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 ל"דבר המזכ

"éåì ïá òùåäé éáø øîà : êåøá ùåã÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà íåøîì äùî äìòù äòùá

àåä :øéíìåò ìù åðåá ,à ãåìéì äîéåðéðéá äù ?  

ïäì øîà :àá äøåú ìá÷ì .  

åéðôì åøîà :íìåòä àøáðù íãå÷ úåøåã äòáøàå íéòáùå úåàî òùú êì äæåðâù äæåðâ äãåîç ,

 øùáì äðúéì ù÷áî äúàíãå?... 

 åéðôì øîà)á÷ì äùî"ä :(øéíìåò ìù åðåá ,äá áéúë äî éì ïúåð äúàù äøåú - 'ä éëðà '

íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êéäìà') ë úåîù(.ïäì øîà ) úøùä éëàìîì( :íúãøé íéøöîì? 

íúãáòúùä äòøôì?íëì àäú äîì äøåú ? ...äá áéúë äî áåù - ' úáùä íåé úà øåëæ

åùã÷ì' .ùåò íúà íåìëúåáù ïéëéøö íúàù äëàìî íé? ...äá áéúë äî áåù - àì  àì çöøú

áðâú àì óàðú ,íëéðéá ùé äàð÷?íëéðéá ùé òøä øöé  ?  

)éìáá ãåîìú ,úáù ,óãçô ,îò  'á(  

 

. ר הירש לפני שנים רבות" הרשל ידי עתיקת יומין שנוסדה עתנועה, ת עזראדרכה של תנוע  זוהי- "תורה עם דרך ארץ"

 . לא רק סיסמהזאתהבין שאולם צריך ל

, שני ערכים גדולים, שני מושגים, אומרים שני דברים למעשהאנחנו , "תורה עם דרך ארץ"כשאנחנו משתמשים בביטוי 

 .לדרך ארץ מקום חשוב במציאות חיינויש עדיין , שלמרות שהכל נובע מן התורה
 

גם : וכן להיפך, כמו שמצאנו במסכת אבות, מחויבת גם לדרך ארץ, במובנה השלם והאמיתי, התורה: במילים אחרות

 .הם חיים יפים ומלאים בארץ שאינם מודרכים ומונחים לפי התורה חסרים

עד כמה אך השאלה הגדולה היא , א התורהוהמוסרי והמעשי לחיינו ה, מובן שהבסיס הערכי. מובן שהכל יוצא מן התורה

 .'דרך ארץ'רה העליון לערך השילוב והחיבור האמיץ בין ערך התוובאיזה אופן ייעשה 
 

 יצורו מנסה לתנאולם תנוע,  בחיבור הזה שבין התורה לדרך ארץיםמאמינר שא  רביםארגונים ותנועות, ישנם גופים

בין חיים בדרך ו - שלם ואמיתי באופן  מהלא פשרות ומתוך רצון לקיוב,  במלוא מובן המילה שלה-  תורההחיבור אמיתי בין 

בו אנו של מקום כבאקדמיה וב, במקומות ובקהילות הנזקקות, בקהילה, בעשייה החברתית, מעורבות בצבא, הארץ

 .נמצאים
 

עיסוק אינטנסיבי בסוגיות . בניית חזון מחודשועמוק הוקדשה לתהליך של בירור פנימי ,  לתנועהשנת התשעים, השנה

 .לחודש הנושא השנתישנבחר זהו הנושא ו, א אמצעי לעורר ולחזק את הדיון בנושאים חשובים אלווהיסוד של תנועתנו ה
 

ואני מקווה , לפניכם היא תוצר של תהליך ארוך של חשיבה וחיבור בין הנהגת התנועה לבוגריה הפעיליםר שאהחוברת 

, כבסיס תורני, ככלי משמעותי לחיזוק העיסוק בנושא התורה עם דרך ארץ, המדריכות והמדריכים, ה עזר לכםיתההיא ש

העולם על עם ישראל ועל , הבוגריםעל , תן להמשך השפעתה הברוכה של תנועת הנוער שלנו על החניכיםערכי וחינוכי אי

 .כולו

 !חזקו חברים

 בני פרינץ

 ל"מזכ
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 הקדמה מחלקת הדרכה

השנה אנו מציינים שני אירועים . ולא בכדי, "תורה עם דרך ארץ"הוא ע "תשהנושא אותו בחרה התנועה לחודש הארגון 

שגים יההאת מנף יעבר חזון מבורר ול ה א"תהליך שיוביל את התנועה ב.  ועידהואהראשון ה. ם מאוד לתנועהמשמעותיי

 לא כל יום .סגירת מעגלסוג של . השני הוא ציון שנת התשעים. להם אנו עדים בשנים האחרונותשל התנועה העצומים 

 . וזוהי הזדמנות מצוינת להסתכל על עצמנו ולחשוב, תנועה בת תשעים

לא מצאנו נושא מתאים יותר , לכן. הברור והחשיבה משמעותיים פי כמה וכמה, כששנת התשעים כוללת בחובה ועידה

 . תשעים שנהלמעלה מ כבר  יד ביד זו אשר הולכת עמנו"מרהיא"מאשר 

 על אדמתה המקוללת שלר "של הרש תואמיר. זור הירש  סיסמא "טבע הרש, עוד לפני שקמה תנועת הנוער עזרא

נראה אז , ין התורה לבין הליכות עולם הזהבעצם הדיבור על קשר . בחשכת הגלות היוותה חידוש מרענן, גרמניה

 . אך זהו החזון אותו חרתה התנועה על דגלה. כמנותק

לא עוד סימן שאלה בסוף . מסתכלים אנו על אמירה זו באופן שונה לחלוטין, על אדמת ארץ ישראל, תשעים שנה אחרי

 אך .ויש עוד פער עצום בין החול ובין הקודש, לא כל התחומים מבוררים עדיין, אמת. י אם סימן קריאה מהדהדכ, המשפט

הולך , הולך ומתעמק, ר"והחיבור עליו דיבר הרש. החול והקודש מתקרבים,  הרב קוק מלמדנו כי יום יום ושעה שעה

היא כמו , בחירה בנושא זה לקראת שנת הועידה. עד שראוי שנעצור ונברר שוב את משמעותה של סיסמא זו, ומשתכלל

 אותה קרא רואה ,עם קריאה זו  של חיבור הקודש והחול! אנו לא שוקטים על השמרים: דגל אותו מניפה התנועה וקוראת

 ! צועדים אנו אל עבר מאה שנים לתנועה,האורות

הייחודי של תהליך הי לשתף ולספר על בהזדמנות זו ברצונ. אינו פחות חשוב מהתוצר הסופי, תהליך כתיבת החוברת

הובלנו ,  מתוך הבנה שככל שיותר אנשים יהיו שותפים לתהליך כך התהליך יהיה יותר עמוק ואמיתי. זוכתיבת חוברת

בוגרי התנועה במטרה לכתוב את של צוות ם  ק.בשנה האחרונה מהלך של שילובם ושיתופם של גורמים רבים מהשטח

רות התהליך יפ. עד להתאמתו לגיל החניכים, בה ולמידה של הנושאיוות תהליך ארוך של חשהצעברנו יחד עם . החוברת

 . הרי הם לפניכם

והם , שמות הכותבים רשומים בשער( בו מחשבה מרובה ו לתהליך והשקיעמו שנרתחברי הצוות להודות לכל ברצוני

רא לכל מדריכי ובוגרי התנועה להצטרף אני קו). דרים בהתאמה למערכים אותם כתבו כפי שהם מופיעים בחוברתומס

ואנו פותחים את הדלת לכל מי שמוכן להקדיש מזמנו על מנת , אל תהליך זה ולהיות שותפים בעיצוב פניה של התנועה

 .להיות שותף לתהליך

ותפה מוריה הייתה ש. תמות והעבודה סביב השעוןהירעל ה, כמו כן ברצוני להודות במיוחד למוריה אוחיון ורחל פרידמן

 מצליחה ,שעיצבה את החוברת, רחל. פרתי לא היה יוצא אל הפועליובלעדיה התהליך עליו ס, מלאה בהנחיית הכותבים

 .  להתלבש ככפפה על הידחוברת מאפשרת למקוריותה. לקלוע באופן נדיר לתוכן החוברת

 אמתית ועמוקה על נושא כל מטרתה היא לאפשר חשיבה.   וכל מי שעושה שימוש בחוברת זו!ולכם מדריכים מדריכות

 . יהי רצון שכלי זה יהיה לכם לעזר. כך מהותי

 שאול דה מלאך

 ראש מחלקת הדרכה

 ע"ירושלים תש
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 הוראות הפעלה> מבנה החוברת 

 שלושה שערים

יפה תלמוד תורה עם ") 'ב' אבות ב(במשנה נאמר .  סיסמתה של התנועה- החוברת עוסקת בנושא תורה עם דרך ארץ 

יש שפרשו שהכוונה ". דרך ארץ" מפרשי המשנה נחלקו במשמעות הביטוי ". שיגיעת שניהם משכחת עוון,דרך ארץ

היו שהרחיבו את ) התפארת ישראל(יש מי שפירש כי הכוונה להתנהגות מוסרית ). ם למשל"הרמב( עבודה –למקצוע 

לכל עולם החול " דרך ארץ"שג יש אף שהרחיבו את המו). ר"הרש(הביטוי לכל מערכת היחסים של האדם עם החברה 

התאמנו בין הפירושים השונים לבין הגיל והשלב אותו חשוב , בבואנו להעביר את הנושא אל חניכינו). ה קוק"הראי(

חשוב שכמדריכים  -לכן . בחרנו בשלושת הפירושים הקשורים ביותר לחניכי התנועה ובהם נתמקד. שיעברו הקבוצות

 . אך יש לסיסמא עוד משמעויות רבות,  בפן אחד של הנושאנבהיר לחניכינו כי אמנם עסקנו

  שבעה מערכים–חלוקה לגילאים 

 הסיבה לכך היא הרצון להתאים כל מערך באופן פרטני לקבוצה .שאינם מחולקים לגילאים, בחוברת יש שבעה מערכים

 באופן המשאיר למדריך לבחור איזה ערכנו את החוברת, מכיוון שיש שוני גדול בין אותן הקבוצות בסניפים שונים. הנתונה

אפשר וממומלץ גם לשלב רעיונות , מכיוון שיש קשר בין המערכים שבתוך השערים. מערך הוא המתאים ביותר לחניכיו

 .מפעולות שונות במערכים שונים

 

  .מבררים את הנושא בשלושה רבדים, כפי שראינו לעיל –שלושת השערים 

 :שמות השערים הם

 לנושא נמצא שער ובו משחק כלל סניפי אשר מעלה את הנושא למודעות ומפגיש בינו לבין  כפתיחה- פתיחה  .א

 . החניכים וצוות הסניף

 .על הקשר בין דרך ארץ פשוטה לתורה -–" דרך ארץ קדמה לתורה: "שער ראשון  .ב

 :המערכים שבשער זה

 דרך ארץ של תורה  .1

 ?למה לי דרך ארץ .2

 דרך ארץ קדמה לתורה .3

 .על העיסוק בתורה עם שאר תחומי החיים -" ד תורה עם דרך ארץיפה תלמו: "שער שני  .ג

L]LK,המערכים שבשער זה: 

 תורה עם דרך ארץ .1

  תורת חיים  .2

 .על קשרים עמוקים בין התורה לחיים -התורה והעולם : שער שלישי  .ד

 :המערכים שבשער זה

 התורה והעולם .1

 חוק הכלים השלובים .2

 מבנה כל מערך

פעולה ". תורה עם דרך ארץ "-  אשר כל אחת מהן עוסקת בחלק אחר של הסיסמה ,כל מערך מחולק לשלוש פעולות

: חשוב להדגיש. ופעולה שלישית עוסקת בחיבור של השניים" דרך ארץ"פעולה נוספת עוסקת ב, "תורה"אחת עוסקת ב

וההשלמה "  תורהכאילו אין"ומדברת על כך , ייתכן שפעולה מסוימת עוסקת בדרך ארץ, מכיוון שהפעולות בנויות כמערך

חשוב שכל מדריך ומדריכה המעבירים את הפעולות יזכרו שני כללים החשובים , לשם כך. נעשית רק בפעולה השלישית

 :להדרכה
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בנייה נכונה של המערך צריכה . לא כל פעולה צריכה להסתיים במסר. חשוב להשאיר שאלה טובה בלי פתרון .1

ורק , ללא יישוב הסתירה, צגים שני הצדדים הסותרים כביכוללהיות באופן כזה שבשתי הפעולות הראשונות מו

לא נצליח להעביר את ,  אם לא תהיה לנו סבלנות להישאר עם השאלה.בפעולה השלישית מגיעים אל הפתרון

עדיף להשאיר אותם ". בפעולה הבאה ניתן את התשובה: "לא כדאי בסוף פעולה לומר. המסר באופן עמוק

 !?ובה האם יש תש- במתח אמיתי 

יש להיזהר ממצב שבו , לכן. להבהיר לחניכים כי שלושת הפעולות הינן חטיבה אחת. להקדים על כך לחניכים .2

 ...).וממילא נשאר בשאלה(חניך מגיע רק לפעולה אחת 

 

 !נקודה אחרונה והכי משמעותית

על מנת שרעיונות אלו יצליחו אך . מקורות ואפשרויות להפעלת הקבוצה, משחקים, יש בה המון רעיונות. החוברת היא כלי

נערוך חשיבה מה הם , לכן חשוב שבבחירת החומרים אותם נעביר. יאמין בהם, חשוב שמי שמעביר אותם, לעבור

 ?אומרים אלי

 

 !חזקו חברים
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 !סיסמת התנועה> תורה עם דרך ארץ 
 פעולת פתיחה סניפית

הפעולה/ מטרת    

 ".תורה עם דרך ארץ"פעולה זו תהווה הקדמה לחודש הנושא . ת חלק ממנההחניכים יתחברו לתנועה וירצו להיו

 

nהפעולה מבנה    

 העשייה החברתית בתנועה. 1

 משימות גרעיניות. 2

 ועידה. 3

 מוקדי עשייה בתנועה. 4

 סמל התנועה. 5

 עזרא בשבילי. 6

 תורה עם דרך ארץ. 7

 

Eהפעולה מהלך    

המדריכים מעבירים את התחנות כאשר מגשימים או מדריכי . דרכההחניכים עוברים בתחנות העוסקות בתנועה וב

בסוף יעברו . כך שבכל תחנה תהיה קבוצה אחת, כל קבוצה מקבלת מסלול אֵחר. הגרעין החדש מלווים את הקבוצות

 . תורה עם דרך ארץ-כל החניכים יחד את התחנה העוסקת בנושא החודש 

 :התחנות

 

 :העשייה החברתית בתנועה. 1

 !להיות במקום שבו זקוקים לה ביותר - ל התנועה בתחום העשייה החברתית  זו החניכים ייחשפו לדרכה שבתחנה

כתב החידה אמנם כתוב באותיות . שאותו הם יצטרכו לפענח, )1נספח (מחלקים לחניכים כתב חידה בשפה האמהרית 

אפשר להבין את יקוד של כל אות את הצליל ואת הנכך שברגע שיודעים , אך המילים הן בעצם בעברית, באמהרית

אמהרית , אגב). אווירון - אך המילה עצמה בעברית , באנגלית שכתובה באותיות AVIRONכמו למשל המילה (הכתוב 

 !קוראים משמאל לימין

אבל סביר להניח שגם , תתפלאו. (מומלץ לאפשר לשבור קצת את השיניים ולנסות לתרגם את הקטע בדרכים מקוריות

 ...) ה האתיופית יתקשו במשימהחניכים מהעד

 :פירוש כתב החידה

" úòåðú'àøæò 'ìàøùé õøàá ùøãéúù úéúøáç äîéùî ìëì äðîàð áöééúäì äøèîì äì äîù."  

ומבקשים מכל אחד ללמוד לכתוב את שמו , את הנספח) אם עדיין לא חילקתם(מחלקים לחניכים , אם נשאר מספיק זמן

 .באמהרית
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 משימות גרעיניות. 2

נה זו החניכים יפנימו שלכל גרעין בתנועה יש משימה הקשורה לצורך כלשהו בעם ישראל ואותה הוא צריך למלא בתח

 .במשך השנים

. מחלקים את החניכים לשתי קבוצות ועורכים ביניהם תחרות מי מתאים הכי מהר בין שמות הגרעינים לתפקידם

 )2 נספח(

 

 קירוב הגאולה> שחר 

 צמצום פערים> אחיעד 

 הפצת התורה בעם> הם שֹ

 קליטת עלייה> עמיחי 

 אהבת הארץ - >כיסופים 

 החייאת העולם הרוחני - >התחיה 

 לשים את ירושלים במרכז> דביר 

 הפצת הזהות היהודית בעם> ידידיה 

 הצמחת תנועה עם חזון> נחשון 

 הקמת היישוב שעלבים> שלהבת 

 הקמת היישוב יסודות> נתיבה 

 נחליאלהקמת היישוב > נחליאל 

 

 ועידה. 3

 ?...מה זאת אומרת. בקטן–בתחנה זו החניכים יחוו ועידה 

בוועידה האמיתית . ובה מתעצב ונקבע חזון התנועה, ועידה מתקיימת אחת לארבע שנים. השנה היא שנת ועידה בתנועה

יחד הם דנים בנושאים ו, קולותיהם של אלו ואלו שווים.  החל מהגרעין החדש ועד זקני הדור- משתתפים בוגרי התנועה 

הוועידת , בוועידה האחרונה, למשל (ו על דרכה של התנועה בשנים הבאותמצביעים ומקבלים החלטות שישפיע, הבוערים

 ).התקבלו החלטות שקידמו באופן משמעותי את ההגשמה בתנועה, ז"הט

 :אנו נותנים גם לחניכים לקחת חלק בדיונים ובקבלת החלטות, במשחק שלנו, כאן

מכינים מראש שני כיסאות חגיגיים שעליהם יישבו . יבים את הקבוצה בחצי גורן ומחלקים לכל חניך פתק הצבעהמוש

או (מתוך רשימת הנושאים האפשריים , לפי גיל הקבוצה, בוחרים נושא לדיון. שייבחרו על ידי המדריך" חברי הנשיאות"

ובמקרה הצורך מלבים את , נותנים לחניכים לדון ולהתווכח. ומעלים אותו לדיון)  מתאיםכםלחילופין נושא אחר שנראה ל

: או!!" אז מה שאתה אומר בעצם זה שכל מה שעשינו בסניף עד היום לא שווה כלום: "הדיון על ידי אמירות מעצבנות כמו

נמציא שפה חדשה שכולם חייבים לדבר אותה ונצדיע בכל פעם , אז אולי נעשה גם מדים שחייבים ללבוש אותם"

לספור את הקולות , בעד ונגד: מבקשים מהנשיאות לערוך הצבעה, לאחר כשמונה דקות של דיון". ??דריך עוברשהמ

 . בנושא הנידוןהמהי החלטת הקבוצולהכריז בחגיגיות 

 ).3נספח  (!"השפעת> –הצבעת "השתתפות בוועידה בסגנון מחלקים לקבוצה תעודת , לסיום

 
 ):י גיל החניכיםבסדר עולה לפ(נושאים אפשריים לדיון 

 ?האם כל חניכי התנועה צריכים להגיע עם עניבות 

 ?האם כל חניכי התנועה צריכים להגיע עם חולצות תנועה ומכנסיים או חצאית כחולים 

 ?האם חניך שלומד בבית ספר חילוני יכול להיות חניך 

 ?האם התפילות בשבת בסניף צריכות להיות רשות ולא חובה 

 ? אסיפות הורים להורי החניכיםהאם צריך לעשות מדי פעם 

 ?האם כדאי לעשות מדי פעם פעולות משותפות עם סניפים או עם תנועות אחרות 

 ?ר"ומדריך בסניף חוץ או מח? ומגשים? ומדריך? סניק"האם מישהו שלומד בבית ספר חילוני יכול להיות חג 

 

 מוקדי העשייה בתנועה. 4

 .ה בתנועה כיום ולתפוצתםבתחנה זו החניכים ייחשפו לכמות מוקדי העשיי
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, החניכים יצטרכו לתקוע דגלים לפי מקום הסניף. נותנים לחניכים מפת ארץ ישראל חלקה עם נקודות שמסמנות מקומות

 . פ בארץ"מוקד ההגשמה או מוקד השל

 לצייר את, )4נספח ( פ על דגל שיהיה על קיסם"את מוקדי ההגשמה או את מוקדי השל, אפשר לכתוב את הסניפים

 .ל על תקיעת הדגליםובמקומות המסומנים להוסיף קלקר כדי להק, המפה על פוליגל

 

 סמל התנועה. 5

 .בתחנה זו החניכים יבינו כי משמעות הסמל היא ייצוג ויכירו את סמל התנועה

 .ומבקשים מחניכים אחדים לדרוך על המשולש, מניחים על הרצפה משולש מנייר: לחניכים קטנים

 ,כמובן. ושואלים את החניכים מי מוכן עכשיו לדרוך על הסמל, כך שנוצר מגן דוד,  עליו משולש נוסףלאחר מכן מניחים

סמל אינו דבר סתמי ואינו אוסף . מסבירים לחניכים מהי חשיבותו של סמל... אף אחד לא יהיה מוכן לדרוך על מגן דוד

 . הוא מייצגאלא סמל מעיד על משהו גדול וחשוב שאותו, הצורות שהוא מורכב מהן

שואלים את . )5נספח  (מניחים על הרצפה תמונה של איש צבא במדים עם סמלים רבים על הכתף: לחניכים גדולים

מסבירים שסמל מייצג דבר מסוים ומעיד על . 'מה הוא עשה בחייו וכו, מי הוא, החניכים מה הם חושבים על האיש הזה

 ...מעשיו של חניך התנועהעל , או במקרה שלנו, מעשיו של האדם העונד אותו

על כל חלק שמציגים בפני החניכים שואלים אותם . )6נספח  (מציגים בפני החניכים את חלקיו השונים של סמל התנועה

 .מה מסמל החלק הזה של הסמל

 .גול מסביב לסמל מסמל את כל העולםהעי 

 .השילוב ביניהםאל ואת ארץ ישראל ותורת ישר, שלושת המשולשים הכהים מסמלים את עם ישראל 

 .שהוא סמל עם ישראל המקשר ביניהם, המשולש הבהיר יוצר מגן דוד 

 .לוחות הברית מסמלים את התורה 

 .שנים עשר הפסים מסמלים את שבטי ישראל שהם אור לגויים 
 

 .מקבל אותו לידיו– שעונה נכון מה מסמל חלק מסוים חניך

ק בעיניים עצומות את החלקים שבידיהם על פוליגל שהוכן החניכים שבידיהם חלקי הסמל צריכים להדבי, לאחר מכן

 ).ים'בעזרת סקוצ(מראש 

 

 עזרא בשבילי. 6

בצירוף ..." עזרא בשבילי זה"וכותבים עליו בגדול ) בגודל של קיר(מכינים מראש מנייר רצף או מבריסטולים משטח ענק 

לצורך . ל חניך יכתוב או יצייר מהי עזרא בשבילומסבירים לחניכים שאנחנו מכינים שלט ענק לסניף שבו כ .סמל התנועה

, החניכים יכתבו או יציירו מה זה עזרא בשבילם. עיתונים והרבה דבק, צבעים, טושים, זה מכינים מראש דפים קטנים

 .בסיום הפעילות נתלה את השלט בסניף. וידביקו את הדפים שלהם על השלט הגדול

 

 תורה עם דרך ארץ. 7

 ".תורה עם דרך ארץ"ניכים את סיסמתה של התנועה ואת נושא החודש בתחנה זו נחשוף לח

ה שלה ותשמע הסבר לגבי / כל קבוצה תחבור למדריך-  תחנה בקבוצות המקוריות :אפשר לבחור בין שתי אפשרויות

מומלץ בעיקר כאשר הפעילות משמשת כפעילות לפתיחת . טקס סיום - תחנה סניפית או  ,החלק שלה בנושא החודש

 :מהלך הטקס.  נושאחודש

 .תורה עם דרך ארץ: מדליקים כתובת אש הנושאת את נושא החודש 

 .וכל חניך חותם את טביעת ידו בצבע גואש, כותבים את נושא החודש על יריעת בד גדולה 

 . צוות ההדרכה מציג הצגה על נושא החודש 

 .ב על הנושא ותערוך מסדר או מפקדהמרכזת תרחי 
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 נספחים 

 1נספח 
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 2פח נס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אהבת 
 הארץ

 
  

כיסופים

  

קליטת 
 עלייה

 
                    

עמיחי

  

הפצת 
תורה בעם

 
  

 הםש

  

צמצום 
 פערים

 
  

אחיעד

  

קירוב 
 גאולה

 
  

 שחר
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הקמת 
היישוב 
שעלבים

  
  

שלהבת

  

הצמחת 
תנועה 
 עם חזון

  
                    

נחשון

הפצת 
הזהות 

היהודית 
 בעם

  
  

ידידיה

  

לשים את
ירושלים 

 במרכז

  
  

 דביר

 

החייאת 
העולם 
 הרוחני

  
  

התחיה
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 3נספח 

  

הקמת 
היישוב 
 נחליאל

 
                    

נחליאל

 

הקמת 
ישוב יה

 יסודות

 
  

נתיבה
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 4נספח 

 

 

 

 

 

עצם יוספטל  סניף רחובות סניף אשקלון עצם תלפיות

מועדונית מעלה  הגשמה יפו
 אפרים

 סניף מודיעין סניף בית שמש

עצם רחובות משחקיה מצפה 
 יריחו

 סניף אפרת סניף דניה

 - ם"ח רמב"בי
. הגשמה ק

מועדונית בית 
 שמש

פ בת ים"של  סניף לוד

מרכז קליטה 
 ננהרע

מרכז קליטה 
 מבשרת

 סניף מבוא חורון פ לוד"של

ס "עצם מתנ
 עמישב

ב"סניף משג סניף אשדוד ס הברר"מתנ

ת"סניף מבר עצם קטמונים עצם כפר גנים סניף קרית 
 עקרון

מועדונית גבעת  בית חם עמישב
 המטוס

 סניף יד בנימין  שבעסניף באר
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סניף מעלה 
 אדומים

סניף כוכב 
 השחר

 סניף תל אביב סניף הדר גנים

סניף חומת 
 שמואל

ש"סניף קמק סניף אלעד סניף רמות

 

סניף גבעת 
 מרדכי

 

סניף קריית סניף פסגת זאב סניף קטמון
 אתא

 

 סניף אנדנט

 

 משחקיה מצפה סניף מסרת

יריחו
 סניף תלפיות

 

 סניף גבעת

 שמואל
 

מועדונית מעלה סניף כפר גנים
אפרים

 יף מרכזסנ

 

סניף מצפה 
 יריחו

 

 סניף נהריה סניף גני תקווה סניף נריה

 

סניף מעלה 
 לבונה

 

 סניף עמקא סניף כפר גנים סניף כוכב יעקב

 סניף הר נוף
 

סניף קרית 
 מנחם

 סניף רעננה סניף בני ברק
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 5נספח 
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 6נספח 
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נה ראשו לה   פעו

 ?לשם מה, עיסוק בחול

להתקדם או , האדם שואף תמיד להתפתח

מכאן נובע הצורך הבסיסי . לפחות לשרוד

בשונה . להתקדם וליצור, שלנו לפתח

הצורך , אחריםמצרכים רוחניים כאלה ו

. הקיומי נובע מהאדם בצורה טבעית יותר

, שלו" חול"ככל שהאדם יפתח יותר את צד ה

 זמן :לדוגמה, תנאי המחיה שלו ישתפרו

יכולת דיבור , הגעה מהיר ממקום למקום

, בכל זמן נתון עם כל אדם בכל מקום בעולם

יכולת לקבל דבר נצרך במהירות המרבית 

, ללא ספק). 'ואור וכ, רפואה, ידע, אוכל(

! ככל שהעולם מתפתח האדם מסוגל ליותר

זאת בתנאי שהוא לא מסתאב אלא , כמובן(

 ...)חי בהשקעה ובפעילות מתמדת
 

ה י שנ לה   פעו

 ? לשם מה-לימוד תורה 

של עם ישראל , "ספר ההנחיות"התורה היא 

כדי להתקשר עם , ככלל ושל כל יהודי כפרט

 אל ריבונו של עולם וכדי להוציא את כוחו

. למצוא את עצמיותו, וממילא, הפועל

" מערכת ההפעלה"התורה היא , בפשטות

וגם של " [עם ישראל"של התוכנה הנקראת 

כדי שתוכל לפעול בצורה תקינה , ]העולם

 .ולמלא את ייעודה
 

שית י של לה   פעו

, ם או אדם אינו יכול להתקיים בלי גשמיותע

 .'כלכלה וכו, משטר, ממשל, צבא, בלי בתים

יכולת ההשפעה שלנו על העמים , ועודזאת 

תהיה רבה ואיכותית " אור לגויים"בבחינת 

נבונים יותר , יותר ככל שנהיה מפותחים יותר

 הן מבחינה גשמית והן -ובריאים יותר 

 .מבחינה רוחנית

דרך

 ארץ

 של

 תורה
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 )'א(דרך ארץ של תורה 

הפעולה/ מטרת    

 .מחשיבות חיי החולהחניכים יכירו חלק 

 

nהפעולה מבנה    

   "סטרטגו"או " כיבוש דגלים " -התנסות בצבירת עמצאים . 1

 שרשרת חפצים. 2

 .הבנת החשיבות ביצירת תשתית של חול כבסייס  אל מימוש היעדים. 3

 

Eהפעולה מהלך    

 "סטרטגו"או " כיבוש דגלים " -התנסות בצבירת עמצאים  .1

ועליה לתפוס את דגל הקבוצה , שעליו היא צריכה לשמור" דגל"לכל קבוצה ישנו . בוצותמחלקים את החניכים לשתי ק

). ולסמן חניכים מאותה קבוצה בצבעי הדגל כדי לזהות את השחקנים, מומלץ לעשות דגלים בצבעים שונים(היריבה 

אם יש . ל קבוצהלמקרה שיש עד עשרה שחקנים בכ -  1נספח ( 10 עד 1- מחלקים לחניכים כרטיסים עם מספרים מ

אך כמובן צריך לדאוג שכל קבוצה תקבל בדיוק את אותה , אפשר לחזור על מספרים מסוימים כמה פעמים, יותר

והמספר הגדול , את המספרים שקטנים ממנו" אוכל"מספר גדול יותר . לכל חניך כרטיס אחד, )הכמות מכל מספר

כששני שחקנים ). 1אבל כל השאר אוכלים את , 10ת  אוכל א1: למשל(ביותר נאכל על ידי המספר הקטן ביותר 

אפשר לקבוע (ויוצא מחוץ למשחק " נאכל"בעל המספר הקטן יותר , מקבוצה יריבה נפגשים או כששחקן טופס שחקן יריב

"). כלוב"בשהה יעד אז שחקן שנאכל . מקבוצות יריבות הם חוזרים למשחק" נאכלים"מראש שכאשר שני מספרים זהים 

מר כאשר שחקן מקבוצה אחת תופס את הדגל של הקבוצה היריבה או כשהוא מצליח להעביר את דגל המשחק ייג

 .למשל גבעת התחמושת, אפשר לשחק את המשחק בחוץ ובאתרי מורשת קרב. היריב למקום הדגל של קבוצתו

 

לנוע ללא חשש , בצעל, לפעול, הרעיון מאחורי ההפעלה הוא שככל שיש לשחקן מספר גבוה יותר כך הוא יכול להתקדם

 .וממילא לבצע את המשימה ביתר קלות ומהירות, ולהגן או להתקיף טוב יותר

 !כך אתה יכול יותר" יש לך יותר"ככל ש, בחיי המעשה כך גם בפועל
 

 "שרשרת חפצים. "2

כל קבוצה תידרש ליצור . אפשר להמשיך באותן קבוצות מההפעלה הקודמת, מחלקים שוב את הקבוצה לשניים

הקבוצה המנצחת תהיה זו שתיצור את  ).'שעונים וכו, משקפיים, נעליים, בגדים(מכל החפצים שברשותה " רשרתש"

כדאי ליצור את שתי השרשראות במקביל ולהתחיל , כמו כן. מומלץ להגביל את המשחק בזמן .השרשרת הארוכה ביותר

 . ביתר קלותאת שתיהן מאותו קו כדי לבדוק את האורך
 

 .בות ביצירת תשתית של חול כבסייס  אל מימוש היעדיםהבנת החשי. 3

. כך תוכל להגיע לתוצאות טובות יותר ולמימוש היעדים" יש לך יותר"ככל ש: שתי ההפעלות באות להציג עיקרון פשוט

אם לקבוצה חסר שחקן או כלי , ברור שכמו במשחקים ששיחקנו. יותר" מפותח"לשם כך שווה לשאוף למצב שבו אתה 

. נגיע לתוצאות טובות יותרכך מן הדבר שנחוץ לנו " יש לנו יותר"ככל ש, ומאידך, פקדת בצורה פחות טובההיא מת
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מדע מפותח , כלכלה יציבה, כמו צבא חזק ומיומן, ככל שלמדינה יש משאבים רבים יותר, בחיי המציאות, בהתאם לכך

נסו להשוות בין אדם עשיר ,  ובאופן פשוט יותר.כך היא תוכל לשפר את איכות החיים שבה ולהיטיב לתושביה, וכדומה

 ...לאדם עני



 

 

 
31

 נספחים 

 1נספח 

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10



 

 

 
32

 

 )'ב(דרך ארץ של תורה 

הפעולה/ מטרת    

 .החניכים יבינו כי התורה היא מרכז חיינו

  
nהפעולה מבנה    

 משחקי חשיפת הכללים. 1

 הפנמת חשיבות הכללים. 2

  
Eהפעולה מהלך    

 

 שחקי חשיפת הכלליםמ. 1

כך , על ידי הקראת מספרים, משחקים משחק שבו חניך מוביל חניך אחר לנקודה מסוימת בשטח מסוים -  "מובל-מוביל"

,  לעצור-3,  לפנות ימינה-2,  ללכת ישר- 1:  למשל,)1 נספח -כרטיסיה עם הוראות  (שכל מספר מורה על פעולה אחרת

 .וכדומה,  לזחול- 10,  לחזור אחורה- 9,  לשבת-8,  לרוץ- 7 , לטפס- 6,  לקפוץ-5,  לפנות ימינה-4

כדי שלא יהיה נוכח בשלב קביעת , ואומרים לו להתרחק מאזור הפעילות ולחזור לאחר מכן, מבקשים חניך מתנדב

 .המספרים והפעולה המתאימה לכל מספר

 המתאימות להם ומורים למתנדב מציגים לפניו חניך אחר שיודע את המספרים ואת הפעולות, קוראים לחניך המתנדב

שאינו , החניך המתנדב, כמובן. לנקודה מסוימת שבוחרים,  למשל10 עד 1- מ, להניע את חברו על ידי קריאת מספרים

,  שניות30למשל , מעדנים את הפעולה על ידי הקצבת זמן. יתקשה מאוד להניע את חברו ליעד, מודע לקוד הפעולות

 .לביצוע המשימה

, וכך נוכל לשחק שוב את המשחק ביתר קלות, "מובלים"תקים עם הוראות אחרות לפי מספרים לחניכים אפשר להכין פ

כאשר יש נקודת הגעה מרכזית והמנצח הוא הזוג הראשון " מוביל ומובל"או בצורת תחרות רבת משתתפים של זוגות 

 .שהגיע

 

כך .  את החוקים קשה מאוד להגיע אל המטרהובלי לדעת, הרעיון מאחורי ההפעלה הוא שלכל מערכת הפעלה יש חוקים

בלי לדעת את מערכת ההפעלה או את חוקי ההפעלה לא נוכל לבצע את . כשהתורה היא שמנחה את הדרך, גם בחיים

 .המשימה ולהגיע אל המטרה

 

ברגע שהמספר משחיל בטעות . מבקשים מחניך מתנדב לספר את סיפור כיפה אדומה בשפה זרה -  "כיפה אדומה"

 .או שאחד החניכים יתחיל את הסיפור מחדש,  ימשיך אותו משתתף אחר- ה שלא בשפה שנקבעה מראש מיל

 

 . בלי לדעת את הנתונים לא נוכל לבצע את המשימה- המסר של הפעלה זו דומה לזה של ההפעלה הקודמת

  

 לחניך הבא אחריו מילה החניך השני מעביר בלחש. חניך ראשון לוחש לחברו מילה. משחק די מוכר -  "טלפון מתוקן"

בסופו של הסבב כל אחד אומר בקול את המילה שלו על . וכן הלאה, וכך גם החניך הבא, שקשורה לה בכדי ליצור סיפור

 .הסיפור יוצא גרוע מאוד ולא מובן, כמובן. פי הסדר ויוצא סיפור
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 הפנמת חשיבות הכללים. 2

כך גם . ינה יכולה לפעול בלי מערכת הפעלה או הוראות הפעלה מכונה א-באנו לציין את העובדה הפשוטה והבסיסית 

או " מערכת ההפעלה"במקרה שבו איננו פועלים על פי . נחוצה לו התורה למען יוכל לפעול בצורה הנכונה, עם ישראל

 .וממילא לא נגיע לתוצאה הראויה, נוצר אי סדר") טלפון מתוקן"כדוגמת המשחק " (מקור"איננו מודעים ל
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 חיםנספ 

 1נספח 

 

 

⇪ 
 

 
  לפנות ימינה-2     ללכת ישר-1

  לפנות ימינה-4       לעצור-3

  לטפס-6       לקפוץ-5

  לשבת-8        לרוץ-7

  לזחול-10     לחזור אחורה-9

 
 

⇪ 
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 )'ג(דרך ארץ של תורה 

הפעולה/ מטרת    

 .משמשים כאמצעים למטרהר שא כשם שבחיינו יש דברים ,החניכים יבינו כי החול הוא אמצעי לקודש

 

nהפעולה מבנה    

 חשיבות האמצעים ביחס למטרה. 1

 "לא מתאים"ושימוש " מתאים"שימוש . 2

 סיכום. 3

   
Eמ הפעולה   הלך 

 חשיבות האמצעים ביחס למטרה. 1

 :משחק כדורגל עם מספר חוקים חדשיםמארגנים 

 .אין שוער .1

הדבר מתבצע בפועל כאשר משחקן בקבוצה . לשחקני הקבוצה מותר לבצע אך ורק מהלך התקפי ולא הגנתי .2

 .שאינה מחזיקה בכדור באותו רגע נשללת האפשרות לחזור אחורה

" פנדל"תנו לקבוצה המקבילה ישלוש נקודות רעות י. ל תקבל נקודה רעה"ים הנקבוצה שמפרה חוק מהחוק .3

 ...).בלי שוער כמובן(

 .אפשר להקציב זמן או מספר שערים לקביעת סיום המשחק .4

 

. המטרה במשחק כדורגל היא לנצח את היריב באמצעות כמות הבקעות גדולה יותר: הרעיון מאחורי ההפעלה הוא

לא שימוש בעזרים משניים ב, כאן המטרה היא הבקעה בלבד בכדי להגיע לניצחון. ינים מטרה זובמשחק שלפנינו אנו מקצ

 .המסייעים לנו בשגרה להגיע לאותה המטרה בצורה איכותית יותר) הגנה ושוער(

 

. הקרמבו מונח על השולחן והידיים מאחורי הגב.  ידייםבליכגון אכילת קרמבו , עורכים תחרויות אוכל - תחרות אוכל

ביכולתכם לשכלל .  עזרת הידייםבליכל זאת , אכילת אבטיח או גמיעת מים מקערהעם אפשר לערוך את אותו המשחק 

ם או "דוגמת סכו( שימוש בכלי עזר -אך יחד עם זאת חשוב שהמשחק יתאים למסר , את הפעולה כיד הדמיון הטובה

 .במקרה זהמה שנשלל , עוזר לנו לבצע את המטרה בצורה יעילה יותר) ידיים

 

 "לא מתאים"ושימוש " מתאים"שימוש . 2

כעת ננסה לראות את . בכדי להגיע לתוצאה או למטרה בצורה טובה ואיכותית יותר" כלים"עד כה דיברנו על הצורך ב

 .לעומת השימוש האמיתי, הצד של שימוש בחומר בצורות שונות

 

 ".של מי השורה הזאת"פותחים במשחק 

 :מהלך המשחק

, צינור, חבל, חישוק, מטפחת: לדוגמה(בוחרים חניך בצורה אקראית ונותנים לו חפץ מסוים , סתדרו במעגלהחניכים י

וכל חניך בתורו ינסה להדגים מה אפשר לעשות עם הכלי שקיבל כיד , החפץ יעבור בסבב). כובע וכדומה, צלחת, מגב



 

 

 
36

 

אסור ). משוט וכדומה, מקל לסנוקר, חרב, כהמקל הלי, טלסקופ, עם מגב אפשר להדגים גיטרה: למשל(הדמיון הטובה 

 .לחניך לחזור על הדגמה שביצע חברו עם אותו החפץ

 

 סיכום. 3

יש לציין כי היה באפשרותנו להשיג את המטרה בצורה טובה יותר על ידי . התמקדנו במטרה מסוימת' ב-ו' בשלבים א

כך גם בעולם הרוח . ם או בידיים בתחרות האכילה" דוגמת שוער והגנה בכדורגל או שימוש בסכו,שימוש בכלים נכונים

הרצון להבקיע שער כדי ). הכול בפרופורציות הנכונות, כמובן(השאיפה לחיות חיי רוח איננה סותרת בניין גשמי , והחול

השוער , אדרבה. להגיע אל הניצחון אינו שולל העמדת שוער אשר מתוקף תפקידו אין הוא אחראי להבקעת שערים

יותר ותגיע " משוכלל"שחק טוב יותר ו(ייעים לקבוצה לשמור על יתרון בהבקעות כדי להגיע אל הניצחון וההגנה מס

שימוש בכלים יסייע לנו להשיג את המטרה בצורה טובה ויעילה יותר , בתחרות האכילה, כמו כן). לתוצאות טובות יותר

 ...).ובמקרה זה גם נקייה יותר(

 להשיג תוצאות - מסוימים עשויים לעזור לנו לפתח תחומים שונים ואף יותר מכך " כלים"אפשר לראות כי , בהתאם לכך

 יכולה הגשמיות, ובנושא שלנו! כמובן שככל שנצטיין בשימוש בכלים אלו ובפיתוחם נשיג תוצאות טובות יותר. טובות יותר

וככל שנפתח .  הם חוקי התורה, כל זאת בתנאי שפועלים בצורה נכונה על פי כללי המשחק,כמובן, לפתח את הרוחניות

דמיינו , באופן פשוט(הדבר ישפיע על הקודש עצמו , בסופו של דבר' כדי להופיע את שם ה, ונצטיין בשימוש בחול

 ).לעצמכם את איכות הלימוד בבית המדרש ביום חם עם מזגן ובלי מזגן

 את מחישניסינו לה' בשלב ג, תרון בשימוש בחול את היביןניסינו לה' ב- ו' אם בשלבים א. ניסינו להראות פן שונה' בשלב ג

השאלה היא האם אנו משתמשים בכלים בצורה נכונה ולמטרות ... העובדה שאפשר להשתמש בכלי עצמו לצרכים שונים

שכן , בעולם' שניתנו לנו כדי להופיע את אור ה" כלים"נשתדל להשתמש ב, כך גם בשימוש בגשמיות. שלשמן הם נוצרו

ככל שנצטיין הן בחיי , וכמובן). ז, ישעיהו מג" (כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו "- לשם כך נבראו

 !הרוח והן בחיי החול נוכל להופיע מטרה זו בצורה טובה יותר
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למה צריך בכלל ? "דרך ארץ"מה היא 

 ?להתנהג בדרך ארץ
 

ינה ולא כדי שהעולם יפעל בצורה תק

 .הרסנית צריך כללים מחייבים להתנהגות

. עם שליחות, נולדתי עם מטרה, כיהודי

אני לא חי לעצמי אלא אני חלק ממשהו 

ולכן המעשים שלי צריכים לנבוע , גדול

הסביבה בוחנת את . ממקור מסוים

המעשים שלי ושופטת את הדרך שאני 

אני דוגמה , כדתי וכיהודי. הולך בה לפיהם

 .אישית
 

זה ש משום להתנהג בדרך ארץני צריך א

 בו כאדם דתי ולא מחויבחלק ממה שאני 

 או אלו כללים חברתייםש משוםרק 

 .נורמות חברתיות
 

התורה מצפה מאיתנו גם לשנות מצבים 

 ולתקן  עליה להשפיע,לא טובים בחברה

זה חלק מהתפקיד שלי כאדם ו, אותה

 .דתי
 

 קבוע דבר יאדרך ארץ לפי התורה ה

 או  בשונה מכללים של מקום מסוים,ויציב

רה מסוימת שמשתנים מתרבות  חבשל

 .לתרבות
 

יש חשיבות גדולה להרגיל את עצמנו , לכן

 ,דווקא לדרך ארץ שהתורה מכוונת אליה

 .כי זה מה שיוצר חברה טובה

זמן או ב תלויות ינןההנחיות של התורה א

 ...אלא רלוונטיות לכל מקום, תרבותב

 

למה

לי

דרך

 ?ארץ
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 )'א (?למה לי דרך ארץ

 

הפעולה /  מטרת 

 יהיה סדר חברתי בעולם כדי שהבנה בסיסית של הצורך בחוקים

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 .החניכים יבינו את משמעות המסגרת והחוקים אשר יוצרים סדר בעולם ומקום לכל אחד בחברה. 1

החניכים יבינו שדרך ארץ היא מערכת החוקים המאפשרת חיים תקינים של בני אדם שונים יחד מבלי . 2

 .שהאחד ירמוס את השני

 
 

E הפעולה  מהלך 

 .ניכים יבינו את משמעות המסגרת והחוקים אשר יוצרים סדר בעולם ומקום לכל אחד בחברההח. 1

סדר את כל החניכים : לדוגמה, המשימות יסתרו זו את זו. )1נספח (  לכל חניך פתק עם משימה שעליו לבצעמחלקים

. 'וכו, שתהיה דממה בקבוצהדאג , "שבת שלום"גרום לכך שכולם יצעקו ; הוֵשב את כל החניכים בפינות החדר, במעגל

 בתוך כמה שניות תתחולל סערה, כמובן. על כל חניך לבצע את משימתו בצורה הטובה ביותר, כשאנחנו נותנים סימן

 .גדולה בפעולה ואף אחד לא יצליח

,  מתי הוא מבצע אותהכתובאלא שהפעם לפני כל משימה ,  לחניכים פתקים חדשים עם אותן המשימותמחלקים

השתק " שבת שלום"לאחר שהקבוצה צעקה , לאחר שסידרו את כולם במעגל הושב את כולם בפינות החדר: לדוגמה

 .הפעם המשימות יבוצעו בצורה טובה הרבה יותר, כמובן. את החניכים

 

 :שואלים את החניכים
 

 ?הרי בשניהם הם קיבלו את אותה המשימה, מדוע לדעתם יש פער בין שני המשחקים 

 ?ר בקבוצה במשחק הראשוןמה גרם לבלגן שנוצ 

 ?האם הם חושבים על דרך אחרת לפתרון הבעיה 
 

.  את הדיון עם החניכים בכך שכדי שמשהו יפעל בצורה תקינה צריך מסגרת עם כללים שכולם יקיימומסכמיםבשלב זה 

 . כולם נפגעים- אם מישהו אחד פוגע במסגרת 

 

ומגדירים  את הכללים לחניכים מסבירים). מהיי שרה וכדוח, תופסת, פינוקיו( משחק כלשהו משחקים: אפשרות שנייה

לחניכים שממשיכים לשחק אבל מעכשיו כל אחד יכול להחליט על כללים משל מודיעים לאחר כמה משחקים . אותו בדיוק

 ...נוצר בלגן גדול, כמובן .עצמו למשחק

 

ת שמו של אחד מהחניכים ולאחר מכן המדריך יגיד א.  כל החניכים יעמדו במעגל.משחק הכדורים: אפשרות שלישית

עד שהכדור יגיע לכל , החניך יאמר את שמו של חניך אחר וימסור אליו את הכדור וכן הלאה. יזרוק אליו את הכדור

ולזרוק לאותו אחד בכל , ועל כל חניך לזכור למי הוא מוסר את הכדור ומי מוסר לו, מתחילים מחדש את הסבב .החניכים

שחקים את המשחק עם כדור אחד ולאחר מכן המדריך מוסיף כדורים בהדרגה ומוסר אותם אחד בסבב הראשון מ. פעם

 .אחרי השני לחניך

 . מתחילים מהתחלה-אם כדור אחד נופל על הרצפה  .החניכים צריכים להיות מרוכזים כדי שהמשחק יצליח
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 ).וצהרצוי להתאים את רמת הקושי לקב. (משחקים את המשחק מספר פעמים עד שמצליחים

כמובן שייווצר  - אבל כל אחד יכול למסור למי שהוא רוצה , שהם ישחקו את המשחק, לחניכיםאומרים לאחר סבב מוצלח 

 ...בלגן גדול

 

 .נשתמש בדיון גם לאחר המשחק הזה אם בחרנו בו

 

החניכים יבינו שדרך ארץ היא מערכת החוקים המאפשרת חיים תקינים של בני אדם שונים יחד מבלי . 2

 .שהאחד ירמוס את השני

 : ועל דרך ארץנספר סיפור על כבוד

 
  

àáø øîà :àîìòá àèùå÷ àëéì àðéîà äåä ùéøî ,äéîù úåáè áøå ïðáøî àåää éì øîà , éîåéáè áø äì éøîàå

äéîù ,äéøåáéãá éðùî äåä àì àîìòã éììç ìë äéì éáäé ååä éàã :àøúà àåääì éòì÷éà àãç àðîéæ ,àèùå÷å 

äéîù ,åä àìååäééøåáéãá éðùî å ,äéðîéæ àìá íúäî ùéðéà úééî äåä àìå .ïåäðéî àúúéà éáéñð , ïéúøú éì ååäå

äðéî ïéðá .àùéø àôééç à÷å åäúéáã àáúé äåä ãç àîåé ,àùãà àôøè äúááéù éàúà .øáñ :àòøà çøåà åàì ,

äì øîà :àëä àúéì .ïéðá ïéúøú äéì åáéëù .äéî÷ì àøúàã éùðéà åúà ,äéì åøîà :éàä éàî ?åäì øîà : éëä

äùòî äåä .äéì åøîà :êðéî àúåèîá ,ïéøúàî ÷åô ,éùðéà êðäá àðúåî åäá éøâú àìå.  

  

íåâøúøáñäå  :àáø øîà: "íìåòá úîà ïéàù éúáùç äìçúäá , íéîëçä ãçà úà éúùâôù ãò-úåáè áø  

åîù ,åîù éîåéáè áø íéøîåà ùéå, íìåòä ìë úà åì íéòéöî åéä íà íâù ,äéä àì úîàä ïî úåðùì ïëåî 

êë íùì .úçà íòô ,åéøåâî øéò ìà éúòâä , äîù øùà'úîà' .øéòä äúåàá ,íøåáéãá íéðùî åéä àì íìåòî ,

 úàæ úåëæáååðîæ éðôì íãà íù úî àì íìåòî .àøéúéáåè äæ íå÷î éë  ,úçúäéúðíå÷îä úåðáî úçà íò  ,

 åãìåðå éìíéðá éðù" .ãçà íåé ,ùàø úà äôôç åúùàù ïîæáä ,úìãä ìò ä÷ôãå úåðëùä úçà äàá . áùç

àáø åîöòì: äæ ïéà  õøà êøã øîåì úàæäðëùì, åäì äðò:  ïàë àì àéäòâøë .àáø ìù ìåãâä åøòöì êà , ïîæ

 øö÷ ïëî øçàìåéðá éðù åúî .íå÷îä éðá ìù äøé÷ç úãòå úî÷äì íøâ øáãä -  ïëúéé ãöéëù åúî åðøéòá

íðîæ íøè íéãìé? ! åìéâå å÷ãáù àáøîàä úà øîà àìú . åù÷éáàáøî íå÷îä éùðà:êîî àðà  , åðúåà áåæò

øçà íå÷îì øåáòå...  
  

 

מהחניכים לחלק את הכרטיסיות לקבוצות לפי מבקשים ). 2נספח ( על הרצפה כרטיסיות עם מעשים שונים מפזרים

 כבוד -  ארץ דרך :את הכותרות המתאימותמניחים . מהם לתת כותרת לכל קבוצהמבקשים לאחר מכן . החלטתם

 . חוסר כבוד ופגיעה בזולת;הדדי

 : את החניכיםשואלים

 ?לפי מה ידעתם מה נימוסי או מוסרי ומה לא 

 ?איך אנחנו יודעים אם משהו הוא מוסרי כלפי החבר שלנו 

 ". כבוד" ,"דרך ארץ: "את המושגיםמגדירים 

 .דם אחרשהוא תחושת הערכה פנימית של אדם כלפי א,  את המעבר בין כבודמסבירים

 .שהיא מערכת חוקים חברתיים היוצרים חברה תקינה, לדרך ארץ
 

וגם אם איני , שבכל חברה יש מערכת של חוקים חברתיים המחייבים כל אחד ואחד לנהוג לפיה, מכאן מגיעים להבנה

ה לחיים בעולם עליי להתנהג אליו בדרך ארץ כי זה יוצר את המסגרת הנכונ, רוחש כבוד לאדם מסוים או איני אוהב אותו

וכמובן שעליי לעבוד עם עצמי כדי להגיע לדרגה של כבוד שיגיע מרצון ומבחירה ולא רק מן החובה להתנהג בצורה . הזה

 .כזו
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 נספחים 

  חלק ראשון- 1נספח 
 

 
 השֵתק את
 כל הקבוצה

 
 ְגרֹום לכך

שכל הקבוצה 
 תעשה מורל

 
הושב את כל 

 החניכים
 

סדר את כל 
החניכים במעגל

 
הגד חמש 

"עיינות: "פעמים
 

: אמור בקול
איזה כיף "

 !"שחודש נושא

 
קפוץ על רגל 
אחת עשרים 

 פעמים

 
רוץ מסביב 

 למעגל

 
פסע חמש 

 פסיעות לאחור
 

קפוץ שתי 
 קפיצות קדימה

 
שים ידיים על 

 הראש
 

 מחא כפיים

 
 צרח בקול רם

 
 צחק בקול גדול

 
שיר את המנון 

 ההתנוע
 

תן חיבוק לחבר 
 שלידך

 
סדר את 

החניכים בשורה 
 ארוכה

 
הורד את 

 הנעליים
 

עשה קצב עם 
 הידיים

 
הסתובב פעם 
 אחת במקומך

 
 נופף לשלום

 
  מאחוריעמוד

 ואל המדריך
 ממנו תזוז

רקוד את ריקוד 
הציפורים פעם 

 אחת

 
סדר את 

החניכים לפי 
 הגובה
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  חלק שני- 1נספח 

 

 

 

לאחר שכל הקבוצה 
ק  השת-עשתה מורל 

 הקבוצה את כל

 

לאחר שכל החניכים 
 גרום לכל -ישבו 

 הקבוצה לעשות מורל

 

לאחר שסידרו את 
 -הקבוצה במעגל 
הושב את כל 

החניכים

 
סדר את כל 
 החניכים במעגל

 

לאחר שמישהו קרא 
איזה כיף : "בקול

 !"שחודש נושא
  מחא כפיים-

 

לאחר שמישהו קפץ 
 קרא -על רגל אחת 

איזה כיף : "בקול
 !"שחודש נושא

 

לאחר שמישהו רץ 
 קפוץ -מסביב למעגל 

על רגל אחת עשרים 
פעמים

 
 -כשהקבוצה שותקת 
 רוץ מסביב למעגל

 

לאחר שמישהו פסע 
 -ר חמש פסיעות לאחו

תן חיבוק לחבר שלידך
 

 

לאחר שמישהו קפץ 
 -שתי קפיצות קדימה 
פסע חמש פסיעות 

 לאחור

 

לאחר שמישהו שם ידיים 
 קפוץ -על הראש 

 קדימה שתי קפיצות

 

לאחר שמישהו מחא 
  שים ידיים על-כפיים 

 הראש

 

לאחר שמישהו הסתובב 
 -במקומו פעם אחת 
 עשה קצב עם הידיים

 

לאחר שמישהו צרח 
 הסתובב -בקול רם 

 חת במקומךפעם א

 

לאחר שמישהו שר את 
 -המנון התנועה 
 צרח בקול רם

 

לאחר שמישהו חיבק 
 -את החבר שלידו 
שיר את המנון 

 התנועה

 

לאחר שסידרו את 
 -הקבוצה לפי הגובה 
רקוד את ריקוד 

 הציפורים פעם אחת

 

לאחר שמישהו סידר 
החניכים בשורה את 

 סדר את -ארוכה 
 החניכים לפי הגובה

 

לאחר שמישהו הוריד 
 סדר -את הנעליים 

 את החניכים בשורה
ארוכה

 

לאחר שמישהו עשה 
 -קצב עם הידיים 

 הורד את הנעליים

 

לאחר שמישהו אמר 
" עיינות"חמש פעמים 

יונתן " זמזם את -
 "הקטן

 

לאחר שמישהו נופף 
 הגד חמש -לשלום 
 "עיינות: "פעמים

 

לאחר שמישהו עמד 
 -מאחורי המדריך 

 נופף לשלום

 

לאחר שמישהו רקד 
 -את ריקוד הציפורים 

עמוד מאחורי המדריך 
 ואל תזוז ממנו
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 2נספח 
 

 

  

  דה למוכר במכולתלהגיד תו

 

  

  לקלל חבר
 

 

  

  לשקר לאבא או לאמא
 

 

  

  לצחוק על ילד בכיתה

 

  

  לעמוד כשהמורה נכנס לכיתה

 

  

  להתחצף
 

 

  

  לא להקשיב להורים שלי
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  לצעוק באוטובוס

 

  

  לזרוק עטיפה של חטיף על 
  הרצפה ברחוב

 

 

  לתת צדקה
 

 

 

  קשיב למבוגר שמדבר איתילה

 

 

  לעקוף בתור בלונה פארק
 

 

 

   וסבתאלבקר את סבא
 

 

  

  נילבקש רשות לפני שא
  משתמש בחפץ שלא שייך לי
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 )'ב(? למה לי דרך ארץ

הפעולה/ מטרת    

 . למעשים שלי יש השפעה על יחס החברה הכללית לתורה

 
 

n הפעולה מבנה 
 

אנשים נוטים . ולקהילה הדתית  לתורהההחניכים יבינו שהפירוש של הסביבה למעשים שלהם משפיע על יחס. 1

 .בוחנים את טיבה של התורה לפי הדרך ארץ של המקיימים אותההם לכן  ו,להתנהג בקטגוריזציה

, באופן שאגרום להם לרצות להיות כמוני, יש לי יכולת לקרב לתורה אנשים רחוקים. להיות דתי זה תפקיד. 2

 .להעריך אותי, כלומר

 
 

E הפעולה  מהלך 

אנשים נוטים . ולקהילה הדתית ורה לתההחניכים יבינו שהפירוש של הסביבה למעשים שלהם משפיע על יחס. 1

 .בוחנים את טיבה של התורה לפי הדרך ארץ של המקיימים אותההם  ולכן ,להתנהג בקטגוריזציה

 .)1נספח  ( יצטרכו להשלים את הפרטים החסריםהחניכים.  דמויות עם פרטים מסוימיםחמש בפני החניכים מציגים

 : את החניכיםשואלים

 ? על אותם אנשיםאיך הם ידעו את שאר הפרטים 

 ?לפי מה החלטנו 

 

 .יכולת מיון תופעותב, כלומר,  לחניכים שהעולם מתנהל בקטגוריזציהמסבירים

 אנשיםכך .  אני שופט אותו ויכול להסיק מסקנות לגביו גם על דברים שלא ראיתי באמת,כשאני רואה מצב מסוים

 .מתמודדים עם חוסר ידע ויודעים להתייחס אליו

 לאיזה זרם הוא ,אני יכול להסיק לגביו מי הוא,  כשאני רואה התנהגות מסוימת של אדם ברחוב- דםכך גם עם בני א

 .' וכו, מאיזה בית הוא מגיע, איפה הוא לומד,משתייך

שהתופעה לכך אבל צריך להיות מודעים ,  להיזהר מאוד בעניין הזהישו, נטעה בשיפוט לגבי אותו אדםרבות פעמים 

 .הזאת קיימת

 

 :את החניכים שואלים
 

 ?ראות אדם דתי כדי שהסביבה תדע שהוא מקיים תורה ומצוותיאיך צריך לה 

 ].מה וכדומקומות בילויב, שפהב, התנהגותב, נכוון את החניכים להתמקד במראה חיצוני[

 ?מה הבעייתיות בדתיים שלא מתנהגים בצורה כזו 

 ?מה זה אומר לגבינו 
 

, בכבוד: התורה בצורה אמיתית עליו להתנהג כפי שהיא דורשת ממנוהתשובה היא שכדי שאדם ישקף את  ,כמובן

 .בדרך ארץ ובצניעות

אם כלפי חוץ יתנהג אדם דתי .  היחס כלפי התורה יהיה יחס של הערכה וכבוד-אם כלפי חוץ אדם יתנהג בצורה כזו 

 . היחס כלפי התורה יהיה זלזול וחוסר כבוד- בחוסר דרך ארץ 
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 "עם כיפה: "קטע

 

, באופן שאגרום להם לרצות להיות כמוני, יש לי יכולת לקרב לתורה אנשים רחוקים. להיות דתי זה תפקיד. 2

 .להעריך אותי, כלומר

 . מכל חניך לחשוב על דמות שהם היו רוצים להיות כמוה כשיהיו גדולים או על דמות שהם מאוד מעריכיםמבקשים

 .ע בחרו דווקא בדמות הזאתהחניכים יסבירו מדו

 

שמתנהג , בעל מידות טובות, אדם טוב, לכן.  לחניכים שאנחנו רוצים להיות כמו אנשים שאנחנו מעריכים מאודמסבירים

 . מוערך יותר ורוצים להיות בחברתו- בכבוד ובדרך ארץ 

 הציבור הכללי יכבד -  החוצה ככל שהציבור הדתי ינהג בכבוד ובדרך ארץ ויקרין זאת. כך גם בקבוצות, וכמו בפרטים

 .זאת ויראה את האיכות המיוחדת שבנו

יגרום להם לרצות להיות קשורים אליה או לפחות ,  כבוד מהסוג הזה יחבר ויקרב את הציבור הכללי לתורה,כמובן

 .להעריך ולכבד אותה

 

 :  עם החניכים את המשנהלומדים. ד
 

  לימוד 
 

"à ììäøîå :ïøäà ìù åéãéîìúî éååä ,íåìù óãåøå íåìù áäåà ,äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà."  
 

 :נשאל את החניכים

 ?"מקרבן לתורה"לבין " אוהב שלום"מה הקשר בין  

 '?וכו, להסביר מדוע צריך לקיים את התורה, כדי לקרב לתורה היינו חושבים שצריך להרבות בשיעורי תורה 

כי , אלא הוא התנהג בדרך ארץ אמיתית, התנהג בדרך ארץ במטרה לקרב את העם לתורהן לא התשובה היא שאהר

וכך גם התקרבו לתורה שהייתה , אותם אנשים שהתנהג אליהם בצורה כזו התקרבו אליו, ובאופן אוטומטי, כך הוא היה

 !חלק כל כך משמעותי ממנו

 , טן עם כיפהכשהייתי ילד ק

 .עניתי לשכנה אחת בחוצפה

 ,בושה וחרפה: מיד היא אמרה

 !?כך מתנהג ילד עם כיפה

 ,כשהייתי נער ולא קמתי לזקנה

 .אולי שקעתי בשינה

 ,כתפי את כפהבמיד היא נעצה 

 !?בחור עם כיפה, לא מתבייש

 ,כשהייתי בצבא ושברתי שמירה

ן ריחם אך העיר הערה  :הקצי

 ,פהדווקא ממך איש לא צי

 !?בחור עם כיפה, בכל זאת, סוף סוף

 ,והנחתי בפינה, אז הורדתי את הכיפה

 .והתחלתי לענות בחוצפה לשכנה

 ,ובאוטובוס בכלל לא קמתי לזקנה

 ...ובשמירה דפקתי כזאת שינה

 :אז דתי אחד שראה אותי אמר בלי חיוך

 ,שאלה של חינוך, כמובן, זה הכל

 ,אפילו טיפה, בלי ערכים, רואים שזה חילוני מלידה

 !כך לא מתנהג בחור עם כיפה
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 )'ג(? רך ארץלמה לי ד

הפעולה/ מטרת    

 .דרך ארץ אמיתית ונצחית היא על פי התורה

 ?האם לכל אחד יש את האפשרות לקבוע זאת? איך יודעים מהי הדרך ארץ

 

nהפעולה מבנה    

ב אותי גם כאדם דתי ולא רק מוסרי  ולכן זה מחיי,החניכים יבינו שהדרך ארץ האמיתית היא על פי התורה. 1

 . בין מצוות לבין ערכיםכי יש הבדל, וערכי

 .החניכים יכירו את יחס התורה למצוות שבין אדם לחברו. 2

 

Eהפעולה מהלך    

 ולכן זה מחייב אותי גם כאדם דתי ולא רק מוסרי ,החניכים יבינו שהדרך ארץ האמיתית היא על פי התורה. 1

 .כי יש הבדל בין מצוות לבין ערכים, וערכי

 הראשון שהצליח :ם שוני אחדע) זה יכול להיות גם כל משחק אחר (,קים כדורגלומשח, ייםנמחלקים את הקבוצה לש

...  זה הופך את המשחק ללא שווה,כמובן. את אחד מחוקי המשחקגם יכול לשנות , בנוסף לשינוי התוצאה, להבקיע גול

 .יכולה בקלות להפוך להיות מעוותת, הרעיון הוא שמערכת חוקים שמשתנה כל הזמן

 

 .אשר שונות מאוד ממה שיש בעולם בחוץ, המתאר את נורמות החיים שם, ור על שבט אפריקאיסיפמספרים 

" מוסר"המתאר איך היא התחוללה באמצעות שימוש באידיאולוגיה וב, סיפור על השואהמספרים : אפשרות נוספת

 ).צריך להוריד את זה לרמה של החניכים(נאציים 
 

 :דיון
 

 ?הגת בצורה כה לא מוסריתאיך יכול להיות שחברה שלמה מתנ 

 ?האם לדעתנו התנהגות כזאת היא בסדר 

 ?איך קורה שאנשים מיוחסים וחשובים כל כך מובילים למצבים כאלה 
 

 :סיכום חלק ראשון

בני אדם . זה יכול להגיע למקומות של פגיעה ודורסנות, כאשר יש לבני אדם אפשרות לקבוע מהו המוסר ומהם הערכים

, לפעמים גם יש מישהו שהוא לא באמת כל כך צדיק והוא עלול. ולפעמים הם מתבלבלים, מונה רואים את כל התאינם

, ה כתב לנו בתורה את המסגרת לחיי חברה נכונים"הקב, לכן). היטלר, הלדוגמ(להוביל למקום לא טוב , בשם הערכים

רק . ללמוד מהתורה ולכוון אותנונתן לנו מצוות שבין אדם לחברו והביא לעולם חכמים וגדולים שיש להם את הכוחות 

גם אם איננו מבינים , לכן. רק היא יכולה להכיל את המוסר האמיתי והנצחי, בורא העולם, ה"התורה שניתנה על ידי הקב

 .אנחנו צריכים לעשות השתדלות גדולה ולא לוותר על זה, מצווה מסוימת או שקשה לנו לקיים אותה

 

 .צוות שבין אדם לחברוהחניכים יכירו את יחס התורה למ. 2

עם שאלות ללימוד ומשימה להציג את הסיפור לקבוצה , ך" כל קבוצה מקבלת סיפור מהתנ. קבוצותלשלושמתחלקים . ג

 )1נספח . (כל הסיפורים עוסקים ביחס של התורה לדרך ארץ .בצורה מסוימת
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ונראה את המעגלים , מה הקודמת עם תמצית המקרים שהחניכים למדו במשי)2נספח  (נניח על הרצפה כרטיסיות. ד

 :של הדרך ארץ בתורה

  יוסף והאחים- משפחה : סביבה קרובה מאוד 

  משה רבנו והיהודי המכה- מכרים חברים או : סביבה קרובה 

  רבקה ואליעזר- לא מכיר : סביבה רחוקה 

 

 זה כלפי זה בכל היא מצפה מאיתנו להיות אנשים ערכיים ומוסריים. התורה מכילה בתוכה את כל סוגי הדרך ארץ

 .מהקרוב אלינו ועד הלא מוכר, המעגלים

 

זהו חצי מעשרת . מכילות בתוכן חמש מצוות שבין אדם לחברו, שהן אבני היסוד לתורה ולדת היהודית, עשרת הדיברות

 .ה לכך"ואת ההתייחסות של הקב, דבר זה מראה את המרכזיות של הדרך ארץ בתורה! וזה המון, הדיברות

 

 : )3נספח  (ימוד קצר על חזרה בתשובהנסיים עם ל
 

 לימוד 
 

íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò àìà ïéøôëî íéøåôéëä íåé àìå äáåùúä ïéà , åà øåñà øáã ìëàù éî ïåâë

ïäá àöåéëå äøåñà äìéòá ìòá. åøáçì íãà ïéáù úåøéáò ìáà , åà åøáç úà ìì÷îä åà åøáç ìáåç ïåâë

å åìæåâïäá àöåéë - íìåòì åì ìçîð åðéà ,åì áééç àåäù äî åøáçì ïúééù ãò ,åäöøéå.   

)áîø"í ,ëìä 'äáåùú ,á'(  

 

במצוות של בין אדם . עזיבת החטא וקבלה לעתיד, וידוי, חרטה: כשעושים תשובה על מצוות שבין אדם למקום יש שלבים

  ! לא יתכפר לו- שלא יַרצה את חברו ועד , חייב אדם לרצות את חברו חוץ מכל השלבים האלו, לחברו

ההקפדה על מצוות , לכן. כי בכל אדם יש חלק אלוקי,  כאילו פגע בו- ה אומר בכך שמי שפוגע באדם מישראל "הקב

 .שבין אדם לחברו היא גדולה אף יותר מאשר על מצוות שבין אדם למקום
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 נספחים 
 1נספח 

 

 

ì Åà Èø ÀNÄé Àå ,ú Æà á Çä Èà-ì Èk Äî ó Åñ Éåé-ÈaåéÈð--é Äk-ï Æá-àeä íé Äð Ë÷Àæ ,Éåì ;Éåì ä ÈN ÈòÀå ,íé Äq Çt úÆð Éú Àk.  ãåé Èç Æà eà Àø ÄiÇå  ,é Äk- Éåú Éà
ì Èk Äî í Æäé Äá Âà á Çä Èà-åé Èç Æà--eà Àð ÀN ÄiÇå ,Éåú Éà ;eì ÀëÈé à ÉìÀå ,í Éì ÈL Àì Éåø Àa Çc.  äíÉåìÂç ó ÅñÉåé í ÉìÂçÇiÇå  ,åé Èç Æà Àì ãÅbÇiÇå ; eô Äñ ÉåiÇå

ã Éåò ,Éåú Éà à Éð ÀN.  åø Æîà ÉiÇå  ,í Æäé Åì Âà: eò Àî ÄL -àÈð ,é Äz Àî Èì Èç ø ÆL Âà äÆf Çä í ÉåìÂç Çä.  æíé Än Ëì Âà íé Äî Àl Çà Àî eð ÀçÇð Âà äÅp ÄäÀå  ,
ä Æã ÈO Çä Àê Éåú Àa ,é Äú Èn Ëì Âà ä Èî È÷ äÅp ÄäÀå ,íÇâ Àå-ä Èá Èv Äð ;í Æëé Åú Én Ëì Âà äÈðé Æa Ëñ Àú äÅp ÄäÀå ,Ëì Âà Çì ÈïéÆå Âç Çz ÀL ÄzÇåé Äú Èn.  çÉåì eø Àîà ÉiÇå  ,

åé Èç Æà ,eðé Åì Èò Àê Éì Àî Äz Àê Éì ÈîÂä ,í Äà-eð Èa ì ÉL Àî Äz ìÉåL Èî ;Éåú Éà à Éð ÀN ã Éåò eô Äñ ÉåiÇå ,ì Çò-ì ÇòÀå åé Èú Éî ÉìÂç-åé Èø Èá Àc.  è í ÉìÂçÇiÇå 
ø Åç Çà í ÉåìÂç ã Éåò ,åé Èç Æà Àì Éåú Éà ø Åt ÇñÀéÇå ;ø Æîà ÉiÇå ,ò í ÉåìÂç é Äz Àî Çì Èç äÅp ÄäãÉå ,íé Äá Èë Éåk ø ÈN Èò ã Çç ÇàÀå Çç ÅøÈi ÇäÀå L Æî ÆM Çä äÅp ÄäÀå ,

é Äì íé Äå Âç Çz ÀL Äî.  éì Æà ø Åt ÇñÀéÇå -åé Äá Èà ,ì ÆàÀå-åé Èç Æà ,ø Çò Àâ ÄiÇå-åé Äá Èà Éåa ,Èz Àî Èì Èç ø ÆL Âà äÆf Çä í ÉåìÂç Çä ä Èî Éåì ø Æîà ÉiÇå:  à ÉåáÂä 
àÉåáÈð ,Èêé Æç ÇàÀå Èê Àn ÄàÀå é Äð Âà ,åÂç Çz ÀL Ää Àì Èê Àì úÉ ,ä Èö Àø Èà.  àéeà Àð Ç÷ÀéÇå -Éåá ,åé Èç Æà ;åé Äá ÈàÀå ,ú Æà ø Çî ÈL-ø Èá Èc Çä.  áéeë ÀìÅiÇå  ,
åé Èç Æà ,ú Æà úÉåò Àø Äì-í Æäé Äá Âà ïà Éö ,í Æë ÀL Äa.  âéì Æà ì Åà Èø ÀNÄé ø Æîà ÉiÇå -ó Åñ Éåé ,í Æë ÀL Äa íé Äò Éø Èêé Æç Çà àÉåìÂä--ä Èë Àì ,

í Æäé Åì Âà ÈêÂç Èì ÀL ÆàÀå ;Éåì ø Æîà ÉiÇå ,é ÄðÅp Ää.  ãéÉåì ø Æîà ÉiÇå  ,Àê Æì-ú Æà ä Åà Àø àÈð-ú ÆàÀå Èêé Æç Çà í Éåì ÀL-ïà Év Çä í Éåì ÀL ,é Äð Åá ÄLÂäÇå ,
ø Èá Èc ;ï Éåø Àá Æç ÷ Æî Åò Åî eä Åç Èì ÀL ÄiÇå ,ä Èî Æë ÀL à ÉáÈiÇå.  åèLé Äà eä Åà Èö Àî ÄiÇå  ,ä Æã ÈO Ça ä Æò Éú äÅp ÄäÀå ;ø Éîà Åì Lé Äà Èä eä Åì Èà ÀL ÄiÇå ,

ä Çî-ÀzL Åw Çá.  æèø Æîà ÉiÇå  ,ú Æà-L Åw Çá Àî é Äë Éð Èà é Çç Çà ;ä Èãé Äb Çä-é Äì àÈp ,íé Äò Éø í Åä ä Éôé Åà.  æéLé Äà Èä ø Æîà ÉiÇå  ,äÆf Äî eò ÀñÈð-
-íé Äø Àî Éà é Äz Àò Çî ÈL é Äk ,äÈð Àé Èú Éc ä Èë ÀìÅð ;åé Èç Æà ø Çç Çà ó Åñ Éåé Àê ÆìÅiÇå ,ï Èú Éã Àa í Åà Èö Àî ÄiÇå.  çéÉåú Éà eà Àø ÄiÇå  ,Åî÷ Éç Èø ; á Çø À÷ Äé í Æø Æè Àáe

í Æäé Åì Âà ,Éåúé ÄîÂä Çì Éåú Éà eì ÀkÇð Àú ÄiÇå.  èéeø Àîà ÉiÇå  ,ì Æà Lé Äà-åé Äç Èà: äÅp Ää  ,äÆæ Èl Çä úÉåî ÉìÂç Çä ì Çò Ça--à Èa.  ë eë Àì ä Èz ÇòÀå 
eäÅâ Àø ÇäÇð Àå ,úÉåø Éa Çä ã Çç Çà Àa eä Åë Äì ÀLÇð Àå ,eð Àø Çî ÈàÀå ,eä Àú Èì Èë Âà ä Èò Èø äÈi Çç ;Àåä Æà Àø Äð ,ä Çî-åé Èú Éî ÉìÂç eé Àä Äi.  àëï Åáeà Àø ò Çî ÀL ÄiÇå  ,

í ÈãÈi Äî eä Åì ÄvÇiÇå ;ø Æîà ÉiÇå ,L ÆôÈð ep ÆkÇð à Éì.  áëï Åáeà Àø í Æä Åì Âà ø Æîà ÉiÇå  ,ì Çà-eë Àt ÀL Äz-í Èã--ì Æà Éåú Éà eëé Äì ÀL Çä- øÉåa Çä
ø Èa Àã Än Ça ø ÆL Âà äÆf Çä ,ì Çà ãÈé Àå-eç Àì ÀL Äz-Éåá: ï Çò Çî Àì  ,í ÈãÈi Äî Éåú Éà ìé Äv Çä ,Éåáé ÄLÂä Çì ,ì Æà-åé Äá Èà.  âëé Ää ÀéÇå  ,ø ÆL Âà Çk- à Èa

ì Æà ó Åñ Éåé-åé Èç Æà ;ú Æà eèé ÄL ÀôÇiÇå-ú Æà ó Åñ Éåé-Éåz Àð Èz Ëk ,ú Æà-åé Èì Èò ø ÆL Âà íé Äq Çt Çä úÆð Éú Àk.  ãëeä Ëç Èw ÄiÇå --Éåú Éà eë Äì ÀLÇiÇå ,
ä Èø Éa Çä ;÷ Åø øÉåa ÇäÀå ,ÅàíÄé Èî Éåa ïé.   

 
 : שאלות לחשיבה

 ? האם מעשה האחים הינו חיובי או שלילי-מה דעתכם .1
 ?מה התורה חושבת על מעשה זה .2
 ?בסיפור" אשם"מי  .3
 !הכינו הצגה של סיפור זה לכל הקבוצה: משימה

  
  

éã ÆìÆi Çä ì Çc Àâ ÄiÇå  ,ú Çá Àì eä Åà Äá ÀzÇå-ä Éò Àø Çt ,é Ää ÀéÇå-d Èì ,ï Åá Àì ;à Èø À÷ ÄzÇåî ÀL Éå ,ä ÆL Éî ,ø Æîà ÉzÇå ,ï Äî é Äk- íÄé Çn Çäeä Äúé ÄL Àî.  àé 
í Åä Èä íé ÄîÈi Ça é Ää ÀéÇå ,ì Æà à ÅöÅiÇå ä ÆL Éî ì Çc Àâ ÄiÇå-åé Èç Æà ,à ÀøÇiÇå ,í Èú Éì Àá Äñ Àa ;é Äø Àö Äî Lé Äà à ÀøÇiÇå ,Lé Äà ä Æk Çî-åé Èç Æà Åî é Äø Àá Äò.  áé 

ä ÉëÈå ä Ék ï Æô ÄiÇå ,Lé Äà ïé Åà é Äk à ÀøÇiÇå ;ÇåÀêÇi ,ú Æà-é Äø Àö Än Çä ,eäÅð Àî Àè ÄiÇå ,ì Éåç Ça.  âéé Äð ÅM Çä í Éåi Ça à ÅöÅiÇå  ,éÅð ÀL äÅp ÄäÀå- íé ÄLÈð Âà
 íé Äø Àá Äòíé Äv Äð ;ø Æîà ÉiÇå ,ò ÈL Èø Èì ,ä Æk Çú ä Èn Èì ,Èê Æò Åø.  ãéè Åô ÉLÀå ø ÇN Lé Äà Àì Èê Àî ÈN é Äî ø Æîà ÉiÇå  ,eðé Åì Èò-- ä Èz Çà é ÄðÅâ Àø Èä Àì Çä

ø Åî Éà ,ú Æà Èz Àâ Çø Èä ø ÆL Âà Çk-é Äø Àö Än Çä ;ø Çîà ÉiÇå ä ÆL Éî à Èøé ÄiÇå , ò Çã Éåð ï Åë Èàø Èá Èc Çä.  åèú Æà ä Éò Àø Çt ò Çî ÀL ÄiÇå -äÆf Çä ø Èá Èc Çä ,
ú Æà â ÉøÂä Çì L Åw ÇáÀéÇå-ä ÆL Éî ;ä Éò Àø Çô éÅð Àt Äî ä ÆL Éî ç Çø Àá ÄiÇå ,õ Æø Æà Àa á ÆLÅiÇå-ì Çò á ÆLÅiÇå ïÈé Àã Äî-ø Åà Àa Çä.  

 
 : ות לחשיבהשאל

 ?מי הם אחיו של משה .4
 ?מדוע משה מתערב .5
 ?האם ההתערבות היתה מוצדקת .6
 !הכינו הצגה של סיפור זה לכל הקבוצה: משימה
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éåéÈð Éã Âà é Ål Çî Àb Äî íé Äl Çî Àâ ä Èø ÈNÂò ã Æá Æò Èä ç Çw ÄiÇå  ,Àê ÆìÅiÇå ,ì ÈëÀå-åéÈð Éã Âà áeè ,ÉåãÈé Àa ;í È÷ÈiÇå ,ì Æà Àê ÆìÅiÇå-ÇøÂäÇð í Çø ÂàíÄé--ì Æà -

øÉåçÈð øé Äò.  àéøé Äò Èì õeç Äî íé Äl Çî Àb Çä Àê Åø ÀáÇiÇå  ,ì Æà-íÄé Èn Çä ø Åà Àa ,á Æø Æò ú Åò Àì ,ú Éá Âà ÉM Çä úà Åö ú Åò Àì.  áéø Çîà ÉiÇå --
í Èä Èø Àá Çà é Äð Éã Âà é Åä Éì Áà äÈåäÀé ,ä Åø À÷ Çä-íÉåi Çä éÇð Èô Àì àÈð ;ä ÅNÂòÇå-ã Æñ Æç ,í Èä Èø Àá Çà é Äð Éã Âà í Äò.  âéÉð Èà äÅp Ää á Èv Äð é Äë ,ì Çò- ïé Åò

íÄé Èn Çä ;øé Äò Èä é ÅL Àð Çà úÉåð Àáe ,íÄé Èî á Éà ÀL Äì ú Éà Àö Éé.  ãéÈøÂòÇp Çä äÈé ÈäÀå  ,é Äh Çä Èäé Æì Åà ø Çî Éà ø ÆL Âà-ä Æz ÀL ÆàÀå Àê Åc Çë àÈð , ä Èø Àî ÈàÀå
ä Åú ÀL ,íÇâ Àå-ä Æ÷ ÀL Çà Èêé Æl Çî Àb--Èz Àç Çë Éä d Èú Éà ,÷ Èç ÀöÄé Àì Èê Àc Àá Çò Àì ,Çã Åà d Èáeò ,é Äk-í Äò ã Æñ Æç Èúé ÄN Èò-é Äð Éã Âà.  åèé Ää ÀéÇå -

àeä ,ø Åa Çã Àì ä Èl Äk í Æø Æè ,ï Æa ì Åàeú Àá Äì ä Èã ÀlËé ø ÆL Âà úà Åö Éé ä È÷ Àá Äø äÅp ÄäÀå-ä Èk Àì Äî ,í Èä Èø Àá Çà é Äç Âà ø ÉåçÈð ú ÆL Åà ;d Èc ÇëÀå ,
ì Çò-d Èî Àë ÄL.  æèÈøÂòÇp ÇäÀå  ,ã Éà Àî ä Æà Àø Çî ú Çá Éè--ä Èìeú Àa ,Lé ÄàÀåd Èò ÈãÀé à Éì  ;äÈð Àé Çò Èä ã Æø ÅzÇå ,ì Çò ÈzÇå d Èc Çë à Ål Çî ÀzÇå.  æé 

ã Æá Æò Èä õ ÈøÈiÇå ,d Èúà Èø À÷ Äì ;ø Æîà ÉiÇå ,è Çò Àî àÈð é Äðé Äàé Äî Àâ Çä-Àê Åc Çk Äî íÄé Çî.  çéø Æîà ÉzÇå  ,é Äð Éã Âà ä Åú ÀL ;ø Åä Çî ÀzÇå , d Èc Çk ã Æø ÉzÇå
ì Çò-d ÈãÈé--eä Å÷ ÀL ÇzÇå.  èéì Çë ÀzÇå  ,Éåú É÷ ÀL Çä Àì ;ø Æîà ÉzÇå ,á Èà ÀL Æà Èêé Æl Çî Àâ Äì íÇb ,í Äà ã Çò-el Äk ,ú Éz ÀL Äì.  ëø Åä Çî ÀzÇå  ,

ì Æà d Èc Çk ø Çò ÀzÇå-ú Æ÷ ÉM Çä ,ì Æà ãÉåò õ Èø ÈzÇå-ø Åà Àa Çä ,á Éà ÀL Äì ;á Çà ÀL ÄzÇå ,ì Èë Àì-åé Èl Çî Àb.  
 

 : שאלות לחשיבה
הוא עורך , יצחקמדוע כשאליעזר מנסה לבחור את האשה המתאימה ל .7

 ?)?מי תשאב(דווקא מבחן זה
 ?מה אנחנו היינו עושים במקום רבקה .8
 ?מדוע אליעזר לא עושה זאת בעצמו .9
 !הכינו הצגה של סיפור זה לכל הקבוצה: משימה

 

 

 2נספח 

 

 
  

 

  

אחי יוסף אמורים להתנהג אליו ברעות 
אך במקום זאת הם חוטאים , ואחווה

 .ומתנכלים אליו

 

  
 .משה רבנו יוצא אל אחיו ומשתתף בצער עמו

 

  

רבקה משקה צאן של מישהו שאיננה 
 .רק מתוך טוב ליבה, מכירה

 



 

 

 
54

 

 3נספח 

 

 
 

_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<  
  

íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò àìà ïéøôëî íéøåôéëä íåé àìå äáåùúä ïéà , éî ïåâë
ïäá àöåéëå äøåñà äìéòá ìòá åà øåñà øáã ìëàù.  íãà ïéáù úåøéáò ìáà

åøáçì ,ïäá àöåéëå åìæåâ åà åøáç úà ìì÷îä åà åøáç ìáåç ïåâë -- åì ìçîð åðéà
íìåòì ,ééù ãòåì áééç àåäù äî åøáçì ïú ,åäöøéå .  

)áîø"í ,ëìä 'äáåùú ,á'(  

  

_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<  
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דרך " המושג במערך זה נבין את

דרך שבה צריך אדם כ" ארץ

 -בחברה , להתנהג בארץ

נתינת יחס של , התנהגות מוסרית

התנהגות  .כבוד לסביבה ולעצמו

פעוט : כזאת היא טבעית לאדם

תיים מודע לכך שאם גרם בגיל שנ

הוא עשה מעשה , לילד אחר לבכות

, לכל אדם. שלא ראוי לעשות אותו

יש הבנה , מן הרגע שהוא נולד

 אמור לפגוע אינובסיסית שהוא 

 .באנשים אחרים

מקור המשפט הוא במדרש רבה 

 : לחומש ויקרא

: ישמעאל בר נחמן' דאמר ר"

עשרים ושישה דורות קדמה דרך 

 ".ארץ את התורה

התורה ניתנה לעם ישראל עשרים 

. ושישה דורות לאחר שנברא העולם

התנהגות האדם (דרך ארץ , כלומר

הייתה בעולם לפני ) בחברה

  .התורה

דרך ארץ קדמה לתורה לא 

אלא מבחינה , מבחינת חשיבות

כך .  מבחינת הזמן-כרונולוגית 

דרך : וכך גם בחיינו, בסדר הבריאה

, הארץ צריכה לבוא עוד לפני התור

עלינו להבין שקיום . כבסיס לתורה

התורה אינו כולל רק את שמירת 

מאחורי ההלכות . ההלכות היבשות

אדם המקפיד .  דרך ארץ-יש רוח 

לקיים באופן מושלם את כל ההלכות 

, שבין אדם לחברו מבחינה טכנית

, אך אינו מתייחס בכבוד לאחרים

אינו מקיים את התורה בצורה 

 .אמיתית ושלמה

דרך

ץאר

קדמה

 לתורה
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 )'א( קדמה לתורה דרך ארץ

הפעולה /  מטרת 

 .הנובעים מתוך כבוד של האדם לעצמו ולאחרים, כללי התנהגות בחברה": דרך ארץ"הגדרת המושג 

 .הבנה שדרך ארץ היא התנהגות טבעית לאדם

 

n הפעולה  מבנה 

 "דרך ארץ"הגדרת המושג . 1

 .דרך ארץ היא התנהגות טבעית לאדם. 2

 סיכום. 3

 

E הפעולהמ  הלך 

 "דרך ארץ"הגדרת המושג . 1

דנים עם החניכים על כך שהחיים , מתוך ביצוע המשימה. הדורשת יכולות שונות, מטילים על החניכים משימה מורכבת

וזאת באמצעות , עלינו לדאוג לכך שנוכל לחיות יחד כחברה מתוקנת, לשם כך. בחברה חשובים לפיתוח העולם ולקידומו

 .דרך ארץ

חלוקה לקבוצות מוסיפה פן של (או לחלק את החניכים לשתי קבוצות , טיל את המשימה על כל הקבוצה יחדאפשר לה

 ).וכן משמשת פתרון לקבוצה גדולה, תחרויות

 

דרך "המרכיבים יחד את המילים ) 1נספח (לפני הפעולה מפזרים בין מדריכים אחרים בסניף חלקי פאזל : המשימה

אך ישנם כללים אחדים שאותם , ם לאסוף חלקי פאזל ממדריכים בסניף ולהרכיב אותומספרים לחניכים שעליה". ארץ

 .כדאי לעבור איתם על הכללים כדי לוודא שהכל מובן). 2נספח (ונותנים להם את רשימת הכללים , צריך לשמור

קום לאסוף אפשר להחביא אותם במקומות שונים בסניף ובמ, אם אי אפשר לפזר את חלקי הפאזל למדריכים אחרים

 .החניכים צריכים לחפש אותם ברחבי הסניף, את החלקים ממדריכים

 

 :לאחר ביצוע המשימה דנים עם החניכים

 ?אלו תפקידים נדרשו לביצוע המשימה 

 ?האם היינו יכולים להסתדר בלי אחד התפקידים 

 

אנו , על מנת לפתח את העולם. ותלכל אדם יש יכולות ותכונות שונ: מקשרים את הנקודות שעולות מן הדיון לחיים בעולם

אנו צריכים להתנהג בצורה מסוימת אשר , לשם כך. עלינו לחיות יחד כחברה,  כלומר- זקוקים לכל סוגי היכולות האלו 

 .מאפשרת לנו לחיות יחד

 

ומדברים איתם על כך שדרך ארץ , שואלים את החניכים מה משמעות המושג". דרך ארץ: "מתייחסים לכתוב בפאזל

 .נתינת כבוד לסובבים אותו ולעצמו,  התנהגות מוסרית של האדם בחברההיא

חשוב מאוד לחשוב איתם על . רשימת דוגמאות להתנהגות של דרך ארץ, בעל פה או בכתב, בונים עם החניכים

לעשות : "כגון, לא אמירות כלליות... (במשפחה, בכיתה, דרך ארץ בקבוצה: דוגמאות פרקטיות שקרובות לחייהם
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לעזור לאמא , להתחלק בביסלי שאני מביא לפעולה, לא להפריע למורה לדבר: אלא דוגמאות יומיומיות ומעשיות, "חסד

 ).מהכשהיא עייפה וכדו

 

 . דרך ארץ היא התנהגות טבעית לאדם.2

נו יותר כיף ל: המתודות מובילות את החניכים להבנה כי הנטייה לעשות טוב היא בסיסית וטבעית אצל האדם, בשלב זה

 .אנחנו מעדיפים לבחור לפעול בצורה שטובה לאחרים, כשאנחנו עושים טוב לאחרים

 

סרט ,  ספסל-כדאי לחלק את החדר כך שהחניכים צריכים לדלג מעל חפץ גבוה (מחלקים את החדר לשניים : דילמות

כאשר לכל דילמה מוצעים , )3נספח (מקריאים לחניכים דילמות ). וזה נחמד,  כך הם יצטרכו להיות פעילים יותר-  ומהוכד

ולעבור לצד , כל חניך צריך להחליט מהו הפתרון הקרוב ללבו...). אסור להמציא פשרה(שני פתרונות אפשריים בלבד 

עומד ', חניך שמסכים יותר עם ב, עומד בצד ימין', חניך שמסכים יותר עם א("אחד של החדר על פי הוראות המדריך 

 ").בצד שמאל

, שלא דורשת נסיעה למקומות רחוקים, התנדבות מקומית קצרה. זה יהיה מצוין -  תנדבות לפעולה זואם אפשר לארגן ה

עדיף .  וכדומהכתיבת מכתבים לחיילים, איסוף בגדים,  אריזת מצרכי מזון לנזקקים:למשל, כדי שתוכלו להמשיך בפעולה

את ההתנדבות . לו עוזרים למישהושעוד מרגש אותם ושבאמת מרגיש כאי, משהו שהחניכים לא עשו הרבה פעמים

. הדיון על ההתנדבות יבוא בסיום הפעולה). הפאזל והדילמות(ואחריה את המתודות האחרות , עורכים בתחילת הפעולה

 .ולתאר להם את הצורך שהוביל להתנדבות, את חשיבותה, חשוב מאוד להסביר לחניכים מראש את מטרת ההתנדבות

, המשחק המוכר מימי הולדת(העברת במבה מצלחת לצלחת באמצעות קשים : מטילים משימה -  אם לא התנדבות

ממלאים בהדרגה את הצלחת של החניך הראשון בשורה . לכל חניך יש צלחתו ,החניכים יושבים בשורה). בשינוי קל

כך עד . ולאחר כמה דקות מוסיפים עוד עשר במבות, מתחילים את המשחק. בהתחלה עשר במבות(בחבילת במבה 

חשוב . כל חניך צריך להעביר את הבמבה מהצלחת שלו לצלחת של חברו על ידי שאיפות בקש). גמרת החבילהשנ

 ...שכמות הבמבה תהיה גדולה מספיק כדי שהמשחק יתחיל לשעמם

אם היה ..." (אבל אחר כך, בהתחלה היה כיף", "חסר טעם", "משעמם. "שואלים את החניכים איך היה, לאחר המשחק

שואלים אותם איך הם היו מרגישים אם היו אומרים להם שצריך להעביר כך במבה מעכשיו , ל אורך המשחקלהם כיף לכ

אם היו יודעים שהאנרגיה הנוצרת מהעברת הבמבה , שואלים אותם האם היו מוכנים לשחק שוב...). כל יום במשך שעה

 ...סביר להניח שהחניכים לא יסרבו. םושבזכות זה יינצלו חייהם של מאות אנשי, מספקת חשמל לבית חולים גדול

 

 . התנהגות מוסרית של האדם בחברה": דרך ארץ"מזכירים לחניכים את הגדרת המושג 

 

, כאשר הם מסבירים את בחירתם. מבקשים מחניכים אחדים לספר באיזה פתרון בחרו ומדוע: מתייחסים לדילמות

גם , גם אם המורה לא יגלה, גם אם האחות לא תדע -   לשורשעד שמגיעים איתם, סותרים אותה בעזרת טיעונים הגיוניים

כי זה " -  "?למה בחרת לא לתת לו להעתיק: "דילמת ההעתקה במבחן, הלדוגמ! (זה פשוט לא יפה... אם סבתא תסלח

 - !"זה לא יפה לעשות מאחורי הגב? אז מה" - "?אבל אם המורה בטוח לא יידע מזה" -  ..."המורה סומך עלינו! לא ישר

 !").וזהו, זה פשוט לא יפה! זה לא משנה" - "?אז מה אכפת לו, הוא אפילו לא יידע שאתה מרמה אותו? למה"

גם כשאין סיבה הגיונית להתנהג בצורה . להתנהג בצורה מוסרית, לעשות טוב, באופן טבעי, האדם שואף: מסקנה

 .או כי זה מה שנוח לו, חברהלא רק כי זה מה שיפתח את ה. הוא יבחר בטוב פשוט כי זה הטוב, הזאת

 

כי אולי , או ששוד בנקים הוא כן מוסרי, כדי לעזור לו -  יכול להיות שהחניך יגיד שהוא כן היה נותן לחבר להעתיק, שימו לב

אבל גם בחירה , אלו אמנם לא הבחירות הנכונות על פי ההלכה. השודד הוא עני וצריך כסף כדי להאכיל את הילדים שלו

 .תוך רצון טובכזו נובעת מ

ולפעמים , במקרים שבהם קשה לדעת מהי האפשרות המוסרית, לפעמים אנחנו צריכים לקבל החלטות מורכבות יותר

 .בפעולה הבאה - על כל זאת ועוד. אין זה סותר את הנטייה הטבעית שלנו לטוב. אנחנו גם טועים



 

 

 
61

 

אפשר לספר להם שוב על . שו בזמן ההתנדבותשואלים את החניכים כיצד הם הרגי: אם הייתה, מתייחסים להתנדבות

זה אומר שיש עוד שש משפחות שיהיה להן מה לאכול ! הצלחתם לאסוף שש שקיות מצרכי מזון("חשיבות המעשה 

 .העשייה נותנת לנו תחושה טובה וסיפוק, מדברים איתם על כך שכשאנחנו עושים משהו שתורם לאחרים"). בשבת

כאשר המעשה שלנו אינו , חסר מטרה, ים על כך שכשאנחנו עושים משהו סתמימדברים עם החניכ: משחק הבמבה

כשאנחנו , לעומת זאת... מלאי סיפוק, אבל אנחנו לא מרגישים טובים יותר, זה אולי נחמד לפעמים - משפיע על אף אחד

אותו גבוהה הרבה המוטיבציה שלנו לעשות , אך יודעים שיש לו חשיבות עצומה בסיוע לאחרים, אותו מעשהאת עושים 

 ...טוב לנו לעשות אותו, יותר

כי באופן טבעי הנשמה שלנו , אנחנו מתמלאים סיפוק ותחושה טובה, כאשר אנחנו יודעים שהצלחנו לעזור לאדם אחר

הנשמה שלנו , כשאנחנו עושים טוב. לנהוג בדרך ארץ, לנסות לעזור לאחרים, להיות אכפתיים, מובילה אותנו לעשות טוב

 .שהיא במקום הנכוןמרגישה 

על פי רוב בחרתם , כאשר נדרשתם לבחור בין הפתרון המתחשב והמכבד לבין הפתרון הפוגע: גם בדילמות, לכן

 .בראשון

זה לא אומר שהרצון . אך מסיבות שונות איננו מבצעים זאת, לפעמים אנחנו מבינים מה טוב ונכון לעשות: כדאי להעיר

 -  אך גם כשאנחנו פועלים בניגוד לנטייה הטבעית שלנו. בין הרצון למעשה, עמיםלפ, אלא שיש מרחק! שלנו אינו טוב

 ).בדרך כלל ארגיש חוסר נעימות, ואין לי כוח לעזור לה, כשאמא מבקשת ממני עזרה... (אנחנו מרגישים את זה

 

 סיכום. 3

ואפילו כשאומרים לו (דו לו גם בלי שיגי, ושבאופן טבעי, ה ברא את האדם כך שהוא יודע להבחין בין רע לטוב"הקב

בכל המשימות ראינו שהחניכים רוצים באופן טבעי . להתנהג בדרך ארץ, כלומר, הוא רוצה לעשות טוב, !)לעשות ההיפך

אבל כולם בחרו את המוסרי , יכול להיות שהיו חילוקי דעות מהי ההתנהגות המוסרית. בצורה מוסרית, לפעול בדרך ארץ

 !סיסו הוא טובהאדם בב. לפחות, בעיניהם

 

 : בסיום הפעולה

, חיזוק השרירים, תרומה לבריאות: מסבירים לחניכים מעט על חשיבות הכושר הגופני, לקראת המתודה בפעולה הבאה

כל , לרגל המבצע. מספרים להם שבמשך השבוע הקבוצה מכריזה על מבצע לשיפור הכושר הגופני. סיפוק אנרגיות

כל ו', כשליש מהחניכים מקבלים את פתק א. ה שעליו לבצע עד הפעולה הבאהעם משימ) 4נספח (חניך יקבל פתק 

 .השאר מקבלים את הפתקים האחרים
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 נספחים 

 1 נספח

 

 

 



 

 

 
63

 2נספח 

 

 

 

  
 ...כללי המשחק

 
 

1.  íé÷ìçä úà íéôñåà íéëéðç éðùî øúåé àì

íéëéøãîäî. 
  
2.  øéáòäì íé÷ìçä úà íéôñåàù íéëéðçì øåñà

äöåá÷ì íé÷ìçä úà , ááåúñäì íéëéøö àìà

íéøçà íéëéðç éðù íúéà , úà úç÷ì íãé÷ôúù

äöåá÷ì íúåà øéáòäìå íéôñåàäî íé÷ìçä. 
 
3. øúåî ãáìá ãçà êéðçììæàôä úà áéëøäì  ,

úåîåöò íééðéòáå. 
 
4.  áéëøîä úà íéðååëî ãáìá íéëéðç éðùïëéä 

íé÷ìçä úà çéðäì.  
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 3 נספח

 

שובה ביקש ממך להעתיק את הת, שיושב לידך בכתה, משה, באמצע המבחן בחשבון
ההורים , ושאם הוא ייכשל גם במבחן הזה, אתה יודע שמשה לא למד למבחן. 3 לשאלה

  .שלו ייקחו לו את האופניים
 

  לא לגלות לו את התשובה/  ת התשובהלגלות לו א: פתרונות
  

אתמול היא . מאוד לא אוהבת שלוקחים לה דברים בלי רשות, יפית, אחותך
, אחרי הלימודים, היום. ות המיוחדות שלהאת המכתבי, רק לקצת זמן, השאילה לך

ופתאום שרה , שיחקתן בחדר. באה אלייך הביתה - חברה טובה מהכיתה - שרה
רק עד  - היא מתחננת אלייך שתשאילי לה אותן. ראתה את המכתביות של יפית

  ...יפית לא בבית. מחר בבוקר
 

כתביות לא לתת לשרה את המ/  לתת לשרה את המכתביות של יפית: פתרונות
  של יפית

  

אתה יודע שמאוד חשוב לסבתא שכשהיא . סבתא רבקה מגיעה היום לביקור
וכל ביקור חשוב , היא לא יכולה להגיע אליכם הרבה. מגיעה כל הנכדים יהיו בבית

שגיא סיפר לך שחברים מהקיבוץ ביקשו ממשפחתו , היום בבית הספר. לה מאוד
תמיד .  לבוא אליו לשחק עם הכלבוהציע לך, לשמור על הכלב שלהם ליום אחד

מחר הכלב חוזר . אבל אמא לא מרשה להביא אחד הביתה, חלמת שיהיה לך כלב
  .ולא תהיה עוד הזדמנות, לקיבוץ

 

  ללכת לשחק עם הכלב אצל שגיא/ תא לחזור הביתה בשביל סב: פתרונות
  

דול גילית על רצפת המטבח כתם ג, כשנכנסת. הגעת הביתה מבית הספר לפני כולם
,  טורניר כדורגל-היה יום מעייף בבית הספר. בבוקר, ככל הנראה, שנשפך, של מיץ

אבל . הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות עכשיו זה לנקות... מורה אחת צעקה עליך
  . אמא תצטער-מצד שני 

 

  לא לנקות את המיץ/ נקות את המיץ ל: פתרונות
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 4 נספח

 
 'פתק א

 
 

 :פתקים אחרים

 

 

עליך לרוץ במשך 
 .דקה כל יום

 

עליך לעשות חמש 
 .כפיפות בטן ביום

 

 

עליך לעשות חמש 
 .כפיפות בטן ביום

 

עליך לעשות חמש 
 .כפיפות בטן ביום

 

 

עליך לקפוץ על 
רגל אחת עשרים 

 .וחמש פעמים

 

עליך לקפוץ על 
רגל אחת עשרים 

 .וחמש פעמים

 

עליך לרוץ במשך 
 .דקה כל יום

 

 

עליך לרוץ במשך 
 . כל יוםדקה

 

עליך לעשות שלושים 
.וחמש עליות מדרגה

 

 

עליך לעשות שלושים 
.וחמש עליות מדרגה

 

 

עליך לעשות שלושים 
.וחמש עליות מדרגה

 

עליך לקפוץ על 
רגל אחת עשרים 

.וחמש פעמים

 

עליך לעשות שלושה 
 .גלגולים ביום

 

 

עליך לעשות שלושה 
 .גלגולים ביום

 

 

עליך לעשות שלושה 
 .גלגולים ביום

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

רך הקרוב את כוש
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני

 
עליך לשפר במשך השבוע 

הקרוב את כושרך 
 .הגופני
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 )'ב( קדמה לתורה דרך ארץ

הפעולה /  מטרת 

התורה נותנת לנו כללים שמסייעים לנו לשמור על דרך : הצגת תפקיד התורה בשמירה על דרך ארץ ובקידומה

 .גם כאשר המוסר הטבעי שלנו נפגע או נשחק, ארץ נכונה

 

n הפעולה מבנה 
 

 .ותנו להמשיך לנהוג על פי המוסר הטבעי שלנו גם כשלא מתחשק לנוהתורה דוחפת א. 1

 .אנחנו מגיעים למצב מורכב מהרגילמכוונת את המוסר הטבעי שלנו כשו ,התורה משמשת כמצפן למצפון. 2

 .ומכוונת אותנו כיצד לתקן אותה, התורה עוזרת לנו להגדיר התנהגות שאינה דרך ארץ. 3

 סיכום. 4

 

 
 

E הפעולה  מהלך 

 .התורה דוחפת אותנו להמשיך לנהוג על פי המוסר הטבעי שלנו גם כשלא מתחשק לנו. 1

 ).4 נספח, "דרך ארץ: "ולה הראשונההפע(מזכירים לחניכים את הפתקים שהם קיבלו בסוף הפעולה הקודמת 

שהם מבקשים מחניכים אחדים לספר מה הייתה המשימה . שואלים את החניכים האם הם התמידו בביצוע המשימה

לא הבנתי מה אני אמור "יעלו טענות כמו , חניכים שקיבלו את הפתק הראשון. ומדוע הם ביצעו או לא ביצעו אותה, קיבלו

 !".זה כבר שיפור - מספיק שהלכתי לבית הספר ברגל! ביצעתי"או ..." לעשות

 

אם כולם באמת הבינו את אך גם . לשפר את כושרם הגופני: מדברים עם החניכים על כך שלכולם הייתה אותה מטרה

היה קל יותר גם , )לשפר את הכושר הגופני(כאשר היא נשארה בגדר רעיון כללי , חשיבות המשימה ורצו לבצע אותה

היא , אבל כאשר המטרה הוגדרה בדברים מעשיים מדויקים... להתעלם כשבא להם, לחפף - לבצע אותה בצורה כללית

 .תר לביצועולכן גם הגיונית יו, הייתה ברורה יותר

יכול להיות שנרצה לבצע אבל יהיה לנו קשה יותר , כשאנחנו יודעים מה עלינו לעשות אבל רק באופן כללי: מסקנה

 .מאשר אם היו אומרים לנו איך בדיוק עלינו לבצע אותה, להתמיד

 

 .ילאנחנו מגיעים למצב מורכב מהרגהתורה משמשת כמצפן למצפון שמכוונת את המוסר הטבעי שלנו כש. 2

 .תחרות בין שתי הקבוצות): 1נספח (ומשחקים משחק מסלול , מחלקים את הקבוצה לשניים

אם החניכים שואלים מהן הוראות ". לנצח: "ומגדירים את המטרה, חיילים וקובייה, נותנים לחניכים את לוח המשחק

: לשחק על פי הנורמות המקובלותהחניכים יתחילו , מן הסתם"). תתחילו לשחק, לא יודע("מסרבים לענות להם , המשחק

שם הם יעצרו וישאלו מה , הם ימשיכו כך עד שיגיעו לסמל הראשון. 'מתקדמת וכו, כל קבוצה זורקת את הקובייה בתורה

ממשיכים לשחק עד שהחניכים מתחילים . החניכים יצטרכו להחליט בעצמם. מסרבים לענות להם, שוב. עליהם לעשות

 .שיו יש הוראותמעכ: ואז מודיעים, להתייאש

 :הוראות המשחק

המפסידה , הקבוצה המנצחת במשימה מתקדמת שלושה צעדים. החניכים מקבלים משימה, כאשר מגיעים לסמל בלוח

 .נשארת במקום



 

 

 
67

 :המשימות

 .כל קבוצה צריכה להשיג כמה שיותר חתימות מלובשי חולצת תנועה: חולצת תנועה

 .וחזרה בין הרגליים,  כמה שיותר מהר כדור בטור מעל לראשועליה להעביר, כל קבוצה מסתדרת בטור: כדור

 .תופסת: ספירלה

 

, החניכים השתמשו בידע הבסיסי, כשלא ניתנו הוראות למשחק, בהתחלה: דנים עליו עם החניכים, לאחר המשחק

. תקדמיםומ -  בחיילים, משתמשים בקובייה, המטרה היא להגיע ראשונים לסוף: הטבעי שיש להם לגבי משחקי מסלול

 .היה קשה להתקדם, בלי הוראות מדויקות מהמדריך). הסמלים(הבעיות התעוררו כשהגענו למצב לא מוכר 

 

 .ומכוונת אותנו כיצד לתקן אותה, התורה עוזרת לנו להגדיר התנהגות שאינה דרך ארץ. 3

שכחו לתת לכם חוברת : תאבל יש בעיה אח, המיקרוגל יפה וטוב. מספרים לחניכים על המיקרוגל החדש שקניתם לבית

, )2' נספח מס(מראים להם ציור של המיקרוגל . מבקשים מהחניכים לעזור לכם להבין איך משתמשים במיקרוגל. הוראות

אבל יסתבכו במה שמעבר לכך , הם בטח ימצאו בקלות את כפתור ההפעלה ועוד קצת. ומבקשים מהם לנסות להסביר

 ").?ואיך מגביהים את הטמפרטורה? ך את הזמןאיך אני מארי, אבל רגע: "לשאול אותם(

או , אבל יש גם הרבה שאנחנו לא, יש כמה כללים בסיסיים שאנחנו יכולים להבין לבד. חסר ספר הוראות: מסקנה

 .צריך ספר הוראות, אם רוצים לדעת איך להפעיל את המכשיר בצורה נכונה ובטוחה. שאנחנו רק יכולים לנחש

 

 סיכום. 4

מצבים , אך ראינו גם שלפעמים יש חילוקי דעות. ת דיברנו על דרך ארץ ועל הטבעיות שלה אצל האדםבפעולה הקודמ

 .שבהם אנחנו לא בטוחים מה תהיה ההתנהגות המוסרית והמתאימה

: הוא נתן לנו כלי, ואף להעלות אותו, אולם כדי לעזור לנו לשמור על הטוב הזה. ה אכן ברא אותנו טובים בטבענו"הקב

 .התורה

 ?איך יכולה התורה לעזור לנו לשמור על הנטייה הטבעית שלנו: שואלים את החניכים

 :ונותנים דוגמאות למצוות מתאימות, עוברים איתם על המתודות מהפעולה

 .התורה דוחפת אותנו להמשיך לנהוג על פי המוסר הטבעי שלנו גם כשלא מתחשק לנו. 1

אם נותנים לנו הוראות , )גם אם היא חשובה לנו(התמיד ולבצע משימה ראינו שיותר קל לנו ל: משימות הכושר הגופני

שפר "לעומת , מאוד פשוט לבדוק אם ביצענו את המשימה או לא - "לעשות חמש כפיפות בטן ביום("מדויקות ומדידות 

 ).ואי אפשר לבדוק אם אכן ביצענו אותה, שהיא הוראה כללית ולא ברורה, "את כושרך הגופני

או שראינו כבר , אבל לפעמים לא בא לנו. נרחם עליו וניתן לו כסף, כשאנחנו רואים אדם עני, באופן טבעי. צדקה: מצוות

בין , )מעשר(צריך לתת לכל הפחות כמות מסוימת של צדקה בכל חודש : ההלכה מגדירה... הרבה עניים והרגש נשחק

 .ם את מצוות הצדקהכך קל יותר לוודא שאנחנו באמת מקיימי. ובין אם לא, אם מתחשק לי

 

 .מכוונת את המוסר הטבעי שלנו כאשר אנחנו מגיעים למצב מורכב מהרגילו , התורה משמשת כמצפן למצפון.2

אולם כאשר אנחנו . אנחנו בדרך כלל יודעים להסתדר לבד, יומיומיים, ראינו במשחק שבמצבים בסיסיים: משחק המסלול

 .שהו שיגיד לנו מה לעשותצריך מי, מגיעים למצב מורכב יותר ולא מוכר

מי מאתנו נותן : המצוות האלו נראות לנו לא רלוונטיות לגבינו... איסור הלנת שכר, הלוואה ללא ריבית, יובל: מצוות

ולא רק את הנקודות , שהתורה מכסה בכוונה את כל שטחי החיים, אלא? משכורת לפועלים שלו או משחרר עבדים

. נמצא מצווה שמכוונת אותנו כיצד לנהוג -  מורכב ככל שיהיה, ב שנגיע אליובכל מצ, כך. הנוגעות לאדם הממוצע

, התורה מפנה אותנו להיעזר ברב או בתלמיד חכם, או כשאיננו מבינים את ההלכה הכתובה, במקרים מורכבים יותר

 .ויכול לכוון אותנו איך לנהוג, שלמד את התורה לעומק

 



 

 

 
68

 

 .ומכוונת אותנו כיצד לתקן אותה, נה דרך ארץ התורה עוזרת לנו להגדיר התנהגות שאי.3

, אולם יש במיקרוגל מצבים שונים. ראינו שאנחנו יודעים להשתמש במיקרוגל באופן סביר ברוב המצבים: המיקרוגל

 .במצבים הללו נדע להשתמש רק בעזרת ספר הוראות. המאפשרים שימוש נכון ומתאים יותר לסוגי המזון השונים

אבל יש פרטים מסוימים שאנחנו , אנחנו יודעים באופן טבעי שלדבר לשון הרע זה לא טוב. הרעהלכות לשון : מצוות

, וגם מכוונות אותנו איך לדבר בצורה נקייה, הלכות לשון הרע עוזרות לנו להגדיר אותם. שוכחים או שאיננו מודעים אליהם

 .ולא רק איך להימנע מדיבורים מיותרים או מזיקים
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 נספחים 

 1נספח 
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 2נספח 

 

 

 



 

 

 
71

  

 )'ג( קדמה לתורה דרך ארץ

 

הפעולה /  מטרת 

 .קיום התורה אינו אמיתי בלי הבסיס של דרך ארץ: דיון על היחס שבין דרך ארץ לתורה

 
 

n הפעולה  מבנה 

 סקירת המערך. 1

 .בבסיס של דרך ארץעל מנת לקיים את התורה והמצוות יש צורך . 2

 .התורה מציבה לנו דרישות בכל תחומי החיים. 3

 סיכום. 4

 
 

E הפעולה  מהלך 

 סקירת המערך. 1

 .'טבעיותו אצל האדם וכו, משמעותו -  "דרך ארץ"בפעולות הקודמות דיברנו על המושג 

היום ). יז, אבות ג" (רץאין דרך א, אם אין תורה" - לפתח ולשמר את דרך הארץ,  שהתורה עוזרת לקדםכךדיברנו על 

דרך ארץ היא , כלומר". דרך ארץ קדמה לתורה: "ואף יותר מזה, "אין תורה, אם אין דרך ארץ: "נציג את הצד השני

 .הבסיס לתורה

"ø øîà 'ïîçð øá ìàòîùé :äøåúä úà õøà êøã äîã÷ úåøåã äùéùå íéøùò "  

)äáø ùøãî,àø÷éå (  

ח לבריאת "תמ'התורה ניתנה בשנת ב(היה קיים עשרים ושישה דורות כבר ה נתן לנו את התורה לאחר שהעולם "הקב

כלומר , ההתנהגות המוסרית בעולם נבעה מדרך ארץ,  השנים שקדמו למתן תורה2488במשך , כלומר). העולם

 .מהנטייה הטבעית של האדם לטוב

 ?לא נתן את התורה מיד עם בריאת העולםו ,ה כל כך הרבה זמן"הקבחיכה מדוע  

 

 . על מנת לקיים את התורה והמצוות יש צורך בבסיס של דרך ארץ.2

, המשימות מובילות לדיון ולהבנה שעל מנת לבצע משימה על הצד הטוב ביותר. על החניכים שתי משימות לביצועמטילים 

 . )לדרך ארץ: אנו נזקקים לבסיס, על מנת לקיים את התורה בצורה אמיתית(דרושים ידע והבנה מוקדמים בתחום 

 

נותנים להם דפי .  עזרת המדריךבלי, על החניכים לבצע את המשימות בעצמם. אפשר לחלק את החניכים לקבוצות

 .ולא עונים על שאלות נוספות, הוראות

לא מספרים לחניכים מהו התוצר שיקבלו אם ימלאו אחר ). 1נספח (נותנים לחניכים דף הוראות להכנת כוס תה 

הם יטענו שהם אינם מסוגלים , כאשר הם יקראו אותן, ולכן, מושגים שאינם מוכרים לחניכיםההוראות כתובות ב. ההוראות

 .מובנים להםאינם המושגים  לבצע את המשימה כי

גם במשימה זו לא . ואת החומרים הדרושים להכנתם, )2נספח (נותנים לחניכים דף הוראות להכנת כדורי שוקולד 

 .ולכן הם יוכלו למלא אותן בקלות, ההוראות מובאות מתחום שמוכר להם, כאןאולם . מספרים להם מהו התוצר שיקבלו
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הכנת , הכנת כוס תה: לכאורה, שתי המשימות פשוטות. דנים עם החניכים על ההבדל ביניהן, לאחר ביצוע המשימות

להכנת התה ההוראות .  ההבדל בדרגת הקושי בביצוע המשימות נגרם כתוצאה מניסוח ההוראותאולם, כדורי שוקולד

ואילו ההוראות להכנת כדורי השוקולד נכתבו במושגים המוכרים , תחום שאינו מוכר לחניכים -  נכתבו במושגים כימיים

גם אם ניתנות לנו הוראות מדויקות וברורות כיצד , כאשר אנו נדרשים לבצע משימה, כלומר. לכולם מהמטבח בבית

 .על מנת להבין את ההוראות) בכימיה ובבישול, במקרה הזה(יש צורך בידע מוקדם  - לבצע אותה

הוא נתן לנו . לקדש את שמו בעולם, ה דורש מאתנו להיות אנשים טובים"הקב: משווים זאת ליחס שבין תורה לדרך ארץ

על מנת למלא , לידע מוקדם, אולם אנו זקוקים לבסיס. התורה: ספר הכולל בתוכו הוראות מדויקות כיצד לעשות זאת

אך על מנת למלא את הציווי , אנו מצווים בתורה לכבד את הורינו. וזוהי דרך ארץ, התורה בשלמותאחר הוראות 

מתוך הדרך ארץ הטבעית לנו אנו מבינים כי כיבוד הורים משמעו לשמור על השקט : אנו נזקקים לדרך ארץ, בשלמות

 .מהלהציע עזרה כשהם צריכים וכדו, כשהם נחים

 

 .בכל תחומי החייםהתורה מציבה לנו דרישות . 3

, על מנת להגיע להבנה שהתורה מציבה לנו דרישות בכל תחומי החיים, בשלב זה נשווה בין התורה לבין חכמות אחרות

 .ולא רק בקיום מצוות בסיסי

 

, יכולת הופעה, קול ערב(מבקשים מהחניכים להגדיר מאפיינים של זמר טוב ). 3נספח " (זמר: "מניחים על הרצפה כרזה

 .ומניחים את השלטים מתחת לכותרת, כותבים כל מאפיין על שלט). כריזמה

 .)אם זה קרוב יותר לחניכים, למשל, אפשר להחליף את הזמר בכדורגלן(

 

 :שואלים את החניכים

 .בכל פעם שאמא מבקשת ממני לטייל איתו אני מתעצבן ומסרב. יש לנו כלב בבית

 ?האם אני עדיין יכול להיות זמר טוב 

, כשרות, שבת(מבקשים מהחניכים להגדיר מאפיינים של יהודי טוב ). 4נספח " (יהודי: "הרצפה כרזה נוספתמניחים על 

 .ומניחים את השלטים מתחת לכותרת, כותבים כל מאפיין על שלט). 'וכו', אמונה בה, חסד

 :מציגים שוב את השאלה

 . ומסרבתעצבןבכל פעם שאמא מבקשת ממני לטייל איתו אני מ. יש לנו כלב בבית

 ?האם אני עדיין יכול להיות יהודי טוב 

 :דיון מקיימים עם החניכים

 ?מה ההבדל בין הדרישות מזמר טוב לבין הדרישות מיהודי טוב 

הוא יכול להתנהג איך שמתחשק . כל תחום אחר אינו לא קשור לזה, הדרישות מזמר הן ספציפיות לתחום השירה בחייו

חוסר הנכונות שלו לטייל עם הכלב בבית . הוא יישאר זמר טוב - נאים מסויימים מאודוכל עוד הוא שומר על רשימת ת, לו

מבחינה , אפשר. ה מיהודי כוללות בתוכן את כל תחומי החיים"דרישות הקב, לעומת זאת. אינו משפיע על יכולותיו כזמר

קשה לומר על אדם (ם ואמיתי שאינו של, אך זהו קיום מצומצם מאוד.  דרך ארץבלילקיים את ההלכה הכתובה , טכנית

 ...).שהוא יהודי טוב, שומר שבת שלא מתייחס בכבוד לסובבים אותו

 

 : מקריאים לחניכים את הפסוק

"ä ä Èîe á Éåh ä Çî í Èã Èà Èê Àì ãé Äb Ää 'Èê Àn Äî L Åø Éåc ,Èêé Æä Éì Áà í Äò ú Æë Æì ÇòÅð Àö Çä Àå ã Æñ Æç ú ÇáÂä ÇàÀå è Èt ÀL Äî ú ÉåNÂò í Äà é Äk"  

)å äëéî ,ç(  

 .מתוך צניעות' אהבת חסד ועבודת ה, )צדק( עשיית משפט :ה מהאדם"בפסוק זה מוצגות מספר דרישות של הקב

, מעשר, צדקה(מבקשים מהחניכים לתת דוגמאות למצוות מתחום החסד ). 5נספח " (חסד: "מניחים על הרצפה כרזה

 ).'וכו, גרים ויתומים, תמיכה באלמנות
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 .בין מצוות חסד לבין אהבת חסדשואלים את החניכים מה ההבדל 

לא רק . הוא דורש מאתנו לזכור שיש מאחוריהם רוח. ה לא רוצה שנקיים רק את הכללים הטכניים של עשיית חסד"הקב

כאשר , כאשר אוהבים חסד. אלא לאהוב את החסד... לפנות מקום לזקנה באוטובוס, לתת צדקה: לקיים את החסד

 .קיום התורה שלנו יהיה רחב ואמיתי הרבה יותר -  ללים אלא עולם ערכים מוסריהחסד אינו מהווה בעבורנו רשימת כ

, אלא מטבענו, עשיית חסד לא כי כך נאמר לנו לעשות. התנהגות טבעית מוסרית. אהבת החסד, בעצם, דרך ארץ היא

 .כי אנחנו שואפים לטוב

 

 סיכום. 4

 .אך יש צורך בתורה שתפתח ותשמר אותה, אדםבפעולות הקודמות דיברנו על כך שדרך ארץ היא אמנם טבעית ל

אין זה משנה אם , לא נוכל לטעון שמכיוון שמטבענו אנחנו שואפים לטוב - המצוות לפרטיהן הוא חשוב מאוד קיום, ואכן

וזו חובתנו לקיים , ה נתן לעם ישראל את התורה"הקב. נקיים את המצוות בדיוק כפי שהן כתובות או שנשנה אותן קצת

ה נתן לעם ישראל "לפני שהקב. דרך ארץ קדמה לתורה: אולם חשוב לזכור גם את הצד השני. תבה וכלשונהאותה ככ

 .דרך ארץ, נטייה טבעית לטוב: הוא נתן לאדם משהו אחר, את התורה

נעשה  -  מה שלא כתוב,  נקיים-  מה שכתוב:  את המצוות בראש קטןלקיים. לכללים היבשים" להיתפס"קל יותר , לעתים

 ".חסד"ולא רק , "אהבת חסד: "ה דורש מאתנו יותר מזה"אבל הקב,  שמתחשק לנואיך

דרך ארץ  -  אלא מבחינת הסדר הכרונולוגי, דרך ארץ קדמה לתורה לא מבחינת החשיבות או מבחינת סדר העדיפויות

 .בלעדיה התורה לא אמיתית, היא הבסיס לתורה

 

. מעמידים ארבעה חניכים בארבעה קודקודים של ריבוע: ור חידהנותנים לחניכים לפת, כדי להבהיר את הנקודה הזאת

החניך . ארבעת החניכים בקודקודי הריבוע הם ארבעה עמודים. מחוץ לריבוע, מעמידים חניך נוסף ליד אחד הקודקודים

 ).6נספח (שהרצועה שלו היא באורך מספיק להקפת ארבעת העמודים פעם אחת , החמישי הוא כלב

אסור להוריד (? איך יעשה זאת. הכלב צריך להקיף את ארבעת העמודים פעמיים,  את האוכל שלוכדי לקבל: החידה

 ).לא לחתוך דרך הריבוע, והוא צריך להקיף את ארבעת העמודים מבחוץ, את הרצועה

 .ובפעם השנייה לחזור לעמדתו המקורית, הכלב יכול להקיף את העמודים פעם אחת: הפתרון

 

ואפשר לבוא בגישה . אורך הרצועה אינו מאפשר שתי הקפות:  ולהחליט שאין לה פתרון,אפשר לשמוע את החידה

, אפשר להסתכל על המצוות. כך גם בקיום התורה. ולהבין שהפתרון צריך להיות קצת יותר יצירתי, בראש גדול, אחרת

,  לחשוב בראש גדולאו שאפשר! אני לא מחויב להשקיע מעבר למה שכתוב! זה מה שכתוב אז זה מה שאעשה: ולומר

ולכן אקיים אותן בצורה התואמת את הדרך ארץ הטבעית שלי , ולהבין שקיום המצוות צריך להתבסס על דרך ארץ

מתוך כבוד  -  אלא לקיים אותה ככתבה וכלשונה, כמובן שלא לשנות את כללי ההלכה לפי מה שנראה לי יותר נכון(

 ).לזולת ואהבת הבריות

 

במשך מלכותו הוא הנהיג את העם במלחמות רבות . דוד היה המלך השני של עם ישראל: אפשר לספר על דוד המלך

ה "אבל הקב. את בית המקדש - 'והוא שאף להקים את היכל ה, ולתורה' כל מעשיו נבעו מאהבה גדולה לה. נגד אויביו

 :אסר עליו להגשים את שאיפתו

"ÈL íé Äa Çø íé Äî Èc é Äk é Äî ÀL Äì úÄé Çá äÆð Àá Äú à ÉìéÈð Èô Àì ä Èö Àø Çà Èz Àë Çô") à íéîéä éøáã ,áë ,ç(  

דוד ! על מנת להגן על עם ישראל, אף על פי שהן היו לשם שמים, דוד לא יבנה את בית המקדש בגלל המלחמות שהנהיג

 .את בית המקדש הוא אינו יכול לבנות, ולכן. אך המלחמה סותרת את הדרך ארץ', אמנם קיים את רצון ה

 

כל , מחלקים לחניכים דפים ועפרונות ומבקשים מהם לכתוב, ת הרעיונות מהמערך לפסים מעשייםעל מנת להעלות א

איך נוכל  :אפשר גם לערוך דיון קבוצתי". דרך ארץ קדמה לתורה"איך הוא יכול להגשים בחייו את הרעיון ש, אחד לעצמו

 .לקיים את העקרון הזה במסגרת הקבוצה או הסניף
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 :כדאי לתת דוגמאות

או , וקיימתי את המצווה - ולחזור הביתה, אני יכול לקפוץ אליו לרבע שעה, כשהחבר שלי חולה: ר חוליםביקו 

 .'וכו, למסור דרישת שלום מהחברים, ולהשלים לו את מה שלמדנו בכיתה, שאני יכול להביא איתי כיבוד

. א יודע למי זה שייךאני יכול לשאול את השכן אם הו, אם מצאתי מטרייה ברחוב ליד הבית: השבת אבידה 

או שאני , ובזה קיימתי את המצוה, אני יכול לשמור אותה אצלי עד שיבקשו אותה ממני - אם הוא לא יודע

 .ואולי אפילו לפרסם הודעה בעלון השכונתי, לשאול את כל החברים, יכול לתלות שלטים בכל הרחוב

, וכך לא להשתתף בעבירה, או להתעלםאני יכול לשתוק , אם החברים שלי מדברים לשון הרע: לשון הרע 

שמירת הלשון אולי לדבר איתם על חשיבות , לנסות לשנות נושא, או שאני יכול להעיר להם בעדינות

צריך חכמה . כמובן שלא להעיר בצורה פוגעת או באופן שיגרום להם לכעוס עלי (וכדומה, בהזדמנות אחרת

 !).ועדינות
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 נספחים 

 1 נספח

 

 
 2 נספח

 

 :הוראות הכנה
 

  

 .קערה גדולהתוך סקוויטים ליב גרם 200פוררו . 1
 . כפות קקאו5-ו,  כפות סוכר10הוסיפו . 2
 . לתוך הקערהוהכניסו,  לקוביות קטנות גרם מרגרינה100חתכו . 3
 . מעט את המרגרינה עם החומרים בקערהלושו .44
 ,מצית ונילכפית תחלב ו כפות 7 הוסיפו לתערובת .5
 . עד לקבלת בצק רךלושו .66
 .צרו מהבצק כדורים קטנים .77

 !בתיאבון

 :הוראות הכנה
 

  

 ,ידי התרכבות חמצן עם חומר פחממני-עלH2O 2ל של חומר " מ250-מלאו מיכל בכ1. 1
 ). צלזיוס°10100ºc0 -כ(לנקודת הרתיחה שלו  H2O-הביאו את ה. 22

 .וז או פרוקטוזלקט,  גרם סוכרוז7-הוסיפו לחומר הרתוח כ3. 3

 .במשך מספר דקות ,טבלו בחומר עלים מיובשים עטופים במשטח סיבי לבן4 .4
 .היביסקוס ועוד, הל, ניתן לקחת עלים מצמח הרויבוש5 .5

 !שתו בהנאה
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 3נספח 
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 4נספח 
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 5נספח 

 

 

 



 

 

 
79

 6נספח 

 

 

הכלב צריך , כדי לקבל את האוכל שלו
להקיף את ארבעת העמודים 

אסור (? איך יעשה זאת. פעמיים
והוא צריך , ועהלהוריד את הרצ

, להקיף את ארבעת העמודים מבחוץ
  ).לא לחתוך דרך הריבוע
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ל אומרים כי אילו לא "חז

ניתנה תורה היינו למדים 

. דרך ארץ מן החיות

כשאנו מסתכלים , ובאמת

אנו רואים כי יש , החוצה

. סדר בהתנהגות הטבעית

אך האם זהו אותו סדר 

האם דרך הארץ ? שלנו

איך ? שלנו היא רק טבעית

ומהו , היא קשורה  לתורה

הקשר בין ההתנהגות 

היומיומית שלנו לבין רצון 

בעצם כל הדברים . 'ה

אבל אנחנו , האלו קשורים

צריכים להעמיק אל תוך 

עצמנו כדי לגלות את 

 . ההקשרים האלו

 

תורה

עם

דרך

 ארץ
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 )'א(תורה עם דרך ארץ 

 

הפעולה /  מטרת 

 .אדם  שיש לכליא דבר בסיסיהחניכים ירגישו כי דרך ארץ ה

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 .דרך ארץ טבועה באדם .1

 ? דרך ארץימה .2

 .ברה והאדם כפרט שלמים כאשר יש דרך ארץהעולם כח .3

 הרצון שלנו לנהוג בדרך ארץ .4

 
 

E הפעולה  מהלך 

 .דרך ארץ טבועה באדם. 1

 או אפשרויות לתגובהונותנים שלוש ) 1נספח (לחניכים דילמות מציגים .  פתקים בצבעים שוניםשלושהכל חניך מקבל 

 ).צבע מייצג תשובה אחרתכל (כל חניך ירים פתק מה הוא היה עושה . צורת התנהגותל

 

אנחנו לא מסתפקים  .מעתיקים במבחן או משקרים,  גונביםינםהדילמות נשאל את החניכים מדוע הם אהצגת לאחר 

. אדם מעצם ברייתו הוא מוסריה. אלא רוצים להגיע לכך שבכל אדם טבוע מוסר, ומהוכד" ככה כתוב בתורה"בתשובה 

לא , כלומר" ?לגנובהייתם מסוגלים ? הייתם מסוגלים לרצוח, יתה תורהיהאם לא  ":את החניכים שאלות כמושואלים  ,לכן

 .קיים בנו מוסר טבעי, עוד לפני הרובד של התורה. בצורה מוסרית, רק התורה היא זו שגורמת לנו להתנהג בדרך ארץ

 

 ? דרך ארץימה. 2

) חתול, חמור, צפרדע,  כלב:מהלדוג (שם של חיהכתוב חניכים מקבלים כתר שעליו ארבעה .  חניכיםבוחרים חמישה

 .'בן אדם 'כתוב הביטויוהחניך החמישי מקבל כתר שעליו 

 פתקים או כל דבר אחר לחניך שמייצג ,החניכים יחלקו סוכריות טופי. המביעות דרך ארץ לחניכים כל מיני תכונותנציג 

 .ל פיהושאנו מצפים ממנו לנהוג ע, ימת בויאת מי שהתכונה הזו ק

 : תהתכונו

 עזרה לזולת 

 שמחה בחלקך 

 יושר 

 כבוד 

 כיבוד הורים 

 איכפתיות 
 

לעומת החיות שמהן ,  תכונות מסוימות ובסיסיות הקיימות בובגלל -  נראה שאנחנו מצפים מהאדם שינהג בדרך ארץ

 . תכונות אלועל פיאנחנו לא מצפים שינהגו 

אך כל התכונות יחד , מחיה לנהוג לפיה" פהמצ"צריך להדגיש שיכול להיות שיש תכונה אחת או שתיים שהייתי 

 שבגללו ניתן לצפות ,משהו ששונה משאר בעלי החיים יש בנו, כלומר . מצופות רק מבני אדם-כהתנהגות מוסרית 

 . הזה קוראים דרך ארץ"משהו"ל. מאיתנו להתנהג בצורה מסוימת

 ?מהי דרך ארץ

האכפתיות החברתית , הדאגה לזולת, המוסריות.  בן אנושדרך ארץ היא ההתנהגות הבסיסית והאנושית ביותר של כל"

 )פרינץ. ב (." הם הבסיס לדרך ארץ שקדמה לתורה-  והכבוד שבין אדם לזולתו
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 .העולם כחברה והאדם כפרט שלמים כאשר יש דרך ארץ. 3

גיבור הסיפור בכל פעם ש). 2נספח (לחניכים סיפור ומספרים   הפוכות פעמיות כוסות חדחמישיםעל הרצפה כמניחים 

נסביר לחניכים שחוץ מזה . עד שכל הכוסות המפוזרות יתכווצו,  אחתחד פעמיתמתנהג שלא בדרך ארץ נדרוך על כוס 

 לוקח - רוצחשמי ,  יהיה חסר משהו לחבר שלו-  אם מישהו גונב(שההתנהגות שלא בדרך ארץ פוגעת בסביבה שלנו 

האדם הוא טוב  .ההתנהגות הזאת פוגעת גם בעצמנו, )' חבר שלו וכו מעליב- מתייחס לא יפהשמי , חיים של מישהו אחר

כל פעם שהוא מתנהג ב ו,)כוסות חד פעמיותכמו הרבה (בלי חטאים ועם נפש שלמה , לעולם טהור הוא בא ,מיסודו

 .בצורה לא טובה הוא הורס לעצמו משהו בפנים

 

 הרצון שלנו לנהוג בדרך ארץ. 4

לא ש אדם יכול להתנהג גם ,טכנית. ככה נבראנו וזה הטבע שלנו, נהג בדרך ארץדרכו של אדם היא להת :מסכמים

.  שימוש לא נכון בכוחות של האדם וזה מקלקל אותוו זה-  בטבע שלואין זה  אבל -  להעליב, לגנוב,  לקלל- בדרך ארץ

ש בו גם בתור קרש  אפשר להשתמ-  וכדומה לאכול סביבו, משתמשים בו כדי להניח עליו דבריםאשר   שולחן,מהלדוג

יישרט הוא ואם נחתוך עליו ירקות , מטרת השולחןאין זו  אבל ,אפשריהדבר טכנית מבחינה  .חיתוך ולחתוך עליו ירקות

 נועד -   מפתח;השולחן יתקלקל . כשנרצה להשתמש בו למטרתו האמיתית,אחר כךוימלא בחתכים ובחורים שיפריעו לנו 

, אבל זה יכול להרוס אותו, דבריםבעזרתו להשתמש בו גם בתור אולר ולחתוך אפשר . מנעוליםלפתוח או לנעול כדי 

כך גם . כיד הדמיון הטובה עליכם, כן הלאהו,  חולצה שמשתמשים בה כסמרטוט;לעקם אותוולסתום בו את החריצים 

לתת  ,לסלוח,  לכבד:צורת ההתנהגות הטבעית שלנו היא להתנהג בדרך ארץו ,נפש טובהבעלי  נבראנו - אנחנו

וזה , אבל זה לא אנחנו, להעליב חברים, לקלל, לצעוק, מנוגדת לכךאמנם אנחנו יכולים להתנהג בצורה . לאחרים

 .מקלקל את מה שאנחנו באמת
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 נספחים 

 

 1נספח 

 

 

 

 
 

 

  
 ??מה לעשות. יש מחר מבחן שלא למדתי אליו

 

à .øôñä úéáì úëìì àìå äìåç éîöò úà úåùòì.  

á .åá çéìöäìå ïçáîä úà éìù øáçî ÷éúòäì.  

â .åá ìùëàù äòéãéá ïçáîä úà úåùòì. 

 

  
 ??מה לעשות!  שקלים כדי להגיע הביתהרהעשאני צריך דחוף 

 

à .áì ìù äîåøú áåçøäî íéùðàî ù÷íéì÷ù äøùò.  

á .áåçøäî ùéàî áåðâì .  

â .éò ïöá÷ ùé åéìà áåø÷ù áåçøá øååíéì÷ù äøùò ìù òáèî çðåî.úåà úç÷ì å 

éëøãá êéùîäìå!  

 

  
 .העפתי אבן תוך כדי משחק ובטעות היא שברה את חלון הכיתה

 ??מה לעשות. מה בטעות את חבר שלי ורוצה להעניש אותוהמורה מאשי
 

à. ïáàä úà éú÷øæ éðàù ãéâäìå äøåîì úëìì.  

á .íåìë úåùòì àì ,ùðåòá úàùì éìù øáçì úúì.  

â .äúéëä ìë úà ùáâì ,ùðòéú äúéëä ìëù! 
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 2נספח 

 

 
 

כמה התארגנתי תוך  ...הבוקר קמתי מאוחר ולא היה לי זמן
טובוס הפכתי בטעות את כשרצתי לאו. דקות ורצתי לאוטובוס

 כי ,ךפת את מה שנשלא התעכבתי כדי לפנו. פח האשפה
הגעתי לבית הספר . ממילא יבוא היום מישהו מהעירייה לנקות

מהרגע .. .המורה כבר היתה בכיתה. כמה דקות אחרי הצלצול
 שלב כבר היה שהובאיז. אני כולל ,שהגעתי ועד סוף השיעור כולם דיברו

סוף סוף היה .  יוזמה וזרקתי על המורה כדור מניירממש משעמם אז תפסתי
 לא ? מי עשה את זה:המורה הסתובבה אלינו בכעס ושאלה! אקשן בכיתה

 ?ענש על זה שקצת הפגתי לכולנו את השעמוםאילמה שאני ! עניתי
והשארנו לו הודעות מבהילות , ה'בהפסקה הראשונה שיגענו את אחד החבר

המורה קראה ספר בזמן הזה ו, מבחן באנגליתבשיעור השני היה  .בפלפון שלו
 .כך שהיה ממש קל להעתיק

הכל היה . יה ניצחהיהכיתה השנו ,בהפסקות הבאות שיחקנו כדורגל בחצר
היינו צריכים לא ! כדורים שמעבירים לו'לא תופס תאף פעם הוא ! בגלל גדי

ים הלכנו איתו מכות כמו שאנחנו עוש.. .לתת לו לשחק כמו שלא נתנו ליוסי
 !לו לשחקניתן פעם הבאה לא בלכל אחד שמעצבן אותנו והבטחנו לעצמנו ש

. לפני השיעור האחרון בהיסטוריה הייתי צריך מהר להעתיק את שיעורי הבית
הייתי ממש בר מזל כי המורה ביקשה בדיוק ממני להקריא את אחת 

 .התשובות
. וטובוסבסוף הלימודים כבר הייתי ממש עייף ולא היה לי כוח לחכות לא

אני אחזיר לו אותם מחר . ראיתי את האופניים של גד אז לקחתי לו אותם
 .ואני מקווה שהוא יסלח לי

כמעט הייתי צריך ללכת עם . עכשיו אני יושב ברוגע ואוכל ארוחת צהריים
 אבל אמרתי לו שהוא ילד מעצבן ואין לי כוח אליו וכך אני ,אחי הקטן לגינה

 .יכול לשבת עכשיו בשקט
 שקמתי קצת אף על פישבה לאחור אני חושב שהיום עבר די טוב במח

 ...מאוחר
 

*** 
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 )'ב(תורה עם דרך ארץ 

הפעולה /  מטרת 

 . אותוומקדמת החניכים יבינו שהתורה מכוונת את האדם

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 .חברה צריכים חוקים וכללים כדי לחיות חיים נורמליים ולהתקדםהאדם וה .1

 .וונים את חיינוהתורה היא הכללים שמכ .2

 ... לנוהלא נראאם לפעמים זה התורה מדויקת גם  .3

 . והנכונים לואת הכוחות העמוקים שבוהאדם מוציאה מוהיא , התורה קדמה לעולם .4

 
 

E הפעולה  מהלך 

 .חברה צריכים חוקים וכללים כדי לחיות חיים נורמליים ולהתקדםהאדם וה. 1

דעו מה לעשות עם הכדור ויהיו ימן הסתם החניכים לא י. ה שהם רוציםשיעשו בו מואומרים להם לחניכים כדור נותנים 

 .כל משחק אחר כדורגל או , קוף באמצע,להם לשחק חיי שרהאומרים  ואז ,אובדי עצות

טוב לנו כשיש לנו חוקים . עם החיים, אנו חייבים כללים שיגדירו לנו מה לעשות עם הכדורשלחניכים אנו מראים בכך 

 . איך לחיות את החיים-  ך לשחקשמגדירים לנו אי

 

 .התורה היא הכללים שמכוונים את חיינו. 2

 . על מכונות כביסה שהורסות בגדיםהמספר) 1נספח (נקריא לחניכים קטע מיומן 

 ? איך זה ששתי מכונות הכביסה הורסות לבחור הנחמד שלנו את הבגדים:את החניכיםשואלים 

 .הבגדים היו יוצאים כמו שצריך -  ואם רק היה קורא את דף ההוראות ,ביסהכמובן שבחורנו לא יודע להשתמש במכונת כ

יודעים איך איננו  כי ,עוזרזה לא  כאשר לא עובדים לפי הכללים בלא. מכונת הכביסה היא דבר טוב מאוד ויעיל ביותר

 .שהיא יכולה להועיל לנוהתועלת ממנה את איננו מפיקים  וכך ,להשתמש בה

רק על ידי התורה אנו יכולים לדעת כיצד לחיות את . התורה -  מכוונים נכון בלי דף ההוראותאינם  החיים והעולםגם כך 

 .חיינו

 ).2נספח (הרב קוק מדבר על כך  :להרחבה למדריך

 

 ...התורה מדויקת גם אם לפעמים זה לא נראה לנו. 3

 :כתובה מצווה אחרתאחד מהם  שעל כל ,שלושה שלטים צפהמניחים על הר

 ילהברית מ 

 שבת 

 מאכלות אסורים 

 ? מה הקשר בין המצוות:את החניכיםשואלים 

 .)3נספח (כי הן עוזרות לנו בחיינו הפרטיים ידוע על שלושת מצוות אלה שהקשר הוא 
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 .והיא מוציאה מהאדם את הכוחות העמוקים שבו והנכונים לו, התורה קדמה לעולם. 4

  לבנות מגדל מכוסות:ה לדוגמ, ונותנים לכל החניכים לבצע משימה,אחד חוץ מלחניך ,עוצמים לכל החניכים את העיניים

 .שאר החניכים בביצוע המשימההחניך עם העיניים הפקוחות אמור לכוון את . חד פעמיות

 

 :מסכמים

אלא כדי שנוכל לנהל ,  לא רק כדי שיהיה כיף במשחק,בתחילת הפעולה ראינו שכדי לחיות חיים נורמליים חייבים מסגרת

כל ! לצאת מהביתהיינו יוכלים  לא -  לא היו חוקי תנועה, דמיינו לעצמכם מה היה קורה אם לא היו רמזורים. רכת חייםמע

 .אנחנו חייבים חוקים שינחו אותנו איך נכון לפעול, לכן. לא היה אפשר לנסוע במכונית בכללוהזמן היו תאונות 

של מי ! אלה הם חוקים של אמת. םלפעול על פיהשעלינו לים  רשימת חוקים וכל,שהוא ברא את העולם, ה"קיבלנו מהקב

 ומי שברא את העולם הוא זה שנותן את הכללים שעל פיהם ,...)כמו מי שייצר את מכונת הכביסה(שברא את העולם 

 .חיים בעולם הזה

 !הכי טובות בשבילנוהן נכונות לנו ו ,כל מצוות התורה מדויקות לנו

רק מי שהיה עם עיניים ? קיימיםאינם  זה אומר שהם  האם-   כל מיני דבריםו לא ראם ה, היו עצומותכיםכשעיני החני

אבל יש , הבאת הדיוק שווה ולא תמיד אנחנו יכולים לראות את התכלית של המצ. וחות הצליח לראות ולכוון את הכלפק

כיצד מצליחים לראות איננו ים לפעמ .ברית מילה ומאכלות אסורים,  כמו שבת,מצוות שאפשר להבחין כמה הן טובות לנו

, לעומת זאת. הכלמסוגלים לראות ולהבין שאיננו  ,מקומנואת לדעת עלינו אבל אז , נכונה לנוהיא אכן ה מסוימת ומצו

 רואים רק חלק מהתמונה -  אנחנו מוגבלים . התורהל פיע את העולםברא ו, רואה ויודע הכלהוא  ו,ה הוא אינסופי"הקב

 ,לדעת שהתורה היא גדולהעלינו  - אבל גם אם אנחנו לא מבינים.  מבינים את מה שנכתב בהולכן לא תמיד, השלמה

 . אמיתית ונכונה
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 נספחים 

 
 קטע מיומן - 1נספח 

 
 

  2נספח 

  

äøåúä øåà àìì íééðçåø íééç úåéçì øùôàù íãà áåùçé ìà .àå øåà àìá úåéçì øùôà éàù íùëåøéå ,á àì

äúùîå ïåæî ,äøåúä úåéç àìá úåéçì øùôà éà äæî øúåéå øúåé ãåò . äøåúä ïî íé÷åçø íãà éðá åðà íéàåø íàå

íééçäå , ééç íééç íäù íúåà ìà åà äøåúä ìà íéøåù÷ íäù êøòä åúåà éôì ÷ø àéä íúåéðçåø úãéî úîàá

äøåú ,äøåú ééç úòôùäî äùåøé ìù øöåà äæéà íúîùð øúñá íäá ùéù åà , úåøåãá íäì åëæ íäéúåáàù

íéîãå÷ .ä ãåñá íéãîåòä íéîëç éãéîìúå 'äøåúä ììë íò íòä ìë ïéãë äøåú éæø íò íðéã , ìá÷ì íéçøëåî íä

ìò íééãåñéä íäééçäøåú éøúñ úòôù éãé .  

ìàøùé õøàá íà éë äéúåìåâñ úà ìòåôä ìà äàéöåî ìàøùé úñðë ïéàù íùë , àéöåî ìàøùéî íãà ïéà ïë

âñ úàìò íà éë úåéðçåøä åéúåìå äøåúä éãé ,úéãåäéä äîùðä úìåâñì äîéàúîä úéðçåøä õøàä àéäù .  

)éàøä"÷å÷ ä ,äøåúä úåøåà(  

 
 יומני היקר

 
מזל !!! כביסהיתברך אני שמח לבשר לך כי אישתי קנתה מכונת ' בשבח והודיה לה

לא רק , מכונת הכביסה. אתה לא יודע איזה סבל זה היה עד היום!!! טוב לנו
! היא גם צבעה לי את כל הבגדים בצבע ורוד, שעשתה רעש של טרקטור בבית

ומילא זה היה . הכנסתי חולצת שבת לבנה ויפה והיא יצאה ורודה ואפילו מכוערת
 שהייתי צריך לבקש מהשכן חולצה הייתה שבת! אבל היא גם התכווצה, נגמר בזה

 ...פשוט מצב ביש... כי נגמרו לי החולצות בכביסה
 .ה יש לנו כרגע מכונה חדשה שתציל אותנו ואת בגדינו"ב, אבל
החולצה עוד יותר מכווצת ! ברגע זה אני רואה כי המצב עוד יותר גרוע! לא, אוי

בות שנמצאות לבן הקטן אני אפילו לא יודע אם היא תעלה על הבו. לא, אוי. מתמיד
 !!וככה כל הבגדים! ירוק... ואיזה צבע יש לחולצה... שלי על המיטה

 !אני כבר ממש לא יודע מה לעשות
אני חושב שכל מכונות הכביסה שמייצרים בעולם לא טובות וצריך להמציא מכונות 

 .חדשות
 ...לא הגיוני שככה יצאו לי הבגדים לאחר כביסה אחת

 !אני כל כך מתוסכל
 די מיואש, שלך

 אני
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 תרומתן של המצוות לחיינו - 3נספח 

 

 :ברית מילה

 :מוהל- רופא, ר דניאל שינהר"ד

אנחנו , ל למש.יםמסוימ כים בריאותייםלמילה עצמה אנחנו יודעים מכל מיני מחקרים שנעשו שיש ער

 , כמובן, אנחנו יודעים.אלה שנימולים יש שכיחות נמוכה יותר של זיהומים בדרכי השתןאצל יודעים ש

אנחנו , קיימים אצל הנימוליםאינם , פימוזיס בלועזית, אבצסים, של דלקות בעורלה, כל הסיבוכים של העורלה עצמהש

היה פרסום של ארגון הבריאות לא מזמן  .במיוחד איידסו, מוליםמין בקרב אלה שני יודעים שיש פחות העברה של מחלות

אנחנו יודעים . גורפתהם המליצו לעשות בריתות בצורה , באפריקה כדי למגר את התפשטות מגיפת האיידסשהעולמי 

יש אלמנטים , כלומר. אפילו שאצל בנות הזוג של אלה שהם נימולים יש שכיחות נמוכה יותר של סרטן צוואר הרחם

 בערך שבעים וחמישה אחוז מהגברים , בארצות צפון אמריקה, לראיה.ריאותיים שיכולים להצדיק את ביצוע המילהב

 .באירופה הרבה פחותו, נימולים

 

 :מאכלות אסורים

אם ינק  וראיתי בקצת ספרי הניסיונות שחלב החזיר, מלבד שיש במותרים טובה ידועה בדרך הרפואות

 )לויקרא יאן "רמב (.וזה לאות שיש בכולן סגולות רעות מאוד,  מצורעהיונק ממנו יהיה אותו הנער

 

 :תפילות שבת

 ?איזה צורך ממלאת התפילה החילונית

יש מי . "אומר יגר, "לאנשים יש צורך גדול בתחושה קהילתית דווקא בתוך הניכור העירוני, קודם כל"

י שפשוט זקוק לאיזה מבט מסכם יש מי שבא לדבר עם יהודים אחרים ויש מ, שבא לדבר עם אלוהים

צורך , יש צורך רוחני עמוק, אבל מעבר לכך. על השבוע ויש לו רצון שהזמן לא יהיה הומוגני

, באופן אישי היה חשוב להתחיל לבנות את הקדושה מתוכנו. בתחושת התעלות שמעבר לבילוי ליל שבת מול הטלוויזיה

, מבחינתי. ום שבו לא צריך בהכרח להיות מחויבים לטקסט המסורתירציתי גם מק. לא כמשהו חיצוני שאנחנו נענים לו

איון עם ימתוך ר (.כאילו כלום לא קרה,  קשה להתחיל תפילה בניגוני קרליבך של קבלת שבת,בשבוע שבו יש פיגוע גדול

 )המספר על הצורך בתפילה גם לאדם חילוני, רני יגר
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ובתוכו , ה יצר את העולם כולו"הקב

על כל , בני האדם, יצר אותנו

הרגשות והמאפיינים , התכונות

 .הייחודיים שבנו

 

הוא נתן לנו , בתור יוצר העולם ויוצרנו

הוראות הפעלה כדי שנוכל לחיות את 

, חיינו בצורה הנכונה ביותר בעבורנו

וכדי שנוכל למצות את היכולות 

 . והם התורה והמצוות- בנו הטמונות

 

כשם שניתן להחזיק ביד מחשבון 

משוכלל אך להשתמש בו רק 

או להשתמש , לתרגילים פשוטים

במכונת כביסה לניקוי כלים ובכך 

להחמיץ את המטרה ואת הייחודיות 

כך אנו עלולים לחיות , של המכשיר

את חיינו מבלי למצות את הכוחות 

פשוט בגלל התעלמות , שבנו

 . תורתנו-" ת ההוראותחובר"מ

 

בגיל מצוות אנחנו נחשפים אל 

והיא , התורה באופן משמעותי יותר

הופכת להיות לחלק מרכזי יותר 

 . בחיינו

 

תורת

 חיים

  



 

 

 
96

 



 

 

 
97

  

 )'א(ים תורת חי

הפעולה/ מטרת    

 .החניכים יבינו כי החיים מתנהלים על פי סדרי עדיפויות

 . החניכים יחלקו את זמנם בצורה נכונה

 

nהפעולה מבנה    

 הכרת תחומי העניין של החניכים. 1

 הכרה בצורך בסדרי עדיפויות. 2

 הבנה כיצד עורכים סדרי עדיפויות. 3

 

Eהפעולה מהלך    

 :של החניכיםהכרת תחומי העניין . 1

מקציבים מספר דקות לחניכים אשר בהן כל חניך . וליד כל חפץ מניחים דף ועט, מפזרים על הרצפה חפצים שונים* 

 ). ריצה > נעל: הלדוגמ(ו יותר המתאים לו ירשום ליד כל חפץ שימוש אחד א
  

 :חפצים

 ספר 

 נעל 

 מפתח 

 כוס 

 מחשב 

 עט 

 כף 

 ציפית 

 חוט 

 כדור 

 שעון 

 שולחן 

 טלפון 

 ארנק 

  3MPגן נ 

 

 :תחומי שימוש אפשריים

 קריאה 

 לימוד 

 ספורט 

 כניסה לבית 

 נעילת חדר 

 שתייה 

 בישול 

 ציור 

 תפירה 

 קניות 

 ... ועוד 

 

על שאר החניכים . מבקשים מכל חניך להציג בפנטומימה תחום שבו הוא עוסק הרבה ותחום שבו היה מעוניין לעסוק* 

 .לנחש מהם תחומי העיסוק המוצגים

 

 :לק הראשון החמסכמים את

חלקם תופסים חלק גדול יותר , מסבירים לחניכים שחייו של האדם וסדר יומו מורכבים מעיסוקים ומתחומים רבים ושונים

 .וחשוב שהאדם יכיר בהם, מזמנו וחלקם פחות

 

 :הכרה בצורך בסדרי עדיפויות. 2

ים מהם לסדר את הכרטיסיות לפי סדר מבקש.  שעליהן רשומים סוגי עיסוק שונים)1נספח  (נותנים לחניכים כרטיסיות

 .מן העיסוק הכי פחות חשוב בעבורם והכי פחות הכרחי לקיומם ועד לעיסוק החשוב וההכרחי לקיומם ביותר, בשורה

 .תחביב אישי, אכילה, משחק, שינה, בישול, ספורט, טיולים, קניות, עבודה, לימודים, תפילה: העיסוקים
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ורושמים את תשובותיהם על , דברים שהם היו בוחרים לקחת לאי בודדשואלים את החניכים מהם שלושת ה 

 .בריסטול גדול

 

 : החלק השנימסכמים את

יש כאלה שחשובים לנו יותר ויש , מסבירים לחניכים שבין שלל העיסוקים שדיברנו עליהם בחלק הראשון של הפעולה

 . והקושי הוא גדול - להכריע ולבחור רק חלק מהםולעתים אין לנו אפשרות לעשות את כולם ואנו נדרשים , כאלה שפחות

 

 ?כיצד עורכים סדרי עדיפויות: הבנה. 3

, לימודים, תפילה, שינה, אוכל: יום שלנו-  שעליו כתובים בגדול עיסוקים מחיי היום)2נספח  (מחלקים לחניכים דף

מתוך  בעזרת הסוכריות כמה שעותכל חניך יסמן . מחלקים לחניכים עשרים וארבע סוכריות. חברים ומשפחה, תחביבים

הוא יניח על , אם החניך מקדיש שש שעות לשינה: הלדוגמ(עשרים וארבע השעות שיש לו ביממה הוא מקדיש לכל עיסוק 

 ).שש סוכריות" שינה"המילה 

כמה זמן מקדישים חניכי הקבוצה בממוצע : מבקשים מהחניכים לשתף בחלוקת הזמן שלהם ובוחנים יחד, עושים סבב

 .וכן הלאה? כמה זמן לתפילה? שינהל

 ? מדוע הוא אינו משנה אותה, אם לא? האם כל אחד מהם מרוצה מחלוקת הזמן שלו: דנים עם החניכים 

 

 :מספרים סיפור על הפרופסור ועל סדרי העדיפויות

  

 íòô ïîæåä íù ìòá ï÷æ äöøî

 øôñä úéáá äàöøä úàùì

 ìò úôøöá éøåáéö ìäðîì

àùåðä" : ïîæ ìåäéðìéòé" , êà

åúàöøäì ãáìá úçà äòù åì äúö÷åä.  

éáîåô éåñéð êåøòì øçá àåä.  

 àéöåä åéðéæàî ïéáì åðéá ãéøôäù ïçìåùì úçúî

 åúåà çéðäå óå÷ùå ìåãâ úéëåëæ ìëéî ï÷æä äöøîä

åéðôì úåðéãòá . ïçìåùì úçúî àéöåä êë øçà

íéðáà øñéøúë ,óåøâà ìãåâá úçà ìë , èàì ïçéðäå

úåðéãòáå , åæáåæ øçà ,ìëéîä êåúá .  

 óéñåäì ïúéð äéä àìå éøîâì ìëéîä àìîúä øùàë

úçà ïáà ãåò , ìà úåéèéàá åèáî ï÷æä äöøîä íéøä

ìàùå åéãéîìú" :àìî ìëéîä íàä?"  

åáéùä íìåë" :ïëà."  

óéñåäå úåéðù øôñî ï÷æä äöøîä ïéúîä :

"íðîåàä?..." ìä÷á øáò ùçø.  

 úçúî àéöåäå ï÷æä äöøîä óôåëúä áåù éìã ïçìåùì

úåðè÷ õöç éðáà àìî . ìòî õöçä úà êôù úåðãô÷á

ìëéîä úà äáø úåøéäæá øòéðå íéðáàì . õöçä éðáà

 úéúçúì åãøéù ãò úåìåãâä íéðáàä ïéá åððúñä

ìëéîä.  

ìàùå ìä÷ì åèáî úà íéøä áåù" :àìî ìëéîä íàä?"  

 åáéùä íìåë èòîë"ïëà" ..."àìù äàøðë" , äòîùð

ìä÷äî úããåá äáåùú.   

 åðçìåù úçúî àéöåäì éãë óôåëúäå ï÷æä äöøîä øæç

ìåçá àìî øéñ . êôù ïåæôéç ìë àììå äáø áì úîåùúá

ìëéîä êåú ìà ìåçä úà . ïéá ììçä úà àìéî ìåçä

õöçä ïéáå úåìåãâä íéðáàä . ï÷æä äöøîä øòéð áåù

ìëéîä úà , ãåò óéñåäå úåðìáñå úåðéãò øúéá óà

ô ìëì øãç ìåçäù ãò ìåç ãåòåìëéîá äðé.  

áåù ìàù æà" :àìî ìëéîä íàä?"  

íòôä , ìë èòîë åáéùä ïéèåìçì àìî äàøð ìëéîäùë

 åéãéîìú" :ïë " úåáåùú åòîùð íùå äô êà"àì."  

 ÷öéå íéî àìî ãë åðçìåù úçúî ï÷æä äöøîä àéöåä

åúôùì ãò ìëéîä êåú ìà úåæéøæá íúåà.  

æàå ,åéãéîìú ìù úåîñ÷åîä íäéðéò ãâðì , íéøä

èáîìàùå å" :àìî ìëéîä úòë íàä"?  

"ëëëë...ï "åéãéîìú ìë åâàù.  

 ä÷ã êùîá äîîãá åéãéîìúá èéáä ï÷æä äöøîä

çöðì äúîãù äëåøà.  

æàå ...åñéëî å÷ðøà úà ï÷æä äöøîä óìù ,åúåà çúô ,

 ìåçä êåúá äúåà õòðå ä÷é÷ã èçî åðîî àéöåä

ìëéîä ùàøáù áåèøä .äîìòðå äîéðô äììö èçîä ,

 òãåð àìååáø÷ ìà äàá éë.  
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 äîåîãä äúéëä øáòì åèáî ï÷æä äöøîä íéøä æà

ìàùå úùâøðäå" : ãåîìì åðà íéìåëé äìåãâ úîà åæéà

äæ éåñéðî"?  

äðòå íéãéîìúä ãçà í÷" : ïîåéäù ìëëù íéãîì åðà

ùåãâ åðì äàøð åðìù , íéöîàúî ÷ø íà

÷éôñî , ãåò óéñåäì øùôà ãéîú

úåùéâô."  

 øîàå øçà ãéîìú í÷" ìëì åðúéàî ãçà

 æéâøîå ø÷åã åäùî íâ íéðîæä çåìá ùé

 éàãëù åà òöáì íéáééç ùîî àìù

óåñì úåçãì"...  

"åð ,áåè "... ìò êåéçå ï÷æä äöøîä øéèôä

åéðô.  

åúàöøäá ìçä æà ,øîà êëå" : úîàä

åæ àéä éåñéðä åðì çéëåîù äìåãâä : ñéðëð àì íà

úåìåãâä íéðáàä úà íãå÷ ìëéîì , ìëåð àì íìåòì

ìøàùä úà êë øçà ñéðëä . úà íãå÷ ñéðëð íà êà

úåìåãâä íéðáàä , ãåòå ïäî úåðè÷ ãåò ñéðëäì ìëåð

ïäî úåðè÷."...  

ìàùå åéòîåùá ï÷æä äöøîä ïðåáúä" : íéðáàä ïäî

íëééçá úåìåãâä ?íëúåàéøá ?íëúçôùî ?íëéøáç ?

íëéúåîåìç ?íëìù ùôåçä ?äìòð äøèî ïòîì ÷áàî ?

øçà åäùî?"  

éðéò ãâðìêë øîàå êéùîä åéãéîìú ìù úåäåúä íä :

" íéøáãì äøåëá ì÷ùî úúì àåä øåëæì íëéìòù äî

íëééçáù íéìåãâä .úàæ åùòú àì íà ,

íééçä úà õéîçäì äìéìç íéìåìò íúà .

 íéðè÷ä íéøáãì úåôéãò åðúú íà

 éã øàùéé àìå íäá íëééç åàìîúé

 éãë úåîãà éìò íëìù ø÷éä ïîæäî

áåùçä íéøáãä úà âéùäì íëì íé

úîàá .êë íåùî , åçëùú ìà íìåòì

äìàùä úà íëîöò úà ìåàùì" : ïäî

ééçá úåìåãâä íéðáàä? " åäæú øùàëå

ïúåà , ïäå úåðåùàø ïúåà åñéðëä

íëééç úà äðàìîú , ñéðëäì íëì äðøùôàú íâ êà

øàùä ìë úà êë øçà ....ïáåîëå , àåä óà ø÷åãù äî

äéä àìë íìòéé êà äîéðô ñðëéé."  

îë íåúá ï÷æä äöøîä ìçä æàî äòùä úéöç

åúàöøäá , øîåà àìì øãçä úà áæòå åèå÷ìé úà ìèð

íéøáãå , íéùâøð äúéëá íéáùåé åéãéîìúùë

íéøäøåäîå ...  

 

 

 :באמצעות הסיפור מסבירים כיצד עלינו לבנות את סדר היום שלנו

ודברים שזמן קיומם אינו תלוי בנו , משבצים את הדברים החשובים ביותר או ההכרחיים ביותר מבחינתנו, קודם כול

לאחר מכן משבצים את ). פעולה בסניף, עזרה קבועה בבית, לימודים שאנו צריכים להיות נוכחים בהם, תפילות: למשל(

 -  "מותרות"ולבסוף משבצים את ה, )הכנת שיעורי בית, ארוחות: למשל(הדברים החשובים פחות שזמנם גמיש יותר 

 ). תחביבים, חברים(יס בחלונות הזמן שנותרו הדברים שאנו יכולים להכנ

 

 :מסכמים

בהמשך ראינו שאנו נדרשים לעתים . בחלקה הראשון של הפעולה למדנו שחיינו מורכבים מתחומי עיסוק רבים ושונים

ון למדנו כיצד למלא את זמננו נכ, לבסוף. להכריע ולבחור רק בחלק מבין העיסוקים השונים וחווינו את הקושי שטמון בכך

 . לפי חשיבות העיסוק ומידת הגמישות הכרוכה בו

 

 :הכנה לפעולה הבאה 

בסוף הפעולה מבקשים מהחניכים להכין לפעולה הבאה סיפור מעניין שמסופר במשפחתם ומתאר מסירות נפש למען 

 .קיום תורה ומצוות בכלל או למען מצווה מסוימת

  

 úåôéãò åðúú íà
 íéðè÷ä íéøáãì

 íäá íëééç åàìîúé
 éã øàùéé àìå

 íëìù ø÷éä ïîæäî
 éãë úåîãà éìò

 íéøáãä úà âéùäì
åùçäúîàá íëì íéá  
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 נספחים 

 1נספח 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 משחק

 
 

 שינה
 

 

 
 בישול

 
 

 
 ספורט

 
 

 טיולים
 

 

 
 קניות

 
 

 
 תפילה

 
 

 לימודים
 

 

 
 עבודה

 
 

 

תחביב 
 אישי

 
 

 
 אכילה

 
 



 

 

 
101

  2נספח 

 

 

 

 שינה          אוכל
 
 

 לימודים         תפילה
 
 

 חברים       תחביבים
 
 

 משפחה
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 )'ב(תורת חיים 

הפעולה/ מטרת    

 .החניכים יכירו בחשיבות המצוות בחיינו

 .החניכים יבינו את משמעות קבלת עול מצוות דווקא בגיל זה

 .ימסרו את נפשם על קיום מצוותהחניכים 

 

nהפעולה מבנה    

 ?מדוע אנו זקוקים למצוות .1

 ?למה דווקא עכשיו .2

 ? הייתכן-מסירות נפש היום  .3

 

Eהפעולה מהלך    

 ?מדוע אנו זקוקים למצוות .1

: לדוגמה, שעליהן רשומים שמות של חפצים שונים בבלבול אותיות) 1נספח  (מניחים על הרצפה כרטיסיות

 :כל חניך בתורו צריך). שולחן=חלונש

 לבחור כרטיסיה. א 

 לחשוף את המילה המבולבלת. ב 

 להציג בפנטומימה שימוש המתאים לחפץ. ג 

 להציג בפנטומימה שימוש שאינו מתאים לחפץ. ד 

 .שאר החניכים נדרשים לנחש מה החניך מציג

תמש בה לכיבוס בגדים ולא הייתי משתמש בה הייתי מש)  הוא מכונת כביסהיםפירוש המיל( - "סכביה- כומתנ: "הלדוגמ

 . בתור שולחן

 :רשימת מילים 

 כסא= אסך  

 מדיח כלים= מליכ -חדימ 

 שואב אבק= ובאש -קבא 

 שולחן= ונשחל  

 ספר= רספ  

 צלחת= חתצל  

 מספריים= יפסירממ  

 מכונית= מינותכ  

 מכסחת דשא= אדש -תמכסח 

 סדין= סידנ  

 כיור= יורכ  

 שטיח= חיטש  

סמרטוט = צ מטרוטס הפר 

 רצפה
 

אך , מחשבון שיודע לחשב פונקציות מסובכות, יוסי קיבל לידיו מחשבון מדעי חדש: מספרים לחניכים את הדילמה הבאה

בתוך קופסת המחשבון נחה לה . הוא מעולם לא השתמש במחשבון כזה בעבר ולכן אין לו מושג כיצד להשתמש בו

 .חוברת הוראות

 ? הן שתי האפשרויות שיש ליוסי כרגעמה: מפנים לחניכים את השאלה 

 :סביר להניח שיועלו שתי האפשרויות הבאות

 .יוסי יכול לנסות להפעיל את המחשבון לבד .1

 .יוסי יכול להיעזר בחוברת הוראות .2
 

 :מסבירים לחניכים מה עשויה להיות ההשלכה של כל אחת מהאפשרויות
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 :יכולה להוביל לאחד משני המקרים, בון לבדשבה יוסי ינסה להפעיל את המחש, האפשרות הראשונה

 .המחשבון ייהרס. 1

 .'כפל וכו, חילוק,  לתרגילים של חיבור- המחשבון ישמש את יוסי ברמה הבסיסית שהוא היה רגיל אליה . 2
 

 : יכולה להוביל לאחד משני המקרים, שבה יוסי ייעזר בחוברת ההוראות, האפשרות השנייה

 ).'כפל וכו, חילוק, לתרגילים של חיבור(לתרגילים הפשוטים כמו מחשבון פשוט המחשבון ישמש את יוסי  .1

 .יוסי יממש את הפוטנציאל שטמון במחשבון וישתמש בו לחישוב פונקציות ותרגילים מסובכים .2
 

סביר להניח שהחניכים יבחרו באפשרות (? מהי האפשרות היעילה יותר להפעלת המחשבון: שואלים את החניכים

 )השנייה
 

מבקשים . משחק קלפים מוכר או כל משחק אחר שיש לו כללים ברורים, אפשר לשחק למשל כדורגל. משחקים משחק

סביר . לאחר כעשר דקות מפסיקים ומנתחים את התנהגות החניכים. מאחד החניכים להפר מדי פעם את כללי המשחק

בוחנים יחד .  יכעסו על החניך שהפר את הכלליםואף, ישחקו לפי הכללים, "שתול"מלבד החניך ה, להניח ששאר החניכים

 ?מדוע מרגיז אותנו כאשר מישהו מפר את הכללים? מדוע אנו מקפידים על כללי המשחק: עם החניכים
 

 :סיכום ביניים

, הם מגדירים עבורנו למשל מי בפנים ומי בחוץ, כשאנו משחקים אנו זקוקים לכללים כי הם מסדרים עבורנו את המשחק

אילולא הכללים היה כל אחד עושה כרצונו וממילא המשחק לא היה . ות כל אחד מקבל ואיך אנו עלולים להיפסלכמה נקוד

אני : למשל(כל אחד יכול להשתדל להיות השחקן הטוב ביותר ולמצות את היכולות שלו , בזכות הכללים. יכול להימשך

). מקיפים אותי הם השער ורק לתוכם אפשר לבעוטיכול להיות שוער מוצלח רק אם למי שבועט לשער ברור שהעמודים ש

כי אנו מבינים שהם נחוצים , על מי שיצר את המשחק ושומרים על הכללים שהוא הכתיב" סומכים"אנו , כשאנו משחקים

 .בשביל לשחק

רגשות ה, על כל התכונות, בני האדם, ובתוכו יצר אותנו, ה יצר את העולם כולו"הקב. כך הן המצוות, כמו כללי המשחק

הוא נתן לנו הוראות הפעלה כדי שנוכל לחיות את חיינו בצורה , בתור יוצר העולם ויוצרנו. והמאפיינים הייחודיים שבנו

כשם שניתן להחזיק ביד .  והם התורה והמצוות-וכדי שנוכל למצות את היכולות הטמונות בנו , הנכונה ביותר בעבורנו

או להשתמש במכונת כביסה לניקוי כלים ובכך להחמיץ את ,  פשוטיםמחשבון משוכלל אך להשתמש בו רק לתרגילים

פשוט בגלל , כך אנו עלולים לחיות את חיינו מבלי למצות את הכוחות שבנו, המטרה ואת הייחודיות של המכשיר

 . תורתנו- " חוברת ההוראות"התעלמות מ
 

 ?למה דווקא עכשיו. 2

 :מים תיאורים של אנשים שעליהן רשו)2נספח  (מפזרים על הרצפה כרטיסיות

 זקן 

 תינוק 

 חייל 

 הורה 

 ילד 

 מצווה- נער בר 

 

מותר לייחס את אותו . מקריאים מעשים שונים ומבקשים מהקבוצה להחליט למי מהדמויות היה מתאים לעשות כל מעשה

 .מעשה לכמה דמויות
 

 :המעשים

 

 שראללצאת לטיול בשביל י 

 להכין דבר תורה רציני 

 למצוץ מוצץ 

 להתחתן 

 לעבוד במשרה מלאה 

 להישאר ער כל הלילה וללמוד תורה בהושענא רבה 

 לשחק בלגו 

 להתווכח על ערכים והשקפות עולם  
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 :דנים עם החניכים

 )כי גופו כבר חלש(? ים לאדם זקןראל הוא משהו שלא מתאמדוע לטייל בשביל יש 

 )יןכי הבנתו אינה עמוקה עדי(? מדוע ילד אינו יכול להכין דבר תורה רציני 

כי הם מבוגרים מדי ועסוקים (? מדוע ההורים בדרך כלל כבר לא מתווכחים על ערכים ועל השקפת עולם 

 ).'חינוך ילדים וכו, בטרדות כמו פרנסה

 

, בגיל שלוש עשרה.  קבלת עול מצוות- החניכים על כך שעכשיו הם מתקרבים לתקופה מאוד משמעותית מדברים עם

יש לו הבנה עמוקה יותר ויכולת . אך מצד שני הוא כבר לא ילד, שמעסיקים אותו' משפחה וכו, לנער אין עדיין ענייני פרנסה

התורה , כמו שראינו מקודם.  יש לו מחויבות-  ומתוך כך שיש לו את היכולת, לעסוק בתורה ובמצוות בצורה מלאה

שבו , עלינו לנצל את השלב הזה. וזה השלב שבו אנו מקבלים אותן על עצמנו, והמצוות הכרחיים לקיומנו ולמימוש כוחותינו

 .ולהשקיע בכך את כל מרצנו, יש לנו אפשרות ללמוד ולקיים מצוות כמעט ללא הפרעות

 

 ? הייתכן-מסירות נפש היום . 3

סיפור העוסק במסירות נפש על , מבקשים מהחניכים לספר בסבב את הסיפור שביקשנו מהם להביא בפעולה הקודמת

כל קבוצה תבחר , אפשר להתחלק למספר קבוצות, אם הקבוצה גדולה(קיום מצווה מסוימת או על קיום מצוות בכלל 

סביר להניח שרוב הסיפורים יעסקו בקיום ). את הסיפור המיוחד ביותר וסיפורים אלו יסופרו בפורום הקבוצתי המלא

תוך , בגלות, בסתר, נטילת ארבעת המינים וכדומה, הנחת תפילין, כמו שמירה מדור לדור על הדלקת נרות, מצוות

 .הסתכנות או כשלא היו אמצעים לכך

 

 :דנים עם החניכים

 ?על קיום המצוותבהם אנו נדרשים למסור ממש את נפשנו , האם כיום אנו נתקלים במצבים כאלו 

 .ם בהישג ידרוב הדברים שאנו זקוקים להם נמצאי, וכמו כן, הרי היום אנו חיים בארץ ישראל ויכולים לקיים מצוות בלי לפחד

 ?יום אין מסירות נפש בקיום מצוותהאם ה, אם כך 

 ?האם תיתכן מסירות נפש מסוג אחר 

להשתמש , ן הרע גם כשכולם מסביבי מדבריםלהימנע מלשו, לקום לתפילה בחופש כשאני מאוד עייף: למשל(

 ).באינטרנט רק לדברים ראויים ועוד

 

 :מסכמים

מתוך הבנה , זהו הזמן למצוא את הדרך שלכם למסירות נפש על התורה והמצוות, כשאתם כמעט בני מצווה, עכשיו

 .שהמצוות הן למעננו ובאמצעותן אנו מממשים את כוחותינו
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 נספחים 

 1נספח 

 

 

חיטש  אסך מטרוטס
 הפרץ 

 

- תמכסח
 אדש 

 

 סידן
 

 

 יורך
 

 

 חתצל
 

יפסירמם
 

 מינותך

 

ובאש- קבא
 

ונשחל 
 

 רסף

 

מליך- חדימ
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 2נספח 

 

 
 

 תינוק חייל  זקן

נער בר 
 מצווה

  ילד הורה
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 )'ג(תורת חיים 

הפעולה/ מטרת    

 .החניכים יציבו את התורה והמצוות בראש סדר העדיפויות שלהם

 

nהפעולה מבנה   
 

 ...שני צדדים לאותו קלף. 1

 !להיות בר מצווה זאת אחריות. 2

 עול מצוות לפני הכל. 3

 

Eהפעולה מהלך    

 

 ...ני צדדים לאותו קלףש. 1

על קלף אחד כתובה מצווה ועל קלף שני כתוב תחביב . )1נספח  (מזמינים שני מתנדבים ומחלקים לכל אחד מהם קלף

והקבוצה , מבקשים מכל אחד מהם לשכנע את הקבוצה מדוע מה שכתוב על הקלף שלו יותר חשוב. או עיסוק של חול

 .ים שונים וחוזר חלילהאחר כך מזמינים שני מתנדב. צריכה לבחור

 

 :המצוות

 לעזור לאמא בבית 

 ללמוד תורה 

 להתפלל במניין 

 לשמור על האחים הקטנים 

 להתנדב בבית אבות 

 לסייע לנער חולה 

 

  :העיסוקים

 לנסוע לים 

 ללכת לקנות בגדים 

 ללמוד למבחן 

 לבלות עם חברים 

 לשחק במחשב 

 לצאת לפיצה 

שבהן אנו רוצים לעשות משהו מסויים אך יש מצווה , ת מחיי היומיוםמקריאים דילמו. מעמידים את החניכים בשורה

ובהתאם לתשובתם אומרים , לאחר כל דילמה שואלים את החניכים האם הם מזדהים עם הדמות. שמתנגשת עם רצוננו

 .להם לצעוד צעד קדימה או אחורה
 

 :הדילמות

ופתאום היא , זאת ותכננה שאשמור על אחיי הקטניםקבעתי עם חברים כבר לפני שבוע ללכת לים ואמא שלי לא ידעה  .1

 .אני נוסע לים... לא נעים לי להבריז לחברים וגם אין לי כל כך כוח לאחים שלי. מבקשת ממני לבטל את התוכניות שלי

 ) קדימה- מי שלא ,  אחורה- מי שמזדהה (

מושך אותי ביד וקורא , ך שגר ממוליהאבר, ופתאום משה, בעוד כמה דקות מתחילה הסדרה האהובה עליי בטלוויזיה .2

 .אני הולך עם משה, התוכנית תחכה לפעם אחרת... אממ. לי לבוא ללמוד איתו

 ) אחורה- מי שלא ,  קדימה- מי שמזדהה (

מה כבר יש , ס'תכל. ה שלי מהשכונה קראו לי לשחק כדורגל'אבל החבר, כל הסניף יוצא להתנדבות בבית חולים .3

 !אני בשער, יאללה. כבר הרבה זמן לא שיחקתיו?? לעשות בבית חולים

 ) קדימה- מי שלא ,  אחורה- מי שמזדהה (
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מה הם חושבים ! ואני כבר גמור מעייפות, אבל זה רק בעוד שעתיים.  ואיתו הגיעו הסליחות,חודש אלול הגיע, אוף .4

 ...אני הולך לישון! ?לעצמם כשהם קובעים סליחות בשתים עשרה וחצי

 ) קדימה- מי שלא , חורה א- מי שמזדהה (

 

 :סיכום ביניים

סביר להניח שבמשחק . החיים מזמנים לנו הרבה התמודדויות ומצבים שבהם אנחנו צריכים לבחור ולהחליט מה לעשות

האם ? אבל מה קורה כשמדובר בחיים שלנו, עם הקלפים היה קל יותר לשכנע לעשות מצווה מאשר סתם ללכת לים

 ?או שמא אנחנו בוחרים לפעול לפי מה שמתחשק לנו ונסוגים אחורה, מתקדמים, דים קדימהאנחנו בוחרים במצווה וצוע

 

 !להיות בר מצווה זאת אחריות. 2

. )2נספח  (ואת ההזמנה עצמה) חשוב שיראו שהוא טיוטה(מראים לחניכים דף אחד של טיוטת הזמנה לבר מצווה 

 ?מה ההבדל בין שני הניירות: שואלים את החניכים

 

 :שואלים,  שהחניכים מגלים כי דף אחד הוא טיוטה של השנילאחר

 ?מה ההבדל בין הטיוטה לדף האמיתי 

 ?ומה קורה אם נעשית טעות בהזמנה האמיתית, מה קורה אם נעשית טעות בטיוטה 

 

 עול מצוות לפני הכול. 3

 לימוד 

 )3נספח : (מחלקים ומקריאים את הקטע הבא

 

 àåäøîåà äéä ,àø÷îì íéðù ùîç ïá .äðùîì øùò ïá .úååöîì äøùò ùìù ïá."  

'äååöî øá 'äøãâä àéä ,ìä÷ì úåøáçúää íåé úà úðééöîä ,øåáéöì ,ïééðîì ,úååöîä íåé÷ úáåçì ,

úéùéà úåéøçà úçé÷ììå . íéøîåà àìù áì ìà íùåé'äååöî ìòá ,'äååöî øá àìà -äååöî ïá  , øù÷ë

íìåòìù ïáì áà ïéáùå÷úðì úåøùôà ïéà .   

)ë äðùî éùéîç ÷øô úåáà úëñî"ä(  

  

עד גיל מצוות . האחד עד גיל מצוות והשני מגיל מצווות והלאה. מסבירים לחניכים כי לאדם יש שני שלבים מרכזיים בחיים

" ף האמיתיד"שכן היא ההכנה ל, לתקופה הזו יש חשיבות גדולה. טועים ומתקנים, לומדים,  מנסים- " טיוטה"אנחנו מעין 

 .ובלעדיה לא היינו יכולים להגיע לשם

 .מהגיל הזה אנחנו אחראים על מעשינו ואנחנו נושאים בתוצאות שלהם.  זהו כבר הדבר האמיתי-אבל מהגיל הזה 

בגיל הזה יש לנו . לזימון וכדומה, את המשמעות של הגיל הזה רואים בכך שרק בגיל מצוות יכול הבן להצטרף למניין

 .מעשינואחריות על 

 .אפשר להמשיל זאת לשן חלב שנושרת בגיל צעיר ותחתיה צומחת שן חדשה שנשארת לכל החיים

אך זו , יש לנו הזדמנות להתחיל מחדש. בשן החלב נעלמת כשהשן נופלת וכשצומחת שן חדשה' חור וכו, סתימה

 ...ההזדמנות האחרונה לדאוג לכך שלא יהיו בשן חורים

ברור שלמעשינו עד לגיל הזה יש . מצוות הכול מתחיל ומשאיר חותם נצחי עלינו ועל העולם מגיל - כך גם בחיים שלנו 

וכפי שראינו בפעולה , אך מעתה מוטלת עלינו האחריות, השפעה ורק איתם אפשר להגיע למקום הטוב ביותר בזמן הזה

 . בלי התורה והמצוות לא נחייה את חיינו כפי שצריך-הקודמת 

 .ואף אחד לא יעשה זאת במקומנו, תורה והמצוות יהיו בראש מעשינומעתה עלינו לדאוג שה
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 ?אז איך יש גם חיים וגם תורה 

למדנו שכדאי לערוך סדרי . עד עכשיו בחרתם בחייכם את סדרי העדיפויות לפי מה שהיה לכם נחמד וקל לעשות

וזו ההזדמנות שלנו לבחון , לה של התורהבגיל המצוות אנחנו מקבלים עלינו את עו. עדיפויות לפי הדברים החשובים בחיינו

האדם לא יכול לממש , ראינו שבלי התורה. האם התורה תהיה אבן משמעותית בחיינו ועל כן נקצה לה מקום ניכר בהם

אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה אנחנו יכולים לבחור להשקיע זמן וכוח בקיום התורה , את הפוטנציאל שלו ועל כן

 .ך להגיע למימוש העצמי שלנוומצוותיה ועל ידי כ

עליהם , לשם כך. ובו הם צולחים את מדבר סהרה, נספר לחניכים כי כעת הם מתכננים לצאת לטיול ארוך למשך שבוע

נפזר על הרצפה תמונות של … אבל אין הרבה מקום בתרמיל, הבעיה היא שצריך לקחת דברים רבים. להיערך נכון

 :חליט על שני פריטים שאותם הם היו לוקחים למסע במדברונבקש מהקבוצה לה, )4נספח  (פריטים
 

 אוכל ושתייה 

 ספר 

 שמיכה 

 ממתקים 

 טלפון 

 מצפון 

 משחק להעביר את הזמן 

 

 .והוויכוח יהיה על הפריט השני, כולם יסכימו שחייבים לבחור כאחד מהשניים אוכל ושתייה, מן הסתם

מחלקים לכל חניך עשרים . שעליו ניתן להעמיס את כל הציוד, מספרים לחניכים כי באופן לא צפוי הם מצאו גמל, כעת

לפי הזמן שבו להערכתם , או עיגול המחולק לשעות ומבקשים מהם לחלק את זמנם, )אפשר גם פתקים(וארבע סוכריות 

שואלים את החניכים כמה זמן הם הולכים ). 'שבע שעות לשינה וכו, שעה לקריאת ספר ביום(יקדישו לכל אחד מהדברים 

 .להשקיע במהלך אותו שבוע באכילה ובשתייה

 :כעת פותחים בדיון

לא רק שאין זה , אף על פי שמבחינת זמן, איך יכול להיות שלכולם ברור שאנחנו לוקחים איתנו אוכל ושתייה 

 . אלא זהו מן הסתם לא הדבר שהקדשנו לו את מספר הסוכריות הרב ביותר, רוב היום

 

 :מסכמים את כל המערך

אנחנו בעצם , בבר המצווה או בבת המצווה. ועל שני התחומים הנמצאים בחיים שלנו, ל תורה עם דרך ארץדיברנו ע

אך , החלק הזה הוא אכן מרכזי. והיא הופכת להיות לחלק מרכזי יותר בחיינו, נחשפים אל התורה באופן משמעותי יותר

, זהו החלק האיכותי שלנו,  אלא זהו המרכז בחיינו,)כמו האוכל והשתייה במסע(אין זה אומר כי הוא לוקח את כל היום 

אין זה אומר שתחום דרך הארץ והחיים הפשוטים והשמחים ושאר הדברים שאליהם "... אנחנו לא יוצאים למסע"שבלעדיו 

 . אלא שהולך להיות לנו עוד תחום חיים מרכזי ומשמעותי שאמור להשפיע ולהוביל את כל השאר, הורגלנו עומדים להיעלם

 .ורה עם דרך ארץת
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 נספחים 

 1נספח 

 המצוות

 
 

 
 העיסוקים

 
 

 

  
לצאת 
  לפיצה

 

  
לשחק 
  במחשב

  
 

  
לבלות 
עם 

  חברים
  

  
ללמוד 
  למבחן

 

  
ללכת 
לקנות 
  בגדים

 

  
לנסוע 

  לים
 

  
 ìò øåîùì
 íéçàä
íéðè÷ä  

 

  
 áãðúäì

úéáá  
úåáà  
 

  
òééñì  

äìåç øòðì 
  
 

  
ì øåæò

àîàì  
úéáá 

  
ãåîìì  
äøåú  

 

  
 ììôúäì

ïééðîá  
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 2נספח 

 

 

 

 

 
 "ת ירושלים על ראש שמחתנונעלה א"
 

 יתברך אנו שמחים להזמינכם להשתתף' בשבח והודיה לה
 ה"דוד שתיערך אי- בשמחת בר המצווה של בננו ישראל בן

 נשמח. ביישוב מבואות" שמחה וצהלה"ה בטבת באולמי "בכ
 !"לראותכם

 

 

"åðúçîù ùàø ìò íéìùåøé úà äìòð"  

  

äì äéãåäå çáùá 'êøáúé  

ä øá úçîùá óúúùäì íëðéîæäì íéçîù åðàåððá ìù äååöî  

ïá ìàøùé-ãåã  

éà êøòéúù"ëá ä"úáèá ä  

 éîìåàá"äìäöå äçîù"  

úåàåáî áåùééá.  

  

íëúåàøì çîùð!  
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 3נספח 

  
 4נספח 

 

_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä< 
  

øîåà äéä àåä ,àø÷îì íéðù ùîç ïá .äðùîì øùò ïá .úååöîì äøùò ùìù ïá."  
'äååöî øá 'äøãâä àéä ,ìä÷ì úåøáçúää íåé úà úðééöîä ,øåáéöì ,ïééðîì ,

úååöîä íåé÷ úáåçì ,úéùéà úåéøçà úçé÷ììå . íéøîåà àìù áì ìà íùåé' ìòá
äååöî ,'  äååöî øá àìà-äååöî ïá  , úåøùôà ïéà íìåòìù ïáì áà ïéáù øù÷ë
å÷úðì .  

)ë äðùî éùéîç ÷øô úåáà úëñî"ä(  

  

_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä<_=^ä< 
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 זה בא לתת מענה מערך

של  לשאלות הנוקבות

לגבי יהדותם ודרך החניכים 

חניך ששואל . חייהם בכלל

פועל , שאלה ומקבל תשובה

 מה וחי הרבה יותר את

 חניך מאשר , שאמרו לו

שיושב בפעולה ושומע דברים 

 .ותחיפתובלי  בלי רצון

לכן בחרנו בכתיבת הפעולות 

ללכת באותה דרך של שאלת 

על , שאלות וקבלת תשובות

 שנחבר את החניכים ידי

 להיווצר לסתירות שעשויות

ובכך נעורר אותם , בחייהם

להן ולחפש , להתעניין ולשאול

 .מענה

: ל פעולהוכך בנויה כ

,  הצגת הסתירה–בתחילה

 . הדרך לתשובה–ובהמשך

אנו מזכירים את מה שכתבנו 

לחוברת " הוראות ההפעלה"ב

להחמיץ חשוב מאוד לא  -

אך מצד ,  הראשוןאת השלב

שני לא לעשות ממנו עיקר 

 כדי שהחניכים לא ,הפעולה

יצאו מהפעולה כשהם זוכרים י

 .הסתירה - רק את השאלה

 

חוק

 הכלים

 ביםהשלו

  

5
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  )'א(חוק הכלים השלובים 

 

הפעולה /  מטרת 

 .ןחניכים ישאפו לקיים את כל מצוות התורה על אף הקושי הרב בעשייתה
 
 

n הפעולה מבנה 
 

 הצגת הסתירה בין החיים לקיום תורה ומצוות. 1

 את האדם בכוחות לכל החייםת הכרה בכך שהתורה ממלא. 2

 פתרון לסתירה בין התורה לחיים. 3
 
 

E הפעולה  מהלך 

 וותהצגת הסתירה בין החיים לקיום תורה ומצ. 1

מה ,  שואלים את החניכים.שאנחנו רוצים או אוהבים לעשות בחייםבהם כתובים דברים ש )1נפסח  (מפזרים דפים

 ...המדריך יעזור להם, אם החניכים לא רואים שום בעיה.  בעשיית דברים אלוןהבעיות ההלכתיות שאפשר להיתקל בה
 

 )בשבתפתוחים , תעודת כשרות(לאכול במסעדה  

 )נפרד/מעורב(ו לים ללכת לבריכה א 

 )יציאה מהארץ, מניין, כשרות(ל "טיול בחו 

 ..).שרוולים עד המרפק, חצאית: בנות, כיפה, ציצית: בנים, משחקים בשבת(ת /ספורטאילהיות  

 )בנות/בנים(ל "חידות מיוחדות בצהי 

 )ספירת העומר או שלושת השבועות, גזל - צריבה, טרנסים(מוסיקה  

 )זמן תפילה, את שמעזמן קרי(וחר לישון עד מא 

 )לשון הרע(לקרוא עיתון  
   

ד קטן תמיד שמח יל: אבל חשוב להגדיר להם את שורש הבעיה, ודאי שהחניכים יבינו ויזדהו עם הבעיה הקיימתוקרוב ל

ככל שאנחנו . כשאומרים לו מה לעשות הוא מתעצבן ובוכה. כי הוא עושה מה שבא לו,  מלא חיים,רץ וקופץ, ומאושר

, רץ וקופץאינו הילד כבר . העולה על רוחנוטילה עלינו התורה עוד ועוד מטלות שמונעות אותנו מלעשות ככל מ, גדלים

החיים מושכים אותו למקום אחד –כה אבל קיימת סתירה פנימית מתמדת  מתעצבן ובוינואהוא ונכון ש, שמח מהחייםאינו 

 עדיין האדם מוגבל ,למשל חוף נפרדכמו , רה פיתרוןוגם אם לחלק מהדברים יש לתו. והתורה מושכת אותו למקום אחר

 .קשה מאוד לחיות בסתירה כזו. ולא יכול לעשות מה שהוא רוצה
 

הקדמה קצרה וננסה להבין קצת ממה שפועלת התורה על האדם הלומד אותה נקדים , לפני שניגש למצוא פתרון לבעיה

 .ואז יהיה לנו קל יותר להגיע לפתרון, ומקיים את מצוותיה
 

מ דרור וינברג "ועל אל, בעת מילוי תפקידו" עופרת יצוקה"נהרג במבצע ן דגן ורטמן ש"על רס) 2נספח (אים קטעים מקרי

 .בחברון במסגרת תפקידו הצבאי" ליםציר המתפל"נהרג בפעילות מבצעית בש

  

 :ננסה להבין. לאחר מכן נקיים דיון
 

 ?מה היה גדול בדרך החיים של דגן ודרור 

 ?ם להיות בעלי כוחות כאלו גדוליםמה הביא אות 
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 לימוד 

 

"ïåéôø àìì äøåúá ÷éæçîå ïìåë úååöîä úà äùåòù éî ìëå ,ëåç éîòè ãåñéá æåðâ àåäù íééçä  úà åá äùåò äøåú

åìù ,à éô ìò óë úôñåú ìë ãåîéìäå äééùòä úòá ùéâøî åððéàùååáø÷á éðçåø åà éîùâ ç .úò ìëáå öîåëù àåç 

æðâð øùà øåöà íééç çë àöé úåìâúäì ùåøã íééç ,úååöîäå äøåúä éãé ìò ,äîùðä úà øéàîå áìä úà íîçîå ."  

)'íéðåòøæ ,'÷å÷ áøä(  

 

לימוד על ידי  רק –-  שום דבר אחר על ידיהרב קוק מלמד אותנו שהתורה מגלה באדם כוחות גדולים שלא יצאו לפועל 

ונותנת לאדם כוחות פיזיים ורוחניים לכל ' מאירה את הנשמה, מחממת את הלב'ורה היא זו שהת! התורה וקיום מצוותיה

 . החיים

ח וכלאדם  עצמו נותן הוא, הקיום של התורה ואלא הלימוד, דווקא כששואלים רב מה לעשות לגבי בעיה מסויימתואין זה 

 !ם להצליח בדרכםדרור כוחות כאלו גדולילוהתורה היא זו שנתנה לדגן ו. להצליח בחייו

 

 פתרון לסתירה בין התורה לחיים. 3

ברור שנרצה ונשתדל יותר לקיים את כל , אחרי שאנחנו מבינים שהתורה מוציאה מכל אדם את הכוחות הכי גדולים שלו

 ! התורה בשלמותה כי כל אחד רוצה להיות מלא כוחות חיים

למה כדי להתמלא בכוחות אני צריך לעשות המון מצוות ? הקשכה זה צריך להיות בצורה מדוע מבינים איננו אבל עדיין 

 ?מעיקות ולא מובנות
 

 : דיון

 ? להיות אחריהם-או שצריך רק לעבור אותם , הם תפקידהאם יש ל. לכל אדם יש קשיים בחיים 

 ?האם היינו מעדיפים חיים בלי קושי כלל 

 

  לימוד 
 

" úîàá íùåî àåäù àöîðåä÷æçä äîçìîä êåúá ,íãàì úåãåñé íä äðä òøì ïéá áåèì ïéá íìåòä éðééðò ìë éë ,

ãçà ãöî øùåòäå ãçà ãöî éðåòä,äîìù øîàù ïééðòë  :ã éî éúøîàå éúùçëå òáùà ïô 'åëå éúáðâå ùøåà ïôå '

)ì éìùî ,è .(äå ãçà ãöî äååìùäéãçà ãöî ïéøåñé ,øåçàå íéðô åéìà äîçìîä úàöîðù ãò .íàå ìééç ïáì äéäé 

ïéããöä ïî äîçìîá çöðéå ,íìùä íãàä äéäé àåä ... ÷ø àåä äæä íìåòá íãàä úåàéöî ø÷éò éë íéãîì åðéöîð

é÷ìïåéñéðá ãåîòìå ãåáòìå úååöî íé."                                                                                 )îò íéøùé úìéñî'ì  ,'ì"ã(.  

 

ותפקידו בעולם הוא לנצח במלחמה ,  לכל אדם יש קשיים משלו.ל מלמד אותנו שהעולם מלא סיבוכים וניסיונות"רמחה

כי בצורה כזו אנחנו מתחשלים ונעשים אנשים שלמים , ואנחנו גם לא מחפשים חיים כאלה, אין חיים בלי סיבוכים! נגדם

 . עבור מכשולים ונהיה גיבוריםכדי שנ, ה שם אותנו בעולם"ובשביל זה הקב. וטובים יותר

.  מצוינים וגדולים יותר-  לא היינו הופכים להיות אנשים אחרים,  אם כל המצוות היו קלות לעשייה. ביחס למצוותכך הוא גם

, אם נבין את זה! מוציאים את כל הכוחות הטמונים בנו אל הפועלאנו לימוד התורה וקיום המצוות מחשלים אותנו ורק כך 

 .סיונותינסה ונצליח לעבור עוד ועוד נלאט לאט נ

אבל ככל שנבין ונראה בעצמנו . תמיד  הוא יהיה,ה ומצוותיה לא ייפסק בגיל מסויםעוד עלינו לדעת שהקושי בקיום התור

 !ונרצה ונשתדל לעבוד קשה כל החיים, נקבל מוטיבציה שלא להפסיק לרגע -את הכוחות שהתורה מצמיחה בנו 
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 נספחים 

 1נספח 

 

 

 

 לאכול במסעדה
 

 

 ללכת לבריכה או לים
 

 

  

 ל "בצהחידות מיוחדות י
 

 

 מוסיקה 
 

 

 ל "טיול בחו
 

 ת /ספורטאילהיות 
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 2נספח 

  
ä ïîèøå ïâã"ãé  

  

  

'ìîò ïâã ,íéðù êùîá äøåúä ãåîéìì åéúåçåë ìëá øñîúäå òâé. äúééä åìù äøåúä úáäà 

äàìôåî ,úéôåñðéàä äãîúää ,åéðéòî äðéù ããéð íäá úåìéì -  ìò ïùé àì ïâã íäá úåìéì åéä

àìà åúèéîåãåîéìì áùå êøåöä éôë ïçìåùä ìò åùàø úà ãéøåä .  

ãçåéî æåëéøá ãîì ïâã ,åéúåçåë ìë ãå÷éîá , êéà åôåâ ìò úåàøì øùôà äéä ùîî" éúåîöò ìë

äðøîàú ."íééðéòá ÷øá ïéî äéä ,äéâåñä úðáäá äðåøúô úù÷áîù ä÷åöî åæéàå .  

ùøãîä úéáì ä÷åîò êë ìëä úåëééùä ,éöéá íâ ïâã úà äúååéììàøùé úåëøòîì åúà . øåøá äéä

åúáéæò äððéà ùøãîä úéáî äàéöéäù ïâãì ,ïééðáá áìù äðéä äàéöéä.  

ìáé÷ù úåðééèöää úåãåòú ìë ìò íìåòî øáã åðì øôéñ àì àåä ,äéä åá íå÷î ìëá äø÷ äæå. ïééèöî äéä àåä 

ìééçë ,î ñøå÷á"íéë ,íéðéö÷ ñøå÷ ïééèöî ,ëèîø ïééèöîå äãâåà ïééèöî"ì .  

áø÷ä äãùá ïâã ìù åúøåáâ ìò íéáø íéøåôéñ äòáùä éîéá åðùâô ,íéôìöì ïåéúéô úåéäì êìä êéà , äöç êéà

éøåñ ïúéôöú éáùá ç÷ìå ìåçë å÷ , äîéðô õøå ãåùç åäùî äéäù íòô ìë äæòá úëøòîä øãâ úà êúåç äéä êéà

øù÷ íò åãáì íéîòôì òâîì äøéúçá ,äö úåîøåð øöé êëáå"ä ìò úåùãç úåéìäæòá øãâ . úééìåç ìñéç êéà

åéìééç íò íéìáçî .äæòì äñéðëä úòá äöøéôá ãçà ãçà íéìééçä úà øéáòä êéà ,ø÷ àåäùë- éøé úçú çåø

íéøîöô ,ïåçèéá êñåðå òéâøî .íâøäå íéìáçî ìò åìôåð éðôì íåé øòúñä ãöéë .ùàøá ãéîú ,éúéìëú ãéîú ,

úåäîá ÷ñòúî.  

 úéùàø äàèáúä ïâã ìù åúøåáâ êàåìù úåãéîä úãåáòáå åúåéùéà ïééðáá ìëì .øåáéâå ìåãâ äéä ïâã , ìåãâ

úéîéðôä åúîå÷á ,íééçá åæä äìåãâä úà òéôåäì åúìåëéá øåáéâå .åðì áúë íéðéö÷ ñøå÷á åìù ã÷ôîä  - 

"ä éãáò íééåø÷ä íéèòîä úîéùøì ñðëéäì éåàø ïâã éë àéä éá äìåòä äáùçîä' ... äøåú éùðà åðáø÷á ùé

íéìåãâåæ äøåúî íé÷ðåéä íéìåãâ äùòî éùðà åðáø÷á ùéå  ,íìù øåáéç êà ,ãçà , óåâáå úçà äîùðá éèîøä

ãçà ,ïâãá éúùâô øùà ãò úåàøì éúéëæ àì."  

ëà ùàøì äàøðä ìëë ãòåéù åìù äèåéè åðàöîù áúëîá áúë ïâã"à - " éúãîì éñåéâ éðôì5íéðù  + äáéùéá

íéìùåøéá .íà éîöò ìò ãéòäì òãåé éðéààì åà áåè éúééä  ,éìééç åèôùé úàæ ,àáöäå ééã÷ôî . éúéùòù äî êà

éúééäù éîå , íúåàî åòáð5äáéùéá ãåîéì ìù íéðù  ."øîà åðìöà åø÷éáù íéôåìàä ãçà , åùâåôì ãò éë

íãàä úà äùéìçîù äøåú ÷ø øéëä ïâã ìù úåéùéàá ,úåçåë úðúåðù äøåú ùâô äðåùàøä íòôáå! ') ãôñä êåúî

øå ïâã ìòéä ïîè"ã.(  

ן עד מאוחר   לישו
 

 

ן  לקרוא עיתו
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âøáðéå øåøãéä "ã  
  

 

'ïåðáì á÷òé áøä úà ø÷åáá íåéä éúùâô ,øîà àåäå" :øøçúùäì ìåëé àì ãåò éðà . àåä ïåøçàä úåëåñá

äëåñá éúåà ø÷áì àá ,øîàå ïçìåùä ìò ÷ôã àåäå :'äøåúá ÷éôñî íéùãçî àì íúà äîì ? äôéàî

ëä úà úç÷ì ìåëé éðà íéáùåç íúàåúåéàáöá ùãçì ç ?äîùøãîä úéáá íéùãçîù íéùåãéç . åùãçú

íéùåãéç ,íéøôñ ãåò åáúëú ,äòîù àì ïæåàäù íéøáã åãéâú , ñåôúì úåùãç úåèéù àåöîì ìëåà éðà æàå

íéìáçî ."íéøåô ìò éì øôéñ øçà åäùéî íòô .äúéáä åéìà ñðëð àåä ,íéîëç éãéîìú íù åáùéå , øåøãå

íäì øîà" :íëî ùøåã éðà ,ãåîìì íéëéøö íúà ìëå íåéä ìë ãáåò éðàù åîë äìéìä ìëå íåéä ìë äøåú 

äìéìä ,íéùåãéç ùãçìå ,ìåãâ øåà øéàäìå ,íëçåëî äæ íéùåò åðçðàù äî ìë éë , äî çåëáå íëúåëæá ÷ø äæ

íéùåò íúàù."') éä âøáðéå øåøã ìò ãôñä êåúî"ã(  
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  )'ב(חוק הכלים השלובים 

הפעולה /  מטרת 

 .ם למען הכלל בכל מקום ובכל זמןהחניכים ישאפו למסור את נפש

 
 

n הפעולה מבנה 
 

  האדם הוא אגואיסט מטבעו- המחשת הקושי בהתמסרות לכלל . 1

 גילוי הרצון להתמסר אל הכלל בכל חניך. 2

 ? מתגברים על הקושי, בסופו של דבר, איך. 3

 
 

E הפעולה  מהלך 

  האדם הוא אגואיסט מטבעו-המחשת הקושי בהתמסרות לכלל . 1

ולכן , על כל חניך למסור את הנעליים תמיד לאותו חניך. אומרים לחניכים להוריד נעליים ולעמוד במעגל: משחק הנעליים

 ...ומתחילים, קובעים מראש מי ימסור למי

מאשר למסור את הנעל שבידם בצורה , שימו לב שלחניכים יותר חשוב להצליח לתפוס את הנעל שנזרקת אליהם

 .השני יוכל לתפסהמדויקת כדי שהחניך 

 

  לימוד 

 

"øáçîä øîà :ã êåøá 'éúéîàä ãçàä ïééðòä úåàé åì øùà ìàøùé é÷ìà ,åúåàéöîá ïåîã÷ä ,åúáåè ãéîúîä "...

)úåááìä úáåç,äîã÷ä " (ãù óéñåäì åðáø êøöåäù äîå 'ïåîã÷ àåä êøáúé ,ò ìéãâäì éãë àåäéãé ì úãéî úà êë 

 åáåèêøáúé ,ïåîã÷ àåäù óà ìòù ,íìåòì åîã÷ù úåéðåîã÷ä íéðùä ìë êùîá íìåòá êøåö åì äéä àìù íùëå ,

ììë åá êøåö åì ïéà äúò íâ êë ,ãù äî ïë íàå ' úà íäì òéôùäìå åéàåøáì áéèéäì éãë ÷ø àåä íìåòä úà àøá

åãñç .") ùåøéô'íçì úô 'úåááìä úáåç ìò(  

  

 ..."úøåú àéä äùåã÷ä åðúøåúùíééç  , åéâåðòúáå íìåòá äñéàîå úåøéæð ééçì äá íéëìåää úà úâäðî äðéàù

íéøåäèä ,áìä úà íéçîùîå úéùéàä äìòîä úà íéîéøîä "...)éà ïéò"ä,á úåëøá '(  

  

העדפנו לא לפגוע בעצמנו ,  בלי לחשוב יותר מדי.נו לדעת שהאדם בטבעו הוא אגואיסטבמשחק נוכח: מסכמים

לשחק  -ותר כיף לנו לעשות דברים להנאתנו הרבה י - כל חיינו הם כאלה , ואם נשים לב. אחריםמלהיזהר שלא לפגוע ב

 . 'עזר מציון'מאשר ללכת לעשות התרמה בסניף או להתנדב ב, לקרוא ספרים, כדורסל

וים אנחנו ובמובן מס, כדי להיטיב לנו -ה את עולמו " בשביל זה ברא הקב- ים בקטעי הלימוד ראינו שזה טוב ליהנות מהחי

 . כפויי טובה אם לא נהנה מהעולם

ה ואושר כמו  זה לא גורם לנו שמח-ואנחנו מחליטים לעשות מה שצריך , וגם כשמסבירים לנו כמה זה חשוב לתת ולעזור

מוצאים אנו את עצמנו בסתירה פנימית בין מה שצריך וטוב לעשות לבין מה , אם כן, כל חיינו. לעשות בשביל עצמנו

 ?מתי יתנו לנו לעשות מה שבא לנו. צים לעשותשאנחנו רו
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 גילוי הרצון להתמסר אל הכלל בכל חניך. 2

כמו , ומבקשים מכל אחד לעשות תנועה אחרת, מעמידים אותם מול שאר החניכים, בוחרים שלושה חניכים: משחק

ומרים לכל חניך שאם אבל א. ןאין כל טעם לעשות, מןהתנועות כשלעצ. ומהלקפוץ במקום וכד, לשבת ולקום: למשל

לא הם מודיעים לחניכים ש. ומהארוחה במסעדה וכד, כרטיס חינם לבריכה: למשל, יזכה במתנההוא ימשיך בתנועותיו 

כשהם . אבל המטרה היא לבדוק כמה זמן היו ממשיכים בתנועותיהם כדי לקבל את המתנה, יקבלו מתנות אלו באמת

 אבל הפעם, שוב נותנים לכל חניך לעשות תנועה כלשהי. יכים אחריםמושיבים אותם ומעמידים שלושה חנ, מפסיקים

 החולה - ואם יפסיק , לאחד אומרים שהוא מפעיל מכונת הנשמה. מישהו יינזק אומרים להם שאם יפסיקו לרגע מתנועתם

 . הספינה תטבע- לשני אומרים שהוא מפעיל מנוע בספינה ואם יפסיק . ימות

 .הכיף הפרטי שלהםאשר ינצלו מיתר זמן בחלק השני כי יותר חשוב להם שאנשים המטרה היא שהחניכים יחזיקו יו

 .אפשר לעבור ישר לסיפורים, אם נראה לכם שהמשחק לא יעבוד

 

 :יותו אפשרשתיאת השלב הבא אפשר לעשות ב

גלות לחניכים ובסיום הקראת הסיפורים המדריך צריך ל, ) או חלק מהם1-4סיפורים , 1נספח (מקריאים סיפורי גבורה ) 1

 הרצון להציל את - מי הם באמת ולומר להם שההתלהבות שלהם מהסיפורים מלמדת על כל אחד שזהו רצונו האמיתי

 ! באמת' בא להם'זה מה ש! ולהפסיק כל הזמן לחשוב רק על הבטן שלו, לבנות חברה ומדינה, העולם

 מושיבים את ר כךאח.  לדף ולקרוא את הסיפורועל כל חניך לעבור מדף,  הסיפוריםשבעתתולים על הקיר את כל ) 2

 על רצונם מעידוזה שוב , החניכים יתחברו יותר לגיבורים. החניכים ושואלים כל חניך לאיזו דמות הוא הכי התחבר

 .ל" כנ,האמיתי

 

 ? מתגברים על הקושי, בסופו של דבר, איך. 3

צריך לשאול איך מוציאים , החשק לעשות טוב לכולם המשחק והסיפורים שבכל אחד מאיתנו טמון על ידיאחרי שגילינו 

אשר למה להתרכז בעשייה לכלל יותר מ - ם כל להבין בשביל מה להיות גיבור ובשביל זה צריך קוד? את זה לפועל בחיים

 ?יה בשביל עצמייעשב

 

  לימוד 

 

 ..." úéöåáé÷ä äâäðää ìù úéìëúä =)úéúöåá÷ ,ù äöåá÷íéùðà ì ,Çò ìùîìí ( õøàä éáùåé íãà éðá åéçéù àéä

íéøãåñî íéòöåîî íééç .íéòöîà íééçì òéâé ììëäù éãë íðîà ,íéãéçé íéùðà íéëéøö , úãåáò úøîùî ìò íéãîåò

ììëä ,éòöîàä ìåáâì õåç úàöåé äáø äãåáòá áãðúäì , íäéðéòî äðéù åããðé íéîòôìù ìéçä éùðà úãåáòë

ùîä ìò ïëä åãîòéåíéòöåîî íééçì éåàøä êøòäî øúåé úåáø úåòù øî .äæä ìåòä úà äáäàá íéìá÷î íäå , íà

íä ùôð éìòá ,íúãåáòá íéçîùå , àöåé áöîá íäééç áöî úà ãéîòäì íä íáãðúäá ÷ø éë íä íéòãåé øùàá

íúîåà éðá úà åçéìöé òöåîîä øãñä ìåáâî .")éà ïéò"ä(  

 

ואם כל אחר . 'שלא יהרגו אותנו העמים מסביבנו וכו, שלא יהיה עוני - ודרים יחיה חיים מסם ישראלהמטרה היא שכל ע

ולכן עם . לעולם לא נגיע למצב שבו לכל העם יהיו חיים טובים -  שיש לו חיים טובים יחשוב רק על עצמו ולא ידאג לאחר

אבל זו זכות למסור , א חובהזו ל, זו התנדבות. מבחינה גשמית ורוחנית, ישראל זקוק למתנדבים אמיצים שיעמידו אותו

 .את הנפש על האומה
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 :הדיון הבאבאמצעות , יש עוד דבר שעלינו להבין

 :דיון

 ?ל או לעשות פעילות לילדים נזקקים"להיות לוחם בצה - מושך אותנו לעשות יותר מה  

 ?כל פעם שמבקשים מאיתנו עזרהבמה מונע מאיתנו לעזור  

 ?יםאיך הגיבורים שקראנו עליהם נעשו גיבור 

 

לכולנו קל יותר לחשוב על דברים גדולים . ל"דאי תהיה להיות לוחם בצההתשובה שתקבלו על השאלה הראשונה ו

לא כל דבר ,  אין לנו כוח- ולשאלה השנייה . כל כך מושכים אותנו אינםדברים קטנים , אבל בחיי היום יום, ולעשותם

 . ומהשנעשה יציל את העולם וכד

 .כל כךשאסור לנו לדלג עליהם ולומר שהם לא חשובים ,  ערכם של הדברים הקטניםומהכים  את החניעליכם ללמדלכן 

 -  ו לעשות דבר גדולאיתנ ואז גם אם יבקשו מ,הפך לעצלניםינ -  את הדברים הקטנים ולא נעשה אותם כי אם לא נחשיב

 לא דילגו על שום פרט , בהתגברותרים כי הם חיו את כל חייהםאותם גיבורים שקראנו עליהם נעשו גיבו. לא נעשה אותו

 .ולנו זה התגלה רק בדבר הגדול ביותר שהם עשו, כל הזדמנות לעזורעל , כל בקשת עזרה מהםעל  -  קטן

 

 : סיכום

אנחנו צריכים להסתכל תמיד , ולכן. אבל כולנו רוצים להיות כאלה, אלא שקשה לנו להיות גיבורים, אנחנו לא אגואיסטים

ונותנים לנו הרגשת סיפוק יותר גדולה , זכור שהדברים האלה הם הדברים שמשמחים אותנו באמתל, על המטרה הגדולה

 !נשתדל לעבוד ולעמול בלי הפסקה, למרות שקשה, ואז. ולא לדלג על הדברים הקטנים, מכל הנאה אחרת
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 נספחים 

 1נספח 

 

 יוסף טרומפלדור
 

øàöä àáöá úåøéùî ÷îçúä àì øåãìôîåøè ,òö åùòù éôë úòì íéáø íéãåäé íéøé

àéää .úåðãçôáå úåèîúùäá ãùçéäì äöø àì àåä - ëá ÷éãöäìåê úåðòè 

íéãåäéä éôìë úåéîùéèðà .áãðúäì íéìâåñî åîò éðá éë çéëåäì êøåöä , ïëúñäì

åééç ìë øåãìôîåøè úà äååìé äøåáâ úåìâìå :äéñåø úîçìîá êë-ïôé , áãðúäùë

úãçåéî úîçåì äãéçéá úøùì ,å òöôðúéìàîùä åãé úà ãáéà , äãùì øåæçì ù÷éá

éáùá ìôðå åîåî úåøîì äëøòîä .êë ,ìúá íâå éìåôéìâá íâ íéîéì-éç.  

äðåùàøä íìåòä úîçìî äöøô .éãåäé ãåãâì óøèöä øåãìôîåøè , ã÷ôîä ïâñì äðåî

 ïèô÷ ìù âåöéé úâøãá)ïøñ( ,éìåôéìâ úéæçì íéùðàä íò àöéå . óåøéçá íù íçì àåä

ùôð ,ä êåúåéìééç ïåçèéáìå éùéàä åðåçèéáì úåðëñäî äøåîâ úåîìòú .åôéìâá åðá úà ìëùù áàìáúë éì :

"áåè ùéà íâ äéä àåäù êðá äëë êðçì ãåîìì úìåëéù äæ ãòá éìù ãåáë ìá÷ú , àáö ùéà íâå áåè éãåäé íâ

áåè ...õøà ãòáå ìàøùé íò ãòá øåáéâ êðá ìôðù òãú-ìàøùé ."  

 øáåè÷åàá1916ïåãðåìì øåãìôîåøè àöé  ,æ íò ãçé ìåòôì' éãåäé ãåãâ úî÷ä ïòîì é÷ñðéèåáíçåì . ïë éðôì

åéøáçî ãçàì áúë" :íìåòì úëìì ìãúùàù òã-äçîùá øùôàä ìëë àáä , ïòîì ìôåð éðàù äøëä êåú

õøà-úéøáò ìàøùé ,úéùôåç."  

é ø÷åáá"øú øãàá à"ô ,ìú øöç úà åôé÷ä íéáøòäùë-ùåôéç êåøòì åù÷éáå éç ,äáéáñá íéúôøö åàøù äðòèá ,

øôëá øåãìôîåøè äéä-éãòìâ .øåàéðù ñçðôïåñ ,øôë éùðàî- øáçå éãòìâ"øîåùä" ,ìúì ïîãæðù- åúåàá éç

ø÷åáä ,ãå÷éô ñôú .úì ÷òæð øåãìôîåøèùëì-éç ,ìà ìîàë åéä øáë-øöçä êåúá åúøåáçå ïééñåç . øåãìôîåøè

ïåéìòä øãçä ìà êøãá íäéìà äååìð ,íéøãçä ïî úåàéø÷ òîù ïàëå - ÷ùðä úà åðîî úç÷ì íéöåø íéáøòä .

 íâ äòîùð ãéîäééøé .úãå÷ô ïúð øåãìôîåøè-øöçä ìà áåù àöé åîöò àåäå ùà ,íéáøòä ùàì äôåùçä . éìåà

úéîåøãä äîåçá õòä øòù úà øåâñì ù÷éá .øçàå åãéá òöôðå äøåð øåãìôîåøè-åðèáá êë . ìèåî øàùð àåä

äîéðô åúåà øåøâì åçéìöäù ãò ìôðù íå÷îá .áäøåáâá åéáàë úà øåãìôîåøè àùð áø÷ä êùî ìë. ä äøåä àå

úáâîá òöôä úà ùåáçìå ïèáä ììç ìà íéëåôùä åéòî úà ñéðëäì íéùðàä ãçàì , ïåñøåàéðùì ãå÷éôä úà øñî

áø÷ä êìäîá áøòúä àìå .áøò úòì ÷ø ,íäáù ïåøçàä ãò å÷ìúñä íéáøòäùë , úà ÷éòæéù ïåñøåàéðùá ÷çã

àôåøä ,ã"éøâ ïåùøâ ø .éøâ ãéòä íéîéì" :ùàø éú÷ãá øåãìôîåøè úàïå .ãåàî ùìç áöîá äéä àåä , åìëùå øååéç

åúà åúøëäå .úùåáçúä úà åì åð÷úéù ù÷éá àåä . åãé ìò òöôå ïèááù ïåéìòä ÷ìçá íéìåãâ íéòöô éðù åì åéä

úéðîéä .åéúòâøäå åéòöô úà éúùáç .äðò àåä åîåìùì éúìàù øùàë :'øáã ïéà ,õøàä ãòá úåîì éàãë' . äöø àåä

íùî åäåøéáòéù ãåàî ."ãìôöøä íäøáà ,àôåøä íò äéäù , íéìòåôä úåøãúñä æëøîá åéøáçì äìéìá åá áúë

íéàì÷çä " :êîåìù äî éúìàù ìò äðòå ìå÷á éðøéëä àåäå åéìà éúùâéð - àøåð àì - àéäù ìë äçðà íåù éìá  - 

õøà ìéáùá úåîì éàãë-ìàøùé ."øôëì åäåàùðùë-úøúìåàî ä÷ðåìàá éãòìâ ,øáã øåãìôîåøè øîà àì . íòô ÷ø

÷æç ùàø áàë ìò ïðåìúä úçà .åçöî ìò åîùå íéî ìù úéìåìùá úéìèî åìáè ä÷ðåìàä éàùåð . äàöé êøãá

åúîùð .íéòáøà ïá äéä àì ïééãò åúåîá) .ðìâåø ïåîéã÷ , êåúî'äøåáâä øôñ'(  
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 אק'יאנוש קורצ
 

ùîç ïá åúåéäá ,á åðîåéá áúë êë-1942äùøàå åèâá " :éà äçéùá àúáñì éúéìéâ úéîéèð

íìåòä éðô éåðéùì úæòåðä éúéðëú úà ,øúåé àìå úåçô àì , óñëä úà äöåçä êéìùäì àìà

åìåë .ïàìå êéìùäì ãöéë ,ïëî øçàì úåùòì äîå ,éúòãé àì ,äàøðä éôë .éðéãá øéîçäì ïéà ,

æà éúééä ùîç ïá ,äúåéù÷á äëéáî äéòáä åìéàå : íéãìé ãåò åéäé àìù éãë úåùòì äî

íéîäåæî ,åìáíéáòøå íéà ,øöçá ÷çùì éìò øñàð íîòù."  

úçà ïá-äù÷ ùôð úìçî ìùá æôùåà åéáàùë äéä äøùò .øáùð äçôùîä ìù äîçì äèî .òáù ïá åúåéäá-äøùò ,

äàåôø ãåîìì ìçä åúéá éðá õçìá .íúñä ïî ,úìåæä ìù ìáñä ïî ïéè÷äì åéìò ì÷éé àôåøëù äùåçú êåúî íâ ,

íéîäåæî íéãìé ìù øîåçå ì÷ ,åìáíéáòøå íéà .úéúåøôñä åúáéúëî ìãç àì íééúðéá.  

á-1901ïåùàøä åøôñ øåàì àöé ' ,áåçøä éãìé' .íéãìé úàåôøá úåçîúäì ìçäå àôåøë êîñåä íééúðù øåáòë .

äìåòî òåö÷î ùéàë åéðôì êìä åîù .íéáø íéøåä ,íéøöåðë íéãåäé ,åúàôøî çúôì åøçéù , úà íìùì íéðåëð

äôé ïéòá åøëù .àåä ìáàúâùî äðéà íãéù äìà úà çëù àì  .íéîéì áúëù éôë" : íéùéù÷ä íéàôåøäù ïååéëî

úåìéìá íîöò úà çéøèäì íéùù íðéà ,íééðòä ìà ïëù ìë àì ,éðàù éøä ,øéòöä ,äìéìá äøæò ùéçäì áééç .

åðéáúä ?äøéäî äøæò .úøçà ïëúééä ?ø÷åáä øåàì ãìéä äëæé àì íà äéäé äî?."  

áá úöîåàî äãåáò áâàúé-åì äöåçîå íéìåçä ,öøå÷ òéâä'à ïä øúåéá úåù÷ä íéãìéä úåìçîù äð÷ñîì ÷

äáåæòä ,øñåçå éðåòä-íéøâåáîä íìåò ìù äðáää .öøï÷ ìù úéùéà äôãòä äãìåð úàæä äðáää ïî'÷ : ãìéä

áåæòä ,äøåàëì àéøáä ,åôéèì éåàøå áåùç åì äàøðìáëùîì ìôðù äæî øúåé  .úéá- éðôî äçãðå êìä íéìåçä úéá

íéîåúéä.  

öøå÷'àúéá ìù ââä úééìòá åðëùî úà òá÷ ÷-äîîéä úåòù ìë êøåàì íéîåúéä áø÷á éçå íéîåúéä . åãé÷ôú

íåçø áà ìù äæë åì äàøð íáø÷á .íééçì íøéùëäìå äðéá íôìàì åúìåëé áèéîë äùò àåä , ìëá õîàúä ìáà

äùéðòäå äàøåääå éååéöä êøã ìò úàæ úåùòì àìù åçåë.ä øàù ïéá íéøáã ,åéãé åîá íúåà øôñî äéä , ì÷åù

íúåà ããåîå ,íúðùá íäá ïðåáúäì úåìéìá àöåéå íúåàéøáå íúåçúôúäì ñçéá íéèøåôî íéîåùéø ìäðî.  

äãáë íéððò úøùç äøù÷ð ÷ôåàá ìáà .úåéîùéèðàä äúàâ ïéìåôá , åîééàå ïåèìùä úà íéöàðä åñôú äéðîøâáå

äìåë äôåøéàá äòååæä úà èéìùäì .  

÷éòáöøå÷ øúåð øáã ìù åø'äðìàîëåø÷ áåçøá íéîåúéì åùôð éîéð ìëá øåù÷ ÷à . íéöàðäùë äéä íúøáçá

äùøàå ìò åèìúùäå ïéìåô úà åùáë .ááåúñä íëåúá ,åú ãåðòì áøñîå éðìåôä àáöä éãîá ùåáì- ìù øëéä

éãåäé ,íéùáåëä úååöîë .íéîåúéä úéáì ùãç ìâã óéðä íáø÷á - çøåô ïåîøò õò íò ÷åøéãçàä åãöî  , íò ïáìå

ïâî-øçàä åøáòî ìåçë ãåã .ìò íéöîàî òé÷ùä åéùëò- äâàãá íâ àìà íéãìéá ìåôéèá ÷ø àì íééùåðà

éôä íîåé÷ìæé ,ïåæî úâùäì ,úøå÷ úçèáäì-ââ ,åæ øçà åæá åîøòðù úåàøåð úåéòá ïåøúôì . õ÷ä úà äàø àåä

èáî åìåî øéùéäå ÷ðò éãòöá áø÷ä ,ìò íééôðë ùøåô åãåòáåéãìé .  

"äãøôì íéãìéì øîåà éúééä äî òãåé éðéà .íäì øîåì éúééä óàåù ,êøãä úøéçáá äøåîâ úåøéç íäì äðúéð éë ."

äúééä àì úàæë úåøéçù àìà .á-5 èñåâåàá 1942 úàöì åéáùåéî åùøãå íéîåúéä úéá úà íéöàðä åôé÷ä 

úáëøä úðçúì .öøå÷'íäì éåôöä ìò íðæåà úà äìéâ àì ÷à .âàã àåäíéøãåñîå íéé÷ð íéãâá åùáìéù  , åëøòéé

ìåéèì íéàöåéë åãòöéå íìâã éøåçàî úåøåùá .íùàøá áöééúä àåäå ,äééàø ãò øôéñù éôë ,"çåçùå óåôë , ÷éæçî

äîéã÷ ãòåöå ãìé ìù åãéá ...äãé÷òä ìà."  

úàøåð äëåìäúì åòéãöäå íåãì åøáò åèâä éøèåùù øôåñ íéîéì-úàæä ãåää .â ïéö÷ù øôåñ ïë òéöä éðîø

öøå÷ì'ïåø÷äî úãøì ïåøçàä òâøá ÷à .àåä êà ,éøñç íéîåúéä ìù íìøåâî èìôî íåù ù÷éá àì åçåø æåòá-

òùéä .ä÷ðéìáøèì òéâä íîò .úî íîò .åðéîá ãçåéîå ãéçé ìîñì åúøåáâ øåôéñ éäéå) .ïåáð ÷çöé , êåúî' øôñ

äøåáâä'(  
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 'מרדכי אנילביץ
 

õéáìéðà éëãøî 'äé äçôùîì ãìåðúèåòî úéãå-íéòöîà ,æéå äøééòá äøøåâúäù' áå÷

øçàå-åá êëåäùøà .úéáá ãîì àåä- ïåëéúä øôñä"øåàì" ,ïîæ äéä-úéá øáç äî" ø

øçàå- úåøåùì óøèöä êë"øéòöä øîåùä ." íéèìåáä ãçàë íù äìâúä äøäîá

äøåáçáù ,áåäà êéøãî ,áø ïâøàî-úìåëé ,éòáè âéäðî .éðù úéáì åì äúùòð äòåðúä ,

ùîìäáçø äçô .äëéçå úéùàøä äâäðää úåìéòôá áìúùä àåä ,íéøçà íéáøë , íåéì

õøàì úåìòì ìëåé åáù.  

ïéìåôì íéöàðä úùéìô ,á-1 øáîèôñá 1939 ,úåîåìçä ìëì õ÷ äîù .øçà íéîé äîë-õéáìéðà àöé êë ,' íò

 ìù íéøâåá íéøáç õîå÷"øéòöä øîåùä" ,åîåäçøæî äùøà .íù ,ïæåàì äôî øîàð êë ,áé äðâä å÷ íéðìåôä åøö

íéùìåôä ãâðë .úåîåìäî åúçðåé íùî-øåçàì íéðîøâä úà åâéñéù ãâðä .á ìáà-17 àáöä õøô øáîèôñá 

íéðîøâä éãéá åìôð àìù ïéìåô é÷ìç ìë ìò èìúùäå íåãàä .úãåëìîäî õìçéäì ïåøçà õîàîá ,õéáìéðà àöé '

äîåøã .ìåáâä úà áåðâì çéìöé íà ,áùç êë ,äì ìëåé éìåàõøàì åëøãá íùî êéùî . éãéá ìôð åìæî òåøì

àìëì êìùåäå íééèééáåñ úåøîùî .åðîî àöéùë ,úåòåáù äîë øçàì , êéøöå íéøåâñ íéøòùäù åì øåøá äéä

íäééç ìòå íéãåäéä ãåáë ìò ÷áàîì íéðîøâä éãéá ùåáëä çèùä êåúá úåçåëä ìë úà øåæàì.  

 øáîáåð úéöçîá1940ùøàå åèâ ìù åúî÷ä äîìùåä ä .2.4% åñçãð íëåúáå äîåçá åô÷åä øéòä çèùî 30% 

äééñåìëåàäî -  ïéá300,000ì -400,000ùôð  .õéáìéðà 'åèâá íéàìëðä ïéá äøåàëì äéä .äøåàëì , àöéù íåùî

óøä éìá ñðëðå .åì õåçî íéãåäé ìéòôäìå ããåòì àöéåäùøà ,àì íéîøåâ íò íéøù÷ ìùçì íâå-íééãåäé , áùå

å åéøáç ïéá ìåòôìåèâá åéëéðç , ìù õåáé÷á äæ ììëáå"øéòöä øîåùä "åòåéñáå åãåãéòá åèâá í÷åäù.  

 õé÷á1941 ,äãâðë íâ äîçìîá äçúôå úåöòåîä úéøá úà äòéúôä úéöàðä äéðîøâù øçàì , äùøàåì åòéâä

ãé íéøçà úåîå÷îìåéçøæîá íéãåäé ìù áçøð çáè ìò úå÷åãá úåò .ïåîà íäá åðúð àìù éî åéä .ðà ïë àìõéáìé' 

åéøáçå .íúåãäé ïååòá íéãåäéä ìë úà ãéîùäì íéöøçð íéöàðä éë åðéáä íä , ïàöë úëìì àìù øîåà åøîâ íäå

çáèì.  

 éìåéá1942õéáìéðà àöé  ' úåçéìùá"øéòöä øîåùä "äéáîìâæì ,íåøãá-ïéìåô áøòî ,äéðîøâì çôåñù øåæàá ,

åæî éãåäé çåë íé÷äìå úåãâðúää ïåéòø úà íù õéôäì éãëïéé.  

õéáìéðàå ïåâøàì äã÷ôî äòá÷ð øáîáåðá 'äùàøá áöåä . úöåá÷ ìù ïúî÷äì åùã÷åä íéàáä íéùãåçä úùåìù

íéîçåì ,íéø÷ðåá úðëäì ,úéðìåôä úøúçîä íò íéøù÷ úøéöéìå äîéçì éòöîà úøéáöì.  

 àá æàå18 øàåðéá 1943 .á åçúô íéðîøâä"äéö÷à "äùøàå åèâá úôñåð , íçåìä éãåäéä ïåâøàäå àìù èéìçä

úåùçäì .íéúá êåúî äîéçìì åëøòð úåöåá÷ äîë ,õéáìéðà ìù åãå÷éôá úçà äöåá÷å ,' ïéá ìà áùåçîá äôøâð

íéùøåâîä úåøåù .óåäðîæ úåáåçøä ïø÷á-à÷ñéð ,õéáìéðà ïúð ' øáò ìà ùàá åéùðà íò ãçé çúôå úåàä úà

íéðîøâä .äìåãâ äúééä äòúôää .ñð íéøçàäå åòâôð íéðîøâäî ÷ìçåâå ,úøåáâú íò äøäîá åáù êà . áø÷á

õéáìéðà ìù åúùåîçú äìæà ç÷ìúäù æòä 'íéðîøâä ãçà ìò åéôåøâàá ìôðúä àåäå , åäáåø úà åðîî àéöåä

úåøéì êéùîäå .íééçá íå÷îäî àöéù íéããåáä íéîçåìä ãçà äéä àåä.  

äéö÷àä ä÷ñô íéîé äòáøà øåáòë .ä ééåìéâî åìäáð íéðîøâäù ìåëä åøîà åèâáúéãåäéä úåãâðúä . ìáà

õéáìéðà '÷åñô óåñ äæ ïéàù åòãé åéøáçå ,äîëå äîë éô øîå òø äéäé àåäå íäéðôì ãåò ìåãâä áø÷äù . íä

øéáâäåúåðëää úà  ,úåéìòå íéø÷ðåá åøéùëä-úåéðëú åîàéúå ââ.  

ùú çñô áøòá" â)19 ìéøôàá 1943 (åèâä ìåñéçì úéôåñä äéö÷àá íéðîøâä åçúô ,åâøàä éùðàå éãåäéä ï

íçåìä ,õéáìéðà ìù åãå÷éôá ,'ãøîä ñð úà åîéøä .ìåãâ éöàð çåë ,áèéä íéùåîç íéìééç íééôìàî øúåé , õøô

éúìá úåøå÷îî ùàá ì÷úðå íé÷ðè ìù òåéñá åèâì-íééåôö .íéãåäé íéîçåì úåàî äîë ,ì÷ ÷ùðá íéùåîç , åìäéð

ù÷éò äøåáâ áø÷ åéùëò ,úåáø úåãáà íéöàðì áñäù .  

 áø÷äø÷ðåáì ø÷ðåáî ùèéð ãåáàä ,úéáì úéáî .íéðîøâä,øåöòî íåù åòãé àìå íòæ úîçî åììåúùäù  , åìòä

åðô øùà ìëá ñøä åòøæå ùàá åèâä úà .á ÷ø ìáà-16éàîá  ,ãøîä úéùàø øçàì ùãåç èòîë , íãéá äìò
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çèùä ìò èìúùäì , äòéååæîä äòãåää úà ïéìøáì øâùìå ìåãâä úñðëä úéá úà õöåôì" ïéà úéãåäé äðåëù ãåò

áåäùøàå."  

ïë éðôì íéîé äðåîù ,äîçìîä íåú éðôì íééúðù ÷åéãá ,á-8éàîá  ,õéáìéðà éëãøî ìôð ,'äîéçì éãë êåú ,

åìù ãå÷éôä ø÷ðåáá .ïîø÷åö ÷çöé åðâñì øâéùù áúëîä øúåð åéøåçàî ,ä ãöá ääùù"éøà "øéòä ìù , íéîéá

ãøîä ìù íéðåùàøä" .çî äìòîì àåäù øáã ìôðíéæòåð øúåéä åðéúåîåì" ,õéáìéðà áúë'" . åçøá íéðîøâä

åèâä ïî íééîòô .ä÷ã íéòáøà ãîòî ä÷éæçä åðìù úçà äâåìô ,äééðùäå - úåòù ùùî äìòîì . øàúì ìëåà àì

íéãåäéä íééç íäá íéàðúä úà êéðôì .ãîòî å÷éæçé äìåâñ éãéçé ÷ø .åôñéé øàùä ìë ,øçåàîá åà íã÷åîá .

õøçð ìøåâä .ìëáéà åðéøáç íéøúúñî íäá íéø÷ðåáä -øð ÷éìãäì øùôà ,øñåç úàôî-øéååà ...ø÷éòä , ééç íåìç

äéäå í÷ .äúøàôúå äúìåãâ ìëá åèâá úéãåäé äðâä úåàøì éúéëæ ."äëéæå äëæ) .åøôô 'ñééå çáù , êåúî' øôñ

äøåáâä'(  

 
 עודד קטש

 

á ãìåð ùè÷íééúòáâ , ìù íéãìéä úöåá÷á ìñøåãë ÷çùì ìçäåïâ úîø éáëî .

 ïá äéäùëùòø úöåá÷ì øáò áéáà ìú éáëî ,íéøòðäå íéãìéä úåöåá÷á ÷çéù äá ,

åðä úöåá÷á ïëî øçàìåøò .  

 áéáà ìú éáëî ìù úáä úöåá÷á ùè÷ ÷çéù íéøâåáì äìòùë-íåøã éáëî  . úðùá

1993úçà äðåòì ïâ úîø éáëîì øæç  , éãäåà øåáéö áø÷á åîåñøô úà äð÷ äá äðåò

õøàá ìñøåãëä . úöåá÷ì ùè÷ ìàùåä äðåò äúåà øçàìïåéìò ìéìâ ìòåôä äðåòì 

 éãë úçà"óùôúùäì" . ãò äúåà ìéáåäå úéðåôöä äöåá÷ä éãîá ùè÷ çøô åæ äðåòá

øîâä úøãñì-ìñ .áéáà ìú éáëî ìà øæç äðåòä íåúá ,ìãâ äá äöåá÷ä , ùîéùå

ì óéìçî æëøëñãåâ àéâ . úðùá äòéâä åìù äìåãâä äöéøôä1995, ä÷çùîá øùàë 

ä äöåá÷ä ãâð äðåò äúåàá äôåøéàá áéáà ìú éáëî ìù ïåùàøäúéúôøö æèøåà åôñãåâ úà óéìçä  , òöôðù

äðåòä úà íééñ äùòîìå åëøáá . íò ùè÷ íééñ ÷çùîä úà16 íò ãçéå úåãå÷ð â ïåøåã'öî'éå ö áàñéãø'öøå'õé' 

 çöðì éáëîì òééñ91-88äëøàäá  .éàôåøéàä ìñøåãëä íìåò úøîöì åëøã úà ìåìñì ìçä ùè÷ ,éöî àåäùë â

äøéãçá ø÷éòáå äòéì÷ì òâåðä ìëá úéæåàåèøéå úìåëé .÷é÷ãä åôåâ äðáî úåøîì , ìåî øåãçì âäð ùè÷

äôåøéà éðìñøåãë ,øåøãëå óåâ úåéòèä úåòöîàá íòô øçà íòô íúåà êéáî àåäùë . éðéòî äîìòð àì úìåëéä

íéì øáòî íéðîàîä, úðåò éðôìå 1999-1998ä úöåá÷ íò éæåç íåëéñì ùè÷ òéâä åéð-ñ÷éð ÷øåé úâéìî 

ä-NBA ,íéð÷çùä ïåâøà ïéáì äâéìä ïéá õøôù äãåáò êåñëñ ìùá äöøà áåùì õìàð íìåà, úà úéáùä øùà 

äðåò éöçë êùîì äâéìä é÷çùî . úà øåáòì äì òééñì çéìöä àì êà äðåò éöçì áéáà ìú éáëîì øæç ùè÷ áìù

úéôåøéàä äâéìá øîâä úéðéîù . úðùá1999 úöåá÷ì ùè÷ øáò ñå÷ééðéúàðôä úéðååé , òéáâ úà óéðäì äëæ óàå

áéáà ìú éáëî ìåî øîâ ÷çùî íåéñá äôåøéà ,÷çùî ùïééèöîä ï÷çùä äéä åá . ããåò òöôð ïëî øçàìù äðåòá

ôúçà ä÷ã åìå ÷çéù àìå åëøááù ñåçñá äù÷ äòéö . áéáà ìú éáëî úà ìñôñäî úåàøì õìàð äðåòä óåñá

äéúåãìåúá éùéìùä äôåøéà òéáâá äëåæå âéìåøôåñä øîâá ñå÷ééðéúàðô úà úçöðî .  

íéùøâîì øåæçì íéðùðå íéøæåç úåðåéñð úåøîì , úðùá íéàðåúéò úáéñîá ùè÷ òéãåä2004 åúùéøô ìò 

ìéòô ÷çùîî,áå ä úöåá÷ ìù äðîàîì äðåî úòá  ìòåôäïåéìò ìéìâ, äðåòä íåéñá éðùä íå÷îì ìéáåä äúåà 

äøéãñä .á-5éðåéá  2007 ,ä øîâ éöç øçàì òåáùî úåçôìðééô-øåô ïåéìò ìéìâ ìòåôä åúöåá÷ íò ãéñôä åá 

áéáà ìú éáëîì , äöåá÷ä ìà ùè÷ øæçùìãâ äá ,ä äöåá÷ä ïîàîë íúçåúéáéáà ìú úðùì ãò 2010 .á-1 

øàåðéá 2008 ïåîéàî ùè÷ øèôúä áéáà ìú éáëîàì íéìã íéâùéäå íéôåöø íéãñôä øôñî øå . úðåò òöîàá

2007/08á ïîàì øæç ìéìâ ìòåôä/òåáìâçéìöäå äâéìá äúåà øéàùäì äøèîá  , äúåà ìéáåä ïëî øçàìù äðåòáå

éùéîçä íå÷îì.  
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 ניר פורז

 

 åì åàø÷ åéìééç"øéð àáà ."åáúë åúåî øçàì" :ìåãâ çà ïéòî äúàù äîãð äéä íéúò ,

êøåöä úãéîá ïâøôì âàåãå åðéùòî ìëì áåùî ïúåðä ,ä÷æçä äùåçúä êàìëî  ,

åðáìá äððé÷ù ,êéðá åðééä åìéàë äúééä ...øéð àáà ,äööù äìèîå äîéùî ìëá ,

óúúùäì úáãðúä . åðúåà úñðéë ãéî- êéãìé -  êåéçáå úå÷øåá íééðéòá åðì òéãåîå

êéðô ìò êåñð éîåîøò ,êéøçà åðôçñð åðçðàå ,äðåîà éøåãç ." åîöò æøåô øéð ìáà

 èòîëù íùá úåðôì ÷éôñä àì"àáà "åãéìåäù ùéàì .íúééúäùë äéä íééúðù ïá , åúåîã ìöá ìãâ êìéàå æàîå

ìôðù øåáéâä ìù - íéøåáéâá àåä íâ ìôðù ãò ,íéøö÷ä åééçì òáøàå íéøùòä úðùá.  

æøåô æåòî ,øéð ìù åéáà ,á ãìåð-1933ïé÷øéñ øôëá  , úçàìîáùåîä éãñééî úåçôùî . íåæîæ úà òîù åúåãìéî

äãùá íéñåèîä-äù äôåòúäíå÷î úáø÷á íéèéøáä åîé÷ .äðéãîä úî÷ä íò , çúôð äæä äãùá éë äøäîá ãîì

úéá-øéååàä ìéç ìù äñéèì øôñä .åéìàî ù÷áúä èòîë àáä ãòöä . øåøá äéä æøåô æåòî ìãâ äáù äøéååàá

äðéãîä úðâäì åáù íåîéñ÷îä úà úúì êéøö áåèå øåçá ìëù . ñøå÷ äçìöäá íééñå øéååàä ìéçì ñééâúä àåä

éèñ.  

á-18øáåè÷åàá  1973 ,áíéøåôéëä íåé úîçìî,úìòú ìòî éøöî ìéè ìù äøéùé äòéâô åñåèî âôñ -õàåñ ,' êëå

åúåî úà æøåô æåòî àöî .äðîìà åéøçà øéàùä àåä - äéúî ,úåðá éúù - øîú úéîòå ,ïè÷ ïáå - øéð ,æà äéäù ,

øåîàë ,áïãáìá íééúðù .  

àðä úùøåîä ìò äðá úà äëðéç æøåô äéúîåéáà ìù úìö . æåòî ÷áàð íúåëæáù íéëøòä úà úåòéá÷á âôñ àåä

áéåàä éðô ìåî ìà ñåèì ññéä àìå íéìáçîä íò .äðéúðå úåáãðúä ìù çåø åá äøëéð åúåøòðá øáë . áø÷úäùë

ñåéâä ãòåî ,ñéè é÷ãáîì øéð ùâéð ,äàìî äçìöäá íúåà øáòå .øúåéá éòáè ïééðò äæ äéä åìéáùá . åñåèî íà

åéáà ìùäîçìîá ìôåä  ,íé÷çùä úà ùåøçéå åîå÷î ìò àåä àåáé . äèìçäá éã äéä àì äìåëù äçôùîì ïáë ìáà

åìù úåðåëðáå .íàä ìù äúîéúçì ÷÷æð àåä ,íåúçì äáøéñ äéúîå .íéøáçå íéáåø÷ úåòöîàá íéöçì ìéòôä øéð ,

äøùô äâùåä øáã ìù åôåñáå :úåøéù úøåö ìë ìò íåúçì äîéëñä íàä - ñéèî õåç. øáë øåøá äéä øéðì 

 àéä øåúá äàáä äøéçáä éë äìçúääî"äãéçéä" - ëèî úøééñ"ì .äùòå øîà .úåùéçðå ïåöø ïåîäá ùåîç , ùâéð

äáø äçìöäá íúåà øáòå äãéçéì íé÷ãáîäå íéðçáîä úøãñ ìà . úåàìî íéðù ùîçì êøãä äçúôð ïàëî

úåìéòô ,úøééñá íçåìë äìéçú ,øçàå-úååö ã÷ôîë êë.  

 åéìééçíäì øîåà äéä ãéîúù íéøôñî øéð ìù" :ìâøä êåúî àìå úç÷ì úåöøì éìá úúì - úçøåæù ùîù åîë , åîë

ìôåðù ìö ."øîà êë ,ã÷ôîëå íçåìë âäð íâ êëå .äðéãîäå íòä ïòîì úéúéîà äðéúðá ä÷åîò äðåîà êåúî ìëä.  

ùéù íåéáé ,è 'ðùú ïååùçá"ä ,úåîåöòúå óåâä úåçåë ìëì åéìééçå øéð å÷÷æðúøééñá åìùéç íúåàù ùôðä  .

äö ìééç íéàðéèñìô íéìáçî úééìåç äôèç ïë éðôì íéîé äùéîç"ì ,ïîñ÷å ïåùçð . úà äøöò äìåë äðéãîä

äúîéùð ,éøæëàä åéôèåç éãéá éåáùä ïåùçð ìù åúðåîú úøåù÷úá äôùçðùëéí . íééáéñðèðéà íéùåôéç øçàì

úáçø ïéòéãåî úãåáòå-ïåçèéáä úåòåøæ ìë ìù ó÷éä ,ïåùçð ÷æçåä åáù úéáä äìâúä . íåöòä éùå÷ä úåøîì

úéáì äöéøôá ,íéùåîç íéìáçî äùåìù íéøöåáî åáù , øøçùì úåñðìå íéìáçîì òðëéäì àì äìùîîä äèéìçä

ïåùçð úà .  

äãéçéä ìò ìèåú úáëøåîä äîéùîäù éòáè êà äæ äéä ; äîéùîä äìèåä äãéçéä úøâñîáù éòáè êà äæ äéäå

øéð ìù åúååö ìò .øåøçù úùôåçá äéä øáë åîöò øéð ,ãéî áöééúäå ÷òæåä àåäù éòáè êà äæ äéäå -  úåìàù éìá

úåøúåéî ,íé÷åô÷ô éìá .äãéçéä ã÷ôî ìù åæî äðîàð úåãò åðì ïéà òöáîä êìäîá øéð ìù åãå÷ôú ìò" : íåéá

éùéù ,14 øáåè÷åàá 1994 ,æ ïîñ÷å ïåùçð ÷æçåä åáù úéáì äãéçéä ìù çåë õøô"ì ,îáåøøçùì äøè . äéä øéð

çåëä ùàøá äöéøôä úòá ,åéøçà ãéî åìù úååöäî íéìééçä øàùå . ÷æçåä åáù øãçä úìãì úåøéäîá òéâä øéð

óåèçä ,ïåùçð ìù åééç úà ìéöäìå äîéðô õåøôì äñéðå .âøäðå äøåð äæ ïåéñéð êìäîá ,åòöôð åéìééçî äøùòå .

ã úàöåé úåùéçðå áì õîåà äìéâ åæ äìåòô êìäîáïôå . ìò ïåçèéáå úåâéäðî äøùäå úéùéà äîâåã äååéä øéð
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ïäî äìòîì ïéàù úåéðùøåãå úåðëåñî úåáéñðá çåëá íéìééçä .åðòúôåä àì äãéçéä éùðà øàùå éðà . ìë êøåàì

å ìééçë øéð äìâúä åúåøéùëúôåîì ã÷ôî"...  

ìôð åáù áø÷ä êìäîá åúåùéçðå åúåâéäðî ìò ,ìöì øéð äëæ"ëèîøä ù"ì .ðäáìöì ä÷î"áúëð ù" : æøåô øéð ïøñ

æ"õøåôä çåëä úà ìéáåä ì ...äæåòú éåìéâ êåú ,úåùéçð ,õîåàå äîéùîá úå÷áã-éàöåé áì-ïôåã , íìéù íäéìò

åééçá .æ øéð äøùä åãé÷ôúá"úéùéà äîâåã äååéäå äöéøôä çåë ìò ïåçèéá ì."  

ò÷ø÷á åæçàðå äéñåøî õøàì åìò øéð ìù åáñå åúáñ .åàá íçì åéáàíéèñéøåøè ìåî áöééúäå øéå . äéä æøåô øéð

úàæä úìùìùá úøàåôî äéìåç ,åúàéøá òáèî æòåð áãðúîë) .åäéðúð ïéîéðá , êåúî'äøåáâä øôñ'(  

 

 
 ר פסח חברוני"ד

 

á ãìåð éðåøáç çñôíéìùåøé úðåëùá äùî úøëæî úðùá 1888 , äçôùîì øöð

õøàá íéáø úåøåã äúééçù .åîà ,øúñà-äðéã,î ä÷éúå äçôùîì úá äúééä äéøáè 

ä éàöàöì äñçéúäåáîø"í ,ååéáà,ø  'íçðî-ïåéö, ä÷éúå úéîìùåøé äçôùîì ïá äéä 

 éãéñçîáç"ã .ãåîìúá ãîì- äøåúíééç õò úáéùé ,áíééç úøåú úáéùé , úáéùéáå

"øñåîä úéá" ,éåìéòì áùçð åéãåîéì êìäîá ,ôåøô úåãìéî åãéãé åøàéúù éôë ' óñåé

ïéìáéø ìàåé" :ì'éåìéò'åúåãìé øçùî éðåøáç çñô áùçð  .ïë ìò øúé , äéä àìôåî

åéøåòð øçùî øáë åéòãåé úà àéìôîå ". ïáëïùéä áåùééäúéììë äìëùäì éðåøáç äëæ àì  . úéáá àöî øòð äéäùë

 àø÷ðù øôñ åáñ"òé÷øã éìéáù "íééèîúî íéàùåðá ÷åñéò äéä åáù ,åä÷éèîúîä úà äìéâ êë . ìçä éðåøáç

èîúîá ïééðòúäìêë àø÷ð éòãîä íåçúä éë òãé íøè êà ä÷é .åúìéä÷ éðá ãöî øåñéàä úåøîì , àåø÷ì ìçä

àùåðá íéøôñ ,åúåçà åðòîì äìàù íúåà ,îúéøá éðá úééøôñíéìùåøéá  .  

 ïá éðåøáç äéäùëäøùò òáùì äðôå éãøçä íééçä çøåà úà ùåèðì èéìçä êøòì ïá øæòéìà-äãåäé òééñéù éãë 

íéòãî ãåçééáå íééììë íéãåîéì ãåîìì ïúéð åá íå÷î àåöîì åì . úåéìàåè÷ìèðéàä åéúåìåëé úà åðéáäùî

úå÷éøáîä ,ïá- íò ãçé äãåäéù ñéøåá"õå ïúð ìåàô)  ãñééîäéðîøâ éãåäé ìù äøæò úøáç ( éðåøáçì åòééñ

ìì ìá÷úäìé éìàéøä øôñä úéáá íéãåî"äøæò "éá íéìùåø)îúéá íåéñ úãåòú åì äúééä àìù ïååéë-éãåñé øôñ .(

 íéãåîéìä úà íééñ éðåøáçá íééúðù êåú)1907-1909 .( íéðùá1909-1912ì äèìå÷ôá éðåøáç ãîì ä÷éèîúî 

 ìùêéøéö úèéñøáéðåàá õééååù úåðééèöäá äñéðëä úåðéçá úà øáòù øçàì ) éùðà úéìëìë äðéçáî åì åòééñ

äéðîøâ éãåäé ìù äøæò úøáç .(èøåè÷åãä úãåáò úà äùò íù , ìù åúééçðäáåìîøö èñðøà . åéãåîéì íåéñ íò

ã øàåúä åì ïúéð"ä÷éèîúîì ø .åçá íéòãî ãîìù ïùéä áåùééä éðáî ïåùàøì éðåøáç äéä êë"ì .á-1912 áù 

ä÷éèîúî úåøåäì ìçäå õøàì .á ãîéì éðåøáçíéìùåøéá úéøáòä äéñðîâ , úøáç ìù íéøåîì íéøðéîñáå"äøæò "

 ìùåïéìé ãåã .á íéðù øôñî øøåâúä ïë åîëäôéçá ãîéìå éìàéøä øôñä úéá . ïî äöøî ùîéù óà íéðùä êìäîá

ä÷éèîúîì õåçä ,áúéøáòä äèéñøáéðåà , ìù íò÷øî äðåù äéä åò÷øù éðôîå ïùéä áåùééä ïá åúåéä ìùá êà

ä÷éèîúîì äèìå÷ôä ìâñ éøáç øàù ,ïééðîä ïî äöøîë ìá÷úä àì . úåàèéñøáéðåàá äöøîë ìá÷úä àì éðåøáç

åééç úåøå÷å åò÷ø ìùá ìàøùéáå åúåãäé ìùá äôåøéàá .åééç ìë éðåøáç ÷ñò úàæ úåøîì éòãî ø÷çîá 

íéáø íééòãî úò éáúëá åîñøôúä åéúåãåáòå .ä úåðùá íéøùò íéìùåøéá åúéáá íé÷ä"éèîúî ïåãòåî " åá

ä÷éèîúîá úåàöøä åëøòð . íéøáç åéä ïåãòåîá)øúéä ïéá (ôåøô 'ïîâøá åâåäãå " øïåäè á÷òé . èøáìà

ïééèùðééàåì øñîå éðåøáç ìù åéø÷çî úà àø÷  ,ïîâøá åâåä éãé ìò , äéäå ãåàî åúãåáò úà êéøòî àåä éë

åùâåôì ïééðåòî .ïééèùðééà çëð éèîúîä ïåãòåîä éùâôîî ãçàá , ìò åéðôá äöøä éðåøáçå" éôåñåìéôä ïåéòøä

ìùä÷éèîúîä  ." éë ïééèùðééà ïééö äàöøää óåñá"àåäù éì äàøð ,éðåøáç ,éúòã óåñì ãøéù ãéçéä ". éðåøáç

ìàøùéá ä÷éèîúîä ãåâéàá ãåáë øáç äéä .á-1963 äøáâìàá åúãåáò ìò íéòãîì ïîöéå ñøô úà ìáé÷ 

åøâèðéàä úåàååùîä úøåúì åúîåøú ìò ãçåéîáå äæéìðàáå-úåéìàéöðøôéã .  

ã" çñô øá øèôð éðåøáç-1963 ìéâá 75 .á-1973 úðåëùá åîù ìò áåçø íéìùåøé úééøéò äàø÷ ìáåé úééø÷.  
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 מרדכי מנו

 

á ãìåð åðî-1922áù é÷éðåìñá ïååé ,ì äìòåøùé õøàìà úðùá 1932 íøèá 

íéðù øùò åì åàìî , éãé ìò ïâøåàù é÷éðåìñî äééìòä ìâ íòéùåç àáà 

îúéãåäéä úåðëåñä ,á úéøáòä äãåáòä úà ÷æçìäôéç ìîð . íìåòá òãéä úà

åéáàî ùøé úåðôñä ,åðî ìàåîù) 1880 - 1962(, úåðôñä íåçúá ÷ñò øùà 

ìàøùé õøàì íúééìò éðôì é÷éðåìñá . ìîðá åãáò ñéøåî øåëáä åéçàå áàä

åðî úçôùîî ìåãâ ÷ìç åîë úåàìîâì äùéøôä ãò äôéç . åëøã úìéçú

å çéìùë äãåáòá äúééä åðî ìù úéòåö÷îäë úåéðåàä úåðëåñá ìîð ãé÷ô

"íìåùî íéñéð " úåðôñä úøáçá øúåé øçåàîå"ãéúò) "ù úðùá äî÷åä1934 

ãøëøåá úçôùî ìù äãåñéî(,òåö÷îä éæø úà ãîì íù .  

 úåèéäøá øáéã åðî éëãøîòáù úåôù )úéáøòå úé÷øåè ììåë( ,äãåáò éøù÷ úøéöéá åì òééñ øùà øáã . úðùá

1943 íùá úéàîöò úåéðåà úåðëåñ íé÷ä "úåéðåà éðëåñ åðî éëãøî ." éùôåçä øçñä úåéðåàá äìôéè úåðëåñä

äôéç ìîð úà åã÷ôù,äðåùàøä äéðåàä úà ùëø óà øúåé øçåàî áìùáå , äéä ä÷åñéò ø÷éòù äðè÷ õò úééðåà 

ðëåñ íò äìåòô óåúéùá äé÷øåèî ïåæî éøöåî àåáééá úåéðåàä úå"åðáå ïîñèåâ ìàøùé" , øçñá íä óà å÷ñòù

ä éîéá ïåæî éøöåîòðöíéùéîçä úåðù úìéçú ìù  .  

 úðùá1956 úåðôñä úøáç äî÷åä "ïåëéúä íéä éáéúðòá "î "äá øéëá óúåùå ìäðî åðî éëãøî øùàë . äøáçä

 äéðåàì óñåðá úåéðåà øôñî äùëø"äìîøë " äéðåàäå"äëìî) "òíù ìåéúåðá éúù ( , äéðåàä"ìééà" , äéðåàä

"äøåàéì "íéôñåð íéìëå . úøáç"òá ïåëéúä íéä éáéúð"î" "äöøô "ì äøäîá äëôäå êøãä úà"øðééì " ìéáåî

á ìàøùéì íéðòèîä úòåðúáïåëéúä íéî ãçåéîá éèàéøãàä íéä .  

 óåñá"ùã÷ òöáî" , äéðåàä òöáî úà ìàøùé úìùîî úîæåéá åðî éëãøî ïâøà"äéâàðô" , ìîðî èìî úøáòä

ì äôéçúìéà ìîð , åì åðúéð ìàøùé úìùîî úåãåúå äçìöäá øúëåäù íééìàøùé íéðòèî ìù éðåéñéð øáòî

 äøùä éãé ìò úéùéàøéàî äãìåâ.  

 úðùá1965 ìù úåôúåùä äìöåô "òá ïåëéúä íéä éáéúð"î " äùãçä úéúçôùîä åúøáç úà íé÷ä åðî éëãøîå

 íùá"íé éáéúð åðî ." úåéðåàî ÷ìç åøáòåä åæ äøáçì"ïåëéúä íéä éáéúð "úåøåëç úåéðåà øôñî åìòôåä óñåðáå .

úåéðåà ìåäéðá ä÷ñò äøáçä ,úåðëåñå úåìòáå äôéç éìîðá ãåãùà .  

 úðù úìéçúá øèôð åðî éëãøî1969 ,äùéà åéøçà øéàùä ,åðî øúñà ,úåðá éúù ,äëìîå äìîøë ,íéðá éðù ,

åðî äùîå ìàåîù ,ãëðå.  
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  )'ג(ם השלובים חוק הכלי

הפעולה /  מטרת 

 .ידעו כיצד להתמודד עם מצב של סתירה בין תורה למוסריהחניכים 

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 המחשת הקושי בקיום מצוות העומדות בסתירה למוסר הפשוט. 1

 הבנה שתורה ודרך ארץ במהותן קשורות זו לזו. 2

 הדבריםעין עכשווית על הכרה כי הסתירה מורגשת רק אם מסתכלים ב. 3

 
 

E הפעולה  מהלך 

 המחשת הקושי בקיום מצוות העומדות בסתירה למוסר הפשוט. 1

, שמים את הצלחות במרכז החדר. 'דרך ארץ/מוסר'ועל השנייה ' תורה'על אחת כותבים , לוקחים שתי צלחות גדולות

אשר בהן מצוירת ) 1נספח  (מקריאים לחניכים סיטואציות שונות.  סיכות או בייגלה וכדומה30-40-ונותנים לכל חניך כ

ואיזה משקל היה נותן לתורה או למוסר , וכל חניך צריך להחליט מה הוא היה עושה במקרה כזה, סתירה בין המוסר לתורה

 .ולהפך, יותר סיכות או בייגלה' תורה'שישים בצלחת ,  אם החניך נתן יותר משקל לתורה-בהחלטתו לעשות כך או אחרת 

 . לחניכים להסביר מדוע החליטו כך או אחרתונותנים אחת אחת רים עוב: יון בסיטואציותד

להקשיב למוסר הפנימי שלנו שאומר לנו הוא ל הדבר הטבעי יותר לנו לעשות "בכל הסתירות הנ: מסכמים אחרי הדיון

נחנו גם אם א.  מגיעה התורה וסותרת לנו לכאורה את המוסר הפשוט הזהכאןו. להיות טוב לכל ולא לפגוע באף אחד

וגם אם יש פתרונות שהתורה . זה הרבה יותר קשה לנו ולא מובן לגמרי, עושים מה שהתורה אומרת במקרים כאלה

 .זה מעמיד אותנו בסתירה קשהדבר . עדיין מונע מהטוב הפנימי שבתוכנו לפרוץ החוצההדבר , נותנת למצבים כאלה
 

 גילוי הרצון להתמסר אל הכלל בכל חניך. 2

 : ן לבעיה עלינו להבין עוד דבר ביחס לתפקידה של התורה בעולמנוכדי למצוא פתרו

אפשר לצלם יותר כדי שיהיה לכל חברי  - 2נספח (לכל קבוצה נותנים קטע לימוד . מחלקים את החניכים לקבוצות

 "?מהו היחס בין התורה למוסר: "ומכוונים את החניכים לחפש בקטע תשובה לשאלה) הקבוצה
 

 :1קטע 

" úãåáò íöòìëì áåè úåéäì íãàä úøùëä åðééä íé÷åìà) "áééàøä éøåà"úåáà úëñîì ä.(  
  

מטרת התורה היא להוסיף בכל אדם חשק ויכולת להיות מוסרי וגומל חסדים ובכך לעשות : הסבר קצר(

 )את עולמנו טוב יותר
 

 :2קטע 

..".íéøîåà íéãîåòä :'äøåúì ñðëéé ïë úéøáì ñðëðù íùë ,íéáåè íéùòîìå äôåçì') "æè÷ úáù" ( : éîìùåøéá

è ÷øô úåëøá 'äôåçìå äøåúì ÷ø àúéà ,äøåú ììëá àìéîî íä íéáåè íéùòîì ìáà ,íãòìá äðéà àéäù , íäå

äúúéîàá äëåúî íéëùîð) ."ùä ïåéìéâ"íù ñ(  
  

קיום  ובובלימוד,  תורה אם אין עמה דרך ארץאינההתורה ,  כוללות מוסר ודרך ארץןמצוות התורה כול(

 )צורה הנכונה מתרבה באדם מוסריות וחשק הטבה לכלהתורה ב
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 :3קטע 

"úåëøá úëñî óåñá" :íìåòá íåìù íéáøî íéîëç éãéîìú ."ãéîìú-åúåäî íëç ,åúåîöò - íåìùä . àåä åðééðò ìë

íìåòá íåìù úåáøäì .äøåú ïééð÷ì úåëæì äöåøù éîì úéëåðéç äëøãä ïàëî : åéúåãéî úà úåðáìå íã÷úäì åì ùé

øéù êëíìåòá íåìù äá ) ."éöøä úåçéù"ú ìò ääøåú ãåîì(  
  

 )לימוד התורה נקנה באדם רק אם הוא מוסרי ויש בו דרך ארץ (

 

 :4קטע 

"òéãé ì áåèäå øùåéäî áìä é÷îòîá úéîéðô äøëä )éùåðà øñåîì ïååëúî ( íåùø ÷ìç òãåð = )é÷ìç (øñåîäî ...òå ì

éãéäùåã÷ øåàá àéä äìâúî äøåúä . ..ä äîàúäääéúåéåìâúä ìëá úéøñåî) "äáåùúä úåøåà(  
  

אבל צריך לדעת שהטוב הפנימי , בטבע האדם להיות טוב לכל -  יש מוסר אנושי , בפנימיותו,בכל אדם (

עוד את ושהיא מגדילה עוד , קיבלנו את התורהלכן . בעולםנתן ה "הזה הוא חלק קטן מאוד ממה שהקב

 )ארץ-תר מוסריים ובעלי דרךועושה אותנו יו, הטוב שקיים בתוכנו פנימה

 

 :5קטע 

"äùòú àìå äùò úååöîä íåé÷ ïî øúåé úåòøä úåãéîî øäæéäì êéøö øúåé éë àöîðå , úåáåè úåãéî ìòá åúåéäá éë

úååöîä ìë íéé÷é ì÷ðá) ."äùåã÷ éøòù(  
  

 אדם שיש בו מידות טובות יצליח .ובקיום המצוות הוא מידות טובות' הבסיס להצלחה בעבודת ה (

 )בקלות לקיים את כל מצוות התורה

 

 .מבקשים מכל קבוצה לענות על השאלה לפי הקטע שקיבלה

 .שהמשותף לכולם הוא שישנו יחס ישיר ומשלים בין התורה למוסר, מסכמים בקצרה את כל הנקודות שעלו מהקטעים
  

רה מספרים על אנשי תול עלכן תמיד כשמדברים על רבנים ו,  קשר מהותי בין התורה למוסר,כן  אם,בגלל שקיים

 . לתורהשלהם  פועל יוצא מהקשר העמוק וכי זה, מידותיהם ומוסריותם
 

 .להמחיש את מה שלמדו בקטעי הלימודעל כך כדי  סיפורים קצריםכמה  להקריא לחניכים אפשר

 

שלאחר שנתאלמנה אחותו היה ְכָאב דואג לה ולחמשת ילדיה שנים , שלמה זלמן אוירבך' מסופר על ר
הוא "כלתה מספרת ש. בכל בוקר היה נכנס אליה אחרי התפילה ומתעניין בבעיות המשפחה. בותר

להתייעץ איתו בדברים הקטנים , היה הנפש היחידה שהיא יכלה לשפוך לפניה את בעיותיה
 ".שמרכיבים את חיינו

 
יגש הרב לבית שבאותה שעה נ, לאחר מכן נודע. שבאמצע חתונת בתו נעלם לשעה קלה, מסופר על הרב קוק

 . ושהה במחיצתם, שם נערכה על חשבון הרב סעודה לאביונים, ש אליאך"התבשיל של ר
 

שמדי לילה ברדתו למחילות הכותל לשם , הרב מאיר יהודה גץ, מסופר על רב הכותל
ניגש לכל סדרן ולכל עובד והתעניין , היה נעצר ברחבת הכותל, אמירת תיקון חצות

שאל אם יש בעיות מיוחדות וקשיי פרנסה והאם יוכל לסייע , ילדיםבשלום האישה וה, בשלומם
התבונן אם יש אדם הזקוק לעזרה מבין המבקרים בכותל והיה פונה אליו . בדבר מה

 .ומדובבו לשיחה
 

מסופר על הרבנית חנה טאו שכשהיו מסתובבים מקקים בביתה הייתה הורגת אותם ולאחר מכן יושבת ובוכה 
 .על שנצרכה לכך
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 ?כיצד ייתכן למצוא ביניהם סתירות, אם התורה והמוסר קשורים כל כך זה לזה. הענתלתנו עדיין לא נשא

 

 :סיפורים מקריאים לחניכים

 

 :1סיפור 

האצות הימיות בדרום אמריקה מצויות : "המורה נכנס לכיתה והתחיל ללמד

  ." ..בעיקר בחופים שבהם מי הים לא מלוחים ולא מתוקים מדי

: המורה היסס לרגע ואז אמר.  ביקש רועי"?שר לצאת לשירותיםאפ, המורה"

". אתה רשאי ללכת בתנאי שתחזור עוד שתי דקות ולא תפריע יותר בשיעור"

פרצופו של רועי לא . והמורה המשיך בשיעורו, רועי יצא בשמחה מהכיתה

  ...נראה עוד בכיתה באותו שיעור

  . שלידם יצאו בקשות דומותיותומהפ, ורמו לאווירועוד זוגות זוגות של אצבעות ה,  רבלא עבר זמן

אבל כולם ... "זנווקרא המורה אחרי שמטוס נייר שהטיס רונן שרק ליד א, !"צא מהכיתה בבקשה, רונן"

בפנים עליזות ובריצה קלה סגר רונן את דלת !". אותך ראיתי, זה לא משנה. "טען רונן, "העיפו מטוסים

  ...הכיתה כשהוא מחוצה לה

עד שמצאו את מקומם על , עוד ראשים החלו לרדת בנקישות קלות לעבר רצפת הכיתה שמתחתםעוד ו

והמורה בלית ברירה הפסיק , השיעור נגמר - ושם נשארו עד שנשמע הצלצול הגואל , השולחן שלפניהם

  ...עקב העובדה שנשארו רק שני תלמידים ערים בכיתה,  שהיה זה באמצע משפטאף על פי ,מדיבורו

היצורים על לא ידע אף תלמיד לומר משפט אחד על חופי דרום אמריקה ו, כמובן, של שיעורבסופו 

  .המתגוררים בהם

 

 : 2סיפור 

  .הכריז המורה, "פונקציות ריבועיות לא קונבנציונליות בשלושה נעלמיםעל היום נלמד "

סר הצלחה מחו, חלקם אף ביקשו מהמורה שיחזור על מה שאמר. כל התלמידים נאנחו אנחת ייאוש

  ...בכתיבת הכותרת לשיעור במחברתם

אך מכיוון שנושא זה ישמש . אתה צודק יוסי. "צעק אחד התלמידים, "אבל זה לא במיקוד לבגרות"

  ".בחרתי להרחיב את השכלתכם מעבר לחומר הנלמד, אתכם הרבה בחייכם בעתיד

ונצייר פונקציות , שוואות שונותנבנה שלוש מ. Z-  וX ,Y: נבחר לנו שלושה נעלמים: "המורה התחיל ללמד

וכבר לא היה ברור מהיכן , מספריםבעד שהתמלא הלוח בקווים ו, כך המשיך לכתוב ולצייר." ..משלושתם

  .להתחיל ואיפה לגמור

  .אחרי שלא הצליחו למצוא קשר בין שורה לחברתה,  התלמידים לקמט את מצחםולאט לאט החל

  ...מהבודדים שעוד ניסו להבין משהושנשאר , קרא איציק, "לא הבנתי, המורה"

המורה הסביר באריכות ". ?X6=Z+Yלמה . "שאל המורה" ?מה לא הבנת"

בה שאחרי שעה וחצי  .אך ספק אם זכה איציק לקלוט דבר מדבריו, ובדייקנות

גילו שכל עמלם היה , התאמצו התלמידים למלא את מוחם בידיעות חדשות

  ..חילתוהבנתם בסוף השיעור נשארה כבת - לריק 

  !".תבינו - כשתגדלו , לא נורא: "ש ואמר בחיוךהמורה שם לב למתרח

 

 .שואלים את החניכים מה ההבדל בין הסיפורים

.  המורהעל ידי היה משעמם והועבר בצורה לא טובה נושאכיוון שהמבסיפור הראשון התלמידים לא הבינו את השיעור (

 ברמה גבוהה מספיק ו לא היים והתלמיד,היה מסובך וקשהשהנושא ון כיומבסיפור השני התלמידים לא הבינו את השיעור 

 ). בשפה ברורה ובהירה את החומרשהמורה הסביראף על פי , מנת להבינו- על
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 יש בשבת(וענפים אחדים , )ליטר וחצי(לסטיק לכל קבוצה נותנים בקבוק פ. מחלקים את החניכים לשתי קבוצות: משחק

 .המטרה היא להכניס את כל הענפים לתוך הבקבוק). בתלהקצות את הענפים לכך לפני ש

 לעולם לא נצליח להכניס ולראות את ,כן- ואם.  שבירת הענפים לחתיכות קטנות יותרעל ידיהדרך היחידה להצליח היא 

 .הענפים בשלמותם בתוך הבקבוק

 

  לימוד 

 

"ä íéøåéöä íîåøì íéèøôúî äøåúä éëøãù íàíéèùôåîä íééðçåø ,â íéðååëî íø÷éòá íäïë í úéìëúä äúåàì 

ò åðéáà íäøáà ìù ãñçä úøåúå úåéøáä íåìù ìù úéîöòä"ä .ãñçä úøåú ãåñéù àìà ,íìåòá ãéî àéä äìâúî ,

äéúåëìäå äéúååöî éèøô íò äìåë äøåúä úàöøä ìù ãñçä ãåñé åúåàå ,éúéîàä áåèá ÷ø äìâúî , æåðâäå ïåôöä

áì ãéúòìùà ,éåöîä ìëå éçä ìë úøáåçá ìåìëéù.  

éøñåîä ùâøì éúãä ùâø ïéá íé÷ìçîù äîå ,úéçèù äô÷ùäá íà éë åðéà ...íðä äøåîâ úåãçàá íà éë , ìù åôåöøôå

ò åðáø äùî"éøîâì íäøáà ìùì äîåã àåä ä .íéèùôåîä äéúåðåéâäå äúåéðåéìò ìë íò äðåéìòä äøåúå , àéä äéåàø

íù ìòãéúòä  ,÷ù êåúîùéîéðôä åøåéö ìá÷ì íãàä úùâø àéä äðè ,òïë ìéà - ãöî íà éë åá ÷áã úåéäì øùôà

íéùòîä ïåãà ìöà øééåöî àåä êëù .òïë ìøñåîä íò úãä ùâø úãçàîä úéøñåîä äãåáòä ãåñé  , úåùòì àåä

åððå÷ ïåöø äáäàá ,íéùòîä ìë ïåãà ,íéîìåòä ìë ïåáéø ,àåä êåøá) ."éàøä úåøåàî"úåòåáùì ä(  

 

כיוון שאנחנו קצרים מלהשיג מנראה לנו שיש סתירה בין תורה לדרך ארץ . נו למדים שהתורה שייכת לסיפור השניאמצנ

, כיוון שאפשר לראות את תוצאותיו בפועל בחיינומהמוסר האנושי מובן לנו . את עומק הטוב שנמצא בתורה ובמצוותיה

ה יודע מהן תוצאותיהן "רק הקב,  לפעמים לראותאבל את תוצאותיו של המוסר האלוקי שנמצא בתורה קשה לנו

לעולם לא נצליח לגלות את התוצאות  -  מה שראינו במשחק והז. הן נסתרות ועתידיות, האמיתיות של מצוות התורה

כי ,  את הענף הגדול-את המוסר הגדול שנמצא בה , )'תורה וכוהרק לעתיד לבוא כשיתגלו טעמי (הגדולות של התורה 

 ...חלקי ענפים בבקבוק קטןרק , רק חלקים מזהפוגשים  אנחנו .זאתמלהבין אנחנו קטנים 

ו מבינים לגמרי את תפקיד נני שאאף על פיעלינו להאמין בתורה , גשים אנו בסתירות מעין אלו שהצגנוו כשפ,כן- ואם

שהשיקול המרכזי , אבל לזכור, לא שצריך לרמוס כל דבר בדרך לקיום המצווה. ולעשותה בשלמות, מצווה זו או אחרת

 .?'מה התורה רוצה שאעשה עכשיו'הוא , ושעומד מולנו לפני קבלת ההחלטות, שבראש סולם הערכים שלנו

 

 תורה בלי - לא רק תורה ומצוות רוחניים ושכליים שאין להם ביטוי בחיים !  זוהי מגמתנו ושאיפתנו- ' תורה עם דרך ארץ'

אלא טוב ,  דרך ארץ בלי תורה- ולא רק מוסר אנושי קטן ופשוט .  לכלאלא גילוי התורה בחיים במוסר והטבה, דרך ארץ

 !כי באמת הם דבר אחד ממש, ך ארץ החיבור השלם בין תורה ודרוזה!  ללא גבולות- גדול ואינסופי , עליון
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 נספחים 

 1נספח 
 

øéëî äúàù éäùéî ,éúã àìéãé êì äèéùåîå êéìà úùâéð ä .àì åà äãé úà õçìú?  

 )אמנם יש המקלים בכך .'ואף לא לגויה, פנויה, אסור לתת יד לאישה נשואה '- וסקיםלפי רוב הפ(

äììàîøá äøéîùá ìééç äúà .íéáøò áéáñî íìåë , ìåëàì ùéù ãéçéä øáãäå áòøá òååâ äúà

äàå úéáäî àéáä éðåìéç øáçù äâåò . ìëàú àì íàóééòå áåöò øàùéú , úà úö÷ òéâøú ìëàú íà

öîä êì øåæçéå áòøäàì åà ìëàú çåø á?  

 )להעליב את בעל העוגה, כשרש לא בטוח(

íéåñî íå÷îì íéòéâî êéà úáùá êúåà ìàåù éðåìéç .àì åà åì øîåà äúà?  

 )ולכן אסור לי לסייע לעוברי עבירה, אסור לו לנסוע ברכב בשבת(

ùøãî úéáá äúà .äãéì øãçá êúùàù êì íéòéãåî .àì åà ãåîìì êéùîú?  

וה ותלמוד תורה אם אפשר למצווה להעשות ות מצייהיה לפניו עש: "וגם זה לא תמיד, לצורך מצווהרק מפסיקים מלימוד (

 )'סעיף ד'  הלכות תלמוד תורה פרק ג,ם" רמב". לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודוואם.  אחרים לא יפסיק תלמודול ידיע

äìéôúì êøãá äúà ,ïåøçàä ïééðîì øåçéà äòù òáøá øáë .éáëì øáòî úøñç äð÷æ úãîåò ù

úåé÷ù øñéøú úáéçñá êúøæò úà úù÷áîå íéðåà-øôåñ .àì åà äì øåæòì øöåò äúà?  

מצווה , ט"פוח "נסימנים  ,ע" שו.ש בזמנה וכמתפלל בזמן"ש ותפילה ואז אין לו שכר כקורא ק"יעבור זמן ק, תפילה במניין(

 )שאינ יכולה להעשות בידי אחרים

úáù áøòá ÷÷ôá úò÷úð .ùéáëääòéñð äòù éöç ãåò ùéå úáù éðôì äòù òáø çúôð  . òñéú

ìù úåøéäîá 160î÷ "ù ,ïîæá òéâúå ùéáëá íéòñåðä øàù ééç úàå êééç úà ïëñú , òñéúù åà

òéâúù éúî òéâúå úøúåîä úåøéäîá...?  

 )פיקוח נפש,  נסיעה בשבת- חילול שבת (

øá ùé êìù éðåìéç êéðçì- äååöîíéä óåç ìò ,äðîæä úìáé÷å .ë íù äéäé àìù òãåé äúàêë ì 

ùåã÷å øåäè ...òéâú àì íà áåöò àøåð äéäé êéðçä .àì åà êìú?  

 )לא ראויהואוווירה מוזיקה , צנייעות, ריקודים מעורבים(

êìù äçôùî áåø÷,àì -ä åðéìòéçîö äùòðå åáöî øãøã . ìåëéù åáöîî íéìáåñ íúàå àåä

äìéíéðù êùî . íàä÷úðìå äî àéáäìå íéøéùëîåúåîì?  

 )'ט סעיף א"של' ע יורה דעה סי"שו–.'ואין מעמצין עיניו עד שתצא נפשו... אין קושרין לחייו, הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו'(

äøèéâá ïâðì ìéçúî åäùéîå øîåòä úøéôñ éîéá óéðñá íéøáç íò áùåé äúà . íéòãåé íìåë

øáçá ìáå÷î úåçô íâ àåäå ïâðîù àåääî õåç ïâðì øåñàù'ä  -  áìòéé àåä ÷éñôäì åì ãéâú íà

ãåàî .àì åà ÷éñôäì åðîî ù÷áî äúà?  

 )להלבין פני חברו ברבים, ו"קס' סי' אגרות משה'ת "שו',  אסור- ואם בכלי זמר  '- אסור לשמוע כלי זמר בספירת העומר (
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 2נספח 

 :1קטע 

 

 

"ìëì áåè úåéäì íãàä úøùëä åðééä íé÷åìà úãåáò íöò"  
)éàøä éøåàá"ñîì äúåáà úë.(  

  
 

 :2קטע 

 

 

..."íéøîåà íéãîåòä :'äøåúì ñðëéé ïë úéøáì ñðëðù íùë ,íéáåè íéùòîìå äôåçì' "
)æè÷ úáù:" (è ÷øô úåëøá éîìùåøéá 'äôåçìå äøåúì ÷ø àúéà , íéáåè íéùòîì ìáà

äøåú ììëá àìéîî íä ,íãòìá äðéà àéäù ,äúúéîàá äëåúî íéëùîð íäå."  
)ùä ïåéìéâ"íù ñ(ô0-[ø3  

  

 

 :3קטע 

 

 

"úåëøá úëñî óåñá" :íìåòá íåìù íéáøî íéîëç éãéîìú ."ãéîìú åúåäî íëç ,
åúåîöò - íåìùä .íìåòá íåìù úåáøäì àåä åðééðò ìë . éîì úéëåðéç äëøãä ïàëî

äøåú ïééð÷ì úåëæì äöåøù : úà úåðáìå íã÷úäì åì ùé íåìù äáøéù êë åéúåãéî
íìåòá."  

)éöøä úåçéù"ú ìò ä"ú(  
  

 

 :4טע ק

 

 

"òãé ì áåèäå øùåéäî áìä é÷îòîá úéîéðô äøëä é)éùåðà øñåîì ïååëúî ( ÷ìç òãåð
 íåùø =)é÷ìç (øñåîäî ...òåéãé ìäùåã÷ øåàá àéä äìâúî äøåúä  .. äîàúää

äéúåéåìâúä ìëá úéøñåîä"  
)äáåùúä úåøåà(  

  

 

 :5קטע 

 

 

"ä íåé÷ ïî øúåé úåòøä úåãéîî øäæéäì êéøö øúåé éë àöîðåäùòú àìå äùò úååöî ,
ãéî ìòá åúåéäá éëúååöîä ìë íéé÷é ì÷ðá úåáåè úå ."  

)äùåã÷ éøòù(
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 :המהלך מורכב משלושה חלקים

 בקרב הנוערההנחה המוכרת . א

תורה שה לאומי היא-בציבור הדתי

לרוב גם  , ספר חוקיםהיא

ם תמיד אומרים נאמ. מעיקים

 שהיא אמורה המתבגר" דוס"ל

 אבל -ו להנחות כל רגע בחיי

 הוא רואה את התורהס 'בתכל

 .ויום שלמלחיי היו תוספתכ

 להפריך את התפיסה אנחנו ננסה

השגויה הזאת ולהשריש את 

, ההבנה שהתורה היא מקור העולם

התוכנית  התורה היא .הבסיס לו

 נקבעו נורמות העל פי המקורית

 כל עניינו של העולם הוא .העולם

 .התגלותה של התורה בו

, העולם מורכב מהרבה ממדים. ב

י הכרתם ניתן לתפוס אותו "ורק ע

 .בצורה שלמה

אבות האומה גילו את האידיאל . ג

 אחדות הקודש -של כל עם ישראל 

כל החיים יהיו מוארים ש. והחול

 .מתוך קודש

מתחילים . בדורנו מתחיל הכישרון

. השאיפה הגדולה הזוניצוצות של 

אין זה מפגש עם החול בדיעבד 

אלא ) להתפרנסלהצליח כדי (

 .מלכתחילה

 הן ,דבר זה מחייב אותנו לחיות כך

ברמה הלאומית והן ברמה 

 ואינו מניח לנו להישאר ,הפרטית

 . נוניותיבב
 

התורה

 והעולם
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 )'א(התורה והעולם 

 

הפעולה /  מטרת 

. ולא ספר חוקים חיצוני) על כל המשתמע מכך(הבסיס והמהות שלו , החניכים יבינו שהתורה היא מקור העולם

 . נהיה קיימים יותר-  מחוברים אליה יותריה שנה ככל,לכן

 

 איננועדיין  -  למקור הזהים שהתורה היא המקור ושצריך לחיות חיים כמה שיותר מחוברכךאנחנו מתמקדים ב:  לבשימו

 חשוב להשאיר -  וזה הגיוני-  אם השאלה עולה. של החולמומה מקו:  כלומר,"אז מה עם הכדורגל"מעלים את סוגיית 

 .'המשך יבוא' עם מתח של אותה

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 הצפת הקשר בין התורה לחיים. 1

 הבנת הסיבות לכך. 2

 חשיפת הקשר העמוק שבין התורה לחיים. 3

 
 

E הפעולה  מהלך 

 הצפת הקשר בין התורה לחיים. 1

 המשפטים שלהלןועל הרצפה מפזרים את , )1נספח  (..."תורה בשבילי זה כמו: "עליו כתובשתולים על קיר שלט גדול 

 או  מניחים הםהחניכים מסתובבים בין המשפטים וכמידת הסכמתם עם המשפט. כל חניך מקבל נייר קרפ. )2נספח (

 ). קצר- מסכימים מעט,  גזיר ארוך-  מסכימים מאד. (קרפהתולים גזיר מנייר 

 ...תורה בשבילי זה כמו: המשפטים
 

 . אי אפשר בלעדיה- חמצן

 .ם לפתור בעיות נותנת לי כלי-ןמחשבו

 . לא מגיעים איתה לשום מקום- מסלול מעגלי

 . לא קשורה למציאות-חלום

 . ממותר אסוריותר -תקנון בית ספר

 . אבל הנוף בסוף שווה הכלבצע קשה ל- טיפוס על הר

 . קדיחה אחת גדולה-למצוא נפט

 .עולם' מסבירה לי איך להפעיל ת-רןהוראות יצ
 

ומשקפת גם לחניכים עצמם לאן הלך הרוח , ושג באיזה מצב נמצאים היושבים בחדרההפעלה הזאת עוזרת לנו לקבל מ

 . לא מקיימים דיוןדייןבשלב זה ע. שלהם נוטה

 

אפשר לעשות את זה גם (ס לקבוצות של חמש ומבקשים מכל קבוצה לכתוב את סדר היום שלהם "מחלקים את החג

, ז כלשהו"לאחר שכל קבוצה כתבה לו. של מישהו בגילםלאחר מכן מבקשים מהם לכתוב סדר יום כללי ). כיחידים

 איזו פעולה נער בצופים לא היה עושה בסדר היום - "דתיים" מהם לסמן במדגיש את הפעולות שייחודיות להם כמבקשים

 ?שלו

 

 : דיון

 ?חילוניבן גילך המה ההבדל בין היום שלך ליום של  

 ?כך זה מדוע 

 ?האם ההבדל הוא בתוספת דברים רוחניים 
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 ?או באיך שאני עושה כל דבר 

 ?או שיש לי תוספות קטנות ביום שלי, האם אני חי חיים באיכות אחרת כי אני מאמין 

 

 הבנת הסיבות לכך. 2

 ? עד כמה אתם מזדהים איתו-  בתשובהש שחזר" הראשון של הקטע של הדתלמקריאים את החצי 

את אותן שאלות על שואלים  -  'וכו'  היא תורת חיים וכוהיא שהתורה) לפחות כלפי חוץ(ה דוסים וכל מהותם 'אם החבר

 ?ך עד כמה החברה הדתית לאומית בכללה חיה כ:החברה הדתית

 .תשלום מיסים בתוספת חיים חילונייםחיה החברה שלנו היא במהותה 

מכונית : דבריםאותם על הם חולמים ,  הם מבלים ביחד את שעות הפנאי: כךאדם חילוני מסתכל על החבר הדתי שלו

יש הרבה אנשים שעושים . שניהם רוצים לזכות בלוטו כי שניהם מאמינים שכסף יעשה אותם מאושרים. גדולה ובית גדול

בשורה התחתונה אין הרבה הבדל בינם לבין ו ,חילונית מצוות הרבה יותר טוב ממני אבל תפיסתם את המציאות היא

אז מה החילוני  ...ומהתפילין וכדהנחת ,  שבתירתשמ, ביום תפילות שלוש: מלבד תשלום המיסים, החברה החילונית

 .אני אחיה בלי לשלם מיסים! ?מה אני צריך את זה, לא רוצה חיים כאלו, תודה רבה? אומר

יש : איזשהו עולהיא אנחנו חיים בתחושה שההלכה ?  במה אנחנו שונים משאר הציבור,אם אין לנו שום איכות חיים אחרת

 ...תים אנחנו נפגשים בהלכות שמצמצמות אותנוובכל מיני צמ, חיים
 

 :דיון

 ?מדוע זה כך 

 ?למה התורה נתפסת כעול 

 ?מה זה בכלל תורה 

 ?רוע כה משמעותי באמצע המדבר בשביל להוריד אותה אלינויה היה צריך לעשות א"מפני מה הקב 

 ?האם זו אכן רק תוספת 

 ?גן עדןמיסים שאנחנו צריכים לשלם כדי להגיע לפיסת קרקע נוחה ב 
 

 

 חשיפת הקשר העמוק שבין התורה לחיים. 3

. )3נספח  ("הסתכל באורייתא וברא עלמא "קבוצה מקבלת קטע עם פירוש אחר שלכל . מתחלקים לקבוצות לימוד

 - בריסטול סיכום לכל קטע על הקיר תולים . נציג מכל קבוצה מסביר את המסקנה של הקטע שלהםאחדות לאחר דקות 

 :..."תורה בשבילי זה: "ה הראשונה השלט מהמתודדלי

 .הנורמות הנהוגות בעולם מושתתות על התורה: 1' קטע מס 

 .ומותאם אליה,  התורה- בנוי על פי התוכנית,  האדם-  הבניין: 2' קטע מס 

 .עניינו של העולם הוא התגלות התורה. התורה היא הרעיון המתממש בעולם כל הזמן: 3' קטע מס 

לבקש מכל קבוצה להכין הצגה קטנה או סיפור יכול  ,לקבוצה" יבש"או שהוא קצת , מספיק אינומי שמרגיש שהלימוד 

 . אותו למדושמדגים את הרעיון אשר היום יום חיי מקרה מ

 

וקיומו של העולם , נפש האדם,  מבחינת הנורמות הנהוגות בו-  בו הבנו שהתורה היא מקור העולםאשר אחרי הדיון הכבד 

 :את חשיבות הקשר למקוריותר להמחיש בצורה קלילה  ננסה - כגילוי התורה

 :אפשרות ראשונה

משה . ד בגלל הפקקיםוהתעכב מאאך הוא  ,אמא קראה לרופא. ד הבטןויום אחד למשה כאבה מא: סיפורמספרים 

הרופא מגיע לבסוף וקובע שיש להבהיל את . ממלמלת פרקי תהילים ,אמא היסטרית. בוכה וצורח, מתפתל מכאבים

 .הרפואיברגע האחרון משה ניצל והמנתח מצליח לייצב את מצבו . חדר הניתוחמשה ל
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במבטא / אופרה/ טרגדיה/ מתח:  על פי דרישות הקהל-  אופניםבוחרים שלושה שחקנים שיציגו את ההצגה בכמה 

ו  ואז נפנה את תשומת ליבם לכך שככל שהשחקנים בחר,ד שהשחקנים יצחיקו את הקהלונקווה מא. 'רקסי וכו'צ

איבדנו את . אין שום דבר מצחיק בילד שמתפתל מכאבים. המובן המקורי של ההצגהאבד   כךבאפשרות מופרעת יותר

 .סביר להניח שלא היה מצליח,  ואם מישהו מבחוץ היה מנסה להבין מה הסיפור,המקור

 

 :אפשרות שנייה

ימשיך לשאת , ד יושב בתחילת המשחקבו כל אחשסא יהכ. כולם יושבים במעגל: הסבר המשחק ".מלך שוונץ"משחקים 

מקבלים שמות ) יושבים זה ליד זהש(שלושה חניכים מתוך הקבוצה . יעבור מקוםהוא גם אם ,  למשך כל המשחקואת שמ

כמובן . ועליו לקרוא לאדם הבא, בו כל אחד קורא למישהו, מתחילים לעשות מוראל". שוונץ"ו" סגן" "מלך "-מיוחדים 

כמובן שאסור גם להשתהות עם התשובה יותר . או למי שקרא לך, שב מימינך או משמאלךושאסור לקרוא למי שי

והוא מתחיל , ועובר לשבת במקום השוונץ, מי שטועה עוזב את מקומו. לאט לאט אנשים מתחילים לטעות. ממספר שניות

 ...וכך כל אחד מתקדם, זז מי שיושב לידו, סא שמתפנהיאל הכ. נץוקרא שוילה

לכל אחד יש הרבה יותר סיכוי ,  הנתינים הםא יודע מילהמלך : התרחקות מהמקור מבלבלת את הכל שההרעיון הוא

 . חסר שם, תלוש,  חסר משמעות- להיות שוונץ

, ההצגה לא באמת מעבירה את המסר שלה. אבודים,  כל הסדרים וההבנות תלושים- גם בהצגה וגם במלך שוונץ

 .האדם מאבד את עצמו

במשחק ? מה ניתן לעשות עם מסרק: למשל.  עם חפצים בעלי שימוש מוגדר וברור-  "חפצים" המשחק :אפשרות שלישית

אדם או חברה . לא אמיתי,  אך הקיום לא נכון- אנחנו רואים שאמנם יש קיום למסרק כשהוא משמש לצחצוח שיניים

 היא  כךקשורה יותר למקור שלהככל שהמציאות . חייםאינם  אבל הם -  קיימים,  מהתורה- שבוחרים להתרחק מהמקור 

. התגלותה והופעתה של התורה, קיומההוא , להבדיל,  כל עניינו של העולם-  כל עניינו של המסרק הוא לסרק. יותר קיימת

 . לא מתנתק ולא נשאר חיצוני-  התורה היא המקור שמופיע כל הזמן במציאות

 .ת הקוד שמנהל את העולםבו רואים אש" מטריקס"אפשר לפתוח את היחידה עם חלק מהסרט 
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 1נספח 
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 2נספח 

 

 

 - חמצן
אי אפשר 

 .בלעדיה

 

 - מחשבון
נותנת לי 

כלים לפתור 
 .בעיות

 

מסלול 
 - מעגלי

לא מגיעים 
איתה לשום 

 .מקום

תקנון 
 - ס"ביה

יותר אסור 
 .ממותר

טיפוס 
 - על הר

 קשה לבצע
 אבל בסוף
 הנוף שווה

 .הכל

 

 - חלום
לא קשורה 

 .למציאות

למצוא 
 - נפט

קדיחה אחת 
 .גדולה

 

הוראות 
 - יצרן

מסבירה לי איך 
להפעיל את 

 .העולם
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 :1'  קטע מס- 3נספח 

 

äøåúá øåîàä éô ìò äúùòð äéàåøá ìë ìòå äéèøô éèøôå äéèøô ìë ìò íìåòä úàéøá .

÷ñéøáî íééç éáø ïåàâä íéøáãä úåòîùî úà ùéçîäì áéèéä ,áã åìàååéø : é÷åçù åðà íéàåø

íìåòä úâäðäì íéîéàúî äøåúä .úøîåà äøåúä :çöøú àì ,ãåòå áåðâú àì . äáéðâå äçéöø

íìåòä ïáøåç íä .ïë åîë ,áîøä áúë úåøåñà úåìëàî ìò"íãàä úåàéøáì íé÷éæî íäù í .

éëîù ììë êøãá åðì äîãð úåèùôáåïé÷ú íìåò íåé÷ì íé÷éæî íéøëæðä íéøáãäù ïå ,åà äøñàäøåúä íú .

æç íéàá"ïåëðä àåä øåîâä êôéääù åðúåà íéãîìîå ì . äçéöøù èìçäá úåéäì äéä ìåëé íìåòä úâäðä ãöî

íìåòä íåé÷ åéäé äáéðâå .íìåòì ñøä úîàá íä òåãîå ?íéòø íéøáã íä åìàù áåúë äøåúáù ïåéëî . åäæå

 ìù ùåøéôä"àúééøåàá ìëúñä "-á÷ä øùàë "äöøå íìåòä úà àåøáì àá ä äîå áåèì áùçéé äî òåá÷ì 

òøì áùçéé ,åìàä íéðééðòä ìò äèéáî äøåúä ãöéë ìëúñä , äæ éô ìòå"àîìò àøá".  
 

 :2' קטע מס

  

åì åãéòåäù äøèîä ïòîì ÷éåãî ïåðëúá äðáðù ìåãâ íéøåâî úéáì øáãä äîåã . ìëá

äáù úåøéã äîë åðáð ïéðáä ìù äîå÷ïçôùîä éëøöì íéîàúåîå íéçååøî íéøãç  ä

úòöåîîä .äðéù éøãç ,çáèî ,øé÷ úåðåøà ,úåøéãá åð÷úåä íéðåù íéìåìëù øàù ïëå ,

íäá øåâì äéä ãéúòù éî ìëì íéîìùåî íéàðú øåöéì éãë .íéîéä ïî íåéá äðäå , øçàì

ðáäùéú ìò ãîò øáë ïéìøúåéá çìöåî íéøåâî úéáë çëåäå å ,òéé úà úåðùì èìçåäååã . úà ñìëàì íå÷îá

ôùîá úåøéãäòá÷ éøåâîì úåç ,íéìåç úéáì íå÷îä úà åëôä .åéìàî ïáåî , íééåðéù úåùòì êøåö øöåðù

ùãçä ãòéä úà úøùì ìëåéù éãë äðáîá íéáø .äìåãâ úçà äøéãì åùòðå åãçåà äîå÷ ìëáù úåøéãä . ÷ìç

ìñåç íéçáèîä ïî ,åíéàôåø éøãçå íéìåç éøãç åðáð íîå÷îá ,åëå çåúéð éøãç' .çëåä íéðùä êùîá , éë

äðáîä éôåà úà úåðùì íéìåãâä íéöîàîä úåøîì ,é úà àìîìî ÷åçø íéìåçä úéá äéä ùãçä åãåòé

úåîìùá .äãáåòäíéøåâî ïéðáë ïéðáä äðáð äìéçúëìîù  ,úëéôäì êøãá ìåùëîì äãîòåíéìåç úéáì  . àåä

éðòá ïéãäéïãéã ï .äøåúä éô ìò àøáð åìåë íìåòä , ééç úåéçì íãà éðáì øùôàì éãëäøåú . åðúéð åæ äáéñî

åéúåðåëú ìë íâ íãàì .äøåúä éô ìò éç íãàäù ïîæ ìë ,éåàî ìëå åôåâå åùôð åàöîé íééîéðôä åéúå÷åùúå åé

ðå åøöåðùäøåúä úåéçðä éô ìò åðá ,àìîä í÷åôéñ úà .ðáù íùëé úåáøúù íéðåúðä éô ìò äðáð íéøåâî ïé

úùøåã øåéãä ,éðá êëé äìéçúëìî äðáð íãàä ìù åðäùåã÷ä äøåúä ìù úåéçðää éô ìò .ù éî ìë"íëçúé "

úåðåùîå úåðåù úåøåúå úåùãç úåéåáøú éãé ìò äøåú ééçì íéðåù íéôéìçú àéöîéå , ìáìåáî åîöò úà àöîé

ïåöø úåòéáù øñçå,éðáä éøäù é ï- íãàä -éåðá øáë  ,àîåååá åð÷úåä øáë ùôðäå óåâä ééå .øùàëå äðúùé 

íééçä çøåà ,øáãä äîãéÄàì ðá êåúá íéìåç úéá ñåìëéíéøåâî ïé ,ú àì íìåòìåéäîàúää àöî.  
 

 :3' קטע מס

  

íìåòä øå÷î àéä äøåúä .úéðëåú åîë àì ,éðáä úà íéùåòù éøçàùé ÷åøæì øùôà ïäúåàðáäå é êéùîî ïé

ðéà àåäù éðôî íéé÷úäìúéðëåúá éåìú å ,äì ìåëé àåä åùåîéî éøçàù ïåéòø åîë àìåéçëù .éä äøåúä à

úåàéöîä ìù úéùàøäå øå÷îä ,úåàéöîä øå÷î íò íéøùå÷îù ìëëå ,úîéé÷ øúåé úåàéöîä êë.  

äæ ïáåîá íìåòä úà àøáå äøåúá ìëúñä àåä êåøá ùåã÷ä ,íìåòä øå÷î àéä äøåúäù , ïåéòøä àéä

ïîæä ìë íìåòá ùîîúîä ,éàå-åðîî ÷úðúäì øùôà .éðò ìëéäúåîéé÷úä àåä íìåòä ìù åð , äúåìâúä

äåäøåúä ìù äúòôå ,äøåúá æåîø íìåòá ùéù äî ìë ïëìå.  
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 )'ב(התורה והעולם 

הפעולה /  מטרת 

עדיפות לאחד כאשר אין , תחומים שונים, מורכב מגורמים שונים העולםיפגשו את המורכבות הקיימת בהחניכים 

 .מהם

 .ים שונ ורבדיםמה זוויותמכ, כדי לבחון תחום בצורה מלאה יש להתבונן בו לרוחב ולעומקיכירו כי החניכים 

 
 

n הפעולה מבנה 
 

 :חשיפה למורכבות העולם וליחס אליו. 1

 . הבנה כי לא ניתן להבין את העולם ללא התייחסות אליו בכמה רבדים. 2

 

E הפעולה  מהלך 

 :  חשיפה למורכבות העולם וליחס אליו. 1

  . את השירמשמיעים

 

 העולם מורכב מלבן ושחור 
 רובי דואניאס: מילים
 טל ירדני: לחן

  

 יש אמת בשקר 
 ושקר בתוך האמת 
 יש מת בתוך החי 

 וחי בתוך המת 
 יש שטן בכל מלאך 
 ויש מלאך בכל שד 

 וככה כל העסק מתפקד 
  

 העולם מורכב מלבן ושחור 
 ואין שום הבדל בין חושך לאור 

 רע זה טוב 
 וטוב זה רע 

 וכל מה שבאמצע לא נורא 

 יש חולשה בחזק 
 וחזק בחלש 

 יש עקום לישר 
 ואין משמעות לממש 
 יש עדינות בכל גס 

 ומחוספס בעדין
 ומישהו צריך לתת על זה את הדין 

  
 העולם מורכב מלבן ושחור 

 בדל בין חושך לאור ואין שום ה
 רע זה טוב 
 וטוב זה רע 

 וכל מה שבאמצע לא נורא 

 ... וכל מה שבאמצע לא נורא
  

 יש קל בתוך כבד 
 ויש כבד ללא משקל 

 וככה כל העסק מנוהל 
  

 העולם מורכב מלבן ושחור 
ואין שום הבדל בין חושך 

 לאור 
 רע זה טוב 
 וטוב זה רע 

 וכל מה שבאמצע לא נורא 
 ...מצע לא נוראוכל מה שבא

 

 ?עולם גורם לו לחשוב כךה ו עלמה בהסתכלות? לאיזו מסקנה הגיע המשורר 
 

רע זה טוב וטוב זה  ","אין שום הבדל בין חושך לאור", בטוב אחד, חוסר אמונה באמת אחת, מהשיר אנחנו קולטים ייאוש

 אשר מביאים את - בין הבתיםיש ניגוד ברור :  של מורכבות,הכותב לא מסכים לקבל אפשרות של אמצע". רע

 .נחזור אל השיר בסוף הפעולה ".מה שבאמצע לא נורא" -  לבין הפזמון שמתכחש לכך, תחומיות שבכל רובד בחיים-הרב
 

 .יש כמה דרכים להסתכל על מציאות אחת, הסתכלות שונה אינה בהכרח לא נכונה
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? האם המבוגרים טעו: יםאלווש -  ת התמונות חובה לצרף א-  )1נספח  (את הפרק הראשון של הנסיך הקטמקריאים 

 אבל אנחנו נתעלם מהעובדה -  על מעוף, על דמיון,  מביאים את הקטע הזה כשמדברים על דיכוי יצירתיותרך כללבד

?  האם אכן לא נכון לראות בנחש הזה כובע-  ונשאל, )?אולי הילד מדכא את המבוגרים(ילד שהמבוגרים דיכאו את ה

מחבר כשכמו ש ?וזה לא משנה מה הילד התכוון לצייר, הציור אכן מראה כובע, גרוולם של המבאולי לפי תפיסת הע

 ... הרשות נתונה להבנה אחרת של הטקסט,שלאו דווקא מבין בספרות, לכל אדם פשוט מוציא לאור ספר

 - פישטו,  לומר שהמבוגרים הצטמצמואפשר

 ?אבל האם הם טעו 

 ?מה גרם להם להבין אחרת את הציור 

 

 .  הבנה כי לא ניתן להבין את העולם ללא התייחסות אליו בכמה רבדים.2

 

. אבל השאלות הן בעלות הכרעה בלתי אפשרית, עם החוקים הרגילים, "מי רוצה להיות מיליונר"את המשחק משחקים . ג

כל  או  מרקשקדי, של סוכריות(ח בכל מקרה מומלץ לשחק על הפסד או רוו. על אותו משקל אפשר גם לשחק הימורים

אמיתית כדאי להתחיל עם שאלה . (וכדי שהחניכים באמת ירצו להצליח לענות, כדי שיהיה יותר מתח ועניין, )דבר אחר

 :חיל לשאול את השאלות הבאותתורק אז לה, ווצר עניין כלשהו בהתחלהי כדי שי,או שתיים
 

 ? את העט טוב יותרתאיזו מבין התשובות הבאות מתאר: מציגים עט אדום ושואלים 

 . העט אדום. א

 .  אמצעי כתיבההואהעט . ב

 .העט הוא דומם. ג

 .בעט יש דיו. ד

 ?מדוע התפוח נופל מהעץ 

 בגלל חוקי המשיכה. א

 בגלל שהוא בשל. ב

 זרע בקרקעיגרעין התפוח חייב לה ,כדי שהעץ ימשיך להתרבות. ג

 ?מדוע הכדור עגול 

 כדי לסמל שהמזל גדול . א

 ריך להתגלגלמפני שהוא צ. ב

 ממנו עשוי הכדור נחתך בצורה עגולהשמפני שהעור . ג

 מפני שלחץ האוויר גורם ללחץ שווה בכל הקצוות. ד
 

אפשר לשנות את , הבנוי מפלסטיק עץ וזכוכית, בשולחן עם ארבע רגלים( מכמה גורמים מורכב שולחן 

 ?) יותריתאיםשהתשובה ולהביא שולחן אמיתי כך 

 .ם ופלטהייארבע רגל - 5. א

 . טריליונים של אטומים. ב

 ! שולחן זה שולחן–- 1. ג

 )הברגים(ברזל ) הפלטה(זכוכית , )מעמד הזכוכית( פלסטיק, )הרגליים(  עץ- 4. ד

 

בכל סבב נבחר שני מועמדים שונים . כל אחד מהחניכים מקבל שני פתקים בצבעים שונים:  משפט פומביעורכים

 . הקהל יכריע מי צודק ).'הנפש וכו, הספורט, בתחום הטבע(ימת אלצו לתאר הסבר לתופעה מסוישי

 .לקהל אין דרך להכריע. 'משפיעים זה על זה וכו, נבחר תופעות אשר הגורמים להן כרוכים זה בזה
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ואילו כאן נשתמש בדוגמאות של , בשאלות מי רוצה להיות מיליונר אין הכרעה: אך שונה, העיקרון דומה למשחק הקודם

 . זה קצת יותר מורכב מהשאלות של המיליונר,בקיצור. 'רבדים שונים וכו, רמת לסיבהסיבה הגו

יקבל הסבר על תפקודם של החיישנים בקליטת מציאותו של ' נציג א? כיצד פועלת מערכת הנשימה של האדם: לדוגמה

 -אלא יש תהליך , ונהמובן שאין סיבה אחת נכ. יקבל הסבר על תפקוד הסרעפת' ואילו נציג ב,  חמצני בדםפחמן דו

 .'המוח שולח בעקבות כך הוראה לסרעפת וכו, החיישנים קולטים

 

סיבות , ) לבנות-  תצוגת אופנהבאו (משחק כדורגל בסיבות לכישלון : מעניינים קצת יותרו, נביא שאלות מתחומים שונים

 . 'להחלטות של מנהיג מסוים בהיסטוריה וכו

הקרנה של :  כמעין הקדמה לכל סבב-  ממש מוצגים של כל דבריש ניין אם  אפשר לעשות את הכל יותר מע,כמובן

 ...תחרות מי מצליח לנשום הכי פחות זמן, ציטוט מנאום המנהיג, כדורגלהמשחק 

 

או ידיעה ,  בכל הדוגמאות חוסר ידע בתחום מסוים. השפיטה שלנו לקויה,תחומית על המציאות- לא ראייה רבבהמחשה ש

 . ם שפיטה נכונה של המציאותמאפשריאינם  ,חלקית

 .אפשר להביא מקרים של שופטים שטעו בשפיטה כי לא הייתה להם תמונה מלאה של המציאות

ל הרג ולא "ב פורסם צילום וידיאו על ילד שצה" במהלך הפרעות של תשס-  פרשיית הילד מוחמד אדורה: נוספתהדוגמ

שהוכיחה כי ההאשמות , עות התפרסמה זווית אחרת של צילוםלאחר כמה שבו. נין'אפשר את פינויו במבצע חומת מגן בג

 . היו שקריות

 אפשר. בעצם חסר היה להם מידער שאכ,  ניתן לנסות להבין איך בעולם העתיק הבינו כל מיני תופעות טבע,כמו כן

 .ומההמכתשים בירח וכד, העולם שטוח: להשתמש בדוגמאות הבאות

 

מה היתרון של דרך הסתכלות כזאת על ?  מורכבות מלחיצה אותנומדוע: אליםושו אל השיר של תחילת הפעולה חוזרים

 ? העולם

 

 לימוד 

 : א"תענית למהגמרא במסכת " מחול הצדיקים"קטע לימוד על כאן  להכניס אפשרלקבוצה ברמה גבוהה 

"ø øîà 'øæòìà,á÷ä ãéúò "éðéá áùåé àåäå íé÷éãöì ìåçî úåùòì ä ãçàå ãçà ìëå ïãò ïâá íä
 øîàðù åòáöàá äàøî'ä äæ åðòéùåéå åì åðéåé÷ äæ åðé÷åìà äðä àåää íåéá øîàå ' äìéâð åì åðéåé÷

åúòåùéá äçîùðå'."  

כשאנשים נמצאים במעגל ומסתכלים על מה . ואחד מהם הוא שעניינו של המחול הוא מעגל, פירושים רבים יש לעניין

.  כל אחד רואה את כל הצדדים-  במחול -  וכאשר הם מסתובבים, חר של הדבר המרכזיכל אחד רואה פן א, שבמרכז

 .  כל הצדדים נכונים-  כלומר

 פנים שבעיםשל , החיסרון של המדרש הוא שזה איזשהו פיתרון של המורכבות בעולם. המחשהגם אפשר לחבר לזה 

בלי פתרון , בהבנה שהעולם מורכבמהפעולה יצאו ים חניכיה ש,בבלבולדווקא עדיף לגמור את הפעולה ואולי  .'לתורה וכו

וכך אני פוגש אותו , ה"ל צד בעולם הוא גילוי של הקבכועל בסיס זה הם יבינו טוב יותר בפעולה השלישית ש, לקושי הזה

 .מתגלהאינו ' בו השאין רובד . דרך רבדים שונים במציאות
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 1נספח 

 

כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה 
סיפורים " אשר שמו נהדרת בספר

אודות החיים ביערות , "אמיתיים
נראה בה נחש בואה בעת שהוא . בראשית

  :הנה העתק של התמונה. הוא בולע חיה

 

נחשי בואה בולעים את : "בספר נאמר
והם , לאחר זאת אין ביכולתם לזוז. בלי ללעוס אותו קודם לכן, טרפם כשהוא שלם

  ." הם כדי לעכל את הטרףנחוצים לאשר , יֵשנים במשך שישה חודשים תמימים
בימים ההם הרהרתי רבות אודות הרפתקאות 

ולאחר מספר נסיונות בעפרונות , ונגל'בג
הצלחתי לצייר את הציור הראשון שלי , צבעוניים

 :הוא נראה כך. ת אחפר ציור מס-
 

. ושאלתי אותם אם התמונה מפחידה אותם, הראיתי את יצירת המופת שלי למבוגרים
אלא , אבל לא היה זה ציור של כובע" ?מדוע שתמונה של כובע תפחיד אותנו: "נוהם ע

לכן ציירתי תמונה נוספת בה נראה תוכו של . ציור של נחש בואה בעת שהוא מעכל פיל
כדי שהמבוגרים יוכלו , נחש הבואה

. תמיד יש להסביר להם דברים. להבינה
  : שתיים שלי נראה כךפרציור מס

 

עצו לי להניח לציור הפעם המבוגרים י
ותחת , מבחוץ או מבפנים, נחשי בואה

זו הסיבה לכך . חשבון ודקדוק, היסטוריה,  ללימוד גיאוגרפיהיזאת להקדיש את מאמצי
כשלונותיהם . שבגיל שש ויתרתי על מה שהיה עשוי להיות קריירה מפוארת של צייר

עולם אינם מבינים מבוגרים ל.  שתיים ריפו את ידיפר אחד וציור מספרשל ציור מס
  . ומייגע הדבר עבור ילדים לשוב ולהסביר להם דברים, בעצמם
, טסתי מעט על פני כל העולם. בחרתי במקצוע אחר ולמדתי להטיס אווירונים, אם כך

אם . במבט חטוף יכולתי להבדיל בין סין לבין אריזונה. ואמנם הגיאוגרפיה עזרה לי רבות
  . זה הוא רב ערך עבורוידע כ, מישהו הולך לאיבוד בלילה

חייתי זמן רב בקרב . עם הרבה אנשים רציניים, במהלך שנותי היו לי מפגשים רבים
  . והכרות זו לא שיפרה את דעתי עליהם, מקרוב, הכרתי אותם באופן אישי. המבוגרים

ערכתי את הניסוי של ציור , בכל פעם שפגשתי אדם אשר נראה לי שמחשבתו צלולה
  .כך ביקשתי לבדוק אם זהו אכן אדם בעל הבנה.  עימדי תמידשנשאתי,  אחדספרמ
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 )'ג(התורה והעולם 
עלמא" וברא  יתא  באורי  "הסתכל 

הפעולה/ מטרת    

 .ויצרו הקשרים ביניהם הקודש והחול ויפגשו את תחומיהחניכים 
 

nהפעולה מבנה   
 

 ":חול"ו" קודש"הבחנה בין המושגים . 1

 הבנה כי המושגים אינם מנותקים. 2

 חשיפת האידיאל היהודי .3

 מציאת ההשלכות לחיינו. 4
 

Eהפעולה מהלך    

 ":חול"ו" קודש"הבחנה בין המושגים . 1

שאליו הם מקריאים מושגים והחניכים צריכים ללכת לאזור . )1נספח ( "חול"ושלט " קודש"די החדר שלט דתולים בשני צ

 .חושבים לשייך את המושג

 :המושגים

 טלוויזיה 

 הבדלה 

 שצבע גוא 

 ל"טנק בצה 

 פרשיות תפילין 

 רצועה של תפילין 

 ספר מתמטיקה 

 ספר פסיכולוגיה 

 ספר תורה 
 

 הזמן להאיר את עיני החניכים למורכבות שבהבדלה בין ו זה-  ואם לא, מחלוקתעליהם תתעורר שמן הסתם יהיו מושגים 

פרשיות תפילין . הוא מוסיף קדושה. ש אך הוא עדיין לא קדו- מי שמקיים אותה מתקדש. צבא ישראל זו מצווה: קודש לחול

 כך גם -  אלא היא תשמיש קדושה, קדושהינה א- )מלבד מקום הקשר(הרצועה .  דברי קודשן כתובים בה-הן קדושות

 הוא -  ן על קירות הסניף"גם אם הוא משמש לכתיבת אגרת הרמב, צבע גואש. הטנק הוא אמצעי להוספת קדושה

 . קדוש בעצמואינו א הו, ...)אם היה בכך ספק(אמצעי 
 

 :דיון

 –? "חול"ומהו " קודש"מהו , אם כך 

 אינה  זויזיהולצפות בטלו. המושג חול מתייחס לעולם המעשה. חשוב להגיע יחד עם החניכים למסקנה שחול איננו טומאה

 . זוהי המשמעות של חול. ללא משמעות, מימד ניטרליהוא החול "!!! חול"פעולה של 

אין הכוונה להיותי דתייה . בהמשך הפעולה ד להבנה נכונה של מושג האחדות בין הקודש והחולוהדגשה זו חשובה מא

 .בהמשך הפעולה הדבר יתברר יותר? למה הכוונה. שגם רואה סרטים
 

 הבנה כי המושגים אינם מנותקים. 2

 לימוד 

 .)2 נספח (ו"והשנייה את מסילת ישרים פרק כ' ישרים פרק א קבוצה אחת לומדת את מסילת - מתחלקים לשתי קבוצות

 כפי הזלם היחס לעוהכל קבוצה צריכה לשלוח את הנציג הכי וכחן שלה להצגת . לא חושפים בפניהם את מקור הקטע

 .ובלהט הוויכוח מגלים להם שהקטעים הם של אותו המחבר, יוצרים ויכוח פומבי. שהופיע בקטע שלו
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 :'מתוך פרק א

äåàåä äëøáì íðåøëæ íéîëçä åðåøåäù äî äð ,ä ìò âðòúäì àìà àøáð àì íãàäù 'åúðéëù åéæî úåðäéìå , âåðòúä äæù

àöîéäì íéìåëéù íéðåãéòä ìëî ìåãâä ïåãéòäå éúîàä .àáä íìåòä àåä úîàá äæä ïåãéòä íå÷îå , äðëäá àøáðä àåä éë

äæä øáãì úëøèöîä .åðöôç æåçî ìà òéâäì éãë êøãä êàíìåòä äæ àåä äæ  , äëøáì íðåøëæ åøîàù äî àåäå)ã úåáà ,

åè ('àáä íìåòä éðôá øåãæåøôì äîåã äæä íìåòä' .éö øùà úååöîä íä äæä úéìëúì íãàä úà íéòéâîä íéòöîàäåå åðå

àä ïäéìò-åîù êøáúé ì .äæä íìåòä àåä úååöîä úééùò íå÷îå...  íéáøù íå÷îá íãàì àåä êåøá åùã÷ä åîù äðäå åá

êøáúé åðîî åúåà íé÷éçøîä ,úåéøîåçä úååàúä íä íäå ,é íà øùàé áåèä ïî êìåäå ÷çøúî àåä äðä ïäéøçà êùî

îàäééú ,ä÷æçä äîçìîä êåúá úîàá íùåî àåäù àöîðå .ðò ìë éëé úåðåéñéð íä äðä áèåîì ïéá áåèì ïéá íìåòä éðé

íãàì ,ãçà ãöî øùåòäå ãçà ãöî éðåòä , äîìù øîàù ïééðòë)ì éìùî ,è" (ä éî éúøîàå éúùçëå òáùà ïô ,' ùøåéà ïôå

à íù éúùôúå éúáðâå-éäì ."ìùäåäå ãçà ãöî äåéöî ïéøåñéããçà  ,øåçàå íéðô åéìà äîçìîä úàöîðù ãò.  

 

 :ו"מתוך פרק כ

ùåã÷ì øåäèä ïéáù ùøôää :øåäèä ,éçøëä àìà åì íðéà íéøîåçä åéùòîéí ,åëúî åðéà åîöò àåäååàìà íäá ïé ãö ìò 

çøëää ,íéøåäè íéøàùðå úåéøîåçáù òøä âåñî íéàöåé äæ éãé ìòù àöîðå ,åàá àì äùåã÷ ììëì êà , øùôà äéä åìéà éë

íúìá ,áåè øúåé äéä øáë...  

éðòä àåäåéæ åéìò åøîàù ï" ì)÷ úåáåúë"ä :(úì ïåøåã àéáîä ìëíëç ãéîìá áéø÷ä åìéàë éíéøåë . åøîà ïëå)ò àîåé"à :(

ðåøâ àìîéú ìù ííéîëç éãéîìíéëñð íå÷îá ïéé  , åéäéù äæä øáãä ïéàåäúíéîëç éãéîì úùäå äìéëàä éøçà íéèåäìé äé

ç"ïøâøâä úà èéòìîë íðåøâ åàìîéù å ,ðòä àìàéëä éôì àåä ïéåéúøëæù äðå , éëäúíéîëç éãéîì  íäéëøãá íéùåã÷ä

çáæîëå ùã÷îë ùîî íä äðä íäéùòî ìëáå ,éìò äøåù äðéëùäù éðôîùîî ùã÷îá äøåù äúéäù åîë íä , áø÷ðä äðäå

çáæîä éáâ ìò áø÷ðë íäì , íéìôñä éåìéî úçú íðåøâ éåìéîå)ïéé íëåúì íéëñðî åéäù çáæîä éáâ ìò åéäù íéìôñ.(  ìòå

êøáúé åúùåã÷ì íé÷åáã øáë íúåéä éøçà íìåòä éøáãî åùîúùéù ùéîùú ìë äæ êøã , øáãì àåä ïåøúéå éåìéò äðä

 åëæù àåää÷éãöì ùéîùú úåéäì ,æ åøéëæä øáëå"éðòá ìé åéúåùàøî íùå á÷òé ç÷ìù íå÷îä éðáà ï)ö ïéìåç"à :(øà" é

åùàø ÷éãö çéðé éìò úøîåà úçà ìë äúéäå ïìåë åöá÷úðù ãîìî.  

 :שואלים אותם

 ?ל"מה קרה לרמח 

 ?אמצע הספרלמה הוא שינה את דעתו ב 

 .אומרים להם שנחזור להבנה הזו בהמשךו -  ם אשריה- אם הם מגיעים לתשובה הנכונה. לא עונים

 . אך לא כדאי להעבירה לחניכים בשלב הזה, ל"אנו מביאים כאן את פתרון הסתירה כפי שפתרה רמח

 :)ו"המשך הפסקה הקודמת בפרק כזהו (

ðò øáã ìù åììëéåéäìàá êë ìë ÷áã íãàä äéäéù àåä äùåã÷ä ïé ,é àì äùòé øùà äùòî íåùáù ãòéæé àìå ãøô åðîî æå

êøáúé ,íäá ùîúùî àåäù äîá åéùéîùúî ãçàì åùîùé øùà íééîùâä íéøáãä åìòúé øúåéù ãò , àåä ãøåéù äîî

íééîùâ íéøáãî åùîúùúäá åúìòîå åúå÷éáãî .êøáúé åúìåãâá ãéîú íéòåá÷ åúòãå åìëù úåéäá äæ íðîàå , åúåîîåøå

åúùåã÷å ,éù ãòéíéðåéìòä íéëàìîì øáçúî àåä åìéàë àöîäæä íìåòá åäãåò ùîî  , ìåëé íãàä ïéàù éúøîà øáëå

åãöî äæá úåùòì ,åéìò ìãúùäìå øáãá øøåòúäì àìà ,é øáëù øçà äæåé äðä ãò åðøëæù úåáåèä úåãîä ìë åá åàöî

çúîéàèçä úàøé ãòå úåøéäæä úì ,áé úàæáå÷ä ìà àçéìöéå ùãå ,ñç úåðåùàøä íà éøäùåðîî úåø , ìòáå øæë àåä éøä

ù íåîáø÷é àì øæå åá øîàð ,äìà úåðëä ìëá åîöò úà åðéëä éøçà êà , äàøéä íöåòå äáäàä ó÷åúá ÷áãéì äáøé íà

åúåîîåø íöåòå êøáúé åúìåãâ úìëùäá ,ðòî åîöò ãéøôéééèòî èòî øîåçä éð ,åéúåòåðú ìëáå åéúåìåòô ìëáå ,åëéå åááì ï

éúéîàä úå÷áãúää éðåôöî ìà , íåøîî çåø åéìò äøòéù ãòåéùåã÷ ìëì äùåòù åîë åéìò åîù úà êøáúé àøåáä ïéëùéå ,

ä êàìîë äéäé æàå 'ìôùä åìéôà åéùòî ìëå ùîîúåãåáòå úåðáø÷ë íééîùâäå íé...  

îä úâùäì øæåòù äî äðäåé øúåé øáâúäì åùôð ìëåú íéãéøèîä øãòäáù éãë äáøä äùéøôäå úåããåáúää àåä úàæä äã

àøåáá ÷áãäìå ,îä éãéñôîé íä äãîàä úåòéãéä ïåøñçéíãàä éðá íò äøáçä áåøå úåéú. åðéî úà àöåî úåéøîåçä éë 

÷æçúîå øåòéðå ,äøñàîî àöú àìå åá äãåëì ùôðä äøàùðå ,äá êàéäå íäî åãøôé úàøùä ìà åîöò ïéëéå ãáì åøàù
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åúùåã÷ ,åäåëéìåé äá êìéì äöåøù êøãá äðä , çöðúå åá åùôð øáâúú åì ïúåé øùà éäìàä øæòáåúåéðôåâä úà , ÷áãúå

øúåé ääåáâ äìòî ìà äìòé íùîå åá íìùúå êøáúé åúùåã÷á , äìòîì úåéäì åúìëùä òéâú øáëù ùã÷ä çåøä àåäå

éùåðàä ÷çî , øáëù äìåãâ êë ìë äìòî ìà åú÷éáã òéâäì ìëåéåé øñîðù åîë íéúîä úééçú ìù çúôî åãéá øñîé

òùéìàìå åäéìàì,áãúää íöåò ìò äøåîù äî àåäù íééçä øå÷î åîù êøáúé àåä úåéäáù êøáúé åá úå÷ , íééç ïúåðä

éç ìëì ,æ íøîàîëå" ì)á úéðòú' :(â 'çéìù ãéá åøñîð àì úåçúôî,åëå íéúîä úééçú çúôî  ,' êøáúé åá ÷áãä äðä

íîöò íééçä êùî åìéôà êøáúé åðîî êåùîì ìëåé øåîâ úå÷éáã , åîëå ìëä ïî øúåé èøôá åì ñçééúîù äî àåäù

éúáúëù ,ùãå÷ä çåø éãéì äàéáî äùåã÷å àúééøáä íééñù äî àåäå ,íéúîä úééçú éãéì äàéáî ùãå÷ä çåøå. 

 

 חשיפת האידיאל היהודי. 3

 :העולם הזההבנה כי היהדות לא שוללת את 

 :)3נספח  (מפזרים על הרצפה משפטים של אמרות חכמינו

 "ïééðá íìåòä óéñåîù äî ìëù,ïáøåç ìëùä óéñåî ) "ðáøééçá å(  

 "ùãå÷ ìù íìåòå ìåç ìù íìåò ùé ,ùãå÷ ìù íéîìåòå ìåç ìù íéîìåò .ìåòääæ úà äæ íéøúåñ íéî) "÷å÷ áøä(  

 "ïéà äîäáä ïî íãàä øúåîå ,ìáä ìëä éë ,äøåäèä äîùðä ãáì ,ïéã ïúì äãéúò àéäù êãåáë àñë éðôì ïåáùçå "

)øåôéë íåé úìéôú(  

 "øîåà á÷òé éáø :åøôì äîåã äæä íìåòä éðôá øåãæàáä íìåòä ,ïéì÷øèì ñðëéúù éãë øåãæåøôá êîöò ï÷úä")  é÷øô

úåáà(  

 "åòá çåø úøå÷ ìù äòù äôéàáä íìåòä ééç ìëî äæä íì."  

 

 ?מה המשותף לכולם: שואלים 

 ":חטא הקדמון" את האמונה הנוצרית לגבי ה אמרות חכמינו שמים ליד.העולם הזהשלילת : התשובה המתבקשת

, הוא גרס. אוגוסטינוסשנוסחה בידי , מרכזיות בנצרות היא דוגמת החטא הקדמוןאחת הדוגמות ה"

 אדם וחוהשבו נכשלו , החטא הקדמוןחטא זה הוא . כיוון שנוצר בחטא, שמשעת לידתו האדם חוטא

חטאיו של האדם מרחיקים . כל אדם נושא חטא קדמון זה איתו ומוסיף לו את חטאיו. בריאהבסיפור ה

  . ומקרבים אותו לעולם הרע, את נשמתו של האדם מהאל

מתחברת נשמת האדם לאל ומכפרת על , על ידי עינוי הגוף. כפרהעקרון הנלווה אל החטא הוא עיקרון ה

תרומה מסוימת לכנסייה מסוגלת אף היא , על פי האמונה). צומות והתנזרות מהנאות שונות(חטאיה 

יסטוריה של הנצרות תופעה של כפרה בה מתוודה המאמין סביב עיקרון זה נוצרה בה. לכפר על חטאים

ובסוף הווידוי גוזר הכומר את המעשים שעל המאמין , החוטא בפני כומר על חטאיו בתא ווידוי מיוחד

  ".לעשות על מנת לכפר על חטאיו

  )"החטא הקדמון" ערך ,מתוך ויקיפדיה(

 ?מה ההבדל בינינו, אם כך: ומעלים את השאלה 

עליו כתוב ש וחץ מתחת לשיטה הנוצרית 'העלאת החול'עליו כתוב שחת לשיטה היהודית ובריסטול מוסיפים חץ מת

 .'ביטול החול'

, לם הבאמדגישה כי ערכו מואר על ידי העו, היא מזהירה מפני הסכנות שבו. העולם הזה היהדות אינה שוללת את ,כלומר

 ! עולם הזהמיואשת מה,  לעומת זאת,הנצרות. אך שאיפתה איננה להעלימו

 ,הצגה בכמה אופנים, מלך שוונץ( מקורלניתוק מה המתודות שהוצעו בפעולה הראשונהמן לבחור באחת כאן אפשר 

ואילו . אין חיבור.  התורה-  מהשורש שלו,  העולם-  מנתקת את העץ: ולהדגיש שזה בעצם מה שהנצרות עושה) חפצים

 !יש לו ערך.  פי התורההעולם נברא על, כפי שהדגשנו בפעולה הראשונה, אצלנו

 

 .שוללת אותואינה ועם זאת היהדות ,  כשהוא לעצמוהעולם הזההבנו שיש להפנים את אפסיות 
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 ?מהו האידיאל היהודי, אם כך 
 

 לימוד 

"íìåòá íñøôì ïîæä òéâä ,ùãå÷äù ,íé÷éãö ìëî úôñëð úåéäì äéåàøä äðåéìòä úåéìàéãéàä , ìëî

éøááì  ,ìåçäî ÷ðåé àåä , åúâøãîî äèîì àåäù äîî ïåæéð íãàäå éçäù åîëå íîåãäî ÷ðåé çîåöäù åîë

äéååäá .íìåòá øåúä àåáé æàå , íìåòä ïééðáì íéøéãàä íéîøåâä åéäé ùãå÷ä úôéàùå ùãå÷ä çåøù

åìåìëùå , äøàîä ìù áöîä åúåà íìåòäî æà øåñéå)=äìì÷ä (åéìò úöáåøä ä÷éúòä...  åéäéåéé áåù

éå ìëùäéäøåîâ úåéããäá íéëìåä íìåòä áåù ,ä ãåáë äéäéå 'ä çîùéå íìåòì 'åéùòîá"  

)÷å÷ áøä ,éàøä éøîàî'ä(  

 .יהיו מאוחדים,  עולם המעשה-  ישוב העולםיוש,  התורה- שוב השכליהשאיפה היא שי: כלומר

 ?ואנחנו.  האבות ומשה רבנו,בעולם היהודי היו אנשים שחיו כך

 

 השלכות לחיינומציאת ה. 4

 ):ר לבחור שני נציגים שיציגו אותואפש( את הסיפור מספרים

: ר לו הרבימא. 'מעשה בחסיד של הרבי מקוצק שאמר שהוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את ה

 אבל יש -  אמנם אין איסור לאכול בשביל הבטן .אתה אוכל בשביל הבטן שלך. אל תרמה את עצמך

  . איסור לשקר

יעקב , יצחק, במציאות כזו חיו אברהם.  יחידי סגולה נמצאים במדרגה הזאת של חיי קדושה- פה לתלמידהרב מבהיר

 .ומשה רבנו

 

 - נחזור לדברי הרב וננסה להבין

 ?"המצב של המארה" מהו ,וכן?  למה לפני כן לא פורסם האידיאל הזה-  "הגיע הזמן לפרסם בעולם"מדוע  

 

, הקודש והחול: הקושי בשילוב שני התחומים - גורם לנטישת אחד התחומים ו ו צולחאינשילוב של שני תחומים ש: מתודה

מפני הפחד מההשלכות המסוכנות כפי שהיה , אמות של הלכה' בד, השתקעות בקודשלאשר גרם לנטישת החול ו

 .ם ישראלבתקופות מלוכה שונות בע

' ביצים וכו, מים,  קמח:נביא מרכיבים מפוזרים: לה להכין ח)כדי שיהיה לו יותר קשה, עדיף בן ( מאחד החניכיםמבקשים

להרצות בפני כל הקבוצה על חשיבות עבודת האדמה כך נסביר לו שהוא צריך להכין חלה ותוך כדי . ואת המתכון כתוב

של " בבריחת המוחות" הסכנה ילהסביר מה, מהלדוג: מתחום אחר לגמרינושא  לקחת אפשר גם. על פי המקרא

 . זאתשראל ומה צריך לעשות כדי למנוע מדענים ממדינת י

כך נמחיש לחניכים שהשילוב בין הקודש . אחד לא ישתכנע מההרצאה המבולבלתף  או שלא תצא חלה או שא,מן הסתם

 . אלא גם מסוכן- לא רק בלתי אפשריבעבר לחול היה נראה 

 . נראים כמנותקים זה מזה קשור כדי להדגיש כמה החול והקודששאינוהיות שעדיף לקחת דווקא תחום ל יכול

 בזמן ,'צבא וכו, כלכלה, מדיניות חוץ:  ניסה לבסס מדינה יהודית המקדשת את תחומי החול באומהם ישראלע: הסבר

ובבית שני נרצחו המלוכה  בבית ראשון התפלגה .זמן רבהמצב הזה לא החזיק מעמד . דוד ושלמה ובזמן החשמונאים

העם נכווה מהשילוב בין הקודש . ופת מלוכה קשה של שחיתויות וויכוחים פוליטייםלאחר תק, החשמונאים על ידי הורדוס

המציאות האידיאלית . להידרדרות מסוכנתשוב כדי לא להגיע ,  וכשיצאנו לגלות בחרנו להתמקד אך ורק בקודש,לחול

 . אמות של הלכה' בדעם ישראל  הסתפק ,נחרבהוא  מאז שולם א-  הייתה קיימת בזמן בית המקדש

 :שואלים את החניכים

 ?מה לדעתכם השתנה 

 ?לאפשרות של חשיפת האידיאל מחדשמה גרם  
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מלשון (קדוש ) גוף, מלשון גוויה(  להיות גוי-  התעורר אל המטרה האידיאלית שלועם ישראל. החזרה לארץ: תשובה

 . אומה החיה בארץ ישראל חיים המוארים מתוך קודש ובכך משפיעה על העולם- ...)קדוש

 

 :פי סדר עדיפויותלאותם  מהחניכים לדרג יםבקשמו) 4נספח ( פתקים עם מושגים לקיםמח

 בדיקת אתרוג 

 ניקוי נשק 

 טיפול בילדים 

 לימוד תורה 

 מטיקהתלימוד למבחן במ 

 לימוד למבחן בגמרא 

יך מטיקה אני צרתכשאני לומד למבחן במ. ה" בכל תחום יש מפגש עם הקב- הגענו, בתקווה, אליהשעל פי ההבנה 

כשחייל בודק "). עלמא"כפי שראינו בפעולה על (, מטית שהרי עולמו בנוי גם ברובד המ,'להבין שגם שם אני פוגש את ה

 של הגבוההזאת הדרך שלנו להבין ולחיות בזעיר אנפין את הדרגה ! ' הוא צריך להבין שבכך הוא פוגש את ה- נשק

 .אבותינו

 

 :)5נספח  ( על הרצפהמפזרים

 בות התיכוניות שהתגייסו לשירות מלא הורידו את הכיפה במהלךיחמישים אחוז מבוגרי הישמחקר המראה ש 

 ).1988סקר משנת (שירותם הצבאי 

  .כתבה על אישה דתייה שהשתתפה בתוכנית לעיצוב אופנה 

 ".לא היו ולא נבראו אלא משל היו"רבים מסיפורי המקרא : ר חובש כיפה בבר אילן"משפט מדבריו של ד 

 

 ?למה זה קורה? מהי? האם יש בעייתיות בדרך של הדמויות המוצגות כאן: נשאל 

היה להיות דתי ' פעם קידוש ה. אידיאליים,  ככללייםונתפס" העולם הגדול"ותחומי , הדת נתפסה כאורח חיים אישי

 .לא היה קשור לדת" פרופסור"ה תחום. ופרופסור

 

 ? להיזהרעלינווממה ? מה המקום הנכון לגבינו, אם כך 

 ,עם זאת. ה"ידיעת החול היא חלק מידיעת הקב. ה בעולמו"יש להגיע למסקנה כי החול והקודש הם שניהם גילוי של הקב

ה "אני לא אמור לפגוש את הקב". ה"אני פוגש את הקב"ולא לתרץ כל פעולה שאיננה קודש בכך ש, יש להבין מהו חול

 . דרך הסרט טיטאניק

) כלכלה,  מערכת משפט,צבא( הן במובן הלאומי -  לקראת האחדות האידיאליתבו הוא חותרש נמצא במצב ם ישראלע

לא להיכנע . )ה ועלינו לגדול להיות אנשים כאל,פרופסור אומן ודומיהם, ד"אנשים כמו דרור וינברג הי(והן במובן האישי 

ומתוך , איפה לקודששוב' לבנות את העולם הפנימי שלנו כך שיהיה מלא באהבת ה : המשימה שלנו-  למארה העתיקה

נכון שבתחומי הצבא . הוא חלק מהעולם הדתי שלי" פרופסור"ה. כך להיות מלאי גבורה וכישרון בעולם המעשה

 .אך גם באמנות ובשאר תחומי החיים חשוב להתקדם לעבר חיבור זה, ישבות התהליך כבר יותר מתקדםיוההת
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 1נספח 
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 "חול" ו
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 2נספח 

  
êåúîíéøùé úìéñî à ÷øô ':  

  

  

àåä äëøáì íðåøëæ íéîëçä åðåøåäù äî äðäå ,ä ìò âðòúäì àìà àøáð àì íãàäù '

åúðéëù åéæî úåðäéìå , íéìåëéù íéðåãéòä ìëî ìåãâä ïåãéòäå éúîàä âåðòúä äæù

àöîéäì .àáä íìåòä àåä úîàá äæä ïåãéòä íå÷îå ,ä éë úëøèöîä äðëäá àøáðä àå

äæä øáãì .íìåòä äæ àåä äæ åðöôç æåçî ìà òéâäì éãë êøãä êà , åøîàù äî àåäå

 äëøáì íðåøëæ)ã úåáà ,åè ('àáä íìåòä éðôá øåãæåøôì äîåã äæä íìåòä' . íãàä úà íéòéâîä íéòöîàäå

àä ïäéìò åðåéö øùà úååöîä íä äæä úéìëúì-åîù êøáúé ì .îä úééùò íå÷îåäæä íìåòä àåä úååö...  äðäå

êøáúé åðîî åúåà íé÷éçøîä åá íéáøù íå÷îá íãàì àåä êåøá åùã÷ä åîù ,úåéøîåçä úååàúä íä íäå , øùà

îàä áåèä ïî êìåäå ÷çøúî àåä äðä ïäéøçà êùîé íàééú ,ä÷æçä äîçìîä êåúá úîàá íùåî àåäù àöîðå .

éðò ìë éëé íä äðä áèåîì ïéá áåèì ïéá íìåòä éðíãàì úåðåéñéð ,ãçà ãöî øùåòäå ãçà ãöî éðåòä , ïééðòë

 äîìù øîàù)ì éìùî ,è" (ä éî éúøîàå éúùçëå òáùà ïô ,'à íù éúùôúå éúáðâå ùøåéà ïôå-éäì ."åìùäå ä

éäå ãçà ãöîéöî ïéøåñããçà  ,øåçàå íéðô åéìà äîçìîä úàöîðù ãò.  

 

 

 

íéøùé úìéñî êåúîë ÷øô "å:  
  

  

ùã÷úîä ùéàä äðäå äùåã÷ éðééðò úåéäì íéøæåç íééîùâä åéùòî åìéôà åàøåá úùåã÷á 

ùîî ,åöî äîöò àéäù íéùã÷ úìéëà êéðîéñååäùò ú ,æ åøîàå" ì)àøôñ :( íéðäë

íéøôëúî íéìòáå íéìëåà ,ùåã÷ì øåäèä ïéáù ùøôää äúò äàøúå :øåäèä , åéùòî

éçøëä àìà åì íðéà íéøîåçäéí ,åëúî åðéà åîöò àåäååà íäá ïçøëää ãö ìò àì ,

íéøåäè íéøàùðå úåéøîåçáù òøä âåñî íéàöåé äæ éãé ìòù àöîðå , àì äùåã÷ ììëì êà

åàá ,íúìá øùôà äéä åìéà éë ,áåè øúåé äéä øáë. 

åéäìàì ãéîú ÷áãä ùåã÷ä êà ,åúàøéå åàøåá úáäàá úåéúîàä úåìëùåîä ïéá úëìäúî åùôðå , åì áùçð äðä

ä éðôì êìäúî àåä åìéàë 'áäæä íìåòá äô åðãåò íééçä úåöøà ,ïëùîë áùçð åîöò àåä äæë ùéà äðäå ,

ùã÷îë ,çáæîëå , äëøáì íðåøëæ íøîàîëå)á"ôô ø"á :(íéäìà åéìòî ìòéå ,äáëøîä ïä ïä úåáàä , åøîà ïëå

)ùø"æ úéùàøá é :(äáëøîä ïä ïä íé÷éãöä ,ùã÷îá äøåù äúéäù åîë íäéìò äøåù äðéëùä éë , ìëàîä äúòîå

ùíéùéàä éáâ ìò äìåòù ïáø÷ë àåä íéìëåà íä , åéäù íéøáãä íúåà ìà ìåãâ éåìéòì áùçð äéäéù àåä éàãå éë

äðéëùä éðôì íéáø÷ð åéäù ïåéë çáæîä éáâ ìò íéìåò ,äæá íäì äéä ïåøúé êë ìëå , êøáúî íðéî ìë äéäù ãò

íìåòä ìëá ,æ íøîàîëå"ìëåà ùåã÷ä ùéàäù äúùîäå ìëàîä ïë ùøãîá ì , àåää ìëàîì àåä éåìéò

àåää äúùîìå ,ùîî çáæîä éáâ ìò áø÷ð åìéàëå.  

æ åéìò åøîàù ïéðòä àåäå" ì)÷ úåáåúë"ä :(úì ïåøåã àéáîä ìëíëç ãéîìá áéø÷ä åìéàë éíéøåë . åøîà ïëå

)ò àîåé"à :(ú ìù íðåøâ àìîéíéîëç éãéîìíéëñð íå÷îá ïéé  ,úä åéäéù äæä øáãä ïéàåíéîëç éãéîìíéèåäì  

éúùäå äìéëàä éøçàéç ä"ïøâøâä úà èéòìîë íðåøâ åàìîéù å ,éðòä àìàéåëä éôì àåä ïåéúøëæù äð , éë

úäíéîëç éãéîìçáæîëå ùã÷îë ùîî íä äðä íäéùòî ìëáå íäéëøãá íéùåã÷ä  , íäéìò äøåù äðéëùäù éðôî

ùîî ùã÷îá äøåù äúéäù åîë ,çáæîä éáâ ìò áø÷ðë íäì áø÷ðä äðäå ,ðåøâ éåìéîå íéìôñä éåìéî úçú í

)ïéé íëåúì íéëñðî åéäù çáæîä éáâ ìò åéäù íéìôñ.(  éøçà íìåòä éøáãî åùîúùéù ùéîùú ìë äæ êøã ìòå

êøáúé åúùåã÷ì íé÷åáã øáë íúåéä ,÷éãöì ùéîùú úåéäì åëæù àåää øáãì àåä ïåøúéå éåìéò äðä , øáëå

æ åøéëæä"ðòá ìéåéúåùàøî íùå á÷òé ç÷ìù íå÷îä éðáà ïé) ö ïéìåç"à :(øà" ìë äúéäå ïìåë åöá÷úðù ãîìî é

åùàø ÷éãö çéðé éìò úøîåà úçà.  
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íéøùé úìéñî êåúî ,ë ÷øô êùîä" å:  
  

  

éðò øáã ìù åììëéåéäìàá êë ìë ÷áã íãàä äéäéù àåä äùåã÷ä ï , äùòî íåùáù ãò

 àì äùòé øùàéêøáúé åðîî æåæé àìå ãøôé ,íééîùâä íéøáãä åìòúé øúåéù ãò øùà 

íäá ùîúùî àåäù äîá åéùéîùúî ãçàì åùîùé , åúìòîå åúå÷éáãî àåä ãøåéù äîî

íééîùâ íéøáãî åùîúùúäá . åúìåãâá ãéîú íéòåá÷ åúòãå åìëù úåéäá äæ íðîàå

êøáúé ,åúùåã÷å åúåîîåøå ,äæä íìåòá åäãåò ùîî íéðåéìòä íéëàìîì øáçúî àåä åìéàë àöîéù ãò , øáëå

ëé íãàä ïéàù éúøîàåãöî äæá úåùòì ìå ,åéìò ìãúùäìå øáãá øøåòúäì àìà ,é øáëù øçà äæåé ìë åá åàöî

îäéàèçä úàøé ãòå úåøéäæä úìçúî äðä ãò åðøëæù úåáåèä úåã ,áé úàæáåçéìöéå ùãå÷ä ìà à , íà éøäù

åðîî úåøéñç úåðåùàøä ,áø÷é àì øæå åá øîàðù íåî ìòáå øæë àåä éøä ,á åîöò úà åðéëä éøçà êà úåðëä ìë

äìà ,åúåîîåø íöåòå êøáúé åúìåãâ úìëùäá äàøéä íöåòå äáäàä ó÷åúá ÷áãéì äáøé íà , åîöò ãéøôé

èòî èòî øîåçä éðéðòî ,åéúåòåðú ìëáå åéúåìåòô ìëáå ,ëéååéúéîàä úå÷áãúää éðåôöî ìà åááì ï , äøòéù ãò

 ìëì äùåòù åîë åéìò åîù úà êøáúé àøåáä ïéëùéå íåøîî çåø åéìòåéùåã÷ ,ä êàìîë äéäé æàå ' ìëå ùîî

ìôùä åìéôà åéùòîúåãåáòå úåðáø÷ë íééîùâäå íé...  

 
 

 3נספח 

 
 

 

 

 לם הבאקורת רוח בעויפה שעה של "
 "לם הזהמכל חיי העו

 

 

מוסיף , שכל מה שמוסיף העולם בניין"
 )רבנו בחיי" (השכל חורבן

 

העולם הזה דומה לפרוזדור : רבי יעקב אומר"
התקן עצמך בפרוזדור כדי , העולם הבאבפני 

)בותפרקי א ("שתיכנס לטרקלין

 

עולמים , יש עולם של חול ועולם של קודש"
העולמים סותרים . של חול ועולמים של קודש

)הרב קוק" (זה את זה

 

, כי הכל הבל, ומותר האדם מן הבהמה אין"
 שהיא עתידה לתן דין, לבד הנשמה הטהורה

)תפילת יום כיפור" (וחשבון לפני כסא כבודך
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 4נספח 

 

 
 5נספח 

 

 
  

בות התיכוניות שהתגייסו לשירות מלא יהישמראה שחמישים אחוז מבוגרי המחקר 

 .)1988סקר משנת (הורידו את הכיפה במהלך שירותם הצבאי 
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 אישה דתייה בתוכנית לעיצוב אופנה
 

 úá30 ,ì íàå äàåùðäùåìùíéãìé  ,î øôë

íéîåãà .  

"èñéðåéö÷ôøô éúééôë ñåôéè éðà , éðà

 íéáöòîä øàùî äðåù éðàù úòãåé

 àéáéù äî äæ éìåà ìáàøîâì éúåà "  

 àéä íééç êøåà äéçä äðôåà úáöòî

éúã . äðôåàì øôñä úéá úà äîééñ

"ø÷ðù " äðôåà áåöéòì åéãåèñ äçúôå

éñåìëåàì ãòåéîäéúéúãä ä .  

á äìù øîâä úãåáòá"ø÷ðù " úà äðçá

 íéùð äâéöäå úåãäéá äùéàä íå÷î

 éìéìöì ãâáá úåã÷åø"ìéç úùà "

å"ä÷éèåøà "äðåãî ìù.  

á äì äø÷é äîè÷éåøô ?  

äðåù äúééä ãéîú ìëéî , äæ íàä

 íéãçåéî íéãâá áöòì äì òéøôé

úåìòôúä éøøåòîå, àîù åà 

 åôðîé äîöòì äîù ìëéîù úåìåáâä

úåðåùä úåîéùîá äúåà ? äø÷é äî

 ñðëéúå äéãìé úùåìù úà áåæòúùë

éáéñðèðéàå õéçìî åéãåèñì ? çéìöú íàä

å äðåù äãåáò úáéáñáá úåîéùî

úåöéçìî ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".' היומשלאלא לא נבראו ו לא היו'א מקר מסיפורי הרבים"
 

 בבר אילן חובש כיפהר "משפט מדבריו של ד
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