéøö ãçà ìë

åéìà øáçúî éëä àåäù øéöá) . çôñð1(  

5 .øáçúî øúåé àåä äîì øçåá ãçà ìëå êåðéçå äééùò ìò íéìåãâ íéùðà ìù úåøéîà äáøä íéàéáî .– ìò 

çà íéùðà ìù úåáùçîì óùçéäì úåøùôàä úà êéøãîì íéðúåð åðà äæ éãéäøéçá úìåëéå íéø .  

  

 íåëéñ–äãéòå ùé äæ ìéáùá !! 
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 çôñð1:  

  

  

  

  

  

 çôñð2:  

äééùòå êåðéç àùåðá úåøéîàäééùòå êåðéç àùåðá úåøéîàäééùòå êåðéç àùåðá úåøéîàäééùòå êåðéç àùåðá úåøéîà::::        

""""øàùðù äî àåä êåðéçäøàùðù äî àåä êåðéçäøàùðù äî àåä êåðéçäøàùðù äî àåä êåðéçä , , , ,øôñä úéáá åðãîìù íéøáãä ìë úà íéçëåù øùàëøôñä úéáá åðãîìù íéøáãä ìë úà íéçëåù øùàëøôñä úéáá åðãîìù íéøáãä ìë úà íéçëåù øùàëøôñä úéáá åðãîìù íéøáãä ìë úà íéçëåù øùàë ". ". ". ".)ïééèùðééà èøáìà(  

""""íçìä øçàìíçìä øçàìíçìä øçàìíçìä øçàì , , , ,äîåàä êøåö àåä êåðéçääîåàä êøåö àåä êåðéçääîåàä êøåö àåä êåðéçääîåàä êøåö àåä êåðéçä ". ". ". ".)æ'æøå 'æ'ïåèðã ÷à ,úéúôøöä äëôäîä éâéäðîî(  

êåðéçä ïå÷éú åòîùî íìåòä ïå÷éúêåðéçä ïå÷éú åòîùî íìåòä ïå÷éúêåðéçä ïå÷éú åòîùî íìåòä ïå÷éúêåðéçä ïå÷éú åòîùî íìåòä ïå÷éú".".".".) öøå÷ ùåðàé'÷à(        

""""åéìò ïååëî àåäù éîáå åéãéá åúåà ÷éæçîù éîá äéåìú åúòôùäù ÷ùð àåä êåðéçåéìò ïååëî àåäù éîáå åéãéá åúåà ÷éæçîù éîá äéåìú åúòôùäù ÷ùð àåä êåðéçåéìò ïååëî àåäù éîáå åéãéá åúåà ÷éæçîù éîá äéåìú åúòôùäù ÷ùð àåä êåðéçåéìò ïååëî àåäù éîáå åéãéá åúåà ÷éæçîù éîá äéåìú åúòôùäù ÷ùð àåä êåðéç.".".".") ïéìàèñ óñåé(        

""""åéùòî éôì åúåà ïéðã êëéôìåéùòî éôì åúåà ïéðã êëéôìåéùòî éôì åúåà ïéðã êëéôìåéùòî éôì åúåà ïéðã êëéôì : : : :äáåè äùò íàäáåè äùò íàäáåè äùò íàäáåè äùò íà , , , ,åì ïéáéèîåì ïéáéèîåì ïéáéèîåì ïéáéèî ; ; ; ;äòø äùò íàåäòø äùò íàåäòø äùò íàåäòø äùò íàå , , , ,åì ïéòéøîåì ïéòéøîåì ïéòéøîåì ïéòéøî . . . . øîåà àéáðäù àåä øîåà àéáðäù àåä øîåà àéáðäù àåä øîåà àéáðäù àåä

))))è à éëàìîè à éëàìîè à éëàìîè à éëàìî ( ( ( (''''úàæ äúéä íëãéîúàæ äúéä íëãéîúàæ äúéä íëãéîúàæ äúéä íëãéî'''' " " " ")áîø"í ,ô äáåùú úåëìä äøåú äðùî"ã äëìä ä(  

""""åðùì øùôà êåðéçä êøã ÷øåðùì øùôà êåðéçä êøã ÷øåðùì øùôà êåðéçä êøã ÷øåðùì øùôà êåðéçä êøã ÷øøúåé áåèì íìåòä úà úøúåé áåèì íìåòä úà úøúåé áåèì íìåòä úà úøúåé áåèì íìåòä úà ú ." ." ." .")åðàé'àöøå÷ ù'÷(  

""""àîâåã íäì ùîùì àéä íãà éðá ãîìì äáåè éëä êøãäàîâåã íäì ùîùì àéä íãà éðá ãîìì äáåè éëä êøãäàîâåã íäì ùîùì àéä íãà éðá ãîìì äáåè éëä êøãäàîâåã íäì ùîùì àéä íãà éðá ãîìì äáåè éëä êøãä ". ". ". ".)ïééèùðùééà èøáìà(        

""""ãîåò íìåòä íéøáã äùåìù ìòãîåò íìåòä íéøáã äùåìù ìòãîåò íìåòä íéøáã äùåìù ìòãîåò íìåòä íéøáã äùåìù ìò : : : :äøåúä ìòäøåúä ìòäøåúä ìòäøåúä ìò , , , ,íéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä ìòíéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä ìòíéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä ìòíéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä ìò " " " ")à úåáà ,á(        

""""ø ùøãø ùøãø ùøãø ùøã ' ' ' 'éàìîùéàìîùéàìîùéàìîù : : : :íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåúíéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåúíéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåúíéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåú . . . .éîâ äúìéçúéîâ äúìéçúéîâ äúìéçúéîâ äúìéçú áéúëã íéãñç úåì áéúëã íéãñç úåì áéúëã íéãñç úåì áéúëã íéãñç úåì'''' ùòéå ùòéå ùòéå ùòéå

ääää ' ' ' 'íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íéäìàíùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íéäìàíùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íéäìàíùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íéäìà ,' ,' ,' ,' áéúëã íéãñç úåìéîâ äôåñå áéúëã íéãñç úåìéîâ äôåñå áéúëã íéãñç úåìéîâ äôåñå áéúëã íéãñç úåìéîâ äôåñå''''àéâá åúåà øåá÷éåàéâá åúåà øåá÷éåàéâá åúåà øåá÷éåàéâá åúåà øåá÷éå'''' " " " ") éìáá

é óã äèåñ"à ãåîò ã(        

"""" íéîéì âàåãä íéîéì âàåãä íéîéì âàåãä íéîéì âàåãä----íéèéç òøåæ íéèéç òøåæ íéèéç òøåæ íéèéç òøåæ  , , , , íéðùì âàåãä íéðùì âàåãä íéðùì âàåãä íéðùì âàåãä----íéöò òèåð íéöò òèåð íéöò òèåð íéöò òèåð  , , , , úåøåãì âàåãä úåøåãì âàåãä úåøåãì âàåãä úåøåãì âàåãä----íéùðà êðçî íéùðà êðçî íéùðà êðçî íéùðà êðçî  ". ". ". ".)öøå÷ ùåðàé'÷à(        

""""úà øéùëäì àéä êåðéçä úøèîúà øéùëäì àéä êåðéçä úøèîúà øéùëäì àéä êåðéçä úøèîúà øéùëäì àéä êåðéçä úøèîúð÷åúîä åúøåöì íãàä úð÷åúîä åúøåöì íãàä úð÷åúîä åúøåöì íãàä úð÷åúîä åúøåöì íãàä  , , , ,øùéå áåè úåùòì àéä äáù úéæëøîä äãå÷ðäùøùéå áåè úåùòì àéä äáù úéæëøîä äãå÷ðäùøùéå áåè úåùòì àéä äáù úéæëøîä äãå÷ðäùøùéå áåè úåùòì àéä äáù úéæëøîä äãå÷ðäù " " " "

)éàøä úåøâà"÷å÷ ä(      

""""ìâìâ øñçìâìâ øñçìâìâ øñçìâìâ øñç ? ? ? ?----ìâìâä éðà ìâìâä éðà ìâìâä éðà ìâìâä éðà  . . . .øîñî íéøñçøîñî íéøñçøîñî íéøñçøîñî íéøñç , , , ,âøåáâøåáâøåáâøåá , , , ,äôåðú ìâìâäôåðú ìâìâäôåðú ìâìâäôåðú ìâìâ ? ? ? ?éúåà åç÷éúåà åç÷éúåà åç÷éúåà åç÷ . . . .äîãà øåôçì êéøöäîãà øåôçì êéøöäîãà øåôçì êéøöäîãà øåôçì êéøö ? ? ? ? éðà éðà éðà éðà        

øôåçøôåçøôåçøôåç . . . .úåøéì êéøöúåøéì êéøöúåøéì êéøöúåøéì êéøö ? ? ? ?ìééç éðàìééç éðàìééç éðàìééç éðà . . . .äøèùîäøèùîäøèùîäøèùî ? ? ? ?àôåøàôåøàôåøàôåø ? ? ? ?ïéã éëøåòïéã éëøåòïéã éëøåòïéã éëøåò ? ? ? ?íéøåîíéøåîíéøåîíéøåî ? ? ? ?íéî éáàåùíéî éáàåùíéî éáàåùíéî éáàåù ? ? ? ?äù÷ááäù÷ááäù÷ááäù÷áá , , , ,úà äùåò éðàúà äùåò éðàúà äùåò éðàúà äùåò éðàìëä ìëä ìëä ìëä  . . . .

óåöøô éì ïéàóåöøô éì ïéàóåöøô éì ïéàóåöøô éì ïéà , , , ,äéâåìåëéñô ïéàäéâåìåëéñô ïéàäéâåìåëéñô ïéàäéâåìåëéñô ïéà , , , ,úåùâø ïéàúåùâø ïéàúåùâø ïéàúåùâø ïéà , , , ,íù åìéôà éì ïéàíù åìéôà éì ïéàíù åìéôà éì ïéàíù åìéôà éì ïéà : : : :éðàéðàéðàéðà----úåøéù ìù äøåäèä äàéãéàä úåøéù ìù äøåäèä äàéãéàä úåøéù ìù äøåäèä äàéãéàä úåøéù ìù äøåäèä äàéãéàä  , , , ,ìëì ïëåîìëì ïëåîìëì ïëåîìëì ïëåî , , , ,

øáã íåùá øåù÷ éððéàøáã íåùá øåù÷ éððéàøáã íåùá øåù÷ éððéàøáã íåùá øåù÷ éððéà ; ; ; ;ãçà éååéö ÷ø òãåé éðàãçà éååéö ÷ø òãåé éðàãçà éååéö ÷ø òãåé éðàãçà éååéö ÷ø òãåé éðà : : : :úåðáìúåðáìúåðáìúåðáì " " " ")øåãìôîåøè óñåé(  

10    9    8   7    6    5    4    3    2    1 
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äàäàäàäà , , , ,áåùçì íéëéøöáåùçì íéëéøöáåùçì íéëéøöáåùçì íéëéøö????        

áåùçì íéøöåòáåùçì íéøöåòáåùçì íéøöåòáåùçì íéøöåò        

äøèîä:  

 áåùçìå äøéöò úåùòì êéøö íòô éãîù ïéáé êéðçäìâøää çåëî úåéçì àìå.  

  

äìåòôä êìäî:  

íäéðùì óúåùîä äî ìåàùìå úåñðì øùôà íäéøçàìù íé÷çùî éðù íúéà íé÷çùî äìéçúá:  

 #úéùåðà ä÷îã.  

)áåè éëä åúåà úåùòì êéà áåùçì êéøö äúà íééçá ãòö äùåò äúàù éðôì.(  

  

 #íéáúåë óåñä éðôì úéùéìùä äîéùîáùë úåîéùî àìî íò óã" :òì íëéìò ÷ø úåù4úåîéùîäî ."  

 äëëå êéàå úåùòì êéøö ÷åéãá äî úåàøì éìá íéùåò øùéå äîéùî íéìá÷î åðçðà íééçá íéîòô äáøä

íéñôñôî íéîòô äáøäå áåè éëä äæ úà íéùåò àì åðçðà.  

  

ïåéãä áìùì íéòéâî æàå:  

  #øåôéë íåé ïéá óúåùîä äî ,úáù ,äãéòåå úãìåîåé? ! ìù íéîé íä äìàä íéîéä ìëùôð ïåáùç , íäáù

íéãîåò åðçðà äôéà íéáùåçå íéøöåò åðçðà ,êéàå íã÷úäì øùôà ïàì.  

 ïåéã íúéà íéçúåô æàå)åìù äîøä éôì ìéâ ìë (åìàä íéîéá áåùçìå øåöòì íéëéøö åðçðà äîì?  

  

 # ìò øö÷ òè÷'õø äúà ïàì') . çôñð1(  

  

 # äãéòå–øáñäå íåëéñ   

çå úøöåò äòåðúä åáù ïîæä äæ äãéòåíåéä àéä äôéà úáùå , éëä äéäé êøã äæéàáå íã÷úäì äöåø àéä ïàì

äøèîì òéâäì ïåëðå áåè .áåùçìå øåöòì åðìù úåðîãæää àéä äãéòåä , àìà äéöøðàä çåëî êéùîäì àì

úòã ìå÷éùå äáéùç êåúî íéøáã úåùòì , éìá÷î éãé ìò ÷ø àìå äìåë äòåðúä éãé ìò äùòðù øåøéá êåú

äøâùá úåèìçää .  

  

#ö'øôå-  

"íäéìâøäá íé÷áãä åìà ìù íäéúåàéâù ìò øåæçú ìà." 
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øòåð ìù çåëøòåð ìù çåëøòåð ìù çåëøòåð ìù çåë        

äãéçéä úøèî :åáéáñ äøå÷ù äî ìò òéôùäìå åééçî íé÷ìç áöòì åçåëá ùéù ïéáé êéðçä.  

  

äãéçéä äðáî : 

• òâøëù äãáåòä úà íéëéðçì ùéçîäì ,íäìù íééçä ìò äèéìù íäì ïéàå èòîëù äîãð äøåàëì ,

åî ìëäùäìòîìî áúë. 

•  úåàø éôì íäééç úà áöòìå úåðùìå øåçáì çåëä úà íäì ùé íäáù úåîå÷îå íéáöî ùéù úåàøäì

 íäéðéò–íééç íä äáù äáéáñìå íäìù íééçì úåéèðååìø úåàîâåã úúì . 

•  ïàìå äùåò àåä äî èéìçäì øòåðä ìù åîå÷î äæù êë ìòå äìù úåòîùîä ìòå äãéòåä ìò øôñì

íã÷úî àåä. 

• î äáéùçúôúåù :úåðùìå òéôùäì úìåëé åðì ùé óéðñáù ÷ôñ ïéà . åðì éúåòîùî äî ãçéá íéáùåç

åúåà åðîöò ìò íéç÷åìå úåðùì. 

  

êìäî:  

1 . åì ïéà íäáù íåéá íéúîöä úà ùéâãäìå êéðç ìù åééçá òöåîîî íåé ìù äâöä åà øåôéñ éãé ìò íéâãð

 åééçá äøå÷ù äî ìò äòôùä êë ìë) úà úåðîñî úåéáëåëäíéúîöä :( 

 åéðéò úåàø éô ìò åúåà í÷îéå åìù íùä íò ÷úô ìá÷é êéðç ìë úîåö ìëá–' äòôùä ùé ' åà'äòôùä ïéà'. 

  

ø÷åáá éöçå òáù äòùá ìöìö øøåòî ïåòùä .äëéîùä úà åéìòî ãéøåîå äðéù éøå÷ óåôà øøåòúî éñåé .*

íéãé ìåèéìå íééðéù çöçöì í÷ àåä .* .* .* .*  

ì òáø äòùá úéáäî àöåé éñåéíéãåîéìä íåé úàø÷ì úåøáçîå íéøôñ úåøùò åèå÷ìéáùë äðåîù .* ììâá

 øáë àåäù éøçà åúìã ìò ÷åôãì éùå÷á ÷éôñäå ñåáåèåàä ìà êøãä ìë õø àåä úøçåàî øáë äúéä äòùäù

òåñéì ìéçúä . ìò íéðáöòúîå äãåáòì íéøäîîù íéùðàá àìîä óåôöä øáòîá ãîò àåä óùðúîå íùðúî

÷øá éðá ìù íé÷÷ôä.    

øäî íòæð èáî óèåçå äìéôúä òöîàá øôñä úéáì òéâî éñåé"ïéìéôú çéðî àåäù éãë êåú åìù î * øäîîå

ïæçä ìù áö÷ä úà ÷éáãäì éãë .  

 øáë ïðåëúî àåä åéìàù úéöçîä ìù øîåçä ìò íëñîä ïçáîì ùâéð éñåéå ïåùàø øåòéù ìéçúî òùú äòùá

òåáù .*äù÷ ùîî ïçáîä *áæëåàî åðîî àöåé éñåéåúåù÷  .  

áøòá ùîç äòùá óåñ óåñå åèéàì íã÷úî íéãåîéìä íåé *éùôåçì àöåé àåä . äúéáä ñåáåèåàì øäîî àåä

åúåà ñôñôîå .*áåù .ìåîúà åîë èøñ åúåà . àéöåäì çëù àåäù äæ ìò àîàî úå÷òö óèåçå äúéáä òéâî àåä

ìáæä úà .ìáæä úà àéöåî àåä *à íò ÷çùéù åðîî úù÷áî àîà øæåç àåäùëå éë øöçá ìñøåãë ïè÷ä åéç

ãçéá å÷çéù àì íä ïîæ ïåîäå åì íîòùî .øöçì äöåçä àöåé éñåé ÷ùç øñåçá * éìá ïè÷ä åéçà úà ñéáîå

õîàî . äùåìùå ïéëäì úéá éøåòéù íé åì ùéù åì äøéëæî àîàå áøòá òáù øáë äòùä íéîééñî íäùë

íéáåø÷ä íééîåéá íéðçáî .*÷ùç øñåçá ,áåù , ãéì áùåé àåäøîåçä ìò øåæçì ìéçúîå ïçìåùä .* øáë äòùä

éöç ÷ø úåùòì ÷éôñä àåäå éöçå òùú , ïåùéì êìé àåäù éàãëå ø÷åáä íå÷ì äù÷ åì äéäù øîåà àáà ìáà

íã÷åî .øùòá *ñàáî íåé ãåò éøçà ïåùéì êìåä éñåé .øçî úåàøúäì .  
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ëé äáøä êë ìë ïéà äæ ìéâá íéãìéìù äàøðù êë ìò øáãð øåôéñä éøçà íäééç ìò äòôùä úìå– íééçä áåø 

äìòîìî íéáúëåî íäìù ,øôñä úéá éãé ìò åà íéøåää éãé ìò .úåùòì äî äøéçá êë ìë íäì ïéà , äîá

÷ñòúäì ,åëå ãåîìì äî' . 

  

  

2 . éñåé ìò øåôéñ øôñð)øçà (øúåé úéáåéç äøåöá.  

éôùäì úåøùôà åì ùéù êë ìòå äøéçá éñåéì äúéä íäáù íéúîö ìò ãåîòðåééç åàøéù êéà ìò ò.  

  

" ùãç íåé úàø÷ì äðéù úåòù äøæò íéúù øçàì äèéîäî ÷ðæî éñåéå ø÷åáá òáù äòùá ìöìö øøåòî ïåòùä

çîùå .íéãé ìåèéìå íééðéù çöçöì í÷ àåä ,õéååãðñ óèåç 'åëøãì àöåéå øø÷îäî . . . .  

úå÷ñôäì äàéø÷ øôñå ìñøåãë éñåé ìù åèå÷ìéá ,éàùä àåä íéøôñäå úåøáçîä úà ìåîúàî øáë åìù àúá ø

 ïåøçàä éùôåç øåòéùá åìù úéáä éøåòéù úà øáë íééñù éøçà)äãéì úùôåçá äìéö äøåîä .( äìåò àåä

åéìò äáéáçä äðåøçàä äøåùá áùééúîå ñåáåèåàä ìò úçðá , åãéìù íéãîçðä íéùðàì áåè ø÷åá øîåà

øáòù òåáù çúôðù ùãçä ùéáëä úåëæá úå÷ã ùîç êåú òéâîå  .  

éñåéäìéôúä úìéçú éðôì úå÷ã øùò øôñä úéáì òéâî  .ïéìéôú çéðî àåä , úå÷áãá ììôúîå úåðáø÷ øîåà

ïæçä íò ãçé .øì ãé õçåì àåä"ø÷åá úçåøàì ïîæá òéâîå åìù î.  

 ïðåëúî àåä åéìàù úéöçîä ìù øîåçä ìò íëñîä ïçáîì ùâéð éñåéå ïåùàøä øåòéùä ìéçúî òùú äòùá

òåáù øáë .äù÷ ùîî ïçáîääéåôöä åúçìöä ìò ÷åôéñá åðîî àöåé éñåé úàæ úåøîìå  .  

äçîùá íã÷úî íéãåîéìä íåé ,úéáä ïååéëì àöåé àåä áøòá ùîç äòùáå . äúéáä ñåáåèåàì øäîî àåä

åúåà ÷éôñîå .áåù .ìåîúà åîë ÷åéãá .åéúåãâ ìò øáë äìòù ìáæä úà ãéøåäì áãðúîå äúéáä òéâî àåä .

åàù äòéöî àîà øæåç àåäùë å÷çéù àì íä ïîæ ïåîäå åì íîòùî éë øöçá ìñøåãë ïè÷ä åéçà íò ÷çùé éì

ãçéá .çöðì åéçàì ïúåðå øöçì àöåé éñåé . åì ùé íà úìàåù àîàå áøòá òáù øáë äòùä íéîééñî íäùë

íäéìà ïðåëúäì íéðçáî åà ïéëäì úéá éøåòéù . áåèä åøáç éðã úà ø÷áì àöåéå àìù äçîùá äðåò éñåé

øáë äìåçùíéøéæç úòôùá íéîé äùåìù  . øîåçä úà íéìùäì ãçé íéáùåé íäå åúàø÷ì çîù ãåàî éðã

äúéëá íåéä åãîìù .úéáøò ììôúäì øöåò éñåé äúéáä êøãá ,äúéáä òéâî àåä éöçå òùú äòùáå . úçåøà

 íã÷åî ïåùéì êìåäå úéá éøåòéùá äðè÷ä åúåçàì øæåò àåä äéøçàìå åì äëçî äçôùîä ìë íò äîç áøò

àìôðå ùãç íåé úàø÷ì .øçî úåàøúäì .  

  

øúåé áåè úåàøéäì éðùä éñåé ìù åîåéì åîøâù íéøáãä ìò òéáöðå íéøåôéñä éðù ïéá ãåâéðä úà èéìáð :

åìåë íåéä ìò äáåèì òéôùä êëáå áåèá øçá àåä äøéçá åì äúéä íäá úåîå÷îáù äãáåòä , íé÷ìçä ìò íâ

êë ìë äèéìù åì ïéà íäéìòù íåéá .êåúî ìò òéôùäìå áöòì íéëéðçë åðìù çåëä ìò øáãì òéâð êë 

 íééç åðà äáù äáéáñä–óéðñä .  

  

3 . àåä ïàìå äùåò àåä äî èéìçäì øòåðä ìù åîå÷î äæù êë ìòå äìù úåòîùîä ìòå äãéòåä ìò øôñì

íã÷úî ,ã÷îúð äîáå êìð ïàìå äéäé äî òåá÷ì øòåðä ìù åîå÷î .ëá íâ àåä øòåð úòåðú ìù äãåçéé ê
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òáå÷ä àåä øòåðäù ,íéãøùîá äìòîì íù éà íéáùåéù íéøâåáîä àì ,çèùä úà éçù øòåðä àìà . àåä

åëøã úà áöòî , àöîð àåä ïäáù úåøçà úåøâñîá åîë àìù–äçôùî  ,øôñ úéá . 

  

4 .úôúåùî äáéùçúôúåùî äáéùçúôúåùî äáéùçúôúåùî äáéùç : åðéðéò úåàø éô ìò äáéáñ øåöéìå úåðùìå òéôùäì úìåëé åðì ùé óéðñáù ÷ôñ ïéà

)á ïáåîëóéðñä øàù íò íåàéú .(.. ìò äæ úà íéç÷åì åðçðà êéàå úåðùì åðì éúåòîùî äî ãçéá íéáùåç

åðîöò. 

  

íéøâåáîä úîåòì øòåðä ìù ãåçééä ìò øáãîù íåëéñì òè÷ , íéùâäìå úåðùì çåëá äîéîúä äðåîàä

äððéà éìåàå äúä÷ øáë íéøâåáî ìöàù úåîåìç:  

        

íéäíéäíéäíéä        

 ÷ôåà éøáù êåúî ÷ôåà éøáù êåúî ÷ôåà éøáù êåúî ÷ôåà éøáù êåúî / / / / áåð ïìéà áåð ïìéà áåð ïìéà áåð ïìéà        

 åðçðàíéä ìò úö÷ íëì øôñì íéöåø .ïáìä ìâãì ãòáî åúåà íéøéëî íúà , ãòáîå íåãàä ìâãì ãòáî

øåçùä ìâãì .åëåúî íéä úà íéøéëî àì íúà ìáà ,íéðôáî åúåà íéøéëî àì íúà.  

ìùîë íéä ìò íëì øôñì íéöåø åðçðàå :        

íé íä íúåììëá íééçäù ,óåç ùé øçà íé ìëì åîë äæä íéìå ,ì åîë äæä íéìå÷ôåà ùé øçà íé ìë , íãàä éðáå

÷ôåàä íúîâîå óåçä ìò íúìéçú ,àìô éøåøäæá øéàî ÷ôåàäå ,íéæîøî åéîñ÷ : æø éðà íãàä éðá éìà åàåá

íéæøä ,íéàìôä àìô éðà ,ïéîåé ÷éúòì äñëî.  

íéæéòî íðéà íãàä éðá ìáà .íéùâäì íéãçåôå úåîåìç íéîìåç íä .íéçëùð úåîåìçäù ãò , íééçäù éðôî

íäúåìåáøòî äôåöø ÷ôåàä ìà êøãäå íé  .  

óåçä ìòå ,íãàä éðá ïëùî , íúéáøî–íúéáøú  ,íéðô ìë ìò ,úåìåáøòî íù íâ ,÷áàå ìåç úåìåáøòî ,

÷ðçî úåìåáøòî ,÷áàî úåìåáøë ,ïîèåàå íééðéòì øãåç àåäå ,ïîúåñå.  

÷çùð ÷ôåàäå ÷ðçð ÷ôåàäå ,íåìçä åîë .ïåøúô åì ïéàù úåãìé íåìç ,ì ïéàùäîùâä å ,ïåéãô åì ïéàù.  

éðá åîéùâé éìåà ,óåçîãà íéøîåà ,íù òéâé àáä øåãä éìåà. 

íéãìé óåçä ìò íéãìåðå ,óåçä ìò íéãîåò íéãìéäå ,íøáòì àøå÷å õøå÷ ÷ôåàäå :éìà åàåá ,íéãìé ,éìà åçù ,

éãò åòéâä .äøî äøòâ úòîùð ãéî ìáà :úåøéäæ ,úåìåáøòî ,úåøéäæ ,äáø÷ äøòñ ,ô êë ìë éðá íéãçå

íúåòè úàåááî óåçîãà.  

íéãìéä úåìàùì íéáéùî íä êëå :÷ôåàä äà ,íòô åúåà åðéàø åðçðà íâ .äæë øáã ùé ?ïë ?ïåëð ? íúà

íéàåø ?à-ää !åëç ,åìãâú ,åçëùú íúà íâ ,åàøú àì øúåé ,ìéâ ìù äìàù ,ìéâøú ìù äìàù , äî ìù äìàù

äàåø ïéòäù ,íåìçä ?à-ää !óåçá íùâúî íåìçä ,òáåøî øèîá.  

íéìâì íéñðëð íä íäéðéò úà óåçä àîéñ íøèáù íéãìé íðùé ìáà ,÷åçø íéçåù íä .åàøú !íéòâåùî !

úåéøáä úå÷òæð ,íé÷ãåö åðçðà ãéîú ïë ìòå áåøä åðçðà ,äòáöä ìù äìàù , äàåø ïéòäù äî ìù äìàù- 

íé÷òåö íä øåçù ìâã ,úåìåáøòî ,íãçô úà úåìéìá íáëùî ìò íé÷òåö íä.   

íéìâä êåú ìà íéñðëðù íúåà ìáà ,íéîøæä êåúá ,íéæøä éæø úà íéãîåì íä úåìåáøòî êåúá ,òðëú íàù ,

 ïãáåàì íéëùåîä íéæòä úåçåëì ìèáúú–éçä óö÷ä ìà íéîøæ êå÷øæé  ,äìåöîì äìåöîîå , øùåë øôúùî
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äøéúçä ,äîéùðä øùåë ,äîùðä õîåà ,÷ôåàä éìàå ,ãéîú ,÷ôåàä éìà ,äîâîä úëùîð,áåøöé íéä çìîå  ,

óåèùéå ,íéôåçä úòååæî ä÷ðéå ,íéáåøä àåîéñî ,ïåáåùé úåîåìçäå ,ïåìãâé ,ïåîöòúé ,ïåîùâúé.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הגולן רמת לי בדרכשר המדבית  אתבתי שנה ממש באלו שעות עז11לפני ,תשרי '  זעי יום רביהיום
  .חבר וידיד נפש, חברותא, ד " היהועימי אבנר יונ

  . של היום הקדוש פרצה המלחמהבעיצומו
 ספר צילם מה לי אבנר תמונה אותנתן הישיבה את שעות ספורות לפני שעזבנו,  לא חזראבנר

י יחדיו על גבי שרות מבצע, שם עשינו, בנון המערכת בלגדר בתמונה אני רץ רץ לאורך, חודשים קודם
  : כתב הקדשהמונההת

   פעם עצורמדי, יעקב
 "?םלאן אני רץ בעצ ": בתמונה ושאל את עצמךהסתכל

  -אבנר                                 -
 

  . הנכונהבפרספקטיבה  יש ומילים מתקבלות מלוא היקפן ועומקן ועוצמת משמעותן רק כחלוף הזמןלעיתים
  .זה צוואתו של אבנר העיקר –  יודע אניהיום

                                                                                                         
  ) יעקב פישרבהר(
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 äö÷ ìò äö÷ ìò äö÷ ìò äö÷ ìò
âìæîäâìæîäâìæîäâìæîä        
        

נספחים נספחים נספחים נספחים 
להעשרה להעשרה להעשרה להעשרה 
        בנושאבנושאבנושאבנושא
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\ãîçð ãìéäãîçð ãìéäãîçð ãìéäãîçð ãìéä , , , , ìáà ìáà ìáà ìáà / / / /êáøåà éøåàêáøåà éøåàêáøåà éøåàêáøåà éøåà        

äãå÷ð ,ñùú ïååùçøî" á) øáîáåð2001(  

  

ðùúðùúðùúðùú""""èèèè        

åâåãøá úéøùå éáà , íééúøåñîñåìô ,íéãìé äùåìùì íéøåä.  

à äúëá ãîåì ùùä ïá éçö íðá ' éúã éúëìîîä øôñä úéáá"íäåù éðáà) "éåãá íù(  

íéìùåøéá.  

  

úéøù úøôñî:  

íééúøåñî åðçðà ,íééúã åðçðàù øîåì øùôà íöòá .éðåìéç øôñ úéáì éçö úà çåìùì åðáùç , äáùçîá ìáà

äìéôú úö÷ òãé ãìéäù íéöåø åðçðà äééðù , úö÷äøåú ,íééúã íéãìé åîë êðåçî äéäéù.  

íééúã åðçðà íà ìàåù äúà ?éúã øéãâî äúà êéà àéä äìàùä .êéøöù äî ìëå úåøùëå úáù íéøîåù åðçðà ,

øáã ìë ìò íéãéô÷î àì ìáà .ììëá ,íéãøôñä åðìöà , øáã äæë ïéà"éúã àì" ,íéðéîàî éðá íéðéîàî åðìåë .

 äæ äôéë éìá íéîòôì êìåä éìòáù äæäçôùîá íìöà âäåð äëëù ììâá .äôéë íù àåä úñðë úéáá ìáà . éðà

åðîî äééúã øúåé åìéôà éðà ìáà íééñðëîá úëìåä .éúã øôñ úéáá ãîìé ãìéäù áåùç ùîî äæ éì . àì

áø äéäé àåä íà åìéôà éì úôëà .ù ìù øôñ úéáì åúåà çåìùì éúéöø àì ìáà"ñ ,éãî øúåé äæ éë . åðçðà

 íâ ãìéäù íéöåøúéìâðàå ïåáùç ãîìé ,íåéä ìë äøåú ÷ø àìå.  

áåè éì äùåò äæå ùîåç çúåôå øôñ úéáî øæåç éçö úà äàåø éðà .ãçà áåè ãìéì øáçúä åìéôà àåä ,÷éöéà ,

ãçéá íéãîåì íäå .äëë íéâäðúî åéä íéìåãâä åéçàå åúåçàù éàååìä . éîöòá éðà åìéôàù äæ ÷éçöîù äî

íéùì úéáá íéîòô äîë åì éúøîàáì íù àì àåä éë ùàøä ìò äôéë  .åì åðéð÷ úéöéö íâ . áøòá úáùá

ùåãé÷ íéùåò åðçðà ,éúã ùîî ùîî àåäù àáñä úà ø÷áì íéëìåä êë øçàå . äéäð ãåò åðìåë éìåà óåñá

íùä úøæòá íééúã ùîî.  

  

ùúùúùúùú""""ññññ        

ïøèù éøùå íåøáà ,íééúã ,íéãìé äòáøàì íéøåä.  

á äúéëá ãîåì òáùä ïá ÷éöéà íðá 'éáá éúã éúëìîîä éðøåúä øôñä ú"íòåð éðáà"  

íéìùåøéá.  

  

éøù úøôñî:  

 éèøô éöç øôñ úéáá åéùëò ãîåì åðìù ÷éöéà"íòåð éðáà "íéöåøî ãåàî åðçðàå . íéãìé íò ãîåì àåä

åäåîë ,åìù äîøá .á ãîì àåä äøáòù äðùá"íäåù éðáà" ,äæ àì äæù åðéàø ìáà .úéúãä äðéçáäî ø÷éòá .

íùì íéòéâî ,ìñéåèéáä ìò äçé ,éçøà éðéî ìë-íééúã éùå÷á íäù éçøô . úåòéâîù úåäîà äàåø úà

øôñ úéáì íééñðëîá ,ùàø éåñéë ìò úøáãî àì øáë éðàå.  

ñåîéð úö÷ ,íå÷îì ãåáë úö÷ .íéìåãâ íéðáø äæéà åðçðàù àì äæ , äúàå øôñ úéáì ãìé çìåù äúà ìáà

íééúã íéãìé íò ãîìé àåäù äöåø ,éî ìë íò àìåúáùá íäìù úéáá äøå÷ äî òãú êìù íéãìé éð . éìåà æà
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úáùá íéòñåð àì íä ,áìá íéðéîàîå ,íäìù íéçàä éî úòãåé éðà ìáà ,íéãéô÷î íä äîë ãòå . íâ äúà

ùàøä ìò äìàä íéãìéì úçðåî äôéëäù êéà äàåø ,íùî åàöé àì íéìåãâ íé÷éãöù ïéáî äúàå.  

úåîù ãéâäì äöåø àì ,úàæ úà éàøú ìáà ,äì íéàøå÷ éì äîãð úéøù ,äæä ãîçðä ãìéä ìù àîà ,éçö , äéäù

åðìù ÷éöéà ìù áåè øáç .ãîçð ãìéä ,éúã øôñ úéáì äçôùî àì åæ ìáà .ùãåçá íéì÷ù úåàî äîë íéîìùî ,

ìãáä äæéà ìáà :úåàøð úåøåîä êéà ,íéøáãî íéøåîä êéà . íäìù ò÷øäù íéãìé éðéî ìë ùåâôé àì ãìéä

éúã éùå÷á .éùëòé÷çöé íùá íéñ÷î ãìé íò ãîåì ÷éöéà ìùîì å ,ìãáää úà äàåø úàå . åúåàî íéãìé äìà

ò÷ø.  

íéáùçîáå èøåôñá ïééðòúî àì åðìù ÷éöéàù àìå . ìåî éãî øúåé òå÷ù àåäù åì éúøîà éîöòá éðà

äéæéååìèä .úáù äæ úáù ìáà ,úåøùë äæ úåøùë .ãåáëä ìë íò ,ãçà ìë ìá÷ì øùôà éà éúã øôñ úéáì .

íéðåéøèéø÷ úö÷ êéøö.  

  

ñùúñùúñùúñùú""""àààà        

æåòî äøùå íäøáà ,ãøç"íéì ,íéãìé äòáùì íéøåä.  

â äúëá ãîåì é÷çöé íðá ' éðøåúä øôñä úéáá"íùä íòåð "íéìùåøéá  

  

äøù úøôñî:  

î é÷çöé úà åðàöåä"íòåð éðáà " úà íùä úøæòá åðçúôå"íùä íòåð ."íéöåøî åðééä àìù àì , åðéöø ìáà

é ùéã÷é åðìù ïáäùäøåú ãåîéìì úåòù øúå .úçà äðùá íéìùäì øùôà ïåáùçäå úéìâðàä ìë úà , àåä íà

úåøâá úåùòì ãéúòá äöøé .äùåã÷ ìùå úåðéöø ìù äøéååà êåúî ãîìé é÷çöéù åðì áåùç .á"íòåð éðáà "

ãåîéìì íéøåù÷ àìù íéøáã éðéî ìëá íéòå÷ù ãåàî íéãìéä .èðøèðéàå äéæéååìè ùé íéúá äáøäá ,åðçðàå 

äæ ìëá ùåâôú åðìù ãìéä ìù äøåäèä ùôðäù íéöåø àì .äîã÷ ãâð åðçðàù àì , úòå ïîæ ùé øáã ìëì ìáà

õôç ìëì .úåòéðöá úåùåáì úåäîàäå äøåú éðá íä íéøåää ìë íâ åðìöà .áøòá ùîç ãò íéãîåì íä ,

äðùä úìéçúî äîìù úëñî øáë å÷éôñäå .íéøö÷ íééñðëîá íéëìåä àì íéãìéä íùä íòåðá úåöìåçáå 

òãú êìù úåîå÷î éðéî ìëî íéñôãä íò å÷éøè.  

úåîù ãéâäì äöåø àì ,úàæ úà éàøú ìáà ,äì íéàøå÷ éì äîãð éøù ,÷éöéà ìù àîà .ãîçð ãìéä , àåä ìáà

éðøåú øôñ úéá ìéáùá àì .äéæéååìè åàøå åáùé íä äúéáä åéìà êìä é÷çöéù íòô ìë .åðçðà ,ãåáëä ìë íò ,

â øúåé äîø íéöåøùãå÷ éãåîéìá ääåá .úéøáò íâ íéãîåì íéãìéä ,òáèå ïåáùç , éãåîéì ìò àåä ùâãä ìáà

ùãå÷ .ïëìå ,úåäåáâä úåéåìòä úåøîì ,íéøáç ãåò íò ãçé åðçúô ,íéðáøä úëøááå , úà"íùä íòåð ." êåøáå

íéöåøî åðçðà íùä .ìëä äååù äéæåòî ÷çöé íò äøåú ãîåì åðìù é÷çöé úà úåàøì ìéáùá ÷ø .à åìéô

íéîåã íäìù úåîùä.  

        

ñùúñùúñùúñùú""""áááá        

äøùå ïäëä íäøáà-äéæåòî äëñé ,íéãìé äøùòì íéøåä.  

ã äúëá ãîåì ÷çöé íðá ' ãåîìúá"åìëéäå íùä íòåð "íéìùåøéá.  

  

äøù úøôñî-äëñé:  
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íéîåã íäìù úåîùäù íéãìé éðù äàåø äúà íéîòôì ,äîåã íäìù äàøîä ,ìãáä äæéà ìáà .õøàå íéîù .

åðèìçä åðçðà :÷øäøåú  !äøåú éìåãâå íéîëç éãéîìú ìãâì íéöåø íà , úåòéâð éðéî ìë åéäéù øåñà

úåòøôäå .ïôâ øîöá ìåãâì êéøö ãìéä ,âåøúà åîë ,úåãéîå äøåú éìëéäá åéîé ìë ïåôñ úåéäì íùä úåöøáå .

á"åìëéäå íùä íòåð "áø ÷ùçá áøòá òáù ãò íéãîåì íä .ë ãò øúåäå éã åãîì øáë íä ìåç úåòåö÷î äú

ã ' øôñä úéáá"íùä íòåð ."áåè øáç íù åì äéä ,æåòî é÷çöé .àì ,åúà úåéòá ïéà .ãîçð ãìéä , åéùëò ìáà

åäåîë ùîî íéãìé íò ãîìéù åðì áåùç ,íéðééèöîì äðè÷ äúëá .ùãå÷ä úøäè ìò åìåëù øôñ úéá åäæ , íò

úåøçà úåéðçåø úåôéàù íäì ùéù íéøåä ,ä ìù ìàéöðèåôä úà ùîîì íéöåøùíäìù íéãìé . íéøáã íäì ïéà

ùàøá íéøçà ,äéæéååìè ,àáé÷ò éðá ,äøåúå äøåú ÷ø àìà .äøåú ìåèéá ìù úåøúåéîå úåëåøà úåùôåç ïéà .

÷çöé åîë áåè ãìéì øúåé íéàúî åðìù åîë äøåú ãåîìúù åðáùç ïëì.  
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ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú        

õéøèåîñ íééç áøä  

ú éãé ìò íëåñíéãéîì  

úîùð éåìéòì ùã÷åî  

ø 'ãåã ïá íäøáà  

  

 ïè÷ ãòåîá àøîâä ïè÷ ãòåîá àøîâä ïè÷ ãòåîá àøîâä ïè÷ ãòåîá àøîâä----ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöî ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöî ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöî ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöî ----äôéãò íéøçà éãéäôéãò íéøçà éãéäôéãò íéøçà éãéäôéãò íéøçà éãé        

ãòåîá àøîâä- ïè÷)è ,ò"à-ò"á (íé÷åñô éðù ïéá äøéúñ äàéáî . øîåà ãçà ÷åñô" ìëå êìâø ìâòî ñìô

åðåëé êéëøã" , øîåà éðù ÷åñô"ñìôú ïô íééç çøåà ."ùø øéáñîå" úà éäøéúñä , óéãòäì ùé ïäáù úååöî ùé

äìåãâä ìò äðè÷ä ,êãéì äàáù äåöî ìë úåùòì ùé ïäáù úååöî ùéå , úöøúî àøîâäå- äìåëéù äåöîá ïàë 

ìò úåùòéäì-íéøçà éãé ,ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöîá ïàë-íéøçà éãé .ùø øîåà"é , äìåëéù äåöî

ìò úåùòéäì- íéøçà éãé-êìâø ìâòî ñìô  ,à äùòúùäðè÷ä êéøáçå äìåãâä äú , äìåëé àìù äåöî

ìò äúåùòì- íéøçà éãé-äúåà äùò  ,äðè÷ ïéáå äìåãâ ïéá . êùîäá-øúåé úîñøåôî äéùå÷  , áåúë" ìë

 äá ååùé àì êéöôç=)äøåúá"( , íéîù éöôç àä=)úååöî (äá ååùé , áéúëå"äá ååùé àì íéöôç ìë" , åìéôàã

äá ååùé àì íéîù éöôç ,åã õåøéúäåäî ,ìò úåùòéäì äìåëéù äåöî-äøåú ãåîìú äçåã äðéà íéøçà éãé ,

ìò úåùòéäì äìåëé àìù äåöî-äøåú ãåîìú äçåã íéøçà éãé.  

  

 ïéùåãé÷á àøîâä ïéùåãé÷á àøîâä ïéùåãé÷á àøîâä ïéùåãé÷á àøîâä----ìåãâ ãåîìú ìåãâ ãåîìú ìåãâ ãåîìú ìåãâ ãåîìú         

 ïéùåãé÷á úôñåð àøîâ äðùé)î ,á .(äìàù äìàùð :ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú ? øîàå ïåôøè éáø äðòð- 

ìåãâ äùòî .é÷ò éáø äðòðøîàå àá-ìåãâ ãåîìú  .åøîàå íìåë åðòð-ìåãâ ãåîìú  , éãéì àéáî ãåîìúäù

äùòî .àøîâä ïàë ãò .åæ àøîâá ÷ã÷ãì äáøä ùé , àéä äèåùôä äìàùä ìáà-àøîâä úøáãî äî ìò  , íàä

úéìåâñ äøåöá øúé ìåãâ äî àéä äìàùä ,úéè÷øô øúåé äìàùäù åà-úéùòî . úøåöá ïðåáúäì íâ ùé íðîà

éãä úâöäïå ,íé÷åîéð éìá äìàù ,íé÷åîéð éìá úåòã ,ú÷îåðî äëìä úòøëä óåñáìå . äæ éîå'íìåë åðòð ,' íâ

íãå÷ å÷ìçðù éî ? úéø÷éòä äìàùä ìáà-äìàùä äî ?  

  

 ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñî éôì ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñî éôì ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñî éôì ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñî éôì""""ìåãâ ãåîìúìåãâ ãåîìúìåãâ ãåîìúìåãâ ãåîìú " " " "ãòåîá àøîâä úðáåî àìãòåîá àøîâä úðáåî àìãòåîá àøîâä úðáåî àìãòåîá àøîâä úðáåî àì----ïè÷ïè÷ïè÷ïè÷        

ïè÷ ãòåîá àøîâì äøåù÷ ïàë äìàùäù ïéáð íà ,øùàë àéä äìàùäå íéðù íéðîãæî )äåöîå äøåú ãåîìú (

ñåôúì ùé äî , êë íà-äìàù äðùé  :ìåãâ ãåîìúù àéä ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñî , áùçð äøåú ãåîìúå

íéøçà éãé ìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöîì úåèùôá ,éìò úìèåîä äåöî åæ éøäù , äúåùòì ìåëé àì øçàå

éîå÷îá ,àù äåöîù úøîåà ïè÷ ãòåîá àøîâä òåãîåìò úåùòéäì äìåëé äðé- ãåîìú äçåã íéøçà éãé

äøåú ? äøåú ãåîìúî úåìåãâ úååöî íà àîìùá-ïáåî  ,íéøçà éãé ìò úåùòéäì íéìåëé íðéà íäéðù éë ,

ìåãâ äùòî êëì óñåðáå ,ìåãâ ãåîìúù àáé÷ò éáø éôì ìáà ,ìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöî òåãî- éãé

äøåú ãåîìú äçåã íéøçà ?ìúä íâ éøäìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöî àåä ãåî-íéøçà éãé?!  

  

úåéåâééúñäúåéåâééúñäúåéåâééúñäúåéåâééúñä : : : :úåðîãæî úååöî ìò ÷ø àéä äéùå÷ä , äìàùä ïëå'äåöîá ÷ñåò øáë íà äî 'ïàë úøàáúî àì.        

äìàùäìàùäìàùäìàù::::úååöîä ìë åìèá äéùå÷ä ìù êìäîä éôì äøåàëì ?  
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äáåùúäáåùúäáåùúäáåùú:::: äøîàù àøîâäù øáúñî "äá ååùé àì íéöôç ìëå íéðéðôî àéä äø÷é " íãàù úååöî ìò äøáéã àì

øãñë ïäá áééç .äìéôú ,ïéìéôú ,øôåù úòé÷ú ,äîåãëå õîç øåòéá . úååöî éáâì ÷ø úèáìúî àøîâä

úåðîãæî .äøåú ãåîìúá ììë áéåçî åðéà íãà úåøéãúä úååöîä ïîæáù øîåì øùôà úéðãîì äøãâäá . äðùé

äìéôú éðôì ãåîìì øåñàù äèéù ,áåç ììë ïéà äæ ïîæáù äàøðëäøåú ãåîìú ú , úåùâðúä íâ ïéà àìéîîå

úååöîì äøåú ïéá úôøåâ.  

  

]äðè÷ äåöîá ÷ñåò øáëù íãà ìò íéøáãî åððéà ,äìåãâ äåöî ìéáùá ÷éñôäì êéøö íà , åì øåñàù øåøáù

÷éñôäì ,äåöîäî øåèô äåöîá ÷ñåòä éøäù ,ïðáøãî äåöî åìéôà íéøîåà ùéå .êë äæ äøåúá íâ äøåàëìå ,

ñôäì åì øåñàù÷é ,êë ìò íéøåáéã ùéù éðåøëéæá íåùø ìáà ,ìåãâ íéììëäî äæéà" :äìåëé/ äìåëé àì

íéøçà éãé ìò úåùòéäì" , åà"äåöîäî øåèô äåöîá ÷ñåòä ." øåæçð ìáà ÷ðøô áøä ùéå ìà÷æçé éøáã ùé

åððéðòì.[  

 àéä àøîâä úìàùù ïåëð íéðéáî åðàù éàðúá äæ ìë"äîì íãå÷ äî."  

  

ãâ äùòîù úåèéù éôìãâ äùòîù úåèéù éôìãâ äùòîù úåèéù éôìãâ äùòîù úåèéù éôì ìå ìå ìå ìå----äéùå÷ ïéà äéùå÷ ïéà äéùå÷ ïéà äéùå÷ ïéà         

ìåãâ äùòîù úåèéù ïðùé úîàá :ùø"àááá é-æé àî÷ .ìùäå"ä . ïéùåãé÷á àøîâäî íäéìò äù÷ íðîà

 ùåøéôá äøîàù"ãåîìú ìåãâ" ,ùø ìò úåôñåúä úéùå÷ øáë åæ ìáà"àááá é-àî÷ , ìò íé÷ìåç úåôñåúäå

ùø"àááá àééâåñä øåàéáá é- àî÷'éîá äìúð éî ,ìåãâá ïè÷ øîåà éåä'.  

  

éçéçéçéçúåéâåñä áåùééå úåøâáä éîéì úåøçáä éîé ïéá ÷åìúåéâåñä áåùééå úåøâáä éîéì úåøçáä éîé ïéá ÷åìúåéâåñä áåùééå úåøâáä éîéì úåøçáä éîé ïéá ÷åìúåéâåñä áåùééå úåøâáä éîéì úåøçáä éîé ïéá ÷åì        

ùãç øáñä íéàéáî úåôñåúä :íéùòîá ÷åñòì åà äìéçú ãåîìì íà êìîðù éî ,ãîìéù óéãò . øáëù éî ìáà

ãîì ,íéùòîá ÷åñòéù óéãò .îèùá"àááá ÷-ïéùåãé÷á àøîâì øáñä òéôåî àî÷ : àéä äìàùä óéãò äî óéãò äî óéãò äî óéãò äî

åúåøçáá íãà äùòéùåúåøçáá íãà äùòéùåúåøçáá íãà äùòéùåúåøçáá íãà äùòéù :åà íéùòîá ÷åñòéãîìéù  ,ãîìéù óéãòù àéä äáåùúäå ,ìåãâ äùòîä éë , ãîìé íàå

åéîé êùîäá íéùòî äáøä äùòé úòë .àááá àøîâá-åéîé óåñá øáåãî àî÷ ,óéãò äùòî ïëìå . êë

ïéùåãé÷á äéâåñä úà åììä íéðåùàøä íéãéîòî .  

ïéùåãé÷á àøîâá àéøèå àì÷ùä úà åðì øéáñî éìåà äæå .åðìàù :äìçúäá å÷ìçð äîá , äæ éî"íìåë åðòð" ,

äð÷ñîä òåãîå ? äìçúäá- øåùéîá åðã éðåéòäéðåéòäéðåéòäéðåéòä----éìåâñéìåâñéìåâñéìåâñìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú íà  , ìáàäùòîìäùòîìäùòîìäùòîì , íâ

ìåãâ ãåîìúù äãåî ïåôøè éáø ,äùòî éãéì àéáî ãåîìú éë.  

  

ñåú íâ åðùé 'ø"ïéùåãé÷á åðìöà ï÷æä é:  

" äùòî éãéì àéáî ãåîìúäù-... ùåò äøåúä òãåéù éîù øîåìë íéàèçä ïî àøéå úååöîä ä

úåîìùá ,äøåúä òãé àìù éî ìáà ,éåàøé äæ àì ,øîàð øáëù' ,íò àìå àèç àøé øåá ïéà- õøàä

ãéñç ,' úåãéîä ïéð÷ àåäå áåèäå íìùä äùòîä ìà òéâé åúîëç ãöî íëçù æåîøì àáù äæì óøåöî

úåòöåîîäå úåáåèä , äîëç åéìà òéâé àì ãáì úåáåè úåðåëú ìòá àåäù éî úåãéî ìòá àåäù

úåáåè ,úîà êøã ìò àìå äðåëð êøã ìò íðéà äùåòù åéùòî íâå , øîàðù' íò àìå àèç àøé øåá ïéà

ãéñç õøàä' ."...  
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åììä íéðåùàøä éôì ïéùåãé÷á àøîâä úà øàáð íà ,ãòåîáå ïéùåãé÷á úåøîâä åáùééúé-ïè÷ : äùòî úîàá

ìåãâ ,úåøçáä éîéì ÷ø äñçééúä ïéùåãé÷á àøîâäå,ãòåîá àøîâäå - éîéì úñçééúî äðéà úîàá ïè÷

úåøçáä .ìåãâ äùòîå .êë ìò ÷åìçé øáúñî àáé÷ò éáø ,ìåãâ ãåîìúäù øáåñ éë , óà íåã÷é àåä ïëìå

ìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöîì-úåøçáä éîéá ÷ø àì íéøçà éãé . éáøë úéàøð ïéùåãé÷á àøîâä úð÷ñîå

ïåôøè ,"äùòî éãéì àéáî ãåîìúäù."  

  

îø éøáã úáçøä"à÷ååã äëìä ãåîéìì äðååëä ïéàù äàøð ï÷æä é ,ìåãâ øúåé äáøä ì÷ùî ùé àìà : äðáî ìë

íãàä ìù úåéùéàä ,úåøçáä éîéá éåìú äøåú ïá åúåéäå åìù íéëøòä íìåñ .åøîàå íìåë åðòðù äî äæå : ùé

îä äð÷á ÷ø ããîéäì ìåëé åððéà àåäå íãàä ìù äùòîä ììë úà ì÷åùù äæë ãåîìú ìù åæä ä÷ãä ìù äãé

äøåú ãåîìúä ,íåöò ì÷ùî äì íâ éàãåù ,íäáù íìùä ìåìëîä ìò íãàä ìù íéðùäå úåòùä ìë àìà ,

íäá éåìúä äùòîä úåîìùå ,åæä ãåîéì úòùì íåöò ì÷ùî íéðúåð åìà ìë ,ìåãâ ãåîìúä äìàä íéðùá ïëìå .

êë àìù éîì äøåú êåúî úååöîá ÷ñåòù éî äîåã àìå :úåøéäæá ,øæáúåæé ,úåé÷ðá ,úìéñîä íâ- øîåà íéøùé

êë ,äøåú êåúî ìëä .úøçà êøã ïéàå.  

úåøçáä éîéá ìç åðéà ïè÷ ãòåîá àøîâä ìù éúëìää ììëäúåøçáä éîéá ìç åðéà ïè÷ ãòåîá àøîâä ìù éúëìää ììëäúåøçáä éîéá ìç åðéà ïè÷ ãòåîá àøîâä ìù éúëìää ììëäúåøçáä éîéá ìç åðéà ïè÷ ãòåîá àøîâä ìù éúëìää ììëä        

ïëù äî ,ïè÷ ãòåîá àøîâä ìù éúëìää ììëä , ãåîìú äçåã íéøçà éãé ìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöîù

äøåú ,úåøçáä éîéá ìç åðéàúåøçáä éîéá ìç åðéàúåøçáä éîéá ìç åðéàúåøçáä éîéá ìç åðéà !ä íéðùä íúåàáù íåùîãåîìú ,ìò úåùòéäì äìåëé äðéàù äåöî ãéîú àåäù-

íéøçà éãé ,ìåãâ íâ êëì óñåðá àåä ,ìò úåùòéäì úåìåëé ïðéàù úååöî åìéôà äçãé àåä ïëì-íéøçà éãé .  

àøä"äøåú ãåîìì åðá úà çìùù àøåîà ìò éîìùåøéäî äùòî àéáî úåáåúëá ù , úåéåìá ÷ñåò àåäù òîùå

íéúî .åéáà åì çìù :åðîð éøäìò úåùòéäì äìåëéù äåöîù åøîâå -äúåùòì êøåö ïéà íéøçà éãé .ø" ï÷æä é

äúåùòì íéìåëé åéäù íéøçà åéä ïëàù øéáñî  .áùåç éðà ìáà ,ïáä úà õøúì ùé éìåà .ñåú 'ø" ï÷æä é

úøáåò äåöî äúéä åæù øéáñî ,àåää äúéä åæå-ïáä ìù àðéîà .øéáñäì ïúéð ìáà ,ìåëùàä øôñá äàøð ïëå ,

îàáù åììä úåéååìäá ú÷éôñî äéä àì÷éôñî äéä àì÷éôñî äéä àì÷éôñî äéä àìúîä ãåáë éãë  . úåùòéäì äìåëé àìù äåöî åæù ïåéëîù áùç ïáä

ìò-äúåùòì áéåçî àåä íéøçà éãé ,øåçá àåäù åì çìù åéáàå , äæúð úéá úééìò ìù ÷ñôä ìç åéáâì ïëìå

"ãåîìú ìåãâ ."òãé àì ïáä äæä èøôä úà .  

åéùëò , ììëä"äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâ"øúåé äáøä äìåãâ úåòîùî ìá÷î  . ãåîéìì äðååëä ïéà

åùá äæ óéòñ"åæ úéðåìô äëìä íåé÷ì àéáéù ò .""""ãåîìú ìåãâãåîìú ìåãâãåîìú ìåãâãåîìú ìåãâ"""" , , , ,äøåúä ãåîìú ììëäøåúä ãåîìú ììëäøåúä ãåîìú ììëäøåúä ãåîìú ììë , , , ,""""äùòî éãéì àéáîùäùòî éãéì àéáîùäùòî éãéì àéáîùäùòî éãéì àéáîù"""" , , , , ìë ìë ìë ìë

íééçä ìë ìù äùòîäíééçä ìë ìù äùòîäíééçä ìë ìù äùòîäíééçä ìë ìù äùòîä , , , ,úåëéàáå úåîëáúåëéàáå úåîëáúåëéàáå úåîëáúåëéàáå úåîëá.  

øåøá ãçà øáã ãåòå .äáçø øúåé äáøä äøåöá òéôùî úåøçáä éîé ìù ãåîéìä .ãåîéì ÷ø àì àéáîù éùòî 

äëìää íåé÷ì .úøçà úåéùéà äéäð íãàä ,äøåú ìù úåðåáùç íä äúåà êéøãîù äîù úåéùéà , ãåîéìá íãàä

 åììä íéðùá'ñôåú 'äøåúä úà.  

ìò úåùòéäì úåìåëé àìù úååöî íâ äçåã äøåú ãåîìúìò úåùòéäì úåìåëé àìù úååöî íâ äçåã äøåú ãåîìúìò úåùòéäì úåìåëé àìù úååöî íâ äçåã äøåú ãåîìúìò úåùòéäì úåìåëé àìù úååöî íâ äçåã äøåú ãåîìú----äùòîì äëìä íéøçà éãéäùòîì äëìä íéøçà éãéäùòîì äëìä íéøçà éãéäùòîì äëìä íéøçà éãé        

 åììä íéøáãä úà øîåà éúééä åéùëò ãò'äëìäì àìå äùòîì' .òãì éøåçáì äëøãää úåéäì äëéøö êë éú

úåáéùé ,ìò úåùòéäì úåìåëé ïðéàù úååöî åìéôàù- íäî íéøåèô äáéùé éøåçá íéøçà éãé]áåù , ïéà

äîåãëå ïéìéôúá øáåãîä .[åùá íéøáãä úà éúàöî ïîæ øçà"ìòá áøä ò-àéðúä .îò äøåú ãåîìú úåëìä '

1684 ,éúøîàù ïåáùçä ìë ùîî.  
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éöøâèðéàî ãçôî éîéöøâèðéàî ãçôî éîéöøâèðéàî ãçôî éîéöøâèðéàî ãçôî éîääää???? 
íéøáçî úåîù :ïäë øáðò    

30/08/2009   

äåå÷ú çúôá íééèøôä øôñä éúá ìù úéëåðéç àìä úåìäðúää ìò òåîùì ãåàî ãò éúåà øòöî . éúìãâ

äåå÷ú çúô ìù øôñä éúáá éúëðçúäå ,éãåñéá ,éúëøáúäå ïåëéúáå íééðéáä úáéèçá øåú úôå÷úá êåðéçá 

äéöøâèðéàä ìù áäæä . íéðè÷ åéä íéîéé÷ åéäù äìàå øéòá íééèøô øôñ éúá åéä àì èòîë éúôå÷úá

íééìåùå .äáëùá úåúéë ùù åéä éúãîì åá éãåñéä øôñä úéáá ,úåçôì , íéãéîìú åéä äúéë ìëáùë

äéñåìëåàä úåáëù ìëî úåãéîìúå :íééðò ,íéøéùò ,íéæðëùà ,íéãøôñ ,ìåòíé÷éúåå íé . äúééä àì æà íâ

äéôåèåà .íäéãìéì íéãøôð øôñ éúá íé÷äì úåîéåñî úåðåëùî íéøåä ìù úåàéø÷ åéä , åëøèöé àìù êë

 ÷éôñî åðéàù éî íò ãåîéì úúéë äúåàá úáùì"éðøåú" ,÷åéã øúéì åà ,éæðëùà , äñðëä ìòáå ìéëùî

 úîéåñî úéúçôùî)øñçä úà íìùä .(  

 êøåáîä áåìéùä úåëæáøåáéöä é÷ìç ìë ïéá ,íäéøáçî ãåîìì íéù÷úî íéãìé åìëé , úà íøåúá åãîìù

úéããä äøæò ìù äúåáéùç .äéôåéúàî úåùãç úåìåò øôñî åãîì éúúéëá ,äîìùå äùî éòöáîî , åããåîúäù

ìáå÷îäî äìôð àì úéúãä ïúîøå íéãåîéìä øîåç íò äøåáâá . ìëî íéãìé ïéá úåäæ åéä úòîùî úåéòá íâ

úáä éâåñúåéúãä éðååâå íé .íéãìé ,øáúñî êë ,íéãìé íä .äéäé øùà íàöåî éäé .  

åùâôéå äãéîá íéãìéä êåðéçá ùáúùäì ìåìòù äî ìò íòæä úåàåáð úà òåîùì áåöò ,ïìöéì àðîçø , íéãìé

"íéðåù "íäî .íìùåî äë íäìù êåðéçäù íéáùåç åìà íòæ éàéáð ,÷éæäì ìåëé ÷ø éðåöéç øáã ìëù .ìòåôá ,

øãääúåðáåú ìù àìôð íìåò ïäî úòðåî úåîìù úåéúøáç úåöåá÷ ìù ä ,äîëåçå éôåé .  

úéúãä úåðåéöä ,äéðååâ ìë ìò , íéùãçä íéìåòì øåæòì úáééåçî)äéðøåôéì÷î ÷ø àì (!øùôàù äîë ãò ,

úåçéìù úùåçúå äáäàá .ìåò àìå úåëæ éäåæ ! äáø÷áå íéæò íééðåéö úåùâøá íéàìî äéôåéúàî íéìåòä

ëøòäåíäéðô úà úìá÷îù åæ úåéäì äéåðáå äëåøò úéúãä úåðåéöä àì íà éîå úéãåäéä úøåñîì ä ?  

íééúëìîîä øôñä éúáì çë øùé-íééúã ,áø õîàîá äæ ãé÷ôú íéàìîîù ,÷éôñî äæ ïéà êà . øôñä éúá

åæ úåéøçàá í÷ìç úà àìîì íéðëåî íðéà íééèøôä ,íéìåòä éãìé ìù éðãô÷ ïåðéñ êåú .áöî øöåð êë åá 

îîäî ÷ìç"ãáìá íéùãç íéìåò ìù øôñ éúáì åëôä íéã , ïé÷ú ïôåàá äøáçá íúåáìúùäì íøåâä øáã

úéøùôà éúìáì íéîòôìå àåùðî äù÷ì .íéãìé ,òåãéë ,úåøéäîá íéìâúñî , äúéëá íéìåòä éãìé åéäéùëå

íéøçà íéãìé íò úçà-íé÷éúå ,øåòéù ïéàì äøéäî äéäú íúåáìúùäå íúåîã÷úä .éöøâèðéà ãò äöåçð ä

èøôá íéùãçä íéìåòì òééñìå ììëá äøáçá ïåæéà ìò øåîùì éãë ãåàî .  

øîåì äôöåçä ,"íééãøç åà íééðåìéç øôñ éúáì íúåà íéøéáòî àì äîì "äåîë ïéàî äìåãâ àéä . íåàúô êéà

íéãøçäå íéðåìéçä éãéì øåáéöäî íéáçøð íé÷ìç ìò øúååì íéðëåî ? øáãîä øåáéöì ùé úåøéäé åæéà ìò

áø÷ì êéøö àìù úåöåá÷ ïðùé éë èéìçäì úåááì áåøé÷ ?  
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íà ,ìëä úåøîì ,íéëðåçîäå íéëøä íäéãìé úåùôð ìò íééèøôä øôñä éúá éèéðøá÷ íéùùåç , åëéùîéù

úéúìùîî äëéîú ìë àìì úéìàøùéä äøáçäî íäìù úåùéøôä úà çôèì .äðéãîäù úòãä ìò äìòé àì ,

íéìåò úèéì÷ ìò ú÷áàðù ,îì úîìùîìèðá íéàùåð àìù úåãñå . íéèòî ÷ø åøàùé ïåîéîä øîâéù òâøá

äúëìäë äéöøâèðéà íéé÷ì åöìàéé øàùäå åìàë øôñ éúáá .íéìäåáî íéøåä íúåà åçëååé óà éìåà , íâù

 íéìåò íúåàî åäùî íéãîåì íäéãìé"íééðøåú àì ."ìàøùé úáäà èòî ,ìàøùé íòå ìàøùé úøåú .  
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""""ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìúìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú???? / " / " / " / "ããìà ãâããìà ãâããìà ãâããìà ãâ        

  

 ïéùåãé÷á àúéà)î' :(  

"ãåìá äæúð úéá úééìòá ïéáéñî íéð÷æå ïåôøè éáø äéä øáëå , íäéðôá åæ äìàù äìàùð' åà ìåãâ ãåîìú

ìåãâ äùòî'?  

øîàå ïåôøè éáø äðòð :'ìåãâ äùòî'  

øîàå àáé÷ò éáø äðòð :'ìåãâ ãåîìú'  

 åøîàå íìåë åðòð'åãâäùòî éãéì àéáîù ãåîìú ì']1 "[  

  

åæ äð÷ñîå ,äîìåäì äù÷ ,éàîã÷ äæá åù÷úð øáëå .ìåãâ ãåîìúù íéøáãä úð÷ñî äøåàëìã , ÷åîéðä êà

åæ äð÷ñî øúåñ éøä øáãì .ìåãâ ãåîìú òåãî ?äùòîä úééùòì éòöîà àåäù éðôî ,êë íàå , ìù åôåñáù éøä

ìåãâä àåä äùòîä øáã ,äøèîä àåäù ,êà ãåîìúäååì éòöîà  .ù åðøîà àìä êà'ìåãâ ãåîìú?' !  

øçà ïåéã ò÷ø ìò íéøáãä øéáñäì äàøðå .  

  

äååöîä ïî øåèô äååöîá ÷ñåòä ,úì ñçéá"ú :  

áîøá àúéà äðä" í)ìä 'èô úåùéà"å ,ä"á :(  

"äéáøå äéøô ìò äååöî ùéàä ,äùàä àì ìáà ,åæ äååöîá áééçúð ùéàä éúîàå ? ïååéëå äðù äøùò äòáù ïáî

ùäùà àùð àìå äðù íéøùò åøáò ,äùò úåöî ìèáîå øáåò äæ éøä ,äá ãåøèå äøåúá ÷ñåò äéä íàå , äéäå

äøåúä ïî ìèáéå åúùà øåáòá úåðåæîá çøèé àìù éãë äùà àùéìî àøéúî ,øçàúäì øúåî äæ éøä , ÷ñåòäù

äøåú ãåîìúá ïëù ìëå äååöîä ïî øåèô äååöîá ."  

  

ïåéò íéëéøö åéøáãå ,åäîú øáëåíéðåøçà äæá  , àøîâä éô ìò åðéãéá èå÷ð ììë éøäù)åî"è ÷' ( ÷ñô ïëå

áîøä" í)ìä 'ú"ô ú"ä â"ã :(  

"äøåú ãåîìúå äååöî úééùò åéðôì äéä ,ò úåùòäì äååöîì øùôà íà" íéøçà é-åãåîìú ÷éñôé àì  , íàå

 åàì-åãåîìúì øåæçéå äååöîä äùòé  ."  

  

 éøéàîä áúë ïëå)åî"è ÷' :(  

"òà"îàù ôäååöîä ïî øåèô äååöîá ÷ñåòä åø ,äæ ììëá äøåú ãåîìú ïéà ."  

  

ïë íàå ,áîøä ùîúùä êàéä"äéáøå äéøô úååöîî äøåúá ÷ñåòä úà øåèôì éãë äæ ììëá í ,úåèùôá àìäå ,

íéøçà éãé ìò íéé÷úäì äì øùôà éàå åéìò úìèåî åæ äååöî?!  

 øôñá ïééèùðèëéì áøä åðøåî åæ äëåãî ìò áùé øáëå"åáëáøä ã) "îò '201187 (åëøãá êìð åðàå , êøã

êìîä ,åððéðòì êéøöä éåðùá .äàøðäå ,áîøäù" ïéã êééù ïëàù øáåñ í'äååöîäî øåèô äååöîá ÷ñåòä ' óà

äøåú ãåîìú úååöî éáâì . øãâåé íãàäù éãëù àìà'äøåú ãåîìú úååöîá ÷ñåò ' úååöîî øèôé êë éãé ìòå
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úåøçà ,áìá éèøåàéú ÷åñéòá éã àìã ,ú úååöî ìù éìîéñ÷î íåé÷ ÷ø àìà"úåøçà úååöîî øèåô ú . åäîå

äæ íåé÷?  

íéðééð÷ä íìåòî àîâåã ç÷ð .ïéð÷ä úåìçì ä÷éôñî äðéà ãáìá äðå÷å äð÷î úòã , óà ùåøã ïéð÷ä òåöéáì

ïéð÷ äùòî . åðîìåòáù ïååéë-úòã úåøéîâ àèáì øúåéá äáåèä äøåöä àåä äùòîä  , àèáî ïéð÷ äùòîå

 äøåöáäðîéä äìòîì ïéàù ,úåð÷äìå úåð÷ì äîëñäå úòã úåøéîâ .úá óàå"êë øáãä ú , ãîìé íãàù éã ïéà

äøåúä úà éèøåàéú ïôåàá ,ú úååöî íåé÷" óà ãåîéìì óñåðùë ùãç ãîéî ìá÷îå íìùð àìîä äðáåîá ú

äååöîä äùòî ,äøåúä ìù äùòîì äëìä òåöéáä ,úùøåã äøåúäù íéùòîä íåé÷ äúòî ,åî ìò ãéòî úåùøù

ãîåìä áø÷á ãåîéìä ,äùòîä íìåòì åúøåú úöøåô êë êåúîå ,íãàä ìò éåìéâ àìà íðéà úååöîä äùòîå ,

äøåúä ééçáå äøåúä ãåîéìá ùøùåî àåäù ,úååöîá éùòîä íééåèéá úà íéàöåîä.  

äúòî ,àéä úååöî úåùòì éãë åúøåúî ìèáì áééç íãàù äáéñä :åúøåú ïéàù øøáúé éøä êë äùòé àì íàù 

êë ìë åáø÷á úùøùåî , àåä ïéàå'äøåúá ÷ñåò 'äìéîä ïáåî àìîá .äååöîä ìåèéá åððéà ïåãðä íà êà , àìà

èìçåîä äìåèéá àìì äîåé÷ ïîæ øåçéà ,òâøë äååöîä ìù íåé÷äî øèôäìå ãåîììå êéùîäì øùôàù éøä ,

 ììëä çëî úîàá úàæå'äååöîä ïî øåèô äååöîá ÷ñåòä ,'åúá ÷ñåò àåä éøä ïàëù äìéîä ïáåî àìîá äø

òéâé éùòîä ïôì óàå ,åééç êùîäá àìà äúò àìù àìà , àø÷ð øéôùå" øåèôä äøåú ãåîìú úååöîá ÷ñåò

úååöîä øàùî."  

áîøä éøáã íä íäå"ìäá í ' úåùéà)èô"ä å"á (ìéòì åðèèéöù :  

"äá ãåøèå äøåúá ÷ñåò äéä íàå ,äùà àùéìî àøéúî äéäå ...øçàúäì øúåî äæ éøä ,åòäù øåèô äååöîá ÷ñ

ëå äååöîä ïî"äøåú ãåîìúá ù]."2 [  

  

 äùòîì ãåîìúä ïéá ñçéä  

äúòî ,åðçúô äá äìàùì øåæçð ,ä ìù åúìåãâ ú÷îåðî êàéä'ãåîìú 'äùòî éãéì àéáîù êëá , êë íà àìä

 íöòá'äùòîä 'ìåãâä àåä?  !ïåùìå øéáçú éðééðòì èáî óéòð äáåùúä êøåöìå.  

ù äçðää ìò úññåáî àéùå÷ä èôùîä'äùòî éãéì àéáîù 'äùòîä ïî ìåãâ ãåîìúä òåãî ÷îðî , àåä êëìä

'äáéñ ìôè èôùî' .ë äæ èôùî ïéáäì ùé êà'éàååì ìôè èôùî ,' äøîà àøîâäù äðååëäå'ãåîìú ìåãâ ,' äæéàå

ãåîìú' ?äùòî éãéì àéáîä ãåîìú'.  

äùòîì ãåîìú ïéá ñçéä áùåé êëáå ,ïåôøè éáøå àáé÷ò éáø å÷ìçð åá .øúåéá áåùç àåä äùòîä , àåä øùàá

åðà åðîìåòá éìîéñ÷îä éåèéáä ,äùòîä íìåò , åäåàéáäù úåðåéòøäå úåðååëä íò íãàä ìù åúåäãæäì

äæ äùòîì .úàæ íò êà , ÷ø àåä äùòîä'éåèéá ,'ãåîéìä íò úåäãæää úà àèáì éòöîà àåäå , àéáäù

äùòîì .äæë ãåîéìå ,ìä àåä íéùòîì äöåçä õøåôå òôåùäéìàéãéàäå ìåãâä ãåîé . åðúðååë ïàë ïéàå

ì"ò ãåîéì"úåùòì î "äùòî éãéì àéáîä ãåîéìì àìà , íãàä ìò åúòôùäå åúîöåò ó÷åúî øùà ãåîéì

ãîåìä ,íãàì íøåâå äöåçä õøôúî àåä ,ãåîéìá æåçàä ,ò åãåîéìá åúðåîà úà òéáäì" úééùò é

íéùòîä].3 [  

 àøîâá åðéðôìù àñøéâä øáñä  

åðééö øáë åðéà àøîâá åðéðôì ïåùìäù äøòäá 'äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâ ' àìà'ìåãâ ãåîìú ,

äùòî éãéì àéáî ãåîìúäù 'äáéñ ìôè èôùî åäæù øåøá øáãäå ,ìåãâ ãåîìú òåãî ÷îðîä , åðéáä êëå

áîøä" í)ìä 'ú"ô ú"ä â"â .(úàæ íòù äàøð êà ,àøîâá èôùîä úà øéáñäì ùé ,åðëøã éô ìò.  

'â ãåîìúìåã ,äùòî éãéì àéáî ãåîìúäù' .  
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ìåãâ ãåîìúä òåãî ?åúîöåòì éåèéá àìà åðéà äùòîäù ïååéë ,êëì éìîéñ÷îä éåèéáä àåä íðîàå , åðéà êà

éåèéá àìà ,ìåãâ ãåîìúä ïë ìòå .  

 úîàá íàä'ãåîìúä 'äùòî éãéì àéáîä àåä ?  

äôñåä ùøåã úåîìùá ïéðòä øåàéá íðîà .øáã ìù íúúéîàì àåáð íàå áìùä ìò åðâìéã íöòáù éøä íé

éãåñéä .äùòî éãéì àéáîä ãåîéìä ìò íéøáãî åðà ãåò äðäã ,ãåîéìä íöòá åäî ïéáäì åðì ùé ? éäî

äøåúä?  

 ùøãîá åðãîìå)àîåçðú ,ùâéå óåñ :(  

"äøåúä úà íäøáà ãîì ïëéäîå?  

áùø"øîåà é :äøåú úåòáåð åéäå íéî ìù íéãë éúùá åéúåéìë éúù åì åùòð ."  

åàåä ùøãîá ìáå÷îä øáñää ,åéô ìò ìåòôì òáúð íãàäù íééðåöéç íé÷åç øôñ äððéà äøåúäù , íöòá àìà

úéîöò úåòîùî ùé äøåúä úååöîì ,íãàä êåúî úòáåð äøåúä ,íéð÷åúîä íééòáèä åééç øãñ àéäå , àéä

åì äøåî :åîöò úà úåöîì áéèé êàéä ?ùîúùäì åì ùé úåçåë åìàá ?éúîå äîöåò åæéàáå?àå " àéä äøåúä ë

íãàä ìù íééòáèä íééçä úåëøòî óå÷éù íöòá.  

äúòî ,íéøáã ìù íãåñéá :ä äî ' éúéîàä òáèì íéîéàúîä íééòáè íééç úåéçì íà éë êîòî ìàåù êé÷åìà

íãàä ìù ,íãàä ìù éîéðôä åäðáîì íéîéàúîä íééç .  

""""åééçá ïéîàäì êéøö øùéä íãàäåééçá ïéîàäì êéøö øùéä íãàäåééçá ïéîàäì êéøö øùéä íãàäåééçá ïéîàäì êéøö øùéä íãàä , , , ,úåùâøäáå åîöò ééçá ïéîàéù øîåìëúåùâøäáå åîöò ééçá ïéîàéù øîåìëúåùâøäáå åîöò ééçá ïéîàéù øîåìëúåùâøäáå åîöò ééçá ïéîàéù øîåìë ãåñéî äøùé êøãá úåëìåää åé ãåñéî äøùé êøãá úåëìåää åé ãåñéî äøùé êøãá úåëìåää åé ãåñéî äøùé êøãá úåëìåää åé

åùôðåùôðåùôðåùôð , , , ,íéøùéå íéáåè íäùíéøùéå íéáåè íäùíéøùéå íéáåè íäùíéøùéå íéáåè íäù , , , ,äøùé êøãá íéëéìåî íäùåäøùé êøãá íéëéìåî íäùåäøùé êøãá íéëéìåî íäùåäøùé êøãá íéëéìåî íäùå . . . .åìâøì øð äéäúù äëéøö äøåúäåìâøì øð äéäúù äëéøö äøåúäåìâøì øð äéäúù äëéøö äøåúäåìâøì øð äéäúù äëéøö äøåúä , , , , úà äàøé äãé ìòù úà äàøé äãé ìòù úà äàøé äãé ìòù úà äàøé äãé ìòù

äìåìò úåòèä íùù íå÷îääìåìò úåòèä íùù íå÷îääìåìò úåòèä íùù íå÷îääìåìò úåòèä íùù íå÷îä , , , ,êøã àì åäúá ùôðä òúú íéîòôìùêøã àì åäúá ùôðä òúú íéîòôìùêøã àì åäúá ùôðä òúú íéîòôìùêøã àì åäúá ùôðä òúú íéîòôìù . . . . ïåçèáä úåéäì êéøö éãéîúä ãîòîä ìáà ïåçèáä úåéäì êéøö éãéîúä ãîòîä ìáà ïåçèáä úåéäì êéøö éãéîúä ãîòîä ìáà ïåçèáä úåéäì êéøö éãéîúä ãîòîä ìáà

éùôðäéùôðäéùôðäéùôðä . . . .øù úé÷åìà äîùðù ïéîàäì áééåçî éìàøùéä ùéàäøù úé÷åìà äîùðù ïéîàäì áééåçî éìàøùéä ùéàäøù úé÷åìà äîùðù ïéîàäì áééåçî éìàøùéä ùéàäøù úé÷åìà äîùðù ïéîàäì áééåçî éìàøùéä ùéàäåáø÷á äéååáø÷á äéååáø÷á äéååáø÷á äéå , , , , ïî úçà úåà àéä äìåë åúåîöòù ïî úçà úåà àéä äìåë åúåîöòù ïî úçà úåà àéä äìåë åúåîöòù ïî úçà úåà àéä äìåë åúåîöòù

àìî íìåò àéäù äøåúäàìî íìåò àéäù äøåúäàìî íìåò àéäù äøåúäàìî íìåò àéäù äøåúä "... "... "... "...        

)÷å÷ áøä ,äøåúä úåøåà ,éô"à ,ñ"á .(  

äúòî ,ãåîéìä àì ,éàîöò øáã øåúá ,äùòî éãéì àéáî , úéòáèä íééçä êøãì íãàä úà ïååëî ãåîéìä àìà

åì ,äùòî éãéì àéáî àåä ïëìå øúåéá äáåèä êøãá åéúåçåë úà ùîîé äá. éøä äøåúá òå÷ùä íãàäù ïååéë 

äöåçä åðîî íéöøåô íéùòîä ïëìå úéòáèä åééç êøãì òéâä ,äøåúá åúòé÷ù ìù àöåé ìòåôë . íðîà íàå

éåèéá íä íéùòîä ,åéúåçåëá øéëîå åîöò úà øéëîä íãàì éåèéá íä êà , åîìåòá éúéîàä úåáéùçä øãñáå

 íîò ääãæîå-íãàä ìë äæå .  

éáåùç åìà íéøáã íàååðìåëì í , íìåòî øáòîä úà íéååç äúò äæ øùà íéìééçì íéáåùç íäù ïëù ìë

äùòîä íìåòì ãåîéìä ,ìãúùäì äáåçå ,äìà íééçá ãçåéîá , úôùåç äøåúäù éùåðàä òáèä úà çôèì

åðéðôá :îâ"ç ,åì êìåä àìù øáçì äøæò ,íäéìò íéãéòî íéùòîäù éøä æà éë ,íòáè àåä íúøåúù .  

--------------------------------------------------------------------------------  

]1 [ñåúä úñøâë åðè÷ð ']á"é ÷"æ [.äðåù àñøéâä åðéðôìù àøîâáù úåøîì , äôé øäáåé ïî÷ìã ïåéòøäù ïååéë  

ò"åæ àñøâ ô ,àøîâá åðéðôìù àñøâä úà ïéáäì áåùð åæ àñøâ ãåñé ìòå.  

]2 [øôñá ïééèùðèëéì áøä ïåùì'  áøä ãåáë)îò '194" :(äæá äàøðäå , ïéã úéðåø÷òù òéöäì ùéã'äååöîäî øåèô äååöîá ÷ñåòä '

úì ñçéá óà øîàð"ú , øåèôú úãîìðä äøåúäù éãëù àìà- àäúù àåäå íééåñî éôåà úàùì úáééç àéä 'úåùòì úðî ìò ,' ìëã

äîéùâäì úåðåëðå úåáéåçî äååìî äðéàù ,äéå÷ìå äîåâô äîöò äøåúä ,. .. åãåîéì òöîàá åãéì äååöî äòéâäù ìëù ïàëîå- àåäù 

å÷éñôäì áééç ,ò íàä ïçáîá úãîåò åúøåú êë êåúá éøäù"åàì íà úåùòì î "úëò"ã .åðéøáãìå , úøãâä ïéà'äøåúá ÷ñåòä ,'

 úååöî øàùî øèåôä"úåùòì úðî ìò ÷ñåòä" ,ïìäì øàåáé ãåòå.  
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]3 [ çåñéðá è÷åð ïééèùðèëéì áøä'ìò ãåîéìúåùòì úðî  'ø éøáã íò ããåîúäì õìàð àåä êë êåúîå 'æìååî íééç' ïé)íééçä ùôð ,

ã øòù' ( àåä äøåú ãåîéìù'äøåúä íùì ,'ø éøáã íò ãçà äð÷á íéìåò íéøáãä åðøáãì êà 'åúåà íéîéìùîå íééç. 
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 åæ àøæò åæ àøæò åæ àøæò åæ àøæò
 äòåðú äòåðú äòåðú äòåðú        
éìùéìùéìùéìù        
        

עוברים עוברים עוברים עוברים 
להיכרות להיכרות להיכרות להיכרות 
        ............מעמיקהמעמיקהמעמיקהמעמיקה
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úåàéöî íéðùî ïåæç íéðåáúåàéöî íéðùî ïåæç íéðåáúåàéöî íéðùî ïåæç íéðåáúåàéöî íéðùî ïåæç íéðåá!!!!        

 úøèî úøèî úøèî úøèîäìåòôääìåòôääìåòôääìåòôä::::        âçä"äòåðúä ïåæç úà øéëé ñ  .âçä"äòåðúä ìù äëøã ìò ãîìé ñ , äòã ùáâéå

äéìà ñçéá.  

äìåòôä äðáîäìåòôä äðáîäìåòôä äðáîäìåòôä äðáî::::                  

1.    éàøæòä úåéåîã úòáøà ïéá úåîéò 

2.    ïåæçä íò úåøëä 

3.    åìà úåéåîãì ñçéá ïåæçä úåîéò 

4.    êùîäá äî? 

äìåòôä êìäîäìåòôä êìäîäìåòôä êìäîäìåòôä êìäî::::        

àààà((((     éàøæòä úåéåîã úòáøà ïéá úåîéòéàøæòä úåéåîã úòáøà ïéá úåîéòéàøæòä úåéåîã úòáøà ïéá úåîéòéàøæòä úåéåîã úòáøà ïéá úåîéò 

)î õìîåî éë íéã÷ðäâöä ìù âåñì äìåòôä úà êåôäì ãåà , éñåôéèî ãçà ìë åâéöéù úåéåîã òáøàì âåàãìå

íéàøæòä .ùàøî äðëä úö÷ êéøöî øáãäù ïáåîë ,íìúùî àåä êà .ïúéð àì  íàá , òöåîä éôë úàæ äùòð

úåéñéèøë éãé ìò ïàë ,äø÷î ìëá , äçðîá êøåö ùé-äìåòôä øéáòî (:  

÷úîä äìéâ úàôî éë äöåá÷ì øôñð äòåðúä ìù íã)äòåðúì íéðù íéòùú ! úö÷ ñéðëäì úåðîãæä  íâ åæ

úéúòåðú äéøåèñéä (äòåðúä éãñééîî ãçà øèôð ,áø øùåòì äëæù .ãñééî åúåà , úåàøåä åúàååöá áúë

åðåä ú÷åìç øáãá úåùøåôî .ïáì éáâ ìò øåçù áåúë äàååöá" :éúéîàä éàøæòì ùéøåà éðåä úà " úåããåîúäì

äòáøà åòéâä åæíéàøæò  ,ïòåè íäî ãçà ìë øùà ,éúéîàä éàøæòä àåä éë . øáãá òéøëäì äöåá÷äî ù÷áð

íäéúåðòè úòéîù øçàì) .íéìéìùäå íééáåéçä äéããö íò úåîã ìë âéöäì áåùç ,úåôéì úåñðì àìå(!  

        

éúéîàä éàøæòä åäéîéúéîàä éàøæòä åäéîéúéîàä éàøæòä åäéîéúéîàä éàøæòä åäéî????        

1111....  úãîúî äééùòá àøæò úãîúî äééùòá àøæò úãîúî äééùòá àøæò úãîúî äééùòá àøæò----) ) ) ) áãðáãðáãðáãð(((( 

áãð ,øúëì ïòåèä éàøæòä ,éøùôà íåçú ìëá áãðúî,äòåðúöìåç íò ãéîúå  . äîùâä è÷éåøô ïéà

åðîî ÷ìç àì àåäù ,ïâøàéù ïåùàøä àì àåäù úåáãðúä òöáî ïéàå . úøèî éë úå÷éãàá ïòåè åä

äöåçä úàöì àéä äòåðúä ,ìàøùé íòì øúåéù äîë íåøúìå òéôùäì ,ììëáå ,åðì ÷å÷æù éî ìëì .

åúòãì óéðñä ,õåç éôìë åðìù äøùëää êøòî ÷ø àåä ,î ìëåìåâñîù é , øùàî äöåçä àöéù óéãò

àáä øåãä úà ìãâì øàùééù .äô åðçðà äî ìéáùá éøä? 

2. éìù äîùðä íä íéëéðçäå éìù íééçä åæ óéðñäéìù äîùðä íä íéëéðçäå éìù íééçä åæ óéðñäéìù äîùðä íä íéëéðçäå éìù íééçä åæ óéðñäéìù äîùðä íä íéëéðçäå éìù íééçä åæ óéðñä ... ... ... ...---- ))))êåðçêåðçêåðçêåðç(((( 

êåðç ,óéðñá êéøãäì íìç ãéîúå óéðñá ìãâ .åìù íééçä ìë ìù æëøîä àåä óéðñä , õøåù ãéîú àåä

íù ,íù àöîð ãéîú àåä ,àåáéù åúøèî ìëåóéðñì íéùðà øúåéù äîë å . æëøîä íä åìù íéëéðçä

åééç ìù ,íúìá ïéàå íä .åúòãì ,äðåëùá äø÷îá àöîð óéðñä , äî ìëá ÷ìç úç÷ì íéáééç àìå

äøå÷ù ,÷ìçá àì íâå .íéëøò åìá÷é íéëéðçäå çéìöé óéðñäù äæ ø÷éòä , äîë íàä äðùî àìå

ùéáëä úà úåöçì åçéìöé áéáñî úåð÷æ . 

3333....  äî äæ àøæò äî äæ àøæò äî äæ àøæò äî äæ àøæòíòô äéäùíòô äéäùíòô äéäùíòô äéäù  !  !  !  !----)  )  )  )  øòîùøòîùøòîùøòîù''''ìììì(((( 

ìøòîù ,óéðñá éòéáø øåã àåä . àáø àáñ ìò íéøåôéñä úà øëåæ ãåò àåä)íâ ìøòîù , àåä åîù ìò

éåø÷ ( àãìåôá óéðñä ìù øðåîå÷ä äéäù)äéðîøâ .(æàî ,àøæòì ÷ø íéòéâî íìåë øåã éøçà øåã ,

äòåðúá øàåôî áò ùé àîà ãöî úìùåùì íâù ïáåîëå) .äî äúéä åìù àîà íé÷äù ïåùàøä ïéòøâ
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àøæò äôöîá úåæçàää úà .(ìøîù úà åìàùú íà , ìë ìù íéëéøàúä ìë ìò íëì øôñì ìëåé àåä

äåå÷ú çúôá ïåùàøä æåòîä æàî íéæåòîä)äî ?æåòî äæ äî íéòãåé àì íúà ? íéìòî åáù ñ÷èä äæ

äòåðúä éøáç úåîù úà ,æä äãéòåä úèìçäá äáåâî àåäå ,' óéòñ éòéáø ÷øô5â.(!ë ìøòîùù ïáåî

äéðîøâá åòá÷ðù éôë äòåðúä éâäðîî øèîéìéî æåæì ïëåî àì , ïàë äòåðúä éøáç éãé ìò åùãåçå

ùãå÷ä õøàá .äéëøòá ÷åáãì äòåðúä ìò ,äéîé÷î éëøãì úðîàð úåéäìå . êåðéçá ã÷îúäì äéìò

úååöîìå äøåúì øòåðä ,äøåúì øåù÷ä àùåð ìëá äøùô íåù úåùòì ïéàå . áåúë åìéôà êë úîñéñá

 äòåðúä"åðúøèî äøåúä ïåèìù ." 

4. éúãìåð ïàë éë äô éðàéúãìåð ïàë éë äô éðàéúãìåð ïàë éë äô éðàéúãìåð ïàë éë äô éðà , , , ,àøæò åäæàøæò åäæàøæò åäæàøæò åäæ............ - ))))øéîëåæ äùéåîøéîëåæ äùéåîøéîëåæ äùéåîøéîëåæ äùéåî????(((( 

àøæòá àöîð øéîëåæ äùéåî ,óéðñä ìåî àöîð åìù úéáä éë íúñ , íéòéâî äúéëäî íéøáçä ìëå

íùì .éàøæò äæ äî äùéåî úà åìàùú íà ,äæë øáã ïéàù íëì ãéâé àåä , øáã åúåà ÷åéãá àåäùå

ëúøçà äòåðúì êìåäù äúéëá øáçä åî .ïåëð ,íéìãáä àåöîì ïúéð íùå äô , àì ù÷áî àåä ìáà

úåéâåìåàéãéà íò íëçúäì ,éúéîàä éàøæòä øçà àìå àåäù åì øåøá àìà . ìë äæ éúéîà éàøæò éë

äòåðúá àöîðù éî ,ìåîúà òéâä àåä íà íâ .  

úåéåîãä úòáøà úà åðùâôù øçàì ,åä éî ìò çåëéå íéé÷ðéàøæòä à . åììä íéôéèéëøà úà óéöäì áåùç- 

åìà ìò úåéåîã , çèùá íäì íéîåãä íéø÷î íò íúåà øáçìå)äáøä ùé ,íéðö÷åî úåçô íà íâ .(... 

áááá((((              ïåæçä íò úåøëäïåæçä íò úåøëäïåæçä íò úåøëäïåæçä íò úåøëä 

íã÷úðù éðôì ,ïåæçä íò ãçé åììä úåìàùä úà øáçðå ,äðåøçàä äðùá äøáò äòåðúäù êéìäúä ìò øôñð .  

äòåðúä ,éòå úðùì äàöéäã ,äðåæç úà ùãçì äéúåðù íéòùú ìâøì äúééä äúøèî øùà , øåàì åúåà ïåçáìå

åðéîé úåàéöî .êøãì äàöé äãéòåäå äòåðúä úöòåî éãé ìò äìá÷úä äãéòåä ñåðéë ìò äèìçää . úáùá

úåãìåú ,âçä éøéöî íééúàî åôúúùä äá"äòåðúá ñ ,ïàë åðéìòäù úåìàùä ìò øáåã , íäì åðàø÷ àì íà íâ

éâùåîää í"íééøåéö "åììä .äòåðúä ìù éðçåøä ïååéëì ñçéá òéøëäì åù÷áúð íéøéöä , úà òåá÷ì êë êåúîå

úåáåø÷ä íéðùì äëøã .ïåæç åçñéð íéøéöä ,úéöøàä äãéòåá øçáð øáã ìù åôåñáù , øçá óéðñ ìëù øçàì

úåéôéðñä úåãéòåá åéìò óãòåîä çñåðá .åìà íéèøô øôñðù øçàì ,éøá äôöéøä ìò ñåøôð ïåæç íò ìåèñ

äòåðúä:  

  

"""" àøæò øòåðä úòåðú  àøæò øòåðä úòåðú  àøæò øòåðä úòåðú  àøæò øòåðä úòåðú  äðáú äðáú äðáú äðáúìàøùé õøàá íéðäë úëìîî ìù é÷åìàä åöä úà äîéùâîä äøáçìàøùé õøàá íéðäë úëìîî ìù é÷åìàä åöä úà äîéùâîä äøáçìàøùé õøàá íéðäë úëìîî ìù é÷åìàä åöä úà äîéùâîä äøáçìàøùé õøàá íéðäë úëìîî ìù é÷åìàä åöä úà äîéùâîä äøáç . . . . øùà äøáç øùà äøáç øùà äøáç øùà äøáç

ä íùá àø÷úä íùá àø÷úä íùá àø÷úä íùá àø÷ú ' ' ' 'äìåë ìàøùé úðéãîì úåéøçà êåúîå äùòî ìù íìåòì äàìî úåáéåçî ãöì ùãå÷ ééç äéçúåäìåë ìàøùé úðéãîì úåéøçà êåúîå äùòî ìù íìåòì äàìî úåáéåçî ãöì ùãå÷ ééç äéçúåäìåë ìàøùé úðéãîì úåéøçà êåúîå äùòî ìù íìåòì äàìî úåáéåçî ãöì ùãå÷ ééç äéçúåäìåë ìàøùé úðéãîì úåéøçà êåúîå äùòî ìù íìåòì äàìî úåáéåçî ãöì ùãå÷ ééç äéçúå....    

à êøã íò äøåúì êðçì àéäå äòåðúä úøèî úøæâð åìà íéøáã êåúîà êøã íò äøåúì êðçì àéäå äòåðúä úøèî úøæâð åìà íéøáã êåúîà êøã íò äøåúì êðçì àéäå äòåðúä úøèî úøæâð åìà íéøáã êåúîà êøã íò äøåúì êðçì àéäå äòåðúä úøèî úøæâð åìà íéøáã êåúîäåáâ éëøòå éðøåú óø úáöä êåú õøäåáâ éëøòå éðøåú óø úáöä êåú õøäåáâ éëøòå éðøåú óø úáöä êåú õøäåáâ éëøòå éðøåú óø úáöä êåú õø . . . .

úàæ íò ãçéúàæ íò ãçéúàæ íò ãçéúàæ íò ãçé  ,  ,  ,  ,äúøèî úîùâäá úéæëøî êøã äééùòá äàåø äòåðúääúøèî úîùâäá úéæëøî êøã äééùòá äàåø äòåðúääúøèî úîùâäá úéæëøî êøã äééùòá äàåø äòåðúääúøèî úîùâäá úéæëøî êøã äééùòá äàåø äòåðúä".".".". 

ïåæçä úà àéø÷äì äöåá÷ä éøáçî ãçàî ù÷áð ,åúåà øéáñäì íîöò äöåá÷ä éøáçî ù÷áð êë øçàå , éôë

íúðáä . 

ââââ((((              åìà úåéåîãì ñçéá ïåæçä úåîéòåìà úåéåîãì ñçéá ïåæçä úåîéòåìà úåéåîãì ñçéá ïåæçä úåîéòåìà úåéåîãì ñçéá ïåæçä úåîéò 

ù øçàì úòë"åðì åøéëæä "ïåæçä åäî ,ìàùð íãå÷ ðåìàùù úåìàùì ñçéá åäùî øîåà àåä íà - åäéî 

éúéîàä éàøæòä .íééåñî ãöì äåèð àåä íàä ,åäî ïë íàå ?úåáø úåìàù úåìòäì áåùç ïåéãä éãë êåú , ñçéá

êéìäúä ìëì .ìùîì:  

• ïåæçä úà ùøôì éî úåëîñá? 

• ïåæçì íéëñî àì éðà íà úåùòì äî? 
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• úéîà éàøæò åäéî øéãâäì ìåëé ïåæçä íàäé? 

• êùîäì óéðñä úåøèîì ñçéá øåîà äæ äî? 

ïåéãä úà íëñð ,úéúòåðúä úåáøåòîä ìù úåáéùçä úà øéáñðå , ÷ìç ç÷ìù éî ìë ìù äòôùää úîâãäá

äòåðúä ïåæç úà åéãé åîá òá÷å äãéòåá .äòåðúä ,äðúùî ïîæä ìë äòåðúá äåðúë , øîùì úòãåé úàæ íòå

äøáò úà .åìà íéðåéãá ÷ìç úç÷ì áåùç ,ìòãéúòá äðåéáöå äëøã ìò òéôùäì úðî   
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ìîñ äæ éìéáùá àøæòìîñ äæ éìéáùá àøæòìîñ äæ éìéáùá àøæòìîñ äæ éìéáùá àøæò!!!!        

äìåòôä úåøèî :  

1. íéìîñá êøåöá åøéëé íéëéðçä 

2. äòåðúä éìîñ úà åøéëé íéëéðçä :ïåðîä ,äîñéñ , ìîñ 

  

äðáî:  

1.  äçéúô–íéìîñ  

2. äòåðúä ìîñ 

3. äòåðúä úîñéñ 

4. äòåðúä ïåðîä  

  

  

äìåòôä êìäî:  

        

1111 . . . .íéìîñ êéøö éîíéìîñ êéøö éîíéìîñ êéøö éîíéìîñ êéøö éî????????        

I  

• éùø ïéëé êéøãîä íéøëåî íéìîñ ìù äî)ìñøåãë åà ìâøåãë úåöåá÷ ,úåðéãî ìù íéìîñ , íéìîñ

àáöá úåãéçé ìù ,ãëå úåøëåî úåøáç ìù íéìîñ' (àéöîä àåäù íéìîñ åà . øçáé êéðç ìë

ìîñ\åìéáùá àèáî ìîñä äî øéáñéå øåéö . úåéåòîùî ãåò ùé íà íéëéðçä úà ìàùé êéøãîä

êéðçä øîàù äîî õåç ìîñì. 

• íéçéðîåéìò êåøãì íéëéðçäî äîëî íéù÷áîå ùìåùî äôöøä ìò  . ùìåùîä ìò íéçéðî êë øçà

ãåã ïâî íéøöåéå ùìåùî ãåò .åéùëò ìîñä ìò êåøãì ïëåî éî íéëéðçä úà åéùëò íéìàåù .  

  

II  

• úåöåá÷ úú ùåìùì äöåá÷ä úà ÷ìçé êéøãîä .èôùî ìá÷ú äöåá÷ ìë . äëéøö äðåùàøä äöåá÷ä

ñ úøæòá åúåà àèáììî , úá äîñéñ úøæòá åúåà àèáì äëéøö äéðùä äöåá÷ä6-8 íéìéî 

äîéîåèðô úåòöîàá åúåà àèáì äëéøö úéùéìùä äöåá÷äå. 

• óúëä ìò íéìîñå úåâøã äáøä íò àáö ùéà ìù äðåîú íéëéðçì íéàøî . äî íéëéðçä úà íéìàåù

äæä ùéàä ìò íéáùåç íä ,åééçá äùò àåä äî.  

  

=  

•  úåøçú'àæä äøåùä éî ìùú' : éè÷øèñáà øåéö âéöé êéøãîä)èùôåî ( êøèöú äøåúá äöåá÷ ìëå

àèáì ìåëé äæä øåéöä äî øîåì .àáä øåéöì íéøáåòå äãéñôî äðåùàø úò÷úðù äöåá÷ä .  

åúåà äàåøù éîìå åúåà ãðåòù éîì øåøá úåéäì êéøö àåä éúåòîùî äéäé ìîñù éãëù íéøéáñî.  

  



 

 

43

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 

æåëéøä úìåëé åáù íìåòáù àåä ïåø÷éòä íéàåø åðçðàù äîì äøéãà úåòîùî ùé äðè÷ êë ìë íãà éðá ìù 

ïéòá ,íééúåæç íéìîñì .äèåùô øúåé äáøä äøåöá úåðåéòø àèáì íéìåëé íéìîñ , øùàî äøåøáå äèéì÷

úåøçà íéëøãá .éîúñ åäùî åðéà ìîñ ,øåéö ÷ø ,úåòîùî ìòá åäùî àìà , íéîééåñî íéëøò âöééîù åäùî

åòù éî ìò åäùî ãéòîåìîñä úà âéöî åà ãð .  

åðìù ìîñä äî???  

  

2222 . . . .äòåðúä ìîñäòåðúä ìîñäòåðúä ìîñäòåðúä ìîñ        

äòåðúä ìîñ ìù íéðåùä åé÷ìç úà äæ øçà äæá âéöé êéøãîä . äæä ÷ìçä úåòîùî úà ïåùàø ùçðîù êéðçä

åéãéì ÷ìçä úà ìá÷î ìîñá . ìâéìåôì åúåà ÷éáãé ÷ìç ìáé÷ù éî ìë íéëéðçä ïéá åøæåô íé÷ìçä ìëù øçàì

 íééðéòá ùàøî ïëåäù úåøåù÷)öå÷ñ úøæòá'íé ,úãìåä íåé úåáéñîá øåîçä ìù áðæá åîë.(  

• ìåâéò :íìåòä ìë úà ìîñî. 

• íéäëä íéùìåùîä úùåìù :ìàøùé íò ,ìàøùé õøà ,íäéðéá áåìéùäå ìàøùé úøåú. 

• íäéðéá øù÷îù ùìåùîä èåçä àåäù ãåã ïâî øöåé øéäáä ùìåùîä. 

• úéøáä úåçåì :äøåúä. 

• íéåå÷ä øùò íéðù :ò íéðùíééåâì øåà íäù ìàøùé éèáù øù. 

  

 ïåéã øøåòì øùôà íéìåãâ íéëéðç íò–åðìù ìîñä úøæòá õåç éôìë âéöäì íéöåø åðçðà äî  ? à÷ååã äîì

 äìàä íéëøòä)äøåú ,íò ,õøà ,åìåë íìåòä ,íééåâì øåà( ?  

  

  

  

3333 . . . .äòåðúä úîñéñäòåðúä úîñéñäòåðúä úîñéñäòåðúä úîñéñ        

àààà . . . .åðëåðéç úéá àéä äáéùéäåðëåðéç úéá àéä äáéùéäåðëåðéç úéá àéä äáéùéäåðëåðéç úéá àéä äáéùéä 

I  

úåéçðä éìá äðéèñìô åìá÷é íéëéðçääúéà úåùòì äî  . øçà åäùî äùòé ãçà ìëù àåä äø÷éù äî íúñä ïî

–úåøåö åøöééù äìàë ùé  ,åëå éðùä ìò ãçà åúåà å÷øæéù äìàë ùé' . úåàøåä ïúé êéøãîä úå÷ã äîë øçàì

 äðéìèñìôä íò úåùòì äî)íëéðéò úåàø éô ìò .äéöôåà :úåéç ìù úåøåö øåöéì , íéòáö äîëî ìãâî úåðáì

ãëå íéðåù'.(  

åðééç úà úðååëîù åæ àéä äøåúäù àåä ïåø÷éòä ,íééçì ïååéë åðì úðúåð àéä . ìò øåôéñä úà øôñì øùôà

 äñéáëä úåðåëî éúùå ùéàä– ïëìå úåàøåää úà àø÷ àì ùéàäù àéä åãáò àì úåðåëîä äììâáù äáéñä 

êéøöù åîë ìòô àì øáã íåù .äøåúä êë ,íéðåëð íééç úåéçì ïúéð àì äøåúä éìá) . êéøãîì äáçøä– ä÷ñô 

÷å÷ áøä ìù .(  

  

II-III  

 úéðåëéúä äáéùéä ãñåîì éøåáéö èôùî êåøòð)õøà êøã íò äøåú úøáåçá(  
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áááá . . . . åðúøèî äøåúä ïåèìù åðúøèî äøåúä ïåèìù åðúøèî äøåúä ïåèìù åðúøèî äøåúä ïåèìù–äéìà íéôàåù åðàù éôë úéãåäéä äðéãîä äéìà íéôàåù åðàù éôë úéãåäéä äðéãîä äéìà íéôàåù åðàù éôë úéãåäéä äðéãîä äéìà íéôàåù åðàù éôë úéãåäéä äðéãîä         

 éðôì62ìàøùé úðéãî äî÷ íéðù  . úåîùâúä íéãåäéä úðéãî úî÷äá åàø íìåòä ìëáå õøàá íéãåäé ïåæç

íéðù éôìà ìù . äðåù úåàéöîä êà–äàìôð íðîà àéä åðìù äðéãîä  ,àì àéä úîìùåî êà . äøéîàä ïë ìòå

 àéä åðìù–åðúøèî äøåúä ïåèìù  . éô ìò äéëøã ìëá úìäðúîù äðéãî ïàë äéäúùë ÷ø ïåæçä úà íéìùð

äøåú ìù äëøã .ãîä éùàø úà êéøãúå ïååëúù åæ äéäú äøåúäù êëì íéôàåù åðàíééîåàìä íééçá äðé .  

  

=  

úåöåá÷ ùåìùì íéëéðçä úà ÷ìçð .áåùéé íé÷ú äöåá÷ ìë .úåàáä úåèìçää úà èéìçäì êøèöú äöåá÷ ìë :  

• áåùééä íù 

•  õøàá äôéà)ïåøîåùå äãåäé ,ìéìâ ,áâð ,õøàä æëøî ,øä ,äìôù ,ïìåâ( 

•  íéáùåú äîë)20úåçôùî  ,500úåçôùî  ,10,000åëå íéáùåú '( 

• éñåìëåà âåñ äé)úéúã ,úéãøç ,úéðåìéç ,úéáøò ,úáøåòî( 

•  áåùéá äéäéù øôñä úéá âåñ)éúìéä÷ ,äøåú ãåîìú ,éèø÷åîã ,åëå éúáéáñ'( 

• øòåð úòåðú 

• áåùééá úáùä äàøéú êéà 

• áåùééá úåáåçøä åéäé éî íù ìò 

• áåùéá åéäé úåãñåî åìéà 

• áåùéä ìîñ äéäé äî 

  

 íéáåùééá íìåë úà óúùð åîééñé úåöåá÷äù øçàìåî÷åäù íéùãçä.  

        

äðéãîá ùéù íéáåè àì íéøáã ìò úåáúë øãçá øæôð åà àéø÷ð .  

 ïééðòá ïåéã íéé÷ð–íéðééðòä úà øôùì éãë úåùòì øùôà äî  ? äøåúä éô ìò ìäðúúù äðéãîù êëì ïååëð

øúåé äáåè äðéãî äéäú ,ä øáã àéä äøåúäù ïååéëî 'úéùéàä äîøá íâ äúåà íéé÷ì åðéìò äååöî àìéîîå, 

íåéë íéé÷úî ÷éôñî àìù äî úéîåàìä äîøá íâ ìáà .  

 ïééðò úà íã÷ì àéä íåéä åðúøèî'åðúøèî äøåúä ïåèìù' . ïåùàø áìù àåä íåéë íéé÷ä áöîä– ìù äðéãî 

åöøàá éãåäéä íòä .àáä áìùä , úìäðúîù åöøàá éãåäéä íòä ìù äðéãî àåä íéðååëî åðà åéìàù ìàéãéàä

äøåúä éô ìò.        

]øåö ùé íà ê–åëå íòåð éëøãá úåùòéäì êéøö ìëäù ùéâãäì áåùç  'äééôë éëøãá àìå . íéëøã– úöôä 

úåãäé ,äòåùéä éðééòî ìù íéðëåã ,äáéúë ,åëå äøåú ãåîéì'.[        

  

ââââ . . . . åðééç úà ùéã÷ð õøàìå íòì åðééç úà ùéã÷ð õøàìå íòì åðééç úà ùéã÷ð õøàìå íòì åðééç úà ùéã÷ð õøàìå íòì–õøàäå íòä ïòîì ùôð úåøéñî õøàäå íòä ïòîì ùôð úåøéñî õøàäå íòä ïòîì ùôð úåøéñî õøàäå íòä ïòîì ùôð úåøéñî         

õøàäå íòä ïä ùìåùîä ìù úåøçàä úåòìöä éúù .  

•  úåá÷åò úåîéùî ÷çùî–ë " ÷úô ìá÷î à'àñéëä ìò ãåîòú óë àçåî åäùéîùë 'åëå' . àåä ïééðòä

ìåãâ åäùîî ÷ìç åðçðàù íéâãäì ,ìàøùé íòî ÷ìç .úéôåñä äøèîä ìà òéâäì úðî ìò , ìà
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äìåàâä ,ìåãâ åäùîî ÷ìç ìù åæä äòãåúá úåéçì íéëéøö åðçðà .àáä áìùä , äîù ïéáäì àåä

 øàùä ìë ìò òéôùî íéùåò åðçðàù– 'äéç úçà úéùåðà äî÷ø åðìåë 'å'äæì äæ íéáøò ìàøùé ìë'. 

• õøàä úòéãé äéååéøè  

  

4444 . . . .äòåðúä ïåðîääòåðúä ïåðîääòåðúä ïåðîääòåðúä ïåðîä        

äùåìù ìù úåðè÷ úåöåá÷ì äöåá÷ä úà ÷ìçð-íéëéðç äòáøà , úåçðî úåìàù úøæòá ïåãú äöåá÷ ìë

 øçà ïåðîäá–úôøö ïåðîä  ,íéøöî ïåðîä ,åâðå÷ ïåðîäå äéðèéøá ïåðîä .  

úåçðî úåìàù  

• áñäïåðîää ìù íéìéîä ø 

• ïåðîää êåúî íéìåòù íéëøòäå úåðåø÷òä äî? 

• äðéãîä úà âöééîù ìîñ ìù âåñ àåä ïåðîää . äîöò éôìëå õåç éôìë âéöäì äðéãîä äöåø äî

ïåðîää úøæòá? 

äìåë äöåá÷ä éðôá ïäéúåð÷ñî úà åâéöé ïä ïåãì åîééñé úåöåá÷äù øçàì .  

  

 äðéãîä ïåðîä úà òéîùð–   

• ãæä äæéàáïåðîää úà íéòéîùî úåéåðî? 

• äðéãîä ïåðîä úà òåîùì íëì äùåò äæ äî ? 

• äæ ìù úåòîùîä äî?  

  

äòåðúä ìù ïåðîää ìò úåçðî úåìàù ïúåàá ïåãðå íìåë éðôá äòåðúä ïåðîä úà ùåøôð úòë . àåä ïåø÷éòä

 åðøáéã øáëù éôë äòåðúë åðì íéáåùçä íéëøòä úà âöééî ïåðîääù–   

        

á åðøåö ãåáòð äôá åðøåö ãåáòð äôá åðøåö ãåáòð äôá åðøåö ãåáòð äôäððøáå äååãçäððøáå äååãçäððøáå äååãçäððøáå äååãç –äô  ,ìàøùé õøàá ,ä úà ãåáòð 'äçîùá.  

äøåúä ïåèìù úçú åðééç úà äéçð äôäøåúä ïåèìù úçú åðééç úà äéçð äôäøåúä ïåèìù úçú åðééç úà äéçð äôäøåúä ïåèìù úçú åðééç úà äéçð äô –äøåúä êøã úà íéé÷îù ïåèìù úçú ìàøùé õøàá åðîå÷î .  

åðöøà úà äðáð äðáåðöøà úà äðáð äðáåðöøà úà äðáð äðáåðöøà úà äðáð äðá –õøàä ìù äéðá àéä åìà úåøèî úîùâäì êøãä  ,úéðçåø äéðá ïäå úéæéô äéðá ïä.  

÷æçúðå å÷æç å÷æç÷æçúðå å÷æç å÷æç÷æçúðå å÷æç å÷æç÷æçúðå å÷æç å÷æç!!!!        

  

íò ïåãì øùôà óéðñá ïåðîää íò úåøëéää ÷åæéçì íéëøã ìò íéëéðçä –ã÷ôîá äøéù  , íéìéîä úà úåìúì

åëå óéðñá èìåá íå÷îá'.  
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 íéãòé íéãòé íéãòé íéãòé
 íéðùì íéðùì íéðùì íéðùì
úåàáäúåàáäúåàáäúåàáä        

        
אוסף אוסף אוסף אוסף 

מאמרים מאמרים מאמרים מאמרים 
        בנושאבנושאבנושאבנושא

    



 

 

48

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 



 

 

49

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 

éàùåð  

äëøãä  
äòåðúä ìù äôà úîùð àéä äëøãä .áàùåð äæ 

äëøãää éîåçúì úåéúåäîä úåìàùá ÷åñòð- íäî 

íééúòåðúä íéðëúä ,îúéðøåúä äúøéîà éä ,

äòåðúä ìù úéòåö÷îäå úéëåðéçä .  

  

òáøàì ÷ìçúé àåðä íéàùåð éúú:  

àààà....     íééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåð 

áááá....      àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú----ãå÷ ãå÷ ãå÷ ãå÷         

ââââ....       óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà----äøåú äøåú äøåú äøåú  , , , , êåðéç êåðéç êåðéç êåðéç

 úåéòåö÷îå úåéòåö÷îå úåéòåö÷îå úåéòåö÷îå        

ãããã....     úåòéðöúåòéðöúåòéðöúåòéðö        
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àààà....  íééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåðíééúòåðú ïëåú éàùåð        

 úáéì íäù ãåñéå ñéñá éëøò íðùé äòåðú ìëì

 äòåðúä -î éðàä  äìù ïéîà–ñî  ' íúåà íéàùåð

äìâã ìò úèøåç àéä) . àîâåãì íéàùåð- õøà 

ìàøùé ,éúøáç ÷ãö ,áåøé÷ ,úéøåáéö úåéøçà , êåðéç

åëå' ( úåìéòô éëøòî äòåðúä ïéëú åìà íéàùåð ìò

íéòåá÷ , äòåðúä éëéðç ìëì òåá÷ ïôåàá åøáòåéù

 ìåòôìå íîò úåäãæäì êéðç ìëì íåøâì úðî ìò

ò úîùâä ïòîìåìà íéëø .  

  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøéä úáçøä íùì:  

�  éì äîãð äî íéòãåé íúà éì äîãð äî íéòãåé íúà éì äîãð äî íéòãåé íúà éì äîãð äî íéòãåé íúà))))âéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîà((((        



 

 

51

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 

éì äîãð äî íéòãåé íúàéì äîãð äî íéòãåé íúàéì äîãð äî íéòãåé íúàéì äîãð äî íéòãåé íúà ? ? ? ?âéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîàâéååöðéøâ ìéîà        

        
éì äîãð äî íéòãåé íúà ,?)äòåðö äøãâä àéä éì äîãð(...  

éì äîãð ,äìù ïåæçä úà äãáéà øòåðä úòåðú éë) !ïë , äðéä øòåðä úòåðú éë ïåæçä

åðîéåðéùì ó.(  

éì äîãð ,äîåàä ééçá äìù úåçéìùä úà äãáéà øòåðä úòåðú éë) !ïë , ìù úåçéìùä

äðçîä éðôì õåìç(...  

éúåà âøåä äî íéòãåé íúà?  

úàæä úåéðéãîä éáöòî ïéáî ùéàù éúåà âøåä ,úåéøéòá , úåéîå÷îä úåöòåîá- åðéà 

 áùåç.àá øòåðä úåòåðú éøáç éôìà úåøùò úòãá áùçúäì ùéùõø , ùùåç åðéà

íúòãî ,íçåë ,íúòôùä úìåëé...  

  

 íòì úåéîåàì úåîéùî íéáéöîå úàæä äðéãîá íé÷òåæ áøòäå íëùä éë éúåà âøåä- 

úøîåàå øòåð úòåðú äî÷ àìå" :äùòðå íå÷ð."  

úàæ äùòé éî åðçðà àì íà?  

éúøáç øòô úåéòá ìò íéøáãî.  

ìéìâä ãåäéé ìò íéøáãî.  

éèø÷åîãá äòéâô ìò íéøáãî úéìàøùéä ä )éáø÷ì úåðá ñåéâ ,ìùîì.(  

úåúéçùá äîøåç úîçìî ìò íéøáãî.  

 äøåâç ÷åãéä ìò íéøáãî")ïáì ìåçëá äð÷.("  

ìò íéøáãî...  

íéøáãî...  

éòîùî ãç åäùî øîåàù íëì úôëéà ?!  

íéîåçú éðùá úããîð øòåðä úòåðú:  

1 .íøåú äéäéù íãà áöòì äçéìöî àéäù äãéîá ,÷éðúôëéà ,áøåòî...  

2 .äãéîá ,òâø ìëáå ,äøáçä éðô éåðéùì óåðî úùîùî àéä.....  

 åøîàú-" åðåè÷."  

 øîåà-" ÷ñòä úà øåâñð äáä"...  

  

                      âéååöðéøâ ìéîà éøáãî) úðâôäá çöøð"åéùëò íåìù" ,îùú úáè"á(  
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áááá....   àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú àøæò øòåðä úòåðú----ãå÷ ãå÷ ãå÷ ãå÷         

 óéðñä úà íéøéãâîä íéùðà åðòîù úåáø íéîòô

ë"ðéçíéìùî êå ." àìù äî ÷éôñäì åúøèîù êåðéç

øôñ úéá ÷éôñä . úåòåðú ìà íéñçééúî íéøçà

ðúî ìàë øòåð"ììëåùî ñ  . éë øîàú úéùéìù äùéâ

 äãéîì éîåçú çúôì àéä øòåðä úåòåðú úøèî

 úåøâñîá éåèéá éãéì íéàá íðéàù íéðåù úåâäðúäå

úåøçà .øòåð úòåðúë äòåðúä úøãâä , úáééçî

åùòì åðúåàúåùéâä ïéá øåøá ú , äòøëä ìá÷ì

åæ äøéîà åîàúéù íéðôåàá ìåòôì äòåðúì àåø÷ìå .  

  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� úåéöðâéìèðéàä éåáéøúåéöðâéìèðéàä éåáéøúåéöðâéìèðéàä éåáéøúåéöðâéìèðéàä éåáéø        
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  ריבוי האינטליגנציות

המגדירה , היא שבמקום התפיסה הפסיכומטרית המסורתיתות פסיכולוגיות הנחת היסוד בתאורי

שלכל , יש להבחין בין סוגים שונים של אינטליגנציות, )GENERAL I.Q (מהי אינטליגנציה כללית 

בשונה (גרדנר מגדיר שמונה אינטליגנציות בעלות חשיבות זהה . אחת יש אפיונים ייחודיים

ומדגיש את ) מתמטית ובאינטליגנציה לשונית- המתמקדים באינטליגנציה לוגית. I.Qממבחני 

אם , דנר היא שניתן לפתח את האינטליגנציות השונותהנחת היסוד של גר. תרבות-היותן תלויות

  .מזמנים לילד או לילדה אפשרות להתנסות במימושן בפעילויות השונות בבית הספר ומחוצה לו

  :שמונה האינטליגנציות הן אלה

  .בקריאה ובכתיבה, בהאזנה,  מתבטאת ביכולות הקשורות בדיבור-לשונית  .1

לפתור בעיות לוגיות ולנסח הוכחות , ספרים מתבטאת ביכולת לחשב מ-מתמטית - לוגית .2

  .מדעיות

ובכל יתר הפעולות המתרחשות ) ניווט( מתבטאת ביכולת להתמצא במרחב -מרחבית - חזותית .3

) משחמט ועד כדורגל(משחקים במרחב , כגון יצירה או קליטה של אמנות חזותית, במרחב

  .ועוד

, של צלילי מוזיקה בשירהלהפקה ולקליטה ,  מתבטאת בכל הקשור ליצירה-מוזיקלית  .4

  .בניצוח ובהאזנה, בנגינה

 מתבטאת בכל סוגי הפעולות המצריכות שליטה מוטורית או - ) קינסתטית(תנועתית -גופנית .5

  .מתנועות הספורטאי והרקדן ועד לפעולת ידו של הרופא המנתח, שימוש בגוף ככלי הבעה

וביכולת ליצור עמו , ם גלוייםגם כאשר אינ,  מתבטאת בהבנת רגשותיו של הזולת-אישית -בין .6

  .מילולית ההולמת את צרכיו-תקשורת מילולית ולא

 מתבטאת במודעות עצמית וביכולת לרפלקציה עצמית ולהסקת מסקנות לגבי -אישית -תוך .7

  .ההתנהגויות הרצויות במצבים שונים

, יום והסביבה- מתבטאת ביכולת להתחבר לפרקטיקה של חיי היום-סביבתית - נטורליסטית .8

  ".חכמת חיים"מה שנקרא 

, מוזיקאים, ציירים(כל אחת מהאינטליגנציות מתבטאת במיטבה אצל מומחים ויוצרים בולטים 

ניתן למצוא , שם-יוצר או מומחה בעל-גם אם איננו גאון, אצל כל אדם, עם זאת). 'ספורטאים וכד

  .ביטוי לאינטליגנציות השונות במינונים שונים

אלא יוצרת יחסי , שאינה עומדת בפני עצמה, את החשיבה המטפוריתגרדנר מציג , בתאוריה שלו

אלא , הוא מתאר את החשיבה המטפורית לא כאינטליגנציה. גומלין עם האינטליגנציות השונות

למצוא דמיון בין ניגודים , ליצור אנלוגיות בין יסודות מתחומים שונים, כיכולת לחפש קשרים

  .ולחשוף משמעויות שונות

בית הספר לתת הזדמנות לכל התלמידים לפתח את האינטליגנציות השונות על ידי תפקידו של 

יש להדגיש . יצירת הזדמנויות התנסות בתחומי הידע השונים שבהם האינטליגנציות הללו פועלות

האינטליגנציה המרחבית : לדוגמה. חפיפה בין מקצועות הלימוד והאינטליגנציותתמיד אין כי 

קריאה נכונה "וגרפיה והן בענפי הספורט המצריכים התמצאות במרחב ופועלת הן בלימודי הגא

ברור שהספורט מבוסס על האינטליגנציה , עם זאת). או בשחמט, למשל, בכדורסל" (של השדה

 .בעוד שלימודי הגאוגרפיה אינם מחייבים את הפעלתה, קינסתטית-הגופנית
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ââââ....       óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà  óéðñäå êéøãîä éôåà----            

äøåúäøåúäøåúäøåú , , , ,úåéòåö÷îå êåðéçúåéòåö÷îå êåðéçúåéòåö÷îå êåðéçúåéòåö÷îå êåðéç        

ðñìíäìùî íé÷åç íðùé êéøãîìå óé . ìåãâ ïååéâ åðùé

äòåðúä éôéðñ ïéá , ãçà íå÷îá úåìáå÷î úåòôåúå

øçà íå÷îá úåéëåðéç éúìáì åáùçé ,êôäìå . àì

 ìù äùòî øçàì úá÷åðä äìàùä úà åðòîù úçà

 äòåðúäî åäùéî-" åðìù úéúòåðúä äøéîàä åæ? "!

åæ äìàù ìò úåðòì íå÷îä ïàë ,åéëä úà áéöäìå ïå

åìà íéîåçúì ñçéá , úéðøåú äðéçáî ïä) úòéá÷

íéôéðñá õîàì äãéòåä úàøå÷ åúåà éðøåúä óøä (

 úéëåðéçå úéòåö÷î äðéçáî ïäå) úåìàùúåéòåö÷îúåéòåö÷îúåéòåö÷îúåéòåö÷î ,

 ìùîì-êéøãî ìù äòâä úåøéãú  , éîéì äàéöé

íéðåéøðéîñå úåøùòä .úåéëåðéçúåéëåðéçúåéëåðéçúåéëåðéç , , , , àîâåãì- ñçéä 

äðåùì  ,óåúéùä éôåà ,ìòôîá úåìäðúä úøåö íé

íééúòåðú (  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

�  íà íà íà íà))))ñìèà äãåäéñìèà äãåäéñìèà äãåäéñìèà äãåäé((((        
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íàíàíàíà!!!!        

ñìèà äãåäé )ø úåá÷òá 'âðéìôé÷(  

úåéåëæì ïåøçàå úåáåçì ïåùàø äéäú íà  

úåéö ùåøãúù éðôì úééöì òãú íà.  

íéé÷ì ìëåú àìù äî çéèáú àì íà  

úéâù éë úåãåäì æåòä êá äéäé íà,  

äëåáîá äúà éë,  

òãåé êðéà éë  

 úååòîä úà ï÷úì òãúå–ìôøåòîä úà  øéäáäì ,  

øáã êåúî øáã ãåîìì.  

äøèîä úà êãâðì äååùú íà ,äéèøô çëùú àì êà,  

 çåúô êáì äéäé íà-  

ùìçä ú÷åöîì ,ùãçä úëåáîì,  

íééìåùá ùéàä ìù úåãéãáì.  

àîàë êéëéðçì äéäú íà ,àáà ,çà ,õòåé.  

øéøâñ íåéá úåòîã  ìúåëë ,áøù íåéá ìöë.  

ãú íàïåëðä øáãä úà øåîàì ò  

ïåëðä ïîæáå ïåëðä íå÷îá.  

êéëéðç ìò øåæâì àì øåëæú íà  

äá ãåîòì íéìåëé íðéàù äøéæâ.  

íéðô úàùì àìå êéúåùâø ùåáëì ìéëùú íà.  

úàæä õøàä úà  áäàú íéîúáå úîàá íà,  

äéúåéìåìùå äéðéñîç ìò ,äéöå÷å äéçøô ìò.  

åéúåå÷ú ìò äæä íòä úà  áäàú úîàá íà  

ùîååéúåâå ,åéãâðúîå åéãéñç ìò,  

åéàèåçå åé÷éãö ìò.  

íäù úåîë êéëéðç úà  áäàú úîàá íà.  

 úåôëì àì-òðëùì àìà   

 óåëàì àì-ïáìì àìà   

 êáñì àì-èùôì àìà   

 éôåã ìéèäì àì-êøã úåøåäì àìà   

 âìâìì àì-ããåòì àìà   

 óåèçì àì-éùéà úôåî úåéäì àìà   

 ùàééì àì-äåå÷ú ããåòì àìà   

ãú íà äìà ìë ò-  

 êðä êðçî æà éë!  
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ãããã....  úåòéðöúåòéðöúåòéðöúåòéðö        

íéôéðñ ìù áø ïååâî íéîéé÷ äòåðúá , ìù áø ïååâîå

àùåðì ñçéá úåéëåðéç úåøéîà  . óà úçà àì

øåæàì øåæà ïéá äôéøç ú÷åìçî úòìâúî , óéðñ ïéá

óéðñì , äðåëðä êøãä ìò êéøãîì êéøãî ïéá åà

äæ àùåð íò ããåîúäì . äøéîà áéöäì äòåðúä ìò

ãñîìå éôéðñä øåùéîá äúåìäðúä ïôåà úà – 

úåðåùä úåöåá÷á ,äëøãää úååöå íéðéòøâä . íâ

 òåá÷ì ùé éúòåðúä øåùéîá úåìäðúää ïôåàá

úåðåø÷ò . úåìäðúä éôåà úà åçðé åìà úåðåø÷ò

íééøåæàäå íééúòåðúä íéòåøéàä .  

  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� úåòéðöá íéøéîçî äîë ãòúåòéðöá íéøéîçî äîë ãòúåòéðöá íéøéîçî äîë ãòúåòéðöá íéøéîçî äîë ãò???? ) ) ) )áøäáøäáøäáøäïöéå ïöéå ïöéå ïöéå ((((        

�  úáøåòîä äøáçä ìò úáøåòîä äøáçä ìò úáøåòîä äøáçä ìò úáøåòîä äøáçä ìò))))åìøù áøäåìøù áøäåìøù áøäåìøù áøä(((( 

�  øåòä úà øéàäì øåòä úà øéàäì øåòä úà øéàäì øåòä úà øéàäì))))øáéåè áøäøáéåè áøäøáéåè áøäøáéåè áøä((((        
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   ?עד כמה מחמירים בצניעות

  הרב יוסף ויצן רב התנועה

מה הבדל . בדיני צניעות יש דברים הקשורים להלכה מוחלטת ויש דברים הנוגעים למידות טובות

אולם . בצורה מוחלטתאסור לעבור על הלכות . לגבי הלכות אין לנו שיקול דעת. בין הלכות ומידות

אולם . אנו צריכם להיבנות כאנשים שכל המידות בנויות בהם. בנוגע למידות כאן יש שיקול דעת

למשל בנוגע לצניעות אנו מעריכים כל הנהגה של . לפעמים מידה אחת היא מצרנית למידה אחרת

הולכים ביחד יש חסידויות שגם לאחר שנישאים האיש והאישה לא . חסידות בענין מידת הצניעות

אולם אני לא . הנהגה זו נעשית מתוך הידור במידת הצניעות. אני לא צוחק על הנהגה זו. ברחוב

הנהגה זו יכולה לגרום שבמידות אחרות אנו נקל ולא ננהוג . אציע לתלמידי לנהוג בהנהגה זו

שה יש בכך דמיונות שהדיבור בין איש ואי. יש בכך מיעוט קשר עם האישה. במידות חסידות

  .מעוררים את היצר מעבר למה שבאמת זה מעורר

אנו בתנועת העזרא מקפידים על כל הלכות . לכן לפי דעתי ראש לכל יש להבחין בין הלכות למידות

ם כל להשאל בנוגע להלכות לשם כך יש רבנים שצריכם קוד. איסור קול אישה ועוד. צניעות

לא איסור אולם היא בקלות ובדרך כלל לפי דעתי תנועת נוער מעורבת היא כשלעצמה  .צניעות

מעבר לכך אנו . אנו צריכיםלעשות מאמץ מיוחד שלא לעבור איסורים. יכולה לגרום לאיסורים

  . ריכים לבחור איזו הנהגה אנו נקבל על עצמינו בנוגע למידת הצניעותצ

א נוהגים אנו יודעים שאנו ל. אנו כתנועה לוקחים על עצמנו לנהוג בעניני צניעות בדרך האמצע

מנהגי חסידות בצניעות ואנו הולכים על חבל דק אולם זאת נעשה מתוך רצון לעשות חשבון כולל 

  .של כלל המידות שבהם אנו רוצים לקם את החברה

אם יש . לדעתי באופן כללי יש להבחין בין פעילויות תנועתיות לבין פעולות סניפיות או קבוצתיות

. ת צניעות יותר מאשר אחרים תבוא עליהם ברכת טובמקום שיש קבוצה שרוצה לנהוג במידו

יש . אולם חסידות בעניני צניעות צריכה להעשות מתוך שיקול דעת האם יצא שכרנו בהפסדנו

אם הנהגות חסידות בצניעות יגרמו למיעוט חניכים או למיעוט פעילות . לשקול זאת בכובד ראש

  . סניפית יש לשקול בכובד ראש כיצד לנהוג

אחד .  אנו רואים ערך שיהיו קבוצות איכות שהם מרוממות את החברה כולהבכל מקום

מהנושאים החשובים אולם בהחלט לא הבלעדיים שקובעים את המדרגה רוחנית תרבותית שלנו 

זאת למדנו . אולם כפי שאמרתי כל מידת חסידות דורשת שיקול דעת. היא מידת הקדושה שבנו

  ".משקל החסידות" למידת החסידות כתב על ל בספרו מסילת ישרים שבהגיעו"מהרמח

אולם ההנהלה ראוי לה שתיתן לכל מקום . הנהלת התנועה אחראית לקביעת הרמה הארצית

  .זאת כל עוד שהדברים יעשו בנעימות ולא בכפייה. להתאים את הנהגותיו כפי מה שמתאים לו 

 אריאל לבין מקום שאין בו לפי דעתי למשל בנושא זה יש להבחין בין מקום שיש בו סניף פעיל של

תנועת אריאל לקחה על עצמה לרומם את החברה דווקא על ידי הפרדה מוחלטת בין סניף . אריאל

  .הבנים לסניף הבנות

תנועה העזרא ברמה הארצית סבורה שתוכל לגרום בסך הכל להתפתחות טובה יותר דווקא אם 

ום להתאים ענין זה בכל מקום לפי העזרא חושבת שיש מק. לא יהיה החלטה גורפת בנוגע להפרדה

אנו לא נגד תנועת אריאל אולם . בכל דרך יש מעלה ומניה ומניה מתקלס אילעה. מה שמתאים לו

   .רוצים לתקן בדרך שלנו

יש בכך . לפי דעתי אם יושבים בנים ובנות מבוגרים ושומעים הרצאה בחדר אחד אין בכך איסור

גם זו דרך לבסס . ם כל הזמן שמא ישתלט עלינו היצרגם איזו אמירה רוחנית שאנו לא מדמייני
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הרבה דרכים למקום ואנו בוחרים בדרך שיסודות הצניעות הם נר לרגלינו אולם לא . את הקדושה

  . כנושא בלעדי

אני מכבד את הרב סתיו . כפי הידוע לך כשם שפרצופיהם אינם דומים כך דעותיהם לא דומות

וב שיש בתנועת העזרא שייכות לסגנונות דומים מאד אולם ט. אולם כל נביא מתנבא בסגנון שלו

  .התנועה רוצה לבנות תנועה שי בה מרחב נשימה לסגנונות שונים. גם קצת שונים

ואשמח לבוא לסניפכם ולהפגש עימכם פנים בפנים בכדי להעמיק בנושא זה ובנושאים אחרים 

  .וכפי רצונכם הטוב והטהור

עוד פעילות ועוד הפצה של ערכינו בכל רחבי עם ישראל זה היו ברוכים והוסיפו עוד חניכים 

  .מתוך קדושה נעימות ואחדות' וכל זאת נעשה בעזרת ה. העיקר

  ) מתוך שאלה שנשאלה באתר ישיבה(

  

  

  

  

  :הרב יובל שרלו/ על החברה המעורבת 

  : מבוא קצר

עת נוער צנועה הבנה זו בתורה נכתבת לאור בקשות חוזרות ונשנות להעמדת משנה סדורה של תנו

היא פורשת בראשי פרקים את היעדים בענייני הצניעות שעל התנועה להעמיד לעצמה . מעורבת

בראש הדברים מצוי גם חוסר נוחות עמוק מהעובדה כי זה הנושא בו , ברם. לאור התורה והמצוות

ם עצ. בעוד שנושאים אחרים מוזנחים, דנים בכל עת שמדברים בה על התקדמות דתית ורוחנית

העובדה שאין כמעט מפעל של התנועה שלא סובבים בו סביב עניין זה צריך להדאיג את כל מי 

ולהצטרף לצורך להאדיר תחומים נוספים בתורה שהם בבחינת מת , שדבר אלוקים נוגע בליבו

בין השורות . חשיבות הצניעות והטהרה בישראל היא העומדת בבסיס הדברים, ברם.מצוה

דווקא משום שאנו מקדישים , ל גדרי צניעות שאין אנו מתקדמים לעברםמסתתרת זעקה גדולה ע

  . ומפקירים את החשיבות הגדולה של הקדושה, את הזמן לנושא הלא נכון

ומכאן למדו חכמים שלא רק ביאה על ערווה , "לא תקרבו לגלות ערווה"נצטווינו בתורה . א

 איסורי ביאה פרק כג פסקים כיצד ם בהלכות"בשל כך פסק הרמב. אסורה כי אם גם קירבה אליה

והשולחן ערוך בעקבותיו בסימן כא באבן העזר פסק כי יש להתרחק , יש להתרחק מן העריות

  . מהנשים מאוד מאוד

. ותנועת נוער מחוייבת לצניעות, פסקים אלה חייבים להיות נר לרגליה של תנועת נוער דתית. ב

ולא , בדה שצריכים להתרחק מאוד מלשון הרע כשם שהעו- אין הם מחייבים תנועה נפרדת , ברם

 לא הביאה לאיסור קיום חיי ֵחְבַרה -ל אמרו כי אין שיחה בלי אבק לשון הרע "זו בלבד אלא שחז

שכן החיים הם בסיס . כך גם הלכות אחרות אינן באות לבטל את דרך הארץ הנורמאלית, בכלל

שכן ההלכה נקראת (ה חס ושלום והעובדה כי כך עושים אינה המקור והסיבה לפסיק. ההלכה

ועל כן , כי אם סימן שזאת נורמליות החיים מלכתחילה) לעצב את המציאות ולא להיכנע לה

  . הלכות אלה מחייבות את לקיחת החברה הנורמאלית ועיצובה לאור גדרי ההלכה

בה אין , החברה הצנועה המעורבת היא הדרך הראויה לחיות בה במציאות ימינו, לפיכך. ג

והיא צריכה , אין בני עקיבא צריכה לשאוף להפרדה מוחלטת של התנועה. חתנים בגיל העשרהמת

  . להתרכז בהפיכתה לצנועה במובן האמיתי של המילה כפי שיפורט בהמשך
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בעיקר , אין זה נכון כי יש להפריד את התנועה, גם לו היה הדיון על רמת הבדיעבד בלבד. ד

  : הסיבות לכך הן). עזרא ואריאל(ת למעוניינים בהן במציאות הנוכחית בה יש אלטרנטיבו

החברה הדתית לאומית יכולה להתגאות בקדושת חיי המשפחה שבה לאור המציאות , בסך הכל. 1

  . זה הושג בדרך הקיימת וכלל אינו מובטח בהפרדה. הסובבת בעולמנו

אך לא , ו להיפגשהבנים והבנות ימשיכ, למעשה. הפרדת התנועה תרחיק ממנה אחוזים ניכרים. 2

  ? ומה הועילו חכמים בקלקולם, בבני עקיבא כי אם במקומות אחרים

  . לא ניתן לקיים חברה נפרדת כאשר גיל הנישואין הולך ועולה. 3

  . או שהחילון בה קטן יותר, לא הוכח שבחברה נפרדת יש פחות בעיות על רקע מיני. 4

  . הכין עצמה לחיים אלהועל חברת הילדים ל, חברת המבוגרים היא מעורבת. 5

בני עקיבא משלמת מחיר יקר בתחומי הצניעות בכך שהיא עוסקת בשאלת החברה הנפרדת . ה

  : ואלו המחירים, ובשל כך אין היא מקדמת את הצניעות באמת, כבר עשרות שנים

כולל (מכל עבר . לא ניתן לקיים תנועת נוער כאשר המסר המרכזי העולה בה הוא שהיא בדיעבד. 1

משודר מסר תורני כי בעצם על בני עקיבא לפעול לחיסולה של )  ידי חלק מראשיה או שלוחיהעל

וחיים מתמידים בהכרה שמדובר , הדבר מביא נזק רוחני עצום. המציאות בה היא פועלת כיום

  . בחטא

בני עקיבא אינה ממקדת את פעולותיה העיקריות בניסיון המתמיד להיות צנועים יותר במסגרת . 2

אך לא , המציאות של היום אינה טובה דיה). ראה להלן(ועל ידי כך הצניעות מופקרת , ונההנת

  . וכך אינם מקדמים דבר, עוסקים בתיקונה כי אם בויכוח העקר על ההפרדה

עריות "ונראה כי הוא משמש תחליף ל, עצם העיסוק המתמיד בשאלה זו הוא דבר שאינו צנוע. 3

במסווה של קדושה עוסקים בשכנוע הבנות כי הבנים הם בעלי הרוצים לעסוק בעריות ". הקודש

  . וכל השיחות על כך לוקות בחוסר צניעות' תאווה וכד

חניכי התנועה אינם יכולים . במקום לעסוק בשאלת הפרדת התנועה יש להתבונן אל המציאות. ו

, מצב הנתוןאסור לקבל את ה, על כן. והם מחפשים גדלות של תורה, להסתפק בבינוניות הנדושה

. ואסור לברוח לפתרונות מסגרתיים שאין בהם היענות לשגב ולגדלות אותם מבקשים החניכים

ועל הסניפים כולם להעמיד את ההתקדמות , המציאות בבני עקיבא צריכה שיפור משמעותי ביותר

  . בצניעות כאחד היסודות הגדולים שבהם

  : מות בתחום הצניעותעל התנועה להעמיד לעצמה ארבעה יעדים להתקד, על כן

תחת כותרת , הגדרת מי שאינו נוגע בבני המין השני כמיוחד. מהלקסיקון" שומר נגיעה"הוצאת . 1

בני . ואף קובעת אותו כנורמה, נותנת למעשה לגיטימציה למי שאינו" שומר נגיעה"של תואר 

מגע בין עקיבא צריכה לפעול בפעולה חינוכית עמוקה להוציא מאוצר המילים וההתנהגות 

  . המינים

  . שהם יסוד מוסד בשולחן ערוך, שמירה קפדנית על דיני ייחוד. 2

הן זו של עושר מופגן ומופרז והן זו של , הן זו של שפת הגוף,  הן צניעות מינית-לבוש בצניעות . 3

  . משיכת תשומת לב

ופן פנימי וחיפוש אחר דרכים נוספות להפוך בא, התקדמות מתמדת בכובד ראש שבין המינים. 4

ניסיונות שונים בסמינריונים להביא את אלה לידי ביטוי הם . את החברה המעורבת ליותר צנועה

  . ניסיונות חיוביים ביותר
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במאמץ מתמיד לקדם את התנועה לעבר , בלימוד הלכה וקיומה, העיסוק בארבעת יסודות אלה. ז

אשרי המקבלים . טהרתםשמירתם ובמערכת חינוכית סביבם הוא המימוש של קדושת ישראל ו

  . וממשיכים להקים דור ישרים מבורך, עליהם את עול הצניעות והטהרה בישראל
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 éàùåð  

ääòåðú  
 ã÷îúé àùåðääòåðúä ãé÷ôúá , úåãñåî úøãâäá

äòåðúä , úåøãù ïååâî ìù íéãé÷ôúä úøãñäå

äá äâäðää.  

  

íéàùåð éúú òáøàì ÷ìçúé àùåðä:  

àààà....     õåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòä        

áááá....     öòäöòäöòäöòäíéðô éôìë äòåðúä úîíéðô éôìë äòåðúä úîíéðô éôìë äòåðúä úîíéðô éôìë äòåðúä úî        

ââââ....      äòåðúá íéøâåáä äòåðúá íéøâåáä äòåðúá íéøâåáä äòåðúá íéøâåáä        

ãããã.... øòåð úâäðäøòåð úâäðäøòåð úâäðäøòåð úâäðä
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àààà . . . .õåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòäõåç éôìë äòåðúä úîöòä        

 ïôåàá úåðåøçàä íéðùá äìãâå äçúôúä äòåðúä

íéã÷ú øñç .úåáø úåìàù åðéðôá äáéöî åæ äöéøô .

äòåðúä éøáç íðéàù íúåà ìà úåðôì åðéìò ãöéë ,

 çåúôì ãòéë åðîöòì áéöäìå ìåãâì åðéìò íàä

íéùãç íéôéðñ ? åðéìò íàä"÷ååùì "äòåðúä úà , åà

äîöòá ã÷îúäì äòåðúä ìò àîù ? åðúåéøçà äî

äòåðúá íéøáç íðéàù íúåà éôìë , åðãé÷ôúî íàäå

äòåðúä úìâåã íäá íéëøòì íøåáéç ïòîì ìåòôì ?

úàæ úåùòì åððåöøá íàä ?ïë íà ,ãöéë!?  

  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� "úîñøô àìå úéùò-úéùò àì  "! íééç áøä

åúáñ 
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"úîñøô àìå úéùò-úéùò àì  "!åúáñ íééç áøä  
בבחירת מנהיג . נוגף בכל המערכותההוא וירוס הרייטינג !"  לא עשית-עשית ולא פרסמת"

וכדי שהציבור יבחר , מן הראוי שמנהיג ייבחר לפי רצון הציבור, נכון. נזקיו ניכרים במיוחד

רת השיווק והפרסום גילתה שניתן להשפיע על אלא שתו, זקוק למידע לצורך החלטתו

דומה שהיום ידוע לכל . ההחלטה באמצעות כלים פסיכולוגיים שעיקרם ניצול חולשות האדם

אלא בשימוש באמצעים שמנצלים , דשמוכרים מוצר לא בתיאור האיכויות והמחיר שלו בלב

בקול נאה של קריין או במראה , בסיסמאות קליטות חוזרות וקצובות; את הדמיון והחושים

  .נאה ומושך את העין

, מי שרוצה להיבחר לכל תפקיד שהוא בין אם הוא תפקיד פוליטי ובין אם הוא תפקיד מקצועי

מומחים ליחסי ציבור שתפקידם הוא אלא זקוק הוא למערכת שלמה של , אין די לו במעלותיו

עד שכבר טבעו את . למכור אותו כדרך שמוכרים בשוק כל מוצר אחר ובאותם כלים ממש

לא עשית ופרסמת .  לא עשית-עשית ולא פרסמת  :או בנוסח אחר. פרסם או היעלם: הסיסמה

  ! עשית-

המרשימים למנהיגות בכל התחומים נדחפים האנשים . התוצאות של התהליך הזה ברורות

בעלי ממון או מקורבים לבעלי ממון שיש בידם , הצעקנים בקולם, הנאים בחזותם, בהופעתם

האנשים , כמו מאש, ובורחים ממנה; לגייס מערכת יחצנים מייצרי סיסמאות שקליטות ברגע

ולא עוד אלא . המבקשים את האמת ושנפשם סולדת מן הכבוד, המורכבים, המתונים, הרגישים

ברור שמצב . היגים מחליטים החלטות גורליות תוך מחשבה על הכותרת של מחרשלעיתים המנ

  .והתוצאות מובנות, כזה יוצר תלות בין הנבחר לבין בעלי הממון ורבי ההשפעה

שיטת העברת המסרים המהירה שלימדה תורת השיווק . הבעיה איננה במנהיגות בלבד

ההתבוננות , קת את העמל והיגיעהודוח, רדודים ועצלים, והפרסום מייצרת אנשים שטחיים

שהרי , לא יעזו להופיע באותם מקומות, סופר רגיש, מדען רציני, תלמיד חכם מעמיק. וההעמקה

ומה לעשות ויש עדיין חכמות , שם צריך לצעוק מסר בהרף עין שאם לא כן דבריו יקטעו

  ?שדורשות מעט יותר מכמה רגעים

כשהוא מבקש , הנביא הגדול, תאר את שמואלהמקרא מ. התופעה עצמה ביסודה איננה חדשה

ויהי בבואם ': וכך נאמר, לראות מי מבין בניו של ישי העוברים לפניו בסך יימשח למלך ישראל

אל תבט אל מראהו ואל גבה : אל שמואל' ויאמר ה. משיחו' אך נגד ה: וירא את אליאב ויאמר

גם . 'יראה ללבב' יניים והכי האדם יראה לע, קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם

בשווקי קדם היה הרוכל מכריז על מרכולתו בקול ואם ידע לחרוז היה חורז עליה בנעימה כדי 

מציעא יוכל הקורא ללמוד על שיטות האונאה בפרכוס הפירות -במשניות בבא. לפרסם אותה

כמת כל נואם ידע שעליו ללמוד את ח. ובחלוקת מתנות לילדים כדי להרגילם לבוא אצלו

  .הרטוריקה אם רצונו שדבריו יישמעו ושאין די בתוכנם

ניצול . הממדים של הכלים הפרסומיים גברו מאד. העצמה והממדים? מה אם כן השתנה

אנשים נכבדים אינם . וגם הבושה נעלמה. חולשות האדם הפך למדע מכובד ההולך ומשתכלל

ם עצמם בידי מומחים רואים פגם בכך שהם עומדים ומונים את מעלות עצמם ומפקירי

  .שקובעים להם איך ייראו ומה יאמרו ומה לא יאמרו ואיך יאמרו את מה שרוצים שיאמרו
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. הכל גם יודעים לאן זה מוביל את חברתנו. הכל יודעים אותם. אין בדברי אלו כל חידוש

. סופרים כותבים ספרים לא לפי האמת הפנימית הבוערת בתוכם אלא לפי מידת התקבלותם

 יחסי ציבור משומנת מוכרת ספר שכולו גדוש שקרים וזיופים והוא נהפך לרב מכר מערכת

הכל יודעים שהרייטינג של . וסילופיו ייהפכו לעובדות שכמעט ואי אפשר יהיה להתגונן מפניהם

האם מפני , והכל יודעים למה הוא גבוה, תכניות גדושות האירוטיקה והאלימות הוא גבוה

הכל גם יודעים מה הן עושות לנוער שנחשף אליהן יומם . הצופיםאיכותן או מפני חולשות 

מי בצד המפרסם . ואף על פי כן כולם ממשיכים להשתלב במערכת הזו מי יותר ומי פחות. ולילה

לא פעם אתה משתומם לראות אדם נכבד . ומי בצד המתפרסם ומי מבין ההולכים שבי אחריהם

וכמעט שנתרגלנו שכך , ם סלידה של הנפש היפהעומד בציבור ומונה את כל מעלותיו בלי שו

  .כולנו רואים את התופעה ואין מוחה ואין מערער. ראוי להיות

והאם יש לחינוך איזה ? או שזו גזירה שאין דרך להתמודד עימה, האם יש בכלל מה לעשות

  ?שהוא תפקיד

בספריה רבים מהקוראים ודאי נושאים איתם איזה זיכרון ילדות של ספרן טרחן ממושקף 

העירונית שמנסה שוב ושוב לדחוף לידו ספר טוב והוא מתחמק ורץ לקרוא את אחת הסדרות 

כל אחד זוכר את אותה הפעם היחידה . השטחיות והמרתקות שלא נותר מהן דבר אחר זמן

שהוא נכנע לו מאיזו סיבה מקרית וקרא ספרות יפה וחווה פתאום חוויה עמוקה וחדשה וגילה 

והבין מה בין מה שקרא עד לרגע ההוא לבין העולם שנפתח , פתחים לפניועולמות נפלאים נ

  .וכל ימיו הוא אסיר תודה לאותו מתמיד שלא וויתר. לפניו

אלא שהוא הדרך היחידה להתמודד בבעיה החמורה הזאת , לא זו בלבד שיש תפקיד לחינוך

אבל אין , כשלונותמתסכלת ורצופה , מייגעת, אמנם הדרך ארוכה. שעלולה להרוס את חברתנו

כמובן . החינוך יוכל בתנאי שהמחנכים יהיו מוכנים להיאבק נגד הזרם ולא להשתלב בו. אחרת

שמי שמיואש בכלל מן החינוך כי יצר לב האדם רע מנעוריו ועקוב הלב מאוד אנוש הוא מי 

מידיו גם לא למי שסבור שכל תפקידו של המחנך להכין את תל. אין הדברים מופנים אליו, ידענו

שהרי אותו אדם דווקא ילמד את חניכיו איך לנצל את ערוצי הפירסום באופן הטוב ', הצלחה'ל

. ביותר ויכין אותם להכיר את כל השיטות המצויות לפרסם את עצמם ולהבליט את מעלותיהם

, היהירים, האם יכול מחנך אמיץ לקרוע את המסכים מעל הזייפנים. אבל יש גם דרך אחרת

: האם יכול מי שהוא לחנך היום לכללים הפוכים מן המקובל ולומר? י הרוחהחנפנים וגס

אבל אחד מגדולי המחשבה שלנו כתב דוקא ,  כאילו לא עשית-עשית ולא פירסמת , מקובל לומר

המופתיים , האם אי אפשר להראות שבמורשתנו.  כאילו לא עשית-עשית טוב ופירסמת : להיפך

? נתפס כעונש ולא כזכות, אם היה הכרחי לעיתים, פירסוםוה, היו דווקא הצדיקים הנסתרים

לבוז למפרסמים את מעלותיהם , האם יכול מחנך אמיץ ללמד את תלמידיו למאוס בכבוד

אהב , האם עוד אפשר לחנך בעידן הרייטינג שאין לך יפה מן הצניעות? ולברוח מן הריצה לשררה

האמנם ? ם תורתו מכרזת עליו מבחוץוכל העוסק בתורה מבפני, את המלאכה ושנא את הרבנות

התייאשנו מלחנך לברוח מן הכבוד ולא כאותו בורח שמציץ בכל פינה לראות אם אכן הכבוד 

בעלי . גדולי הנביאים הציגו את הסכנות שבהליכה עיוורת אחרי טעם ההמון? רודף אחריו

ופרים בעולם טובי הס, המוסר המעמיקים שלנו תקפו את ההולכים שבי אחר המידות הפגומות

את בעלי השררה ורודפי הבצע והכבוד ועשאום , חשפו בסיפוריהם את הזייפנים ואת החנפנים

הרי כל עיקרה של תורת השיווק האגרסיבית ? האם אין זה תפקיד המחנכים. ללעג ולקלס
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בכך שנחנך אדם נבון שיודע את חולשות הדמיון , ואם כן. באיתור חולשות האדם והבקעה דרכן

 החושים ולומד איך לנסות ולהתמודד עימם ואיך להעביר כל דבר בכור הבחינה ופתויי

נצליח לפחות שיידע איך   ,והביקורת החריפה של התבונה ושל הרגש האמיתי ושל עדינות הנפש

  .לא ליפול בפח שאורבים לו

á .íéðô éôìë äòåðúä úîöòäíéðô éôìë äòåðúä úîöòäíéðô éôìë äòåðúä úîöòäíéðô éôìë äòåðúä úîöòä  

äîåé úøâùá úéðçáð äòåðú , øùàî úåçô àì

äìù àéùä éòåøéàá .ïåâøàä úáù ñ÷è , éðôì øãñîä

 úåàîâåã ïä äòåðúä úöìåç úùéáìå óéðñá äçðî

êëì úåãçà . éôåà úà íéàúäìå øéãñäì äòåðúä ìò

åììä íéàùåðá úåìäðúää úøåöå , äúøèîå äúøéîàì

úéëåðéçä , ìò äòåðúä úåìäðúä éôåà úà òåá÷ìå

äéëéðç ïéá åìà íéàùåð òéîèäì úðî .  

  

öî äòéøä úáçøä íùìäæ ÷øôì íéôøå:  

� äîéðôäîéðôäîéðôäîéðô----ãîìî êåøá ïîìæ áøä ãîìî êåøá ïîìæ áøä ãîìî êåøá ïîìæ áøä ãîìî êåøá ïîìæ áøä         
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  הרב זלמן ברוך מלמד  ! פנימה

הם חלקו על הדרך להאיר את אור . באופן שונה, הרב  קוק מסביר את המחלוקת בין יוסף לאחיו

. 'מזרח תיכון חדש'היא לעשות , ששיטת ההשפעה של עם ישראל על העולם, יוסף סבר. בעולם' ה

וכך נקרב , לטשטש את ההבדלים, להתקרב אל הגויים, להתקשר עם כולם, להשפיע על כל העולם

לא , לא להסתגר, לא לחדד, אלא, לא באופן מוחלט, כמובן, לטשטש. את כולם לאבינו שבשמים

, לצאת, אלא. ודרך הרוממות הזאת מרומם את העולם, שמרומם את עצמו', עם לבדד'להיות 

  .יעוכך להשפ, להיות קשור עם כל יושבי תבל

עם ישראל צריך לבנות את עצמו בתוך , לשיטתם. סברו אחרת, ויהודה בראשם, שאר השבטים

רק , השלמות, ורק בהיותו במדרגותיו הגבוהות. להתקדש ולהתייחד, להתעלות, להתרומם, תוכו

, י התפזרות"לא ע. הוא יכול להאיר לכל העולם כולו, רק אז, העומד ברשות עצמו, כעם מיוחד, אז

  .והשתלמות פנימית, י התכנסות והתרכזות"אלא דווקא ע, י טשטוש מסוים של הייחוד שלו"לא ע

כבר ייצא , ת"ף בי"שמי שיודע אל, ד אומרים"בחב. יש שיטות חינוכיות שונות, גם בדור שלנו

, שאומרות, יש שיטות אחרות! תן, מה שיש לך. יצא להשפיע עוד, ידע עוד משהו. ת"ף בי"ללמד אל

על מנת , לומדים עוד כמה שנים', כתה ג', צריך להמשיך בכתה ב, צאים להשפיעשלפני שיו

. אז השפעתו גדולה בכפל כפליים, ומה שאדם יותר מלא וגדוש. ואז יוצאים להשפיע, להתמלא

  .כפי התגדלותו והתעלותו בתורה, אלא עמוקה, היא לא שיטחית

חשוש מההתקרבות אליהם ומהקשרים לא צריכים ל. שיש לנו כח להשפיע על הגויים, יוסף חשב

אבל זה לא כל כך ). ולכן יוסף מתרועע עם בני השפחות. (אנחנו לא נתקלקל. הם יושפעו. איתם

, שלא תמיד זה מצליח, ומסביר הרב" .אפרים בעמים הוא יתבולל", הרב מזכיר את הפסוק. פשוט

אבל אם .  אתה מושפעובסוף, לפעמים אתה הולך להשפיע. לפעמים יש מזה מפולות ומשברים

כ "אח. עליונות, ומתוך כך מתעלים למדרגות גבוהות, היסודי, העמוק, בונים את הבסיס הפנימי

  .אפשר להשפיע על כל העולם כולו בעוצמות אדירות וגדולות

לאורך כל . אנחנו לא ממציאים כל מיני רעיונות ותולים בהם את המחלוקת בין יוסף לאחיו

, לפעמים מהלך אחד מתגלה בשבט אחר. את הבחינות הללו בעם ישראלהדורות אנחנו מוצאים 

  .אבל הוא מתגלה

, ה" זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב- יוסף שקדש שם שמים בסתר : "ל אומרים"חז

 זכה ונקרא כולו על שמו של -יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא , עדות ביהוסף שמו: דכתיב

, יוסף הוא איש פנימי. אולי גם הדברים האלה מתקשרים. סתריוסף קידש שם שמים ב". ה"הקב

  .פנימיים, מפני שיש לו כוחות סמויים, הוא לא מפחד לצאת החוצה. יש לו עוצמה פנימית רוחנית

דווקא , "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה: "אנחנו מברכים. ולכן הוא מקדש שם שמים בסתר

גם כאן באה לידי ביטוי . השמורים מעין הרע, דגיםשהם בחינה של ,  בני יוסף-כאפרים וכמנשה

אבל יהודה מקדש שם שמים . ולהצליח, שיכולה להתמודד עם יציאה החוצה, העוצמה הפנימית 

  . זו הופעת מלכות ישראל, בגלוי

יש אנשים שיש להם . ומשיח בן דוד הוא המסיים, וכך גם משיח בן יוסף, יוסף הוא פורץ דרכים

לא . הם לא יכולים, להשלים את הדברים, אבל, ומץ ואת הגבורה להתחילאת הא, את העוצמה

אלה בעצם . זה הבחינה של הכח המשלים, יהודה. הכח הפורץ, זה הבחינה של יוסף. בזה כוחם

כל אחד צריך ללמוד מההתבוננות הזאת . כ מתגלים במשך הדורות"שאח, השורשים הראשוניים

מה אנחנו יכולים ללמוד מהמהלכים הגדולים , ולראות, את התכונות, ה- של ההופעה של שבטי י

  .הללו
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ââââ . . . .äòåðúá íéøâåáääòåðúá íéøâåáääòåðúá íéøâåáääòåðúá íéøâåáä        

úéããö äìàù úéàøð íðîà åæ , ìù íîå÷î êà

øòåðä úòåðúá íéøâåáä , úåìàùäî úçà àåä

äòåðúì øúåéá äáøä úåòîùîä úåìòá . íàä

åðééçá úôìåç äãåæéôà àéä äòåðúä ? åðéìò íàä

íéàøæòë , äðåù ïôåàá ìåòôì ÷éñôðù øçàì íâ

äòåðúä úâäðäá ìéòô ÷ìç úç÷ì ,ãöéë ïë íàå ?

 íåøâì úðî ìò úåéúòåðú úåøâñî íé÷äì ùé íàä

úåø÷ì êëì ? ïäéìò éîìå úåøâñî ìù âåñ åìéà

úåðôì?  

  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� øòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåá???? 

� úùøá ïçáîúùøá ïçáîúùøá ïçáîúùøá ïçáî        
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øòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåáøòåð åà íéøâåá????        
  

öù øòåð ìù óåâ äðéä øòåð úòåðúéåèéá éãéì àåáì øòåðä ìù êøåöä êåúî çî , òéîùäì

åéúåáùçî úà ,åéúåîçìî úà íçìéäì.  

  

åðúåà åçðä äøéòöä äáëéùá åðééäù ïîæ ìë ,úåìéòô åðéìò åøéèîä , óåñ óåñ íåéä êà

 éðôì íéãîåò åðçðà"åðîåé÷ì äáéñä) " íðîà òîùð"ìåãâ "éúéîà íâ êà. (!  

  

 úìåëé éìòá íéùéâøî åðçðà úòëòéôùäì ,íåøúì ,úåðùì , íìåòá íéøáãä úà ïååëì

øúåé ïâåä úö÷ ïååéëì äæä óøåèîä ,øúåé äôé úö÷ ,øúåé éáéàð óàå...  

  

úøâåáä äáëéùì ïéëî áìù äðéä äøéòöä äáëéùä!  

  

ïåôöä úà íéãáàî åðçðà íéúòì . åðçðàå íéáåùçä åìà íä äøéòöä äáëéùá íéëéðçä

ñ éìá úåìéòô íäì íéé÷ì íéëéøö óå-íäìù íéúåøéùä úáëéùë  ,åðúéà äî êà?  

  

åëôäúä àì úåøöåéä íàä ? ùçøúäì äëéøö åáù åðìù ìéâì ïéëî áìù íä ïéà íàä

 äîöò úåìéòôä)ïéëîä áìùì ãåáëä ìë íò(...?  

  

éøèðöåâà ãåàî òîùð ? !úåùòì äî êà ,ïëà ,åðçðà ,úåøâåáä úåáëùä , óåâä åððä

äì äáéñäå äòåðúä ìù éæëøîä !åïëåú êëì ïúéð óåñ óåñ éìåà...  

))))êåúî úøâåá äáëéù øáç éøáãîêåúî úøâåá äáëéù øáç éøáãîêåúî úøâåá äáëéù øáç éøáãîêåúî úøâåá äáëéù øáç éøáãî" :" :" :" :ïåëð äéäïåëð äéäïåëð äéäïåëð äéä " " " "----íéôåöä úòåðú ïåúéò íéôåöä úòåðú ïåúéò íéôåöä úòåðú ïåúéò íéôåöä úòåðú ïåúéò ((((        
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  מחנה רעננה, עמית מיטלמן: מאת

  2007 פברואר 01, חמישי

  ז"ג בשבט תשס"י

בקושי הבנתי את הריגוש ,  ברל לא עורר בי ריגוש מיוחד- סמינר החתימה שהיה לאחרונה בבית

הערב . האווירה מנומנמת, הפעולות היו לעוסות עד דק. קושי רב,  עורר בקרב חברי לשכבהשהוא

  .רק בגלל הצחוקים, החברתי היה רגע השיא

אינני יודע אם . האכזבה הזו רק החריפה אצלי את הלבטים לגבי ההחלטה על יצאה לשנת השירות

, וכן. לתי לתרום לחברה הישראליתאינני יודע אם בצורה זו אממש את מלוא יכו. זהו הדבר הנכון

לטובת , אינני יודע אם בצורה זו אני אממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בי, גם אם זה נשמע גס

  .בעצמי, עצמי

נובע מספקנותי הטבעית ומעמדתי העקרונית , חוסר האמונה שלי במסלול, יכול להיות שהדבר

  .יבוציות אינני חסיד של הסוציאליזם והק-בנושאי חברה וכלכלה

אבל אני גם לא חושב שיהיה זה נכון לפתור את השאלות שאני מתחבט בהן בטיעונים שטחיים 

את הסיפור יש . שנוגעת לטובי בחורינו, אני חושב שיש כאן בעיה עמוקה ומקיפה בהרבה. אלו

  :כמובן, להתחיל מן ההתחלה

, וים שאני לא אתעייףשהם מקו, עוד כשלא הבנתי מה פשר הדבר, פעמים רבות שמעתי מאנשים

בסוף מתייאשים מהתנועה ולא ממשיכים את " אנשים כמוני"רבים אמרו לי ש. שלא ימאס לי

חברים רבים שגדלו . היום התמונה קצת יותר ברורה. לא הבנתי למה. המסלול התנועתי עד תומו

  .ל"בוחרים שלא לצאת לשנת השירות בתנועה ולמסלול הנח, לא רק ברעננה, בתנועה

אבל ברור לי שכמעט כל מי שיקרא את הרשימה הזו מסוגל להעלות בדעתו , אזכיר כאן שמותלא 

וכי . ל"ב ולא המשיך לנח"א או י"מדריך נערץ מימי ילדותו בתנועה שעזב את המחנה בכיתה י

  .טובי המדריכים, הרי אלו הם בני העשירון העליון של הפעילים בתנועה? למה

לתנועה שלנו אין הרבה מה להציע בשנת השירות : השערה חצופהאני מרשה לעצמי להעלות כאן 

  .לאותם האנשים שכבר עשו הכל במחנה שלהם

וכבר ראה יותר , ופורימון ושמורימון, ואירגן כייפת וסמינר הדרכה, וחניך, מי שכבר היה מדריך

 בשנת או במה הוא יוכל לעזור, פשוט מתקשה לראות במה תעזור לו, מחג תנועה אחד או שניים

  .שירות בתנועת המחנות העולים

לא מפליא אותי שדבר נדיר הוא שמגיע למחנה קומונר שלא צריך להסביר לו מה הוא חג תנועה 

שמח לצאת לשנת , מי שלא מיצה את עצמו בפעילות במחנה במשך שנים. או איך עובדת השבעה

 עד זוב דם ובכל זאת כמובן שישנם גם חברה שהיו פעילים בתנועה. וזה דבר חיובי, השירות

שלילי הוא שהתנועה אינה מוצאת מה לעשות עם מי , אבל בכל זאת. מוצאים עניין בשנת השירות

  .שכבר מכיר ועשה הכל בתנועה

ונדמה כאילו , למרות שבתהליך הגרעין עוד לא סיפרו לנו אף פעם מה באמת עושה קומונר

בשיחה שהזדמנתי לה עם . זאת בעצמיניסיתי לברר , שעושים מאמץ כביר להסתיר זאת מאיתנו

 מה עושה קומונר כשהוא קם -שאלתי אותה, שהייתה קומונרית בתנועה, בוגרת מחנה רעננה

  ?בבוקר

ו בשבט "לא מרגש אותי לארגן גיוסים וערבי ט. אבל בסרט הזה כבר היינו. באמת נשמע מרשים

  . את זהאבל כבר עשיתי, סליחה. לחבורת ילדים במחנה שאין לי קשר אליו
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, שכתבה בת שכבתי" במבחן ברשת"המחשבה הזו התעוררה אצלי כשהתחלתי לקרוא מאמר ב

חשבתי לרגע . כמה שהיא מתרגשת לקראת שנת השירות, הבחנתי בנימת הכתיבה שלה. ענת ענבר

ש ורשימת האנשים שכבר גמלה בליבם "על רשימת האנשים שאני מכיר שמתלבטים לגבי הש

, מי שלא סוחט את מיציו שלוש פעמים בשבוע במחנה,  פעיל בתנועהמי שלא. ההחלטה לצאת

הדבר עלול , אבל באוזני מי שכבר עשה וראה הכל. מתייחס לשנת השירות כאל הזדמנות פז

  .להישמע סתמי

אתם רק חושבים שכבר עשיתם : יגידו הספקנים". עשה וראה הכל: "אתעכב לרגע על הביטוי הזה

, שאלתי. עשיתי את הבדיקה שלי. אז זהו שלא". זוהי הבעיה עם רעננה"ואולי בכלל , וראיתם הכל

אבל , עוד לא הייתי קומונר ועוד לא עשיתי שנת שירות. אין שם שום דבר חדש. שמעתי סיפורים

  .כבר קיבלתי תשובה" מה עושה קומונר כשהוא קם בבוקר"על כל השאלות שלי לגבי 

ברור לי . אם רק ירצה וישקיע מספיק, יכול לעשותזה לא שאני חושב שכבר עשיתי מה שקומונר 

אבל נראה לי . שיש קומונרים שעושים בשנה אחת כפול ממה שאני עשיתי בארבע שנים בבוגרת

  .ב של התנועה קצת יותר"שחשוב למצוא דרך להציע לבוגרי י

לבצע של תפקידים שהם יכולים , אינספור אפשרויות, אני יודע שלחברי בצופים יש מגוון עצום

  בשנת 

היא פתחה , דרך הצופים, דוגמה אחת היא בחורה שבשנת השירות שהיא עושה בפנימייה. השירות

. מעניין, זה מרגש. זה משהו. חוג אנגלית לבנות שנפלו קורבן לאלימות בילדותן והוצאו מבתיהן

  .ויש ים של דוגמאות כאלו

ועוד קומונרים ,  גרעינים19י אם יש בשכבה של? למה המחנות העולים לא מציעה דברים כאלו

אז למה שלא ישלחו גרעין אחד להדריך , ת והשד יודע מה עוד"ה מהשל'ועוד חבר, בוגרים

למה אנחנו מרגישים ? או במקלט לילדים מפגרים, או במרכז קליטה, בפנימייה לנוער בסיכון

  ?מחויבים להיות כל כך מרוכזים בעצמנו

י לא חושב שאני במקומו הייתי בדיוק מרגיש כמו השליח אנ. אני מנסה לחשוב על הקומונר שלי

נכון שהמחנה שינה לי את הילדות . של החברה הישראלית לחיסול העוני והפערים החברתיים

אולי עדיף שבמקום . למשפחה טובה, נולדתי ברעננה, אבל אני מזליסט, ואולי גם את החיים

שהביוב ,  ומשחק עם ילד מוכה ורעב בלודלהעביר לי פעולות על סמים היה אותו הקומונר משוחח

  ?זורם לו לפני הבית ושאבא שלו נרקומן

אנחנו מתבצרים . זה נראה לי בזבוז זמן, אני לא רוצה להיות השעשוע של ילדים פלצנים אי שם

אולי . קוראים לעצמנו לוחמים חברתיים, בקריית ביאליק וביטבתה, ברעננה, לנו במגדל השן שלנו

לשליחות אמיתית , החלוצים, ג"אבל למה שלא נשלח את חברי שכבת י, כותי וחלוציאנחנו נוער אי

ב יכולים וצריכים "בוגרי שכבת י. להמציא, על התנועה להתחדש? במקום בו זקוקים להם באמת

 .לעשות יותר
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ãããã....  øòåð úâäðäøòåð úâäðäøòåð úâäðäøòåð úâäðä        

øòåð úòåðú .øòåð ìù äòåðú . äòåðúä íàä êà

øòåðä ìù åà øòåðä ìéáùá àéä ?êéà æà øòåðä 

úåéðåø÷ò úåìàùá èéìçäì úåëîñ ìá÷î ? äæéàá

òéøëäì åéìò úåìàù ? åìà úåèìçäá óúúùî éî

äãéòåì äãéòå ïéáù íéðîæá , óåâá àöîéäì êéøö éî

äæë , äæ øáã êåôäì ïúéð íàäå åéúåéåëîñ åéäé äî

 äæ àùåðù úåìåãâä úåìàùäî úåãçà ÷ø ïä íéùéì

åðçúôì ïîæî.  

  

åöî äòéøä úáçøä íùìäæ ÷øôì íéôø:  

�  íéøéòöì êééù íìåòä íéøéòöì êééù íìåòä íéøéòöì êééù íìåòä íéøéòöì êééù íìåòä 
� øòåð ìù åà íéøâåáî ìù äòåðúøòåð ìù åà íéøâåáî ìù äòåðúøòåð ìù åà íéøâåáî ìù äòåðúøòåð ìù åà íéøâåáî ìù äòåðú????!!!!        
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íéøéòöì êééù íìåòäíéøéòöì êééù íìåòäíéøéòöì êééù íìåòäíéøéòöì êééù íìåòä!!!!        
îëèîø íò äðéã" ïá ì32   

åàá øéøâùå" ïá í34 ïá øåçá øùàë ÷ø øöååäì äìåëé 35äúåà ïðëúî .... 

 ìöøä- ïá äéä 35 úà áúëùë "íéãåäéä úðéãî." 

 ïééèùðééà)÷éøà àìå (- ïá äéä 26ð øùàë úåñçéä úøåú úà äñé. 

 ÷éøàå)ïééèùðééà àì (- ïá äéä 25 úáéèç úà íé÷ä øùàë 101úòãåðä . 

øàäå" é)øèåô àì (- ìéâá úôöá ìá÷ä úøåú úà âéäðä 34. 

íéøéòöì êééù íìåòä éë) !íéöåø ÷ø íä íà(... 

íéìåùëî íéáéöî íéøâåáîäù éì åãéâú ìàå ,  

íéîåñçî íéãéîòî íéð÷æäå ,  

âá íéùéùéäååðéúåîã÷úäì øåöòî íéùîùî íôå ,  

ïá ãåã éë íëì øôñà æà éë-åé äéä ïåéøåâ" ìéâá ïåéö éìòåô ìù ãåñéä úãòå ø20 ,  

 åìù øçà øéãð àéùå-á÷éá ìòåô äéä ïë éðôì ãåòù  .  

éì åãéâú , éðá äîë20á÷éá íåéë íéìòåô ?! 

 øéàî äãìåâ- ìéâá äôøåö 27äðåá ììåñ úìäðäì  ,  

 ìéâáå30äúééä  úåìòåôä úöòåî úøéëæî -íéëééçî íúàù òãåé éðà ïë ... 

äæ úà äàåø éðà ,äæî úåçô úö÷á ÷ôúñäì ïëåî éðàå ,  

 íëîöòì åáùç ìáà-äìàä íéáåèä  ,  

íäéãòìá åà ïôøñäå å÷å÷ä íò íéøçà äáøä ãåòå ,  

èðøèðéàá äùéìâá åà äéæååìèá äéôöá íéîé éàöç åæáæá àì ,  

ìåðòéôá íäéúåìéì åìéë àî éôéòñ çåù úøåë  

úåúáù éáøòá íéðéòøâ åçöéô àì íâ äàøðëå... 

íéøéòöì êééù íìåòä éë!        
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  !?תנועה של מבוגרים או של נוער

 תנועה היא נוער תנועת. מבוגריםשל  התנוע היא היום, נוערשל  תנועת הייתה שלי תנועת הנוער

  תנועת הנוערהיום. בדרכה אותה ומנווטים אותה המובילים הם, הנוער בני של מכוחם המונעת

 מצלצלים הם, מרכזת תדחה או שתקבל ועדה מקימים ההורים. מבוגרים של תנועה היא

 של לתנועה התנועה של להפיכתה במקביל. ההורסת או הבונה ביקורתם את ומביעים למדריכים

  .רבנים של לתנועה הפכה היא, מבוגרים

 ללא עצמה הציבה שעקרונית תנועה, שהקדו המרד תנועת הייתה ההיסטורית תנועת הנוער

 לכח ומעבר מעל היא לה המיוחדת הדתיות כי הייתה, אותה שהובילה החיים תחושת !רבנים

 רבנים, דרכה את המורים רבנים ידי על ומובלת מונעת  תנועת הנוערהיום. הרבנים של ההכלה

 המשנות, כלליות ופעותלת מצטרפות הללו התופעות שתי. סמינריון ורבני מחנה ורבני' כלליים'

 יצור הוא' לאום'כשה, לאומית לחרדית הופכת זו. הדתית הציונות של פניה את האחרונות בשנים

  .הריבונית וממדינתו הממשי מהעם ומתרחק המתנתק מופשט

 להרפות לרבנים, בתנועה אחיזתם את לשמוט להורים קורא אני. הנוער לתנועת מתגעגע אני

 הזאת ההתמודדות. זהותו שאלות עם עצמו בכוחות להתמודד לו תנו, בנוער אמון תנו. ממנה

 רחוקים עצמנו נמצא ותלמידי וילדי אני ואף ייתכן. תולדותיה תהיינה מה יודע מי, מפחידה

 החרדה ואזורי, נוער תנועת של מהותה זאת אך. הספינה את הנעורים רוח תשא אליו מהמקום

, הקטנות השעות עד שבת בלילי יושבים ינוהי בנעורנו. שבה והמסעירים המרתקים הם

 ומקשיבים הצעירים יושבים היום. חברה לה ותבור אדם לו שיבור הראויה הדרך מהי ומתווכחים

  .הדרך את להם יורו שהם כדי, למבוגרים

 טיול כל. ושבעה בורגנית לתנועה הפיכתה היא, מבוגרים לתנועת התנועה הפיכת של משנה תולדת

 המצטרפים, שקלים עשרות כמה מחירה. שונים מציורים ציורים ועליה לחולצה זוכים, מסע וכל

 היא התנועה אם. טבעית נגזרת זו והרי. 'נוער בתנועת ילד החזקת'ב הכרוכות הגדולות להוצאות

 על עולה היה לא, הנעורים בני של תנועה זו הייתה לו. ישלמו שהם שנכון הרי, ההורים של תנועה

 הייתה בתנועה החברות תכלית פעם כי שהעובדה כמובן. שכזה נהנתני יםחי אורח לנהל הדעת

  .התנועה חברי של והאמהות האבות גם שכחו, הגשמה

 דלה תנועה, נוער בני של תנועה – האחת: כתער חדה ביניהן וההבחנה, התנועה בפני דרכים שתי

 – השניה. משתנהה במציאות להגשמה דרכים המחפשת תנועה, רעיונית מרד תנועת, בתקציבים

 .  הכללה מורים שרבנים תנועה, שמרנית תנועה, ושבעה עשירה תנועה, מבוגרים של תנועה
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 íéàùåð  

áìàøùé íò  
ã÷îúé àùåðä êåðéçì äòåðúä úìòåô íäá íé÷éôàá 

äéëøòì õøàá øåáéöä ììë øåáéçå . äìòú áùåîá

äúìåòô éëøãå åìà íéàùåðá äòåðúä úåøèî úìàù.  

        

 ÷ìçúé áùåîä ÷ìçúé áùåîä ÷ìçúé áùåîä ÷ìçúé áùåîäíéàùåð éúú òáøàìíéàùåð éúú òáøàìíéàùåð éúú òáøàìíéàùåð éúú òáøàì::::        

àààà....     çîäçîäçîäçîä""""øøøø        

áááá.... äîùâä äîùâä äîùâä äîùâä         

ââââ.... äìéä÷ì óéðñä øåáéç äìéä÷ì óéðñä øåáéç äìéä÷ì óéðñä øåáéç äìéä÷ì óéðñä øåáéç         

ãããã.... íåéä øãñ ìòù úåéâåñá úéúòåðú äøéîà íåéä øãñ ìòù úåéâåñá úéúòåðú äøéîà íåéä øãñ ìòù úåéâåñá úéúòåðú äøéîà íåéä øãñ ìòù úåéâåñá úéúòåðú äøéîà         
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àààà....  çîçîçîçî""""øøøø        

çîä éôéðñ" íéååäîä  çåúéôäå íéìåòä éôéðñ íä ø

äòåðúä éôéðñî ãáëð æåçà . úìòôäå éååéì úî÷äá

úéúøáç äøéîà íåùî ùé íéôéðñä . ìù ïåðéîä åäî

ä éôéðñ øàùì ñçéá åìàë íéôéðñäòåðú , óøä åäî

åìà íéôéðñì äòåðúä äáéöî åúåà éúòåðúä , íàäå

éúòåðúä óøì ääæ àåä ? ìù úéëåðéçä äëøã àéä äî

åìà íéôéðñá êðçì ùé äéôì äòåðúä , ùé ãöéëå

çîá íéëéðçäå íéëéøãîä úà úéúòåðú úååìì"ø.  

        

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� ùåøãìå ïéîàäìùåøãìå ïéîàäìùåøãìå ïéîàäìùåøãìå ïéîàäì----ïîø÷åö äáåäà ïîø÷åö äáåäà ïîø÷åö äáåäà ïîø÷åö äáåäà  

� ì áúëîì áúëîì áúëîì áúëîïåìà éðâ úååöïåìà éðâ úååöïåìà éðâ úååöïåìà éðâ úååö----ïééèùì÷ðéô ïúéà ïééèùì÷ðéô ïúéà ïééèùì÷ðéô ïúéà ïééèùì÷ðéô ïúéà         



 

 

79

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 

דבר ,אם כמחנכים נאמין שיש לחניך יכולת לבחור בטוב ומתוך כך נטיל את האחריות למעשיו עליו

 !נפתח בפניו דרכי תשובה-המקשה עליו ללא ספק

שכן אם אין הדבר -"ויצווה ויוזהר ויוענש ויוגמל ויהיה כל זה צדק" :ם"הרמבכך גם כותב 

 !הרי זה צדק- וכיון שהדבר בשליטתו!?בו מדוע ייענש על כךבשליטתו או תלוי 

מדוע אינכם !" איזה חוסר הבנה וחוסר התחשבות כלפי החניך","איזו קשיחות:"יזעקו הזועקים

 ?האמנם!"...קצת אמפתיה",!?יוצאים מתוך הנחה שהוא עושה את המקסימום במצב הנתון

כי כל מצב אפשר , אי אפשר לשנותםש) במצב(=ואל יאמר אדם ישנם כבר בו :ם"אומר הרמב

 ".לשנותו מטוב לרע ומרע לטוב והבחירה בידו בכך

 .תהיה בקצב וברמת קושי שונים,כאן יש להעיר כי ברור שהדרך שכל אחד עושה לשינוי מצבו

במקום שממנו לדעת , בהתאם לנקודת הבחירה בה הוא נמצא, גם הדרישות מהחניך יהיו שונות

 .טוב ורע

את החניך ומתוך כך לא דורשים או דורשים רק מעט יתקבל אצלו שדר " מבינים"שאם , נוסיף

 .שאין מאמינים בכוחותיו

ה מנסה אלא את מי שיכול לעמוד "שאין הקב, לעומת זאת מתוך האמונה בהשגחה הפרטית

העבר קשה /הסביבה מקשה/אני מבין שיש לך הרגלים כאלו:"נפנה אל החניך בדרך אחרת,בניסיון 

ואני מאמין ,יכולת הבחירה לא ניטלה ממך. לעשות טוב או רע- בל עדין יש לך שתי אפשרויותא' וכו

 ."לבחור בטוב,למרות הכל,שיש לך כח

 .אולי קצת מבהיל ומחייב אך אמון זה ייתן כוחות אדירים לחניך ולעתידו!זוהי רמת אמון

 .ופעמים רבות נחסם אדם בהתפתחותו בשל חוסר אמונתו בגדלותו ובכוחותי

-יכולת הבחירה החופשית בטוב- היא היכולת ההכרעה, גולת הכותרת שבו, יקר כוחו של האדם

 .למרות  הכל

  )אהובה צוקרמן(

  

  מכתב

  !שלום, אלון-צוות גני

מלבד העובדה שהם עולים ואנו . מושגי אהבתנו ומושגי אהבתם שונים לחלוטין, יש להודות…

ת שמהם אנו מגיעים וצורות החשיבה שלנו שונות העולמו. הם ילדים ואנחנו מתבגרים, וותיקים

בעוד . לאו דווקא למדריכים, הם שואפים לאחים גדולים, בעוד שאנו שואפים לחניכים. לגמרי

עלינו … הם מתכוונים לזכות באהבתנו ובהנאה חיצונית, שאנו שואפים לגלות את טובם הפנימי

ובמאפייניו , להתעניין בעולמו הקטן. מוללמוד להתכופף אל עבר החניך שלנו ולחיות במושגי עול

אנו חייבים להצליח לתת לכל אחד מחניכנו . את הרהוריו, את לבטיו, לנסות ולחיות את חייו. שלו

ושעליו ללמוד , "לגשים ועלמות אין מספרישמונים המה מלכות ושישים פ"את התחושה שאמנם 

שבשבילו ,  להרגיש שאנו כולנו שלועליו, אך מבחינת אהבתנו אליו, על קיומו בעולם של ריבוי

  .שהוא יונתנו האחת, נברא עולמינו

אני טורח לחזור ולהדגיש את . אני עוצר כאן, אלו שאינם סניפי עולים, במרבית סניפי התנועה

  .באכפתיות כלפיו ובניסיון לחיות את עולמו, בקשר האישי אליו, הצורך בהבנת העולם של החניך

. יודע אני שאתם כבר משתדלים בכל מאודכם לממש רעיון זה. ספיקאך בסניפי עולים זה לא מ

. משקיעים ללא קבלת תמורה מרובה. משקיעים אתם באהבת החניכים שלכם עד כלות נשמתכם

הקשר האישי שלכם עם החניכים הוא על פי רוב מן הקשרים היותר טובים שיש בין מדריך לחניכו 
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על ,  שבהם הקשר מתבסס פעמים רבות על המסגרתבניגוד לשאר סניפי התנועה. בתנועה כולה

מושגים הרחוקים מעולמי מושגיה , חובת הציות ועל מושגים ברורים של מדריכים כנגד חניכים

  .סניפי העולים מצטיינים בהתמקדות בתוכן האהבתי, של האהבה

  ...במקום שבו יתרוננו הגדול נמצא גם חסרוננו, אך לצערי

  …פת אהבה ללא גבול וללא כל דרישהולה טמונה בהרעסכנה גד, עם כל יתרונותיה

הדבר האחרון שהיינו רוצים הוא לקבע . אנו לא מעוניינים להשאיר את חניכנו בעמדת מקבלים

רוצים אנו לחשוף לחניכנו את העולם המופלא . את מעמדה של החברה האתיופית כחברה נזקקת

שאיפתנו הגדולה היא להפוך את . יםשל השאיפה לאידיאל, של ההשקעה למען האחר, של האהבה

כאשר אנו מעניקים לחניכנו ללא גבול וללא דרישה אנו . לאוהבים, חניכנו בעצמם לנותנים

על . כחטא איבוד הכבוד העצמי וערכים כגון אלו, אינני מדבר על חטא עצמי. חוטאים פעמיים

  .למחול בשמה של האהבה, ולעיתים אף רצוי, שכאלו ניתן" ערכים"

  

בעצם ההתרפסות כלפיהם אנו מחנכים , ראשית כל. א כאן הוא חטא כלפי חניכנו עצמםהחט

אנו משדרים להם שעושים הם , כאלה שאין להם כללים ומשמעת, אותם להיות חסרי אחריות

ולגרות אותם לצאת מעולמם אל עבר עולמנו , במקום לדפוק בדלתם. טובה בעצם הגעתם לפעילות

מטלטלים , אנו לא רק דופקים בדלת אלא גם פותחים אותה ביעף. קלהאנו בוחרים בדרך ה, שלנו

בזה אנו מאבדים . כורעים על ברכינו ומתחננים שרק יאותו להסב פניהם אלינו, אותם ממיטתם

  .בזה אנו מאבדים כל היכולת לחנך, כל יכולת להוציאם מעולמם אל עבר עולמנו

מרבית . מדריכי היקרים,  קשה לי אליכםבשורה. החטא השני הוא חוסר קישורם באהבה אלינו

עדיין אין זה , גם אם הם רצים אלינו בבואנו לשכונה. עצוב לומר זאת. חניכנו לא אוהבים אותנו

, ריצה זו מורה שהם אוהבים את הסיפור והמשחק שאנו מעניקים להם. מראה על אהבתם כלפינו

 עצם העובדה שכאשר אנו נדרוש .את אהבתם לחום ולאהבה שאנו מספקים להם, לכל היותר, או

מורה שאין הם , "?למה מי אתה"יכולים הם לענות לנו תשובה בנוסח , מהם דרישה כלשהי

ולא שאנו נזקקים . לא הצלחנו לחנכם לאהבה, אם זהו מצבינו. מוכנים להשקיע בנו כהוא זה

  .הם אלו שיזדקקו לאהבה זו. לא. חס וחלילה, לאהבתם

חייב להבין את הבעיה הבסיסית שבחוסר הקישור האהבתי של , אלוכל מדריך שמדריך בימים 

זו על אהבת אגוצנטרית של החום והרעות " אהבה"גם אם תתבסס . חניכיו אליו ואל התנועה

הנחה (נו א אחרינו לא יהיה מוצלח כמותועלינו לקחת בחשבון שהמדריך שיב, שאנו מספקים להם

או שלחילופין החניכים יזדקקו לסוג אחר של , ...)מונווהלא מי כמונו יודע שאין כ, מאוד סבירה

או לממתק , למשחק, שלהם מבוססת על אהבתם לסיפור" אהבה"וודאי שאם כל ה. רעות ואהבה

או , פשייהמשחק ט, תתמוסס אהבה מדומה זו בו ברגע שהסיפור יהיה ילדותי, שאנו נותנים להם

, 13-18ל סניפינו בטווח הגילאים של שלון הכמעט מוחלט שיזו הסיבה לכ. הממתק לא טעים

 לא 13סביר להניח שאם עד גיל . הגילאים המשמעותיים בהם אישיותו של האדם מתבססת

  .אך טבעי שהם יעזבו, הצלחנו לבסס קשר של נתינה מצד החניכים לסניף

  ,בהערכה גדולה

  ,איתן פינקלשטיין

  .הותקו-ישיבת ההסדר פתח
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áááá....  äîùâääîùâääîùâääîùâä        
ððéà øáë äòåðúá äîùâääú÷åðéú ä . ïä úåéðåãòåîä

ä÷éúå äééùò øáë , ïôåàá ìòåô äååöî úá è÷éåøô

 äîùâää äîéøä íéè÷éåøô ìù áø øôñî ãåòå óèåù

äéúåðù êìäîá .ùãçî áöîìå òá÷ì áåùç , äøéîàë

 íúà íéøâúàäå úåìàùä ïååâî úà úéúòåðú

ä÷ìçîä úããåîúî , úà íéàùåðä ìëá áéöäìå

úåìäðúää úçðîë äãéòåä úøéîàçèùá  .  

        

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� áãðúäì åìãçáãðúäì åìãçáãðúäì åìãçáãðúäì åìãç        
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  חדלו להתנדב

  ר צבי צמרת"ד/ 

 . במאי17לקראת אותו  היה, ההחלטה לעבור מירושלים אליה עם, ביקורי הראשון בקריית שמונה

 נגד ______ שהרי ______הצביעו : "כתובות צבע אדומות את פני קידמה שדרת ספסלים עטורי

 נימוק  ". אנו נגד הקיבוצים-הצביעו למעננו" -נימוקה המכריע של אותה מפלגה היה ".קיבוצים

 גם תעמולה זו : צריך להודות .בחירות בת כמה מילים שניתן לתמצתו לכתובת, חזק, יקרי

 מאותם ימים חלפו כבר למעלה  .הופכת לתעמולה י הקהל איננה"סיסמה שאינה נתפסת ע .שפיעה

 פסלי עדיין בולטת באדום על . עדיין חרוטה הקריאה ההיא. עדיין קיימותכתובות הצבע  .שנתיים

 עיר עם  .דבר כמעט לכל. היום אני תושב קריית שמונה .הקריאה עדיין זועקת. פלסטיק כתומים

 ) ולא פקידיה( אנשיה, חמה מאוד, משפחתית מאוד, שלה שונה מכל דימוי מקובל, רבה יופי

 ומזווית  .הפעילות התרבותית מרובה ועוד ועוד . ברובה מעולה-להמערכת החינוך ש .ולטים היטב

 מה  ,"ניטרלי"להיות   שעדיין די זר וחדש בתוכה בכדי-שמונה ראייה המעורבת של איש קריית

 בכנות לבטל את  מה לייעץ לידידים הרוצים? נגד הקיבוצים סוד כוחה של אותה תעמולה ארסית

   ?מצוטטת  הצית המסתתרת בבסיס התעמולהאנטי קיבו סודותיה של אותה טינה

קריית שמונה כיום  ב.פיתוח ניזקה להתנדבות הקיבוצית בעיירות :אבליט הפעם צד פחות מובלט

ל "אנשי חו :מסוגים שונים המתנדבים הם, זמניים יצוניים  מתנדבים  למעלה מארב מאות

סתם "מחילות אחרים ו יילותח, ל"חיילות נח, ארץ ספר במרכז  פ מבתי"ובני של" שירות לעם"מ

 תיאטרון שנסו זמנית מן הבוהמה חברי, פנסיונרים אנשי ארגונים וולונטרים  צעירים": אזרחים

הבאים מידי יום או מידי  וקיבוצניקים רבים" עודד חברי גרעין  ".שרות לאומי"ובנות דתיות מ

לעניות  ?בדרך הנכונה תאותם מתנדבים אינן עושים זא הייתכן  .מקיבוצי הסביבה ימים אחדים

 לארבעה עשר: חוסר יציבות האוכלוסייה :ריית שמונה של  דעתי שלוש הן בעיותיה העיקריות

משך  כמעט מאה אלף איש עזבו את קריית שמונה - בדה " חטוטרת"אלף התושבים הנוכחיים 

 ,חרותהרגשת נחיתות גדולה יחסית לערים א התושבים לרבים : דימוי עצמי נחות .שנות קיומה

עיר : מנטליות של תלות .עליונים יותר, נוצצים יותר האורות במרכז הארץ. למרכזים אחרים

הפעילות  .בסעד מן החוץ ,לות בנותנים בלמעלה ". שנור"של סעד של  ,של תלות" מסורת"

 :של קריית שמונה שלוש בעיותיה העיקריות " לתרום עלולה  ,ההתנדבותית החיצונית והזמנית

  .סייעת לרגשי הנחיתות מהיא  ,"תחנת רכבת"ה לתחושה של היא מוסיפ
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ââââ....  äìéä÷ì óéðñä øåáéçäìéä÷ì óéðñä øåáéçäìéä÷ì óéðñä øåáéçäìéä÷ì óéðñä øåáéç        
 úîéåñî äìéä÷ êåúá ìòåô óéðñ ìë-äðåëù  ,áåùéé ,

øéò ,øçà åà äæ âåñî äìéä÷  åà . íå÷î ìëá äìåòô

ãçåéî éôåà ùé åá ,íéðåù íéëøöå íéãåçéé íéùðà ,

áéöî äæ àùåðù øâúàä ìà ùøãéäì åðúåà íéáééçî 

åðéðôá . äòåðúä éëøò úà íéàúäì åðéìò ãöéë

úåìáå÷îä úåîøåðì ? éôåúéù úà íéé÷ì ùé ãöéë

äìåòôä?  íéëøöì ñçéá óéðñä ãé÷ôú åäî

ìòåô àåä åá íå÷îì íéãåçééä íééúìéä÷ä , ãöéëå

ïåëð ïôåàá úàæ úåùòì åðéìò?  

        

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì: 

� àìå ïë éúìéä÷ óåúéùàìå ïë éúìéä÷ óåúéùàìå ïë éúìéä÷ óåúéùàìå ïë éúìéä÷ óåúéù 

� âåîä äô éîâåîä äô éîâåîä äô éîâåîä äô éî ìá ìá ìá ìá))))øôåøè éìéçøôåøè éìéçøôåøè éìéçøôåøè éìéç((((        
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  כן ולא: שיתוף קהילתי

  מאת יזהר בן נחום

  

שהדבר היחיד המשותף להם הוא מיקומם , מה זו קהילה ומה נדרש כדי להפוך אוסף של בני אדם

, פינוי אשפה: עוסקת במגוון של נושאים, קהילת בית קמה, הקהילה שלנו? לקהילה, הגיאוגרפי

למה : השאלה המעניינת היא. ו בית כנסת ובריכהבטחון והקמת מוסדות כמ, תרבות, חינוך

לגבי חלק מהנושאים ? מה רע בזה שכל אחד ידאג לעצמו? למה לעשות את הדברים יחד? בעצם

אם כל אחד מחברי הקהילה יעמיס את האשפה הביתית שלו על . יעילות: התשובה היא, שהזכרתי

פחות יעיל מאשר פינוי משותף של זה יהיה , ויפרוק אותה שם" דודאים"ייסע עד , רכבו הפרטי

שלשיתוף הפעולה בנושא פינוי האשפה יש ערך מוסף , אבל עדיין לא שמעתי מישהו טוען, האשפה

הבנויה על חברות ולא על תביעות , שמגבש את הקהילה ובונה מערכת של יחסי אנוש, חברתי

  .משפטיות

הסיבה לשיתוף הפעולה היא , כמו חינוך ותרבות, לגבי תחומים אחרים שבהם הקהילה עוסקת

יכול להיות . מה שחשוב הוא דווקא הגיבוש החברתי של הקהילה ולא בהכרח היעילות. הפוכה

זה יהיה הרבה , בכוחות עצמו, למשל, שאם כל אחד מאתנו ידאג לסיפוק הצרכים התרבותיים שלו

ם מסיבת חנוכה אז למה להתאמץ ולקיי, את סדר פסח בבית קמה כל אחד חוגג בנפרד. יותר יעיל

לא . יש יישובים בגודל של בית קמה שאין בהם מערכת חינוך. הוא הדין לגבי חינוך? משותפת

ההורים לוקחים את הילדים . מזמן קראנו בעיתון על קיבוץ שאין בו אפילו מגרש משחקים

אבל כל מי שמגיע למגרש המשחקים , במכונית הפרטית ונוסעים לחפש נדנדות ביישובים שכנים

יודע שהערך החברתי של המקום הזה חורג הרבה מעבר לפתרון הטכני של , מול המרכולית, לנוש

גם כלתי בחיפה יוצרת . זה לא רק ביישוב קטן, נדנדות קרובות יותר למקום המגורים ואגב

  .קשרים חברתיים במגרש המשחקים

ת וכשמגיעים שלא כל המשפחות בבית קמה בוחרות להשתלב במערכת החינוך המקומי, העובדה

מוכיחה שלא כולם שותפים , לחינוך הבלתי פורמלי בגיל הנעורים האחוזים יורדים עוד יותר

עצם , אבל עדיין, לדעותיי בנושא של שיתוף פעולה קהילתי וצרכי הפרט וזה בהחלט לגיטימי

יש נושאים שבהם . מקרינה גם על מי שלא לוקח בה חלק, העובדה שיש כאן פעילות קהילתית

לא , מבחינת השיקול הכספי הטהור. כמו נושא הבריכה, חנה בין שתי המטרות פחות ברורהההב

בוודאי זול יותר לנסוע לשחות , בטווח הקרוב. בטוח בכלל שמשתלם להקים בריכה בבית קמה

נדע עד כמה , רק כאשר יפורסם לידיעת הציבור מספר המשפחות שנרשמו לפרויקט. ביישוב שכן

  .יפת התושבים בדבר הערך החברתי של בריכה מקומית אכן שכנעהנימוק שהושמע באס

מעדיף , כחילוני, אני. משתלבות בוויכוח גם העדפות ערכיות,  בית הכנסת-לפחות בנושא אחד 

משום שאינני רוצה , לראות בהקמת בית כנסת בבית קמה מענה לצורך של פרטים החיים בקהילה

כפי שאפשר ללמוד מהניסיון המר של . ש הקהילתילראות את בית הכנסת משתלב בתהליך הגיבו

אבל בכל מקרה איננו פטורים מהדיון , ליחסים חברתיים יש גם תוצאות כלכליות, מעיין ברוך

 .סביב אלו ערכים אנחנו מגבשים את הקהילה, בשאלה

 

  חילי טרופר/ מי פה המוגבל
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ת עצמך עונה לעיוור האם מצאת א. היחס למוגבל ולשונה מקורו בתפיסות חברתיות עמוקות

? או התעלמת מאדם משותק כי חשבת שהוא נכה גם בשכלו? באיטיות מרובה כאילו היה מפגר

  פועל צדק. חילי טרופר קורא לשינוי ותיקון יסודי של המודעות החברתית

סעיפים רבים מופיעים בחוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות שאמור לחולל מהפכה דרמטית 

בתנאי עבודה ובקידום , יסור להפלות אדם בשל מוגבלותו בקבלה לעבודההא, למשל. בחייהם

הרי שבחלק נכבד ממקומות , על אף ההסתייגות הראשונית. בעבודה ובלבד שהוא כשיר לתפקיד

 עד 6בתוך , על פי החוק יש גם לדאוג.העבודה בישראל אין מניעה שאדם עם מוגבלות יועסק בהם

לאנשים עם כל , כולל העסקיים, מבנים והשירותים הציבורייםה, להנגשת כל המוסדות,  שנים12

  .סוגי המוגבלויות

 לחוק זה חשיבות עצומה ויש בכוחו להסיר מחסומים אין ספור אשר מעמידה החברה בפני אנשים 

בתי כנסת ומרכזים מסחריים יחויבו , המחשבה כי בעוד מספר שנים משרדי ממשלה. עם מוגבלות

ם יש בה כדי לטעת תקווה רבה בקרב מי שכיום אינו יכול לבוא בשערי להפוך לנגישים לכל אד

  .מוסדות אלו ככל אדם אחר ובקרב כל מי שדמותה המוסרית של החברה בישראל יקרה ללבו

הוא אומנם יוצר עובדות חדשות . חשוב לזכור שהחוק אינו חזות הכל, מבלי לגרוע מחשיבות החוק

אך הנורמות החברתיות והיחס בין אדם לאדם , רה הכלליתוצודקות בשטח והוא משפיע על האווי

  .אינם תולדה של חוק כזה או אחר בלבד, בעניין זה כמו גם בעניינם אחרים

: שלעיתים נדמים כסדרי עולם מבראשית, שהחוק ישנה את המקרים הפשוטים, למשל, לא בטוח

ושואלת מעל לראשו את המלצרית הניגשת לשולחן שבסמוך אליו יושב אדם רתוק לכסא גלגלים 

או מקרה בו עיוור שואל . האדם היושב על הכסא הרגיל מה האדם בכסא הגלגלים מעוניין להזמין

כאילו השואל איננו , אדם ברחוב כיצד מגיעים למקום מסוים והמשיב עונה לו באיטיות ובהטעמה

מקורם , ובןשאין מקורה בזדון כמ, מקרים אלו והתייחסות זו. רק עיוור אלא גם ילד קטן

  . שגם חוק מבורך כמו חוק השוויון אין בכוחו לשנות, בתפיסות חברתיות עמוקות הרבה יותר

כל עוד הגישה . השינוי והתיקון במקומות האלו הוא בראש ובראשונה תוצר של מודעות חברתית

אין אונים וחוסר תקווה , מסכנות, כלפי האדם עם המוגבלות היא גישה בה מתערבבים רחמים

  .רי שבמציאות לא יתחוללו תמורות משמעותיותה

כל עוד אדם המשותק ברגליו ייתפס גם כמי שאינו מסוגל להזמין מאכלים באופן עצמאי במקרה 

או כל עוד אדם עיוור ייחשב כמי , הרע או שאינו מסוגל ללמוד בבית ספר רגיל במקרה הרע יותר

 יכול להשלים מניין בבית הכנסת שאינו מסוגל להבין הסברים מורכבים במקרה הרע ואינו

  .  במקרה הרע יותר הרי שמקומם בחברה של האנשים עם המוגבלות יוותר בשוליים

הקבוצות והשבטים בהם משולבים ילדי החינוך המיוחד , שאפשר גם אחרת, היום אנו יודעים

בכל אדם עזרא ובני עקיבא הם דוגמא אחת מני רבות לתפיסה שרואה , בתנועות נוער כמו הצופים

הרי שהוא יוכל להתנהל באופן עצמאי , שאם רק יוסרו מדרכו המגבלות שניתן להסיר,  אדם שלם-

  .ושווה

אלא אנחנו , ואולי נכון יותר לומר שלא אותו אדם חירש או משותק הוא האדם עם המוגבלות

ביטוי שיתכן ואינן באות לידי , שהרי לכל אחד מאיתנו ישנן מוגבלויות שונות. חברה מגבילה

  לעומת . משום שהמציאות שכולנו שותפים בעיצובה מסירה אותם מעל פנינו

עמוסה במחסומים , שאנו שותפים דומיננטיים בעיצובה, יש כאלה שהמציאות שלהם, זאת

הבימה . תוך שמירה על כבודם, היוצרים חיץ ובמגבלות המונעות מהם לתפקד באופן עצמאי
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המדרגות שבחרנו לבנות אליה , וגבלת לאנשים מסוימיםבמרכז בית הכנסת לא חייבת להיות מ

  . כנראה בשוגג, הם מגבלה שיצרנו

ברוח , נקודת ההתחלה של השינוי ביחס לאנשים עם מוגבלות היא בתהליך חינוכי ותודעתי חשוב

כי בצלם אלוהים : "אשר יונק את יסודותיו מהיסוד המוסרי והבסיסי של, השילוב בתנועות הנוער

   כל אדם–" דםעשה את הא
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ãããã....  íåéä øãñ ìò úåéâåñíåéä øãñ ìò úåéâåñíåéä øãñ ìò úåéâåñíåéä øãñ ìò úåéâåñ        
úåðåøçàä íéðùá , úåìàù åðãéì úåàéöîä äðîéæ

éøåáéöä íåéä øãñ ìò åìòù ì÷ùî úåãáë . ùåøéâä

óéè÷ ùåâî , úøôåò òöáîå èéìù ãòìâ úôéèç

êëì úåøåôñ úåàîâåã  ÷ø ïä ä÷åöé . äàåøä äòåðúë

ìàøùéá øåáéöä ììë ìò úåéøçà , úåéäì åðéìò

ìäúì íéáåù÷ìàøùéá äøáçá íéùçøúîä íéëé ,

 íéëéìäúù úåìàùä úà éúéîàå äðë ïôåàá  ïåçáì

åðéðôá íéáéöî åìà íéòåøéàå . äòåðúä ìò íàä

äøéîà øîåì , íéðååéëä  úà ããçì ÷ø äéìòù åà

àùåð ìëá íéø÷éòä ? åìà úåéâåñì úåñçééúää íàä

 åà íééúòåðú íéðô íéîøåôá  ÷ø úåùòéäì äëéøö

â úåðôì åðéìòùíéøçà íéøåáöì í ? íéëøãä ïäî

úéúòåðú úåñçééúäì úåéèðååìøä úåéùòîä ? íàä

 úåìéòôì íéîåãà íéåå÷ òåá÷ì äëéøö äòåðúä

äéëéøãî åà äéëéðç ,åìà éîåçúá?  

äæ ÷øôì íéôøåöî äòéøä úáçøä íùì:  

� ä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðú----åéãçé åëìéä åéãçé åëìéä åéãçé åëìéä åéãçé åëìéä ???? 
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� øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷ 
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ä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðúä÷éèéìåôå øòåð úåòåðú----é åëìéä é åëìéä é åëìéä é åëìéä åéãçåéãçåéãçåéãç???? 
 ומימוש  היא התחום הציבורי המארגן את חיי הכלל באמצעות הפעלת משאבי עוצמה וליטיקהפ

פוליטיקה דמוקרטית מניחה שבחברה דמוקרטית יש . אינטרסים של פרטים שונים בחברה

מתוך קבלה מושכלת של פשרות , באופן מוגבל ומרוסן, להשתמש בכוח פוליטי כתחליף לאלימות

לפוליטיקה . ותוך התחשבות בהכרעות הרוב ושמירה על זכויות המיעוטשהן רע במיעוטו 

ביצוע , חקיקה, ייצוג, המודרנית יש כמובן מימד מוסדי הקשור בשלטון ועוסק בתהליכי בחירות

ביחסי הגומלין בין ,  עוסק בקשר בין זכויות וחובות ,המופשט יותר,  המימד האזרחי  .ושיפוט

החל מסוף . אדם על התחום הציבורי שבו הוא מתגורר ופועלובמידת אחריות ה, הפרט לחברה

 התאפיינה הפוליטיקה גם במימד אידיאולוגי שחתר אל עבר מימוש חזון החברה 18המאה ה

 .הטובה הרצויה לגוף זה או אחר

, לאומיות, סוציאל דמוקרטיה, סוציאליזם, שמרנות, אידיאולוגיות גדולות כמו ליברליזם

 התפצלו והורחבו בד בבד עם פוליטיקת 19צמחו במהלך המאה ה, חרותקומוניזם וא, פאשיזם

אך רוב . ההמונים שהתגבשה בחברות המודרניות באירופה ובמקומות אחרים בעולם

במקרים רבים הן . במקרים קיצוניים הן הפכו לקטסטרופות:  מיצו את עצמן אידיאולוגיות אלה

או איבדו , עומעמו וסולפו עד כדי גיחוך, תהתרסקו על סלעי מציאות אנושית מורכבת ודינאמי

-  כיום ברור שבעולם הפוסט .מסיבה זו או אחרת כל רלבנטיות למצב משתנה של חברה נתונה

יתרה . מודרני הפוליטיקה איבדה את המימד האידיאולוגי שאפיין אותה לפני דור או שניים

וחפה מכל סוגיה , יפולטיביתמנ, יש סימנים שהפוליטיקה הפכה לזירת התגוששות כוחנית, מזאת

 .כתוצאה מכך היא מצמיחה כלפיה עוינות וסלידה מצד חלקים רחבים בציבור. עניינית

דגלו ,בתקופת הפוליטיקה האידיאולוגית מסגרות החינוך אשר דגלו בחינוך פוליטי אידיאולוגי

. יות מתחרותוסגירות כלפי אידיאולוג, אינדוקטרינציה, למעשה בחינוך שהתאפיין בנקיטת עמדה

ולהנחיל , כריאקציה טענו רבים כי חינוך דמוקרטי אמיתי חייב להיות נקי מפוליטיקה סיעתית

כלומר להתמקד בהענקת כלים דמוקרטים לכולם תוך , ערכים דמוקרטיים ממסדיים בלבד

י הוצאה מוחלטת של פוליטיקה סיעתית אידיאולוגית ממתחם בית "שמירה על חופש הבחירה ע

 .הספר

שמהותית התרוקנה מכל תוכן פוליטי , "ממלכתיות"שראל תופעה זו התבטאה בהעדפת הבי

אלא שעם שוך . והשאירה את הזירה הזאת לתנועות הנוער ולחינוך בלתי פורמאלי, אידיאולוגי

העידן האידיאולוגי התברר שהוצאת הפוליטיקה מבתי הספר חותרת תחת הכוונת הטובות של 

שנחשף באופן רדוד לצדדים , ח דור צעיר חף מכל אידיאולוגיה הולך וצומ: יוזמי הרעיון

דור זה מפתח . ולכן מתעב פוליטיקה ורואה בה תחום בזוי, השליליים של התרבות הפוליטית

לא מממש את זכותו הדמוקרטית , תגובות עוינות לעיסוק הפוליטי ונמנע מכניסה לתחום הציבורי

. ה זאת הרי פועל מתוך ניכור והעדפת הרע במיעוטוואם עוש, ומכאן לשלוט על עתידו, לבחור

בקרב חלקים נרחבים מהדור הצעיר הסלידה מהפוליטיקה מפתחת נטייה לאימוץ , יתרה מזאת

הניהיליזם הקיצוני מתבטא בבריחה . ניהיליזם קיצוני או כמיהה לחלופה סמכותית טוטליטארית
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אטיות ואדישות למתרחש מעבר לדלת אפ, בורות כלפי מנגנוני הפעלת הכוח, מהתחום הציבורי

 ."איש חזק שיעשה פה סדר" בציפייה ל הכמיהה הטוטליטארית מתבטאת יותר מכל. אמותיהם

משאיר את התחום לשליטה ותמרון של , הריחוק שנוצר בין מרבית הציבור לבין הפוליטיקה

כך . יקהקבוצות מיעוט רבות עוצמה ומעצים את יכולת המחטף של מעטים העוסקים בפוליט

לבין כלל החברה ובעיקר , הולך וגדל הניכור בין הפוליטיקאים וקבוצות אינטרסים חזקות

חוקרי : לאחרונה עוסקים רבים בתחום התיאוריה והמעשה החינוכיים בסכנה זו. הצעירים שבה

מנהלים , מומחים ובעלי תפקידים במערכת החינוך, אינטלקטואלים מתחומים משיקים, חינוך

אזרחי לכותלי -גישים צורך אמיתי לביצוע שינוי במגמה ולהחזיר את החינוך הפוליטיומורים מר

 דרכים לשיקום החינוך הפוליטי במטרה לטפח אוריינות פוליטית בדור  הם בודקים. בית הספר

אל מול פיחות הערך " פוליטי"ולבצע רהביליטציה ל, לחזק את תחושת האזרחות שלו, הצעיר

וסביבת עבודתם , קבוצות האינטרסים שמשפיעות עליהם, יטיקאים עצמםשנעשה לו על ידי הפול

 .התקשורתית

חשיבה ביקורתית והתנהגות מעורבת בקרב הצעירים כתנאי , רבים מסכימים כי יש לעודד דיאלוג

דינאמית ומאתגרת העוברת שינויים , להכשרתם לכדי אזרחים אחראים בחברה דמוקרטית

, יזם אנרכיסטי מחד וכמיהה לסמכות טוטליטארית מאידךרבים מניחים שניהיל. מפליגים

אינם אלא שני צדדים של אותה מטבע , הנראים כשתי אופציות מנוגדות זו לזו באופן חריף

וחוסר אונים של דור צעיר הסולד מהפוליטיקה ומביטוייה , זעם, מסוכנת הנובעת מרגשות תסכול

ם במערכת החינוך המקבלת ואף מעודדת רבים תולים את האשמה ג. אך אין לו כלים לשנותה

הפסיביות והציניות בקרב , לא מתמודדת עם האדישות ציבורית, בורות כלפי התחום הפוליטי

 .ונמנעת ככל האפשר מטיפוח חשיבה ביקורתית, הצעירים

אזרחית -כך הולך ונוצר החל מהשליש האחרון של המאה העשרים תחום החינוך לתודעה פוליטית

ומחפש דרכים לתיקון ושיקום , הנובע מתוך אי נחת כלפי המצב הקיים, התנסותיכשדה מחקרי ו

, אל בית הספר) ולא כביטוי סיעתי, כביטוי של אחריות ושליטה עצמית(על ידי החזרת הפוליטיקה 

אחרים מכנים , יש הקוראים לכך חינוך לאזרחות. מוסדות החינוך והמרחב בו מתחנכים צעירים

כל . ואחרים עוסקים בטיפוח חינוך חברתי,  יש המדגישים את החינוך הערכי,זאת חינוך דמוקרטי

לימודי אזרחות (הכולל בתוכו תכני ידע , אחד מתחומים אלה שייך לשדה החינוך לתודעה פוליטית

התנסות בקבלת החלטות דמוקרטיות בבית הספר או (התנהגות ציבורית ) או לימודי מדעי המדינה

השתייכות (ומימד של זהות , )דיון בערכים ושיפוט ערכי( נטציה מוסרית אוריי, )בחברת תלמידים

, מתברר כי למרות אי הנחת מהמצב הקיים והרצון הכן לשפרו). הפרטים לקבוצות חברתיות

במתודות , בדרכי הפתרון, החוקרים ואנשי החינוך העוסקים בנושא חלוקים בהגדרת הבעיות

הוויכוח בא לידי ביטוי החל משלב הגדרת מושגי . המוצעובהיבט המערכתי של השינוי , המוצעות

ועד ליישומם היעיל והראוי ) לדוגמא, "אוריינות פוליטית"מה התוכן הממלא את הביטוי (היסוד 

 כך נוצר שדה מורכב הדורש מיפוי ראשוני לאור איזה  .ביותר של אותם מושגי יסוד המוסכמים

י המעוניינים בכך לנווט דרכם במבוך החינוך שהם מושגים ומערכת צירים אשר יסייעו ביד

 .הפוליטי החדש והמתחדש
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øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷øòåð úééöéìàå÷        
ייפגש מעט מאוד , הארגון הוא ארצי. ע"קיבלתי הזמנה להצטרף לקואליצית הנוער של מנו

הרעיון הוא ליצור ארגון . ב"חלוקת מטלות וכיו, טלפונים, ועיקר העבודה תהיה באימייל

אין לי מושג כמה רציני זה וגם לא כמה יעיל . ינוי משמעותי במדינהנוער חברתי פעיל לש

 הצהרת –קואליציית הנוער : הצהרת הכוונות שהם שלחו. אבל אולי שווה לנסות, זה יהיה

למטרת עשייה , כוונות קואליציית הנוער היא אמצעי ליצירת שיתוף פעולה בין בני נוער

יגים מכל תנועות הנוער וארגוני הנוער בקואליציה ישתתפו נצ. משותפת למען החברה

המעוניינים להשתתף בבניית פרויקט לשינוי חברתי בתפוצה , השונים במדינת ישראל

הרציונל אנו מאמינים כי בני נוער המתנסים . ידי בני נוער-נרחבת שמנוהל ומתופעל על

חת חלק מפתחים אמון ביכולתם להשפיע על החברה ורצון לק, בתהליכים של שינוי חברתי

לבני נוער יש , מלבד זאת. כבני נוער היום וכבוגרים בעתיד, פעיל בחיים האזרחיים בישראל

 בני –במישור האדיאולוגי ; לעתים יכולת להשפיע בתחומים מסוימים אף יותר ממבוגרים

ובמישור , דבקות במטרה והתלהבות מעשייה ממשית, נוער פעילים מפגינים לרוב להט

ופעילויות של בני נוער זוכות פעמים רבות לסיקור תקשורתי ולאהדת  יוזמות –הפרגמטי 

כיום בני נוער רבים עוסקים . התקשורת במידה רבה יותר מיוזמות דומות של מבוגרים

הן במסגרות מסודרות כגון תנועות , במגוון פעילויות של שינוי חברתי בכל רחבי הארץ

 בפעילותם הם משנים ומשפרים את .והן כפרטים, ארגוני נוער ומועצות נוער, נוער

אנו מאמינים שעבודה משותפת . סביבתם תוך קידום נושאים שונים בחברה הישראלית

של כל הקבוצות האלו תיתן כוח לקדם נושאים רחבי היקף שעל סדר היום של הנוער ושל 

הקמת מסגרת מאחדת לכל הכוחות החיוביים הפועלים , לתפיסתנו. החברה בישראל

. לכן אנו יוזמים את הקמתה של קואליציית הנוער. ברה היא הכרחיתלשינוי הח

מפלגתית שבה יפעלו כל תנועות וארגוני הנוער במדינת -הקואליציה תהיה מסגרת לא

, מסכימים עליהם) באמצעות נציגיהם(לקידום נושאים וסוגיות שכל בני הנוער , ישראל

ירכזו ויהיו , בני הנוער הם שיובילו. אחריות ורצון לחיות בחברה טובה יותר, מתוך דאגה

ארגוני לצד עשייה ממשית למען -הקואליציה תאפשר ערוץ קשר על. חברים בקואליציה

תנועות נוער , יצירת שיתוף פעולה בין ארגוני נוער    •מטרות הקואליציה . החברה בישראל

ה בבעיות הובלת יוזמות לשינוי חברתי שתטפלנ    •וקבוצות נוער למען שיפור החברה 

המטרידות את בני הנוער ואת החברה בישראל רקע קואליציית הנוער היא יוזמה של 

 הפועל במכון ון ליר בירושלים במטרה לעורר את – מטה נוער לשינוי חברתי –ע "מנו

ליצור קהילה של בני נוער , לעודד לאזרחות פעילה, הזהות האזרחית בקרב בני הנוער
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, במשך עבודתנו במטה בשנתיים האחרונות. יע להם בפעילותםולסי, היוזמים שינוי חברתי

הקמנו , פיתחנו חומרי הדרכה רבים, חקרנו את נושא השינוי החברתי בקרב בני נוער

אל הכנסים שלנו הוזמנו כדוברים . קבוצות של נוער פעיל וקיימנו אירועים וכנסים רבים

העלו רעיונות לשיתוף , ַמפרות מאודשניהלו ביניהם שיחות , מגוון רחב של בני נוער פעילים

אינטראקציות אלו הובילו אותנו להבנה שכולנו . פעולה ומצאו תחומי עיסוק משותפים

 .  שיפור פני החברה–על -למעשה פועלים למען אותה מטרת
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        ----נספח נספח נספח נספח 

    הצעות הצעות הצעות הצעות 

    החלטההחלטההחלטההחלטה

    ועידת התשעיםועידת התשעיםועידת התשעיםועידת התשעים

    

    

 עעעע""""תל אביב תשתל אביב תשתל אביב תשתל אביב תש
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  : מסודרות באופן הבאהחלטהההצעות 

  מושב הדרכה .1

  נושאי תוכן תנועתיים .1.1

   קוד-תנועת הנוער עזרא  .1.2

  חינוך ומקצועיות ,  תורה-אופי המדריך והסניף   .1.3

  צניעות .1.4

  מושב תנועה .2

  העצמת התנועה כלפי חוץ .2.1

  העצמת התנועה כלפי פנים .2.2

  הבוגרים בתנועה  .2.3

  הנהגת נוער .2.4

  מושב עם ישראל .3

  ר"המח .3.1

  הגשמה .3.2

  חיבור הסניף לקהילה .3.3

 םאמירה תנועתית בסוגיות שעל סדר היו .3.4

  

 תנועה. "1"ממוספרים בתחילתם בסיפרה , במושב הדרכהכל הנושאים הנמצאים 

מתחילים " נושאי תוכן תנועתיים"כל הצעות ההחלטה בנושא .  וכן על זה הדרך"2"

   . וכן הלאה.1.1במיספור 
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  הצעות ההחלטה

  מושב הדרכה .1

 נושאי תוכן תנועתיים .1.1
  :הקדמה

רכזי הפותח את שנת הפעילות כבר בכל שנה עוסקת התנועה בנושא אחד שנתי מ .1.1.1

. וממשיך ונחתם בחתימת תקופת חודשי הארגון,  במחנות ובסמינריונים-בקיץ

מטרת הצעות ההחלטה הבאות היא לעבות את היקף הנושאים העוברים בתנועה 

להרחיב את היקף האוכלוסיה הנחשפת אליהם ולוודא שהנושאים , במהלך השנה

  .גוונים התואמים את ערכי התנועהיונקים מעולמות תוכן שונים ומ

   הנושאיםמספר

. הועידה קוראת למחלקת ההדרכה לעסוק בכל שנה בשני נושאים חצי שנתיים .1.1.2

למעט סמינריון (הראשון יתמקד בתקופת הקיץ ויעבור במחנות ובסמינריונים 

 .  והשני יתמקד בתקופת החורף ויעבור בחודש הארגון, )מרכזות

, רכה לעסוק בנושא נוסף שיהיה מיועד לרכזי התנועההועידה קוראת למחלקת ההד .1.1.3

ומטרתו , נושא זה יעבור בתקופה שאחרי חודש הארגון. המרכזות והמדריכים בלבד

  . להעמיק את השיח והחשיבה ברובד ההנהגה של התנועה

  אוכלוסיית היעד

המרכזות , הועידה קוראת למחלקת ההדרכה להכשיר ולהכין את רכזי התנועה .1.1.4

 .לקראת הנושא השנתיוהמדריכים 

, הועידה קוראת למחלקת ההדרכה להכין חומרי הדרכה שיסייעו לרכזי התנועה .1.1.5

 .המרכזות והמדריכים בהעברת הנושא לחניכי התנועה

הועידה קוראת למחלקת ההדרכה להכין חומרי קריאה ולימוד עבור הנושא  .1.1.6

אתר , יהשלישי המיועד לרובד ההנהגה בתנועה ולהעבירו באמצעות עלון תנועת

  . סדנאות ועוד, התנועה

  גיוון הנושאים 

הועידה קוראת למחלקת ההדרכה לעסוק בנושאים מגוונים היונקים מארבעת  .1.1.7

, נושאי חזון(אויר , )נושאי קונפליקט, נושאים אקטואליים(אש : הרבדים במציאות

נושאי (ומים ) נושאים פרקטיים, נושאי מורשת(אדמה , )אמירה תנועתית, תורה

 .)העשרה

הועידה מציעה למחלקת ההדרכה לעסוק בארבעת הרבדים בנושאים הבאים בחמש  .1.1.8

 :השנים הבאות

 הגירוש מגוש קטיף והשלכותיו, טק- תרבות ההיי-אש .1.1.8.1

 .מקום התורה בתנועה,  חזון התנועה-אויר .1.1.8.2

  .מלחמות ישראל,  העליות לארץ ישראל-אדמה .1.1.8.3

 .  יצירה יהודית- מים .1.1.8.4

 מחנות
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קוראת הועידה ,  על הקניית מכלול ערכים לחניכיהמתוך ראיית התנועה כאחראית .1.1.9

 לבנות תוכנית כלל שנתית למחנות וסמינריוני התנועה

, הועידה קוראת לקרוא את שמות המחנות בשמות המתאימים לאופיים .1.1.10

 . ומבטאים את היותה של התנועה תנועה מחנכת

 :הועידה מציעה את התוכנית הבאה .1.1.11

  .ינוכי בירושלים ומשמעותהשימת הדגש הח) 'מסיימי ג(מחנה דביר  .1.1.11.1

שימת הדגש החינוכי מודעות לסביבת החי ) 'מסיימי ד(מחנה שטח  .1.1.11.2

  .הצומח והדומם  וחיים נכונים בה

שימת הדגש החינוכי במפעל הציוני והמשכו ) 'מסיימי ה(מחנה ציון  .1.1.11.3

  .בימינו

מחנה בנושא ארץ ישראל משמעותה והחיבור ) 'מסיימי ו(מחנה ישראלי  .1.1.11.4

  . הדגש החינוכי על טיולים באזור המחנה והכרות עם השטחאליה דרך  שימת

המבטל את , התמקצעות בצופיות ובתנאי שטח) 'מסיימי ז(מחנה צופים  .1.1.11.5

שימת הדגש החינוכי יעשה על משמעותה של .  הבדלי המעמדות בקבוצה

  . חברה צודקת

התמקצעות בניווטים האחריות של דבקות ) 'מסיימי ח(מחנה סיירים  .1.1.11.6

עיקר שימת הדגש החינוכי יעשה סביב נושאי . יותו של המובילבמשימה ואחר

כפתיחה לשנת מנהיגות בתנועה שסופה סמינריון הכשרת , גבורה ומנהיגות

  .מנהיגות
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  קוד-תנועת הנוער עזרא  .1.2
  :הקדמה

תנועות הנוער מהוות סוג ייחודי של מסגרת ארגונית בתחום , )ה"תשל(י כהנא "עפ .1.2.1

 להבדיל ממסגרות אחרות אינן מסתפקות ביצירת אשר, החינוך הבלתי פורמלי

מסגרת להפגת מתחים וסיפוק תגמולים מיידים לנוער אלא מכוונות להטעין את 

  . הנוער במשאבים חדשים באמצעות יצירת תפקידים יוצרניים

חווייתית ומעצימה אשר מטרתה ליצור נוער , אנו רואים בתנועה מסגרת חינוכית .1.2.2

  :השיג מטרה זועל מנת ל.    חושב ופועל

  יצירת קבוצות

הועידה קוראת למדריכי התנועה ליצור קבוצות גדולות ומגובשות דרכן יוכלו  .1.2.3

 .החניכים לחוות תהליכים חברתיים ולקבל כלים להתמודדות עם תופעות חברתיות

 .הועידה קוראת למרכזות הסניפים לבנות את הצוות כקבוצה מגובשת .1.2.4

אזורים או "  קבוצת מרכזות מגובשת עפהועידה קוראת להנהלה הארצית ליצור .1.2.5

 .חלוקה אחרת רלוונטית

הועידה קוראת למחלקת הדרכה לעסוק בבניית והוצאת תכנים מקצועיים בנושא  .1.2.6

  .קבוצות אשר יעברו באופן מובנה בהכשרת מרכזות ומדריכים

  דרכי פעולה

, רכזים(הועידה קוראת לכל בעל תפקיד בתנועה העוסק בבניית והעברת תכנים  .1.2.7

ליצור פעילויות הבנויות מסוגים שונים של דרכי ) מדריכים ומגשימים, רכזותמ

 .למידה

הועידה קוראת לכל בעל תפקיד בתנועה העוסק בבניית והעברת תכנים ליצור  .1.2.8

 דרכי התחברות המושתתות על ארבעת 4פעילויות ואירועים המכילים בתוכם 

 .מים ואדמה, אש, רוח: היסודות והם

 בעל תפקיד בתנועה העוסק בבניית והעברת תכנים לתת מקום הועידה קוראת לכל .1.2.9

  .משמעותי לפעילויות העוסקות בהישרדות בשטח ומחנאות
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 חינוך ומקצועיות,  תורה- אופי המדריך והסניף  .1.3
  :הקדמה

, מתוך כך. תנועת הנוער עזרא רואה את עצמה כחוד החנית של הציבור הדתי לאומי .1.3.1

גמת מופת של התנהגות ראויה למנהיג ופעיל רואה התנועה את תפקידה בהצבת דו

התנהגות זו תציב מודל לשאר החברה ותקרין מאופי התנהגותה . במדינת ישראל

התנהגות למופת מבחינה . מנהיגיה ובוגריה, בסניפים ובחיי היום יום של חניכיה

היא הדרך בה מאמינה התנועה ואליה היא , ועבודה מקצועית ללא פשרות, תורנית

התנועה תפעל לקדם , לשם כך. כל תחומי העיסוק בה יבחרו בוגריהמחנכת ב

והן אצל , הן אצל חניכיה, הן בהווי הסניף הכללי, ולהתקדם בתחומים הבאים

  :מנהיגיה

  :הווי הסניף והתנהלותו

 . בסניף ישמרו כל גבולות ההלכה ואופיו יתאם את רוח ההלכה .1.3.2

הן באווירה , דרכה של התנועהעל רכזי הסניף לפעול לכך שאופי הסניף ישקף את  .1.3.3

   . והן ברמת אחזקתו, בו

 -בסניף תושמע מוסיקה המקדמת ומחזקת את הערכים בהם התנועה מאמינה  .1.3.4

 . עם ישראל וארץ ישראל, שירים המבטאים  יחס חיובי אל תורת ישראל

 .בסניף בפומבינהגו לא יו,  ערכים אלואו התנהגויות אחרת שאינם מחזקותשירים  .1.3.5

מנה  אחראי מטעמו על הציוד ומבנה הסניף אשר ידאג לשמירה על רמה כל סניף י .1.3.6

 . נאותה של חזות חיצונית

 . התנועה קוראת לרכזי הסניפים להרבות קיום פעילות תורנית בסניפים .1.3.7

 . סניפי התנועה יהיו פעילים באופן קבוע לפחות שני ימות פעילות שבועיים .1.3.8

 . ת פעם בחודשייםבאופן קבוע לפחוקיים פעילות לכלל הסניף תת .1.3.9

 הצוותים בתנועה

 התנועה קוראת לכל הצוותים הפועלים בתנועה לשקף בצורת פעילותם את  .1.3.10

 .הערכים בהם דוגלת התנועה

הועידה קוראת לראשי הצוותים לקבוע את הנושאים הבאים כצורת התנהגות  .1.3.11

 :לקמןולהעשיר את הצוותים בנושאים ד, עהמחייבת בכל צוות העובד בתנו

ת לתורה רתוך תפיסת עולם הצומחת מתוך המקורות ומחובדיונים מ .1.3.11.1

 . והדרכתה

 . שיח חינוכי .1.3.11.2

 .הקשבה וכבוד הדדי .1.3.11.3

 . רצינות בדיונים וחשיבה לעומק .1.3.11.4

קוראת התנועה לכל הצוותים לקבוע לימוד קבוע , על מנת להראות ערכים אלו .1.3.12

 . כדוגמא אישית ללמידה והתפתחות רוחנית, לכל צוות
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לשלב בישיבות הצוות העשרה הרלוונטית לנושא הועידה קוראת לצוותים  .1.3.13

 .ל"בנושאים הנ

ולפעול , התנועה קוראת לצוותים להציב דוגמא אישית כלפי פנים וכלפי חוץ .1.3.14

 . בתנועה ובאזור, בשיתוף פעולה ובלקיחת אחריות על  פעילויות כלליות בסניף

 המנהיג  העזראי

נה התנועה ויהוו מודל מדריכי התנועה ייצגו בהתנהגותם את הערכים בהם מאמי .1.3.15

 . לחניכיהם ולכלל הציבור בארץ

וקוראת לכל המשמשים , הועידה רואה בלימוד ובהתפתחות האישית ערך חשוב .1.3.16

בתפקידי הנהגה בתנועה לשמש דוגמא אישית וללמוד ולהתקדם רוחנית במסגרת 

 . קבועה

 הועידה קוראת למנהיגי התנועה לייצג את התנועה ולהגשים את ערכיה בכבוד .1.3.17

 . תוך מתן דגש על ערכי התנועה, בכל  תחום בו הם פועלים

ולחיות חיים של ,  התנועה קוראת למדריכים לייצג בהתנהגותם ערכים אלו .1.3.18

 . קדושה ועוצמה אל מול תופעות תרבותיות שונות

הועידה קוראת לתנועה להכשיר את מדריכיה ולבנות מערך סדנאות וימי עיון  .1.3.19

 והמגשימים ומקנה להם כלים רוחניים המדריכים, המקדם את המרכזות

 . ומקצועיים על מנת להעביר את ערכי התנועה לחניכיהם

הועידה קוראת למרכזות הסניפים לבנות מערך הכשרה בשיתוף עם רכז האזור  .1.3.20

ולקיים הכשרה קבועה לצוותיהם  בהתאם לתוכנית ההכשרה , ומחלקת הדרכה

 . לצוות

עד כמה שניתן את ההשתתפות הכספית הועידה קוראת להנהלה הארצית להוזיל  .1.3.21

 . של מנהיגיה בהכשרות התנועתיות

הועידה קוראת לכל המשמש בתפקידי הנהגה לצאת לכל ההכשרות התנועתיות  .1.3.22

 . ולהציב מודל של מדריך מודל המחובר למפעלי התנועה
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  צניעות .1.4

  :הקדמה

נו נושא הצניעות מהווה את אחת ההתמודדויות המשמעותיות שיש לנוער בימי .1.4.1

אנו מבקשים להדגיש כי יסוד הצניעות הוא ביכולתו של . ובתנועת נוער בפרט, בכלל

ולא מתוך חשש מתמיד ומבט על , האדם לחיות את חייו על פי פנימיותו ואמונתו

  .חיצוניות

יחד עם זאת אנו מבינים כי תפיסת עולם זו צריכה להיות מעוגנת בעוגנים הלכתיים  .1.4.2

  .לה להישען על מהות פנימית בלבדוכי אין , וחברתיים ברורים

נושא הצניעות מחולק לשלוש רמות שונות של החלטות העוסקות בשלושה מעגלים  .1.4.3

  .הסניפי והתנועתי,  המעגל האישי-שונים של חיי החניך בתנועה

  :צניעות הפרט

סגנון , החניך בתנועה ישאף לחיות חיים צנועים הבאים לידי ביטוי באופן דיבורו .1.4.4

 .עניין והבילוי שלו ותחומי העיסוק בחייםתחומי ה, לבושו

 . כל חניך וחניכה ישאפו להתלבש על פי ההלכה .1.4.5

תוך , הוועידה קוראת לסניפים לקבוע רף ברור לצניעות הדיבור והלבוש לחניכיה .1.4.6

  .התייעצות עם רבני התנועה או רב הסניף

  :צוות ההדרכה

תגר גדול ויש נושא זה טומן בחובו א. צוותי ההדרכה בתנועה הינם מעורבים .1.4.7

 .להתייחס לשאלות הנובעות מעובדה זו בכובד ראש

ולכן יש להימנע ככל האפשר מפעילות , הצוות מהווה דוגמה לכלל חניכי הסניף .1.4.8

 .מעורבת מיותרת

 .תוך הקפדה על ערכי הצניעות, פעילות ערכית תוכל להתקיים בפורום מעורב .1.4.9

, המתבטאת מנושא זה' דוגמה אישית'מרכזת הסניף תקדיש זמן לדיון בשאלת  .1.4.10

  .ותדגיש את חשיבות התנהלות צוות ההדרכה כמודל לחיקוי

  :ס"פעילות חג

 .יש לחלק בין פעילות ערכית לפעילות חוויתית .1.4.11

', ערבי לימוד וכדו, שיעורים, ס"פעולות חג:  כגון- ס בתחום הערכי"פעילות חג .1.4.12

 .יהיו מעורבים

ככל , עים שונים יהיו נפרדיםמסיבות ואירו, טיולים:  כגון-ס חוויתית"פעילות חג .1.4.13

 .האפשר

י "ע, ס"יחד עם זאת תיערך מחשבה מקדימה לכל פעילות התנדבותית של חג .1.4.14

  .תוך התייעצות עם רב הסניף, בוגרים ורכז האזור, ת ההגשמה/רכז, המרכזת

  :בשבתות ארגון הופעות

 .לכל סניף תנתן האפשרות להגדיר את התנהלותו בתחום זה .1.4.15
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 בנות מגיל בת מצווה בריקוד לפני אין לאפשר הופעה שליחד עם זאת ברור כי  .1.4.16

  .בנים

  :תנועתי

תנועת עזרא גאה בהפרדת המחנות ובקיום של פעילות לפי כללי ההלכה ותמשיך  .1.4.17

 !!כך

 -ובנוסף, הכשרת מנהיגות והכנה למחנה,  שבת גרעין-  סמינריונים ארציים-ולכן .1.4.18

 .יתקיימו במתכונת נפרדת, מחנות הקיץ

כאירועים בהם שוהים , לפי הצורך, יים ואחרים שמתקיימיםבאירועים אזור .1.4.19

על פי פסקי רבני , אולם, תהיה הפרדה משמעותית באוכל, באותו מתחם בנים ובנות

 .אין צורך במחיצה, התנועה

מחלקת ההדרכה של התנועה תבנה חומרי הדרכה שיעסקו בנושא חינוך לצניעות  .1.4.20

 .וההתנהגותייםההלכתיים , הערכיים,  הרוחניים-מכל היבטיו

,  החל מהלבוש-הועידה קוראת לפעילים כולם לשמור על צניעות בכל היבטיה .1.4.21

 .עד להקפדה על קיום אירועים צנועים וראויים, המחשבה וההתנהגות, דרך הדיבור
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  מושב תנועה .2

 העצמת התנועה כלפי חוץ .2.1
  הקדמה

נועה בתשעים שנותיה הת. ל ובארץ ישראל"בחו,  שנה90תנועת עזרא קיימת כבר  .2.1.1

פעלה במישורי חינוך ועשייה רבים ורשמה לעצמה הישגים מרשימים כגון הקמת 

, עם זאת. הקמת יישובים והקמת ישיבות הסדר שונות, מוסד השירות הלאומי

בין (כמעט ללא פרסום הישגיה ובשל כך , התנועה פועלת מאז ומתמיד בצנעה

   .   היא מייצגת רק חלק מהציבור הדתי לאומי בארץ) השאר

על מנת לאפשר לתנועה לייצג חלק גדול יותר מהציבור הדתי לאומי בארץ ולהוות  .2.1.2

הועידה קוראת לפעול במספר מישורים על מנת , מודל לחיקוי לכלל האוכלוסיה

  . לגדול ולהעצים את הכוחות הקיימים בתנועה היום, להתפתח

, עד דרוםהועידה קוראת לרכזי האזור לפעול למען פתיחת סניפים חדשים מצפון  .2.1.3

י לחזון "על מנת לצרף עוד חלקים בעמ, במקומות בהם מרוכז ציבור דתי לאומי

  . התנועה

הועידה רואה בכך אפשרות . הועידה קוראת לפתוח מוסדות חינוך בחסות התנועה .2.1.4

להשריש את דרכה וחזונה בצורה מקיפה ולחזק את הקשר בין התנועה לחניכיה 

  .ובוגריה

  .ת עשייה חברתית במסגרת התנועההועידה קוראת להקמת מסגרו .2.1.5

עבור בוגרי ) מכינות ומדרשות, ישיבות(הועידה קוראת לפתוח בתי מדרש ולימוד  .2.1.6

  . התנועה והורי התנועה

הועידה קוראת לקבוע את יעדיה לשנים קרובות בתחום זה על מנת להיות יותר  .2.1.7

  .העשייה ותנועות הנוער, ויותר  משמעותיים בעולם החינוך

 להנהגת התנועה לדאוג לפרסום הפעילות המתרחשת בתנועה הועידה קוראת .2.1.8

  . באמצעי התקשורת המתאימים

כנסים , הועידה קוראת להנהגת התנועה להשתתף באופן פעיל ומשפיע בפורומים .2.1.9

כמובן תוך , ואירועים שונים שיכולים לקדם את ההכרה בתנועה ואת העצמתה

  . ייצוג הולם בלבוש חולצת תנועה

סניפים השונים להיות שותפים פעילים ומשפיעים בארועים הועידה קוראת ל .2.1.10

כמובן , מקומיים וארציים שונים שיכולים לקדם את ההכרה בתנועה ואת העצמתה

 .תוך ייצוג הולם בלבוש חולצת תנועה
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  העצמת התנועה כלפי פנים .2.2

  :הקדמה

הועידה קוראת . הועידה רואה חשיבות עליונה בבניית זהות תנועתית אחידה .2.2.1

  . סניפית–ים לאמץ את הזהות האחידה כבסיס לבניית זהות ייחודית לסניפ

לצורך כך מבקשת הועידה לבטל את ההבדלים הקיימים בהתייחסות הסניפים  .2.2.2

דבר זה יבוא לידי ביטוי . והאזורים השונים למפעלי התנועה הארציים והסניפיים

 השונים בבניית תהליך אחיד במפעלים, בהאחדה של שמות המפעלים והפרויקטים

  .ובהדגשת חשיבותם של מפעלים ארציים

  :שם התנועה

תנועת נוער הינה מציאות דינמית שצריכה להגיב לשינויים המתרחשים בהוויה  .2.2.3

 . עקב כך רואה הוועידה חובה לשנות את שם התנועה. הציבורית

תנועת הנוער עזרא רואה בחזונה את הפעילות של נוער המחויב באופן משמעותי  .2.2.4

 -עזרא: "ועל כן מחליטה הוועידה ששם התנועה יהיה מעתה, וותלתורה ולמצ

 "ישראל- תנועת הנוער התורני לאומי בארץ

 .החלטה זו הינה חלק מהגדרת חזון התנועה ופנייתה לציבור תורני לאומי רחב .2.2.5

  .סמל התנועה וחולצת התנועה יישארו על כנם .2.2.6

  :לבוש

חולצת תנועה לבנה ומכנס חולצת תנועה כחולה באמצע שבוע ו: לבוש רשמי פירושו .2.2.7

 .חצאית כחולה בשבתות/ 

הועידה קוראת לכל חניכיה ומדריכיה ללבוש את חולצת התנועה בצורתה הרשמית  .2.2.8

 :או אזוריים/ללא כל סממנים סניפיים ו

 .צבע אחיד לכל החולצות, צבע השרוך יהיה לבן .2.2.9

 . מלפנים או מאחור-אין להדפיס דבר על חולצות התנועה .2.2.10

חולצות אחרות . )חולצה עם מקום לשרוך (ולצה הרשמית בלבדיש ללבוש את הח .2.2.11

 .ילבשו רק במסעות או מחנות) 'טריקו וכדו(

  :מדריכים

 . התנועה קוראת לכל המדריכים להגיע בלבוש רשמי לכל פעילויות התנועה .2.2.12

 :הפעילויות בהן נדרשים המדריכים להגיע בלבוש רשמי הן .2.2.13

 .ש" שבת ואמצ-פעילות קבועה בסניף .2.2.13.1

 .לות סניפית אחרתכל פעי .2.2.13.2

 .מסעות וטיולים .2.2.13.3

 .מחנות הקיץ .2.2.13.4

 שבתות הנהגה .2.2.13.5

 .בכל פעילות בה מתכנסים במסגרת התנועה .2.2.13.6

 :חניכים
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קוראת הועידה לחייב כל חניך להגיע לפעילות , כחלק מבניית הזהות התנועתית .2.2.14

 .בלבוש התנועתי

 אינו צריך לבוא עוד עם, הועידה מחליטה כי חניך או מדריך הלובש חולצת תנועה .2.2.15

 . עניבה

  :פעילות קבועה בשבת

, מאחד ומקשר בין החניכים לבין התנועה, מתוך הבנת החשיבות של אירוע קבוע .2.2.16

 .כל פעילות בשבת בסניף תתחיל במסדר

 :המסדר יתקיים לפי הסדר הבא .2.2.17

 .'ח'המסדר יתקיים כאשר החניכים עומדים בצורת  .2.2.18

 לסוגיות מרכזת הסניף תפתח בדברי תורה הקשורים הן לפרשת השבוע והן .2.2.19

 .חינוכיות אקטואליות

 .אם ישנן, מרכזת הסניף תודיע את ההודעות .2.2.20

 .ואותו בלבד, כל החניכים ישירו את המנון התנועה .2.2.21

 תפילת מנחה -רק לאחר קיום המסדר ניתן יהיה לפתוח בפעילות הקבועה .2.2.22

  .ופעולות המדריכים

  :שבת ארגון

ח שנה תנועתי מסודר וביצירת לו, הועידה רואה חשיבות עליונה באחדות השורות .2.2.23

 .עקב כך קוראת הועידה לקיום שבת ארגון ארצית. ומקובל

על פיו תכין מחלקת ההדרכה בתנועה חוברת , ההנהלה הארצית תכין נושא שנתי .2.2.24

 .בנושא זה יפעלו הסניפים במסגרת חודש הארגון הארצי. הדרכה ומערכי פעילות

בשבת , ן הארציתהועידה מטילה על ההנהלה הארצית לבחור את שבת הארגו .2.2.25

 .קבועה בין סוכות לחנוכה

הועידה קוראת להנהלה להשאיר את חופשת החנוכה פנויה לצורך קיום  .2.2.26

 .ס"או מסעות חג/סמינריונים ו

ולא ' שבת ארגון'במסגרת שינוי זה קוראת הועידה לכנות את פרויקט זה בשם  .2.2.27

 . בשמות אחרים המקובלים היום

 -בת הארגון יהיה במתכונת דומההועידה מחליטה כי כל טקס סיום של ש .2.2.28

בדרך זו . והמשכו בהופעות כמקובל בכל סניף, תחילתו בטקס בעל מתכונת ארצית

 .תיווצר אחדות תנועתית וייחודיות סניפית

 :טקס שבת הארגון יכלול את הדברים הבאים .2.2.29

 .הנחיה קבועה של מרכזת הסניף .2.2.29.1

 .הקראת דבר רבני התנועה .2.2.29.2

 .ברכות .2.2.29.3

 .יזכור .2.2.29.4

 .ח שלי-דבר התנועה .2.2.29.5

 .שירת המנון המדינה והמנון התנועה .2.2.29.6
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 .הופעות .2.2.29.7

טקס אחיד ולהפיץ מתכונת הועידה מטילה על מחלקת ההדרכה לבנות  .2.2.29.8

  .אותו בין הסניפים

  :מפעלים תנועתיים

 :הועידה קוראת להמשיך ולחזק את המפעלים התנועתיים .2.2.30

 .שבת גרעין .2.2.30.1

 .שבת הנהגה .2.2.30.2

 .מחנות הקיץ .2.2.30.3

 .סמינריוני הכשרת מנהיגות .2.2.30.4

 .נטיעות .2.2.30.5

, דה קוראת לניצול חופשת חנוכה לצורך קיום סמינריון למדריכים בפועלהועי .2.2.31

 .ס ארצי"או מסע חג/ו
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 ים בתנועהרהבוג .2.3
  :הקדמה

. גם לאחר יציאתו לחיים, תנועת עזרא מהווה חלק משמעותי בחייו של כל עזראי .2.3.1

החוויות והקומה , והכישורים, המטען שבוגר התנועה נושא עימו לא יסולא בפז

בוגרי התנועה מייצגים , באופן הדדי. ספת לו ילוו אותו בכל מקוםהערכית שנו

בעבודה ובכל , במדרשה, בצבא, בשירות הלאומי, בישיבה: אותה בכל שלב בחייהם

  .מקום

: הועידה קוראת לכל בוגרי התנועה להצטרף לעשייה התנועתית בכל המישורים .2.3.2

לצוות כותבי , ילצוות הארגונ, בהצטרפות לצוות מעבירי ההכשרות התנועתיות

  .  בהנהגה המתנדבת ועוד, לתפקידים שונים בהנהגה הארצית, החוברות

הועידה קוראת לפתיחתו של עמוד לבוגרים באתר התנועה בו הבוגרים יוכלו  .2.3.3

להשתתף בשיח בנושאים , בתפקידים בהם יוכלו להשתלב, להתעדכן בנעשה בתנועה

  .נים שוניםאקטואליים ולפרסם ולהגיב על דעות ועמדות בעניי

הועידה קוראת לכל גרעין היוצא ממהדרכה לקבל על עצמו משימה לקראת יציאתו  .2.3.4

ובסיום השנה , ב הגרעין יגבש את מטרתו ודרכי פעולתו"במהלך כיתה י. לעצמאות

  . יממש אותה במקומות השונים בהם יימצאו חברי הגרעין

בחון את ל, הועידה קוראת לכל גרעין להתאסף בתדירות של פעמיים בשנה .2.3.5

  .   התקדמות מימוש המשימה ולהציב יעדים להמשך

, הועידה קוראת להנהלת התנועה להקים מסגרות תנועתיות לבוגרי התנועה .2.3.6

 . שבבסיסם לימוד ערכים ותרבות ברוח התנועה

הן הנהגות הסניפים . הועידה קוראת לבכר את בוגריה בקבלה לתפקידי הנהגה .2.3.7

) מחנות מסעות שבתות וסמינריונים(נועתיים הן במפעלים הת, )מדריכים ומרכזות(

  . והן בין עובדי ההנהלה

, סמינריונים, מחנות(הועידה קוראת לבוגריה להוביל וללוות את הסניפים והתנועה  .2.3.8

  . לאחר יציאתם מתפקידי הדרכה) 'כתיבת חוברות וכד

שתפקידו ללוות , הועידה קוראת להקים גוף של מדריכים בוגרים מבין בוגריה .2.3.9

בתאום עם הנהגות הסניפים וההנהגה ', ריך את הקבוצות של חבריא גולהד

  . האזורית

  . הועידה מטילה את האחריות ללווי והכשרת מדריכים אלו על ההנהלה הארצית .2.3.10
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 הנהגת נוער .2.4
 הקדמה

כשחניך . 'ט-'תנועת עזרא מכוונת כיום לתת מענה לילדים ונוער בגילאי כיתות ג .2.4.1

: עה לו להשתלב באחד משני תפקידי הנהגההתנועה מצי', מסיים את כיתה ט

, נועררואים חשיבות רבה בחיזוק התנועה כתנועת הועידה . הדרכה או הגשמה

פותחת בפניו אופקים ומציעה לו תפקידים , כתנועה שמעצימה את הנוער

חלק מהעצמה זו מחייבת את התנועה לשלב את הנוער בחלק . ואפשרויות שונות

  .קבלת ההחלטות המתבצעת בהנהגת התנועההחשיבה ו, משמעותי מהשיח

  מבנה הנהגת הנוער הכללית

גוף זה יכיל נציגים מאותה ". הנהגת נוער"הועידה קוראת להקמת גוף שייקרא  .2.4.2

 . שכבת גיל מכל הארץ

 .הועידה קוראת להקמת הנהגת נוער לכל גרעין חדש .2.4.3

החבר עם זאת , הועידה קוראת לכל חבר גרעין המעוניין בכך להצטרף להנהגה .2.4.4

המעוניין יהיה מחויב להגיע למפגשי ההנהגה ולקחת חלק פעיל במשימות שההנהגה 

 .תיקח על עצמה

הועידה קוראת להנהגה הארצית להקצות מלווה לכל הנהגת נוער שיסייע בהקמתה  .2.4.5

 .ובתפעולה השוטף

הועידה קוראת להנהגה הארצית להקצות תקציב לפעילות שהנהגת הנוער תיקח על  .2.4.6

  .  עצמה

  בות הנהגת הנוער בהנהגת התנועההשתל

הועידה קוראת להנהגת הנוער של הגרעין החדש להיות שותפה בבחירת שם הגרעין  .2.4.7

 .והמשימה אותה יקבל

הועידה קוראת להנהגת הנוער להיות שותפה בבחירת נושאי התוכן התנועתיים  .2.4.8

 .ובכתיבת חוברות ההדרכה התנועתיות

ת חשיבה וביצוע הממוקדות במחלקות הועידה קוראת להנהגת הנוער ליצור קבוצו .2.4.9

 . ר"מחלקת הגשמה ומחלקת המח, מחלקות אזוריות: השונות בתנועה



 

 

110

 ?‰ÂÁˆ‰ או äîéðô -עזרא תשע 

  מושב עם ישראל .3

 ר"המח .3.1
 : רקע

הוקמו על מנת ") סניפי העולים והפיתוח"הידועים בשמם הקודם (ר "סניפי המח .3.1.1

 והן, לתת מענה חינוכי לאוכלוסיות שאינן מהוות חלק מהזרם המרכזי של התנועה

 .  אקונומי נמוך-אוכלוסיות מסורתיות בעלות רקע סוציו

הן בגלל החסד , התנועה רואה חשיבות רבה במתן מענה חינוכי לאוכלוסיות אלו .3.1.2

וקירוב הלבבות הנוצר כתוצאה מכך והן בגלל הערך המוסף שאוכלוסיות אלו 

 .תורמות לתנועה

 :קווי יסוד וחיבור לתנועה

אלי מסניפי התנועה ועליהם לעמוד בקווי יסוד ר מהווים חלק אינטגר"סניפי המח .3.1.3

חינוכי וכלכלי , במקרים מסוימים יש להציב רף תורני, עם זאת. תנועתיים בסיסיים

לכן הוגדרו . שונה על מנת להתחשב בפערים הקיימים בין האוכלוסיות בתנועה

 :הכללים הבאים

 .ר לקחת חלק בכל מפעלי התנועה השונים"הועידה קוראת לסניפי המח .3.1.4

אלו שהיו מקובלים עד היום ואלו שיוחלטו בועידה , כל המאפיינים התנועתיים .3.1.5

 .ר"חלים במלואם על סניפי המח, הנוכחית

ישלמו דמי חברות ותשלומי , מתוקף היותם חניכי התנועה, ר"חניכים בסניפי המח .3.1.6

הועידה קוראת , עם זאת. השתתפות במפעלים הסניפיים והתנועתיים השונים

יוחד שיקבע את גובה התשלום ומנגנון הגביה בהתאם ליכולת של להקמת צוות מ

 . גזברות התנועה והסניף, ר"הצוות יכלול נציגים ממחלקת המח. כל סניף

ר להציב רף קבלה תורני מינימלי לסניף שיכלול "הועידה קוראת לסניפי המח .3.1.7

, כמו כן. כיפה לבנים וחצאית וחולצה לבנות: סממני זהות דתיים בסיסיים והם

 .      המסגרת המחייבת של הסניף תכלול לפחות תפילה אחת בשבת

  :יחסיות

ר מצד הנהלת "על מנת להצליח לתת מענה חינוכי ומקצועי וגב כלכלי לסניפי המח .3.1.8

. ר צריכה להישמר ביחס מסוים לעומת כלל הסניפים"כמות סניפי המח, התנועה

ה על יחס דומה בין ולכן הועידה קוראת לשמיר. 1:5 -המינון הנוכחי הוא כ

ר "וככל שתגדל כמות הסניפים בתנועה תגדל גם כמות סניפי המח, הסניפים

 . בהתאם

  :הגדרת חזון ומטרות

ר צריכים להוות מוקד קהילתי חינוכי חברתי ומסגרת מחייבת "סניפי המח .3.1.9

על מנת ליצור מוקד קהילתי ולהצמיח מנהיגות מתוך . המצמיחה מנהיגות מקומית

 :הסניף

ר ליצור גרעין סניפי קבוע וחזק אשר בו תתמקד "ה קוראת לסניפי המחהועיד .3.1.10

 . פעילות הגיוס והשימור ואליו יצטרפו האחרים המעוניינים
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ר לעודד מנהיגות בקרב "הועידה קוראת למדריכים ומרכזות בסניפי המח .3.1.11

 :י"החניכים הבוגרים ע

 יצירת הזדמנויות להתנסות במנהיגות .3.1.12

 תיצירת קבוצת בוגרים מגובש .3.1.13

 עידוד חניכי אורות להשתתפות בהכשרות התנועה לקראת תפקידי הנהגה .3.1.14

הצבת רף תורני ומקצועי גמיש יותר כלפי מדריכים מתוך הסניף תוך מתן ליווי  .3.1.15

 מתאים

 ) הגשמות: למשל(יצירת מסגרות הנהגה חלופיות חלופיות  .3.1.16

  ר וצוות חשיבה"מחלקת המח

ועי האחראי על בניית תכנים הועידה קוראת לדאוג לקיומו של בעל תפקיד מקצ .3.1.17

 .ר"למרכזות ולמדריכים בנושא סניפי המח, ומתן מענה מקצועי לצוות ההנהלה

מערכתי שיורכב מבעלי תפקידים - הועידה קוראת להקמתו של צוות חשיבה פנים .3.1.18

 . ר" פעמים בשנה לדון בנושאי ליבה הקשורים לסניפי המח4שונים ויתכנס 

מערכתי שיורכב -ים צוות חשיבה חוץהועידה קוראת למחלקת הדרכה להק .3.1.19

צוות . ר"בוגרים ומרכזות לשעבר של סניפי המח, מרכזות בפועל, ממדריכים בפועל

ר ויקח חלק "זה יתכנס אחת לחודשיים וידון בנושאי ליבה הקשורים לסניפי המח

 .  ר"בבניית התכנים ותוכניות העבודה של סניפי המח

  הכשרת פעילים

ר ומחלקת ההדרכה לבנות תוכנית הכשרה "מחהועידה קוראת למחלקת ה .3.1.20

המדריכים והמרכזות מחויבים להשתתף . ר"למדריכים ולמרכזות בסניפי המח

 . בהכשרות אלו

ר ומחלקת ההדרכה להמשיך ולבנות תוכניות "הועידה קוראת למחלקת המח .3.1.21

 .עבודה המתאימות לצרכים העולים מן השטח

  שיתופי פעולה בין סניפים

ר לשאר הסניפים "ת ביצירת שיתופי פעולה בין סניפי המחאנו רואים חשיבו .3.1.22

 . בתנועה

ר וסניפים רגילים אשר נמצאים בקרבה גיאוגרפית "הועידה קוראת לסניפי מח .3.1.23

 .לפחות אחת מכל סוג בשנה, לקיים פעילויות סניפיות וקבוצתיות משותפות

ם הועידה קוראת לסניפים המעוניינים לצאת כסניף או לשלוח נציגים מטעמ .3.1.24

לתת עדיפות ברורה , לחגוג את שמחת תורה במקומות בהם יש צורך בתגבור תורני

 ".עניי עירך קודמים"בבחינת , ר השונים"לסניפי המח

במקרים בהם יש עדיין צורך במנהיגות חיצונית לסניף ויש יכולת מצד סניפים  .3.1.25

ם ר מדריכים מתאימי"הועידה קוראת לסניפים שכנים לשלוח לסניפי המח, שכנים

 .   וראויים

  שם

סניפי "הועידה קוראת להכריז באופן רשמי על שמם של סניפי העולים והפיתוח כ .3.1.26

 .חברתיים ורציניים, שהם סניפים מחייבים, "ר"המח
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ומתוך בחינת המרכיבים השונים ביחס , כחלק מראיית חשיבות שמות הסניפים .3.1.27

כל הסניפים קוראת הועידה ל, ושימור אופייה מאידך, לחיבור האולוכסיה מחד

  . כגון אנגלית רוסית או אמהרית, ולא בשפות אחרות, להיקרא בשם בעברית
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 הגשמה .3.2
  :הקדמה

חידשה , עם השנים. מאז הקמת התנועה הייתה ההגשמה חלק מרכזי מפעילותה .3.2.1

בשנים . ההגשמה את מטרותיה ומשימותיה לפי הצרכים המשתנים בעם ובמדינה

התנועה רואה . וקיבל מקום מרכזי מאודהאחרונות התחזק מושג ההגשמה בתנועה 

כל זאת , בהגשמה ערך חשוב וגדול אותו יש לחזק ולקדם כדי להשפיע כלפי חוץ

  .בחשיבה ובזהירות על מנת שלא לפגוע בפעילות התנועה כלפי פנים

  :מחלקת הגשמה

 :שתכלול, "מחלקת הגשמה"התנועה תפעל להקמת  .3.2.2

 מוקדי הגשמה בגילאי תיכון .3.2.3

 פ"תכנית של .3.2.4

 יני שרות לאומיגרע .3.2.5

  גרעיני עשייה לבוגרי התנועה .3.2.6

רואה ערך בפעילות של מחלקת ההגשמה ברמה הרחבה מעבר " עזרא"תנועת  .3.2.7

 .לפעילות המוקדים הקבועים ותפעל למען קידום העשייה כתנועה

 מבצעים ארציים בהם ישתתפו ההגשמות 4ההגשמה תפעיל במהלך השנה  .3.2.8

 והסניפים 

 יש עניין לעשות מאמץ לחלק חנוכיות - הנוכחיתמבצע חנוכיות יישאר במתכונתו .3.2.9

 . צריך ליידע את הציבור-במידה והן לא כשרות. כשרות

יוקם , עילותכדי לקדם את פעילות ההגשמה הן בפרויקטים והן בבניית תכני הפ .3.2.10

אנשי , הנהלה, בוגרים של ההגשמה, מגשימים מכל פרויקט: צוות היגוי שיורכב מ

 .מקצוע

 .תכניות ולהוריד אותן לשטחהצוות ידאג לבנות  .3.2.11

. החלטות על תכנים שיעברו במוקדי ההגשמה השונים :צוות ההיגוי יתמקד ב .3.2.12

 .אלא יספקו תכנית עבודה מומלצת, ההחלטות לא יחייבו את ההגשמות

 פרויקטים תנועתיים

 ב חוברת הדרכה להגשמה ממוקדת פרויקטוכתהנהלת התנועה ת .3.2.13

ה לחניכים מכניסתם לתנועה בכיתה רואה ערך בהנחלת ההגשמ" עזרא"תנועת  .3.2.14

לכן היא תבנה מערך הדרכה שיעסוק בתכני ההגשמה שיעבור למרכזות ', ג

 .ולמדריכים בהכשרות השונות

הכולל מפגש עם , מערך שעוסק בהגשמה, לפחות, כל מדריך יעביר אחת לשנה .3.2.15

 .לימוד ועשייה בפועל, עשייה של ההגשמה

אותה היא תבצע לאורך כל ,  קבועהלכל קבוצה בתנועה תותאם משימת הגשמה .3.2.16

משימת . יקבלו החניכים את המשימה החדשה, בטקס העלאת הקבוצות. השנה

 .השיא תתקבל בשבת גרעין ותישאר המשימה הקבועה של הגרעין
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יבנה מסגרת הגשמה , סניף שלא יוצאים ממנו מגשימים למוקדים השונים .3.2.17

 .המותאמת לו

, םשוק פורי: כגון, ליים להגשמהמחלקת ההגשמה תפעל להפקת אירועים כל .3.2.18

  ..'קייטנות וכו, מגשימים חלום

  פעילות תנועתית

שישתתפו בהם מוקדי ההגשמה , מספר מפעלים תנועתיים/ התנועה תגדיר מפעל .3.2.19

 .השונים

תיווצר מסגרת שתיתן תפקיד , שבהם ההגשמות לא ישתתפו, במפעלים .3.2.20

 .למגשימים ובכך לאפשר להם לצאת בחינם או בסכום סמלי

  ס וסניפים"חג

 ייעשו פרויקטים משותפים של ההגשמה והסניף שקשורים לפרויקט הקבוע .3.2.21

י צוות ההדרכה "ייעשו פרויקטים משותפים בין המגשימים לסניף שייבחרו ע .3.2.22

 .וההגשמה ביחד

 הסניף יגיע לפעילות של ההגשמה לפחות אחת לשנה .3.2.23

 המגשימים יהיו שותפים להתנדבויות של הסניף .3.2.24

 . ס ופרויקטים"חג, מסדר: פעילות של הסניףהמגשימים יגיעו ל .3.2.25

  ס"ס שייבנו פעילויות משותפות להגשמה וחג"יהיו נציגים מההגשמה בועדות חג .3.2.26

  :תחומי עשייה

 :התנועה תתמקד בשני מישורי עשייה מרכזיים .3.2.27

בת מצווה לאוכלוסייה / תכנית בר-צם" תכנית ע-העמקת הזהות היהודית .3.2.28

 .חילונית

 מועדוניות רווחה ועולים .3.2.29

 התנועה תדאג להכשיר את המגשימים בתחומי העשייה שלהם .3.2.30

 .התנועה תלווה פרויקטים בתחומים שונים שיעלו מהשטח .3.2.31

 :ההגשמה תעסוק בתחומים נוספים בעיקר במתכונת הפרויקטים הארציים .3.2.32

 תרומה למען אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים .3.2.33

 קירוב בין דתיים לחילוניים .3.2.34

 הפצת יהדות .3.2.35

  .די ההגשמה ברחבי הארץהתנועה תפעל להרחבת מוק .3.2.36
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 חיבור הסניף לקהילה .3.3
  :הקדמה

אך גם בסניפי , וודאי אם מדובר בסניפי יישובים. סניפי התנועה נמצאים בקהילות .3.3.1

,  הורים-או צריך להיות חיבור בים הסניף לבין הקהילה הקרובה אליו, ערים ישנו

  .'תושבי העיר וכדו, שכנים

, ניף על העיר או השכונה בה הוא נמצאהועידה רואה בחיוב את השפעת הס, בנוסף .3.3.2

  .זאת במטרה להשפיע על עוד ועוד מעגלים ולחיבורם לחזון התנועה

  :החלטות .3.3.3

 .יישוב פעמיים בשנה/כל סניף יוביל אירוע גדול לתושבי העיר .3.3.4

 -במידה ולא קיימת, לכל סניף תהיה נציגות משמעותית במועצת הנוער המקומית .3.3.5

 .הסניף יפעל להקים גוף כזה

 .מדריך יהיה שותף בהתנדבות כלשהי מטעם הסניףכל  .3.3.6

 ).או גופים אחרים באזור/ו(ס "יהיה שיתוף פעולה פורה עם מתנ .3.3.7

 .חניכי אורות יעברו קורס מנהיגות בדגש על מעורבות בקהילה .3.3.8

במידה ותהיה בעיה . הסניפים יהיו שותפים מלאים לאירועים עירוניים .3.3.9

הסניף ינסו להיות חלק מצוות ההיגוי נציגים מ, אידיאולוגית או דתית עם האירוע

 .של האירוע

 .בכל סניף יוקם לוח שעוסק באקטואליה כללית ומקומית .3.3.10

רטורנו , בית לוינשטיין(ס יצא למפגש עם אוכלוסיות שונות "פעם בשנה החג .3.3.11

 ).'וכד

 .ס יפעל לקיום מפגשי הידברות עם תנועות אחרות באזור"החג .3.3.12

ן תיזום התנועה והוא יתקיים מומלץ שאת טקס יום הזיכרון לרצח רבי .3.3.13

 .באזור/לטקס זה יוזמנו שאר תנועות הנוער בעיר. באחריותה

ס אזורית "והם יהוו ועדת חג) י אזורים"עפ(יוקם גוף המורכב מנציגים מכל סניף  .3.3.14

  .הפועלת בין השאר להתנדבויות כלליות ואירועים כלליים
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 אמירה תנועתי בסוגיות שעל סדר היום .3.4
 :הקדמה

ואה חשיבות עליונה בעיסוק בסוגיות השונות המגיעות לדיון בחברה הועידה ר .3.4.1

משמעותיים  ורלוונטיים , הועידה קוראת לסניפים להיות מעורבים. הישראלית

 .לנושאים העומדים בראש סדר היום הציבורי

  :תקשורת

עלינו . אנו צריכים להתייחס לתקשורת כחרב פיפיות עם כוח השפעה גדול ביותר .3.4.2

  . אלינוםושאים העומדים על סדר היום ולהתייחס לנושאים הרלוונטיילבחון את הנ

יש לעודד יצירת תקשורת אחרת שבה יותר נושאים מוצאים את ביטויים כפי שאנו  .3.4.3

תוך , בהתייחסות הראויה ובמינון הראוי, בתוכן הראוי, מאמינים שצריכים לצאת

זכות הציבור לדעת מחד וחופש המידע ו, לשון הרע ורכילות, צנעת הפרט: מגבלות

  .מאידך

  :דוגמאות לנושאים

ניתן כמה דוגמאות . מעת לעת עולים נושאים שדורשים התייחסות של התנועה .3.4.4

 .מימים אלו אך ברור שיש להתעדכן עם הזמן

, ניתן להשוות לסוגיית טננבאום(הן עסקת שליט והן פולארד -פדיון שבויים .3.4.5

.  כל ההיבטים המסובכים שלההמצריכים התייחסות תנועתית על) 'גולדווסר וכו

 .אם זה בימי עיון ואם זה בחוברות הדרכה או אף במנשר רשמי המתפרסם באתר

 .סוגיית גירוש ילדי העובדים הזרים .3.4.6

תוך עיסוק נסתר ...  מסירת שטחים תמורת שלום–הסוגיה האקטואלית תמידית  .3.4.7

 .בשאלת הפוליטיקה והתנועה

 ...ך"ארכיאולוגיה ותנ .3.4.8

 ...ערביתהיחס לאוכלוסיה ה .3.4.9

  ...מצעד הגאווה והמחאה המותרת בעניין .3.4.10

  :נושאים כלליים שתמיד בוערים

 .איכות הסביבה ומשמעותה לנו .3.4.11

 האינטרנט והשפעותיו .3.4.12

 עם ישראל ותורת ישראל, ארץ ישראל .3.4.13

 

 
  


