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 אפרת –הישיבה התיכונית "נווה שמואל"                                       דה'תשע" במרחשוון  כ"ג בס"ד 

  פרויקט מנהיגות
 בנושא הגשמה בתנועות נוער

 י'תות לכ

 המדרשה לנשים ראש   עם

 בקיבוץ "מגדל עוז"

 הרבנית

 אסתי רוזנברג

 ~  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 סטיבנסון -ב לויזא הקלדה:

 ריכוז מנהיגות –יכה: שמואל מאור עיצוב וער

 shm5maor@gmail.com, מייל:  0404795050טלפון:  

 שלום לכולכם!

משהו על התפקיד הרשמי שלי ועל איך שאני קשורה  אומרלמה הזמינו אותי? שאלה טובה... אני 
שנים חברה בהנהלה הארצית של בני עקיבא. הוועדה נפגשת לכניסה להדרכה. אני כבר הרבה 
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"עזרא"? -ירת השם החדש(. יש פה חברה מעולות בהנהלה )גם בבחכדי לשוחח על שאלות ה עיקרב
רכז פרויקט המנהיגות מצוין.  מצביעים! התחלה. יש פה מדריכים?בגם אני הייתי בעזרא  אחלה!

זכריה מעוניין שאני אגיע לדבר על  חזי  - מנהל התיכוןהתקשר אלי ואמר ש מאור שמואל–
 כרגע ארבעה ם פה, ישכדבר. בין כולסכמתי. חשבתי על מה ל, ואני הולהגשמה" כניסה להדרכה"

לק וכח לסניףכם לא יבחרו להיות מדריכים וכמה כן יהיו. כעוזרת מ. מניסיוני, רבע מדריכים
 . קיבאעי בעיה קשה בבנ מהוועדה הארצית  אני יודעת שזו

להיות מדריכים, אבל בוודאי התאמה. חלק גדול מכם ירצו  החלק הראשון זה מוטיבציה, השני זו
. יש כאן הדרכה שהכינו אותם בשביל למרותלהם להיות מה שהם רוצים להיות  תיתןהתנועה לא 

 שאלה גדולה מי יהיה מדריך ומי לא.רק ארבע מדריכים, ובשביל שאר האנשים יש 

ל התנועה התקשר אלי. "שנים ויש חופש, ראיתי שמזכן, כשכולם יארגוש אחרי שבת "במוצ
 נהיג וועדה בוועידהלי שהוא רוצה שאני אהוא אמר למה אתה לא ישן? ואז  -: דניאמרתי לו

וועדה על  תהיהבפסח. אמרתי לו שאני רק מוכנה להיות אם זה  שתהיה הארצית של בני עקיבא
 הכניסה להדרכה. רציתי לעשו מהפך.

ה הו כדי לשנות את התהליך של הכניסבאמת רוצה לעשות מש קיבאעי בנתנועת ראשון, בר ד
, זה לא יקרה. המון אנשים לא מדריכיםלהיות  וחולמותלהדרכה. למרות שכולם יש להם ציפיות 

יכנס ם צריכים בפשטות לבחור. זה כמו מבחני התאמה של מי מתאימים, והמדריכים שלכ
 .פלונית לישיבה תיכונית

כדבר אחרון בנושא, אני תמיד רואה את כל החניכים משתגעים בחודש ארגון, אבל כשמגיע הזמן 
, בוכים לא כל כך םממש בוכות על זה. בני להדרכה. יש לי יותר ניסיון עם בנות, והןשל הכניסה 

 ממש בוכות. 'אבל בנות בכיתה י

כתב על כל השנה על  סבבה. הואל הכניסה להדרכה? " עעולם קטן"כולם ראו את המכתב שהיה ב
 מה לעשות ואני מסכן. ןכל החברים שלו מדריכים ורק לי אי -שאין לו מה לעשוו איך שהוא לבד

. דבר שני, יא איזה מסכן. ממש מסכן תגובה ראשונה: ראש.בקראת את זה ועברו לך שתי תגובות 
מסכן, אבל תעשה משהו  א! הוא", מד"גרעין", "שלווהל" לך-החיים שלך דביל! תעשה משהו עם

 אחר!

אז אני אומרת לעצמי אולי לא נתרכז רק על ההדרכה? חופרים רק על ההדרכה, ולא על 
היה כתוב שם ( אין סיכוי.  של כניסה להגשמה תכנית התנדבויות אחרות. ) הרב יגאל אומר שזו

 כניסה להדרכה.

 התנדבויות ועוד. כמו רים שאפשר לעשות עם זה,ביש הרבה ד

. יש דברים אחרים לעשות חוץ מלהדריך ולא להגשמה. -לי לדבר על הכניסה להדרכה אמרו
אותו את זה יותר מדי קשה, אל תרגישו כמו  וקחילא הדרכה. אל ת זהתמצאו משהו לעשות ש

 , אבל תמצאו משהו אחר כדי להוציא עליו את האנרגיה הטובה."עולם קטן"ב לכתאחד ש

 לשנות בעצמו די להיות מדריך? שיש לו משהו שהוא צריך חושבמי 

 [! להתבגר תשובת תלמיד:  ]

זה  בנות ? אצלהאם יש קו אדום בכניסה להדרכה בבני עקיבא נכון! אבל במה צריכים להתבגר?
 חצאית קצרה. 

 .דתי :אומרים

על  מה ההגדרה של דתי? אומרים שצריך לשמור מצוות, אבל מה זה אומר? אולי שיש לך כיפה
? יכול להיות מדריך שלא מקפיד על 75.9ך ללכת עם ציצית ירהראש? האם כדי להיות מדריך צ

 ציצית כל הזמן?
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 תשובת תלמידים:

 שלוש תפילות ביום. במניין?-

 .אורח חיים דתי בכללי-

 דוגמה לחניכים. -מישהו שמתנהג ליד החניכים שלו בצרוה טובה-

 מדריך. 7549לא לידם צריך פחות. אי אפשר להיות ברור שליד החניכים צריך, אבל כשאתה -

 אצלנו אומרים שמי שרוצה להיות מדריך צריך להיות שומר נגיעה.-

 ? מציון.ים בסניף שלכם להיות שומרי נגיעהדוגמה טובה. מחייב

 זה לא עובד ככה, זה יותר באישיות של האדם.-

 .100%אם מישהו מגדיר את עצמו דתי, זה בסדר. למרות שהוא לא -

דתי... יכול להיות דבר כזה מדריך  הוא באמת איננואבל  סתירה! אם הוא מגדרי את עצמו דתיזה 
? מה צריך להיות: יותר "לחברו אדם ביןמצוות של " ומצווות אבל מקפיד עלשלא שומר תורה 
 דוס או יותר קול?

   ך להיות דתי.כשהוא ליד החניכים הוא צרי גם לא שומר נגיעה וגם לא הולך עם כיפה, רק-

לא עושה הוא ל בבית בפה שומר מצוות לגמרי, א אאומר לכם שהרב יגאל כשהומה אם היית 
פיע ולפעמים ומ לעמים מ"שרהוא ההבדל היחיד  -אין הבדל גדול  בין ר"מ למדריךכלום ככה? 

 לא. אבל מדריך תמיד משפיע! למדריך יש פי שמונה יותר השפעה! מי חושב שזה נכון?

של  הבחירהשהמדריך משפיע יותר.  אז איך זה עובד ומביעים אומרים מספיק ידיים שהיו 
 המדריכים?

 שאלתי האם יש קו אדום? האם מישהו שלא מתפלל מניין זה בסדר?

 לכבוד יחיאל הייתי צריך לשאול האם מדריך או הורה משפיע יותר?

אבל לא שומר נגיעה  -יהדותאם בן אדם הוא מספיק אידיאליסט, ועושה דברים בסיסיים של ה-
 בדיוק, אז זה בסדר.

אז  ? אם יש איזשהו מינימום, ואתה אידיאליסט,"דתיאת המושג "אז אתה מנסה להגדיר מחדש 
קצת "תי? אתה אמרת שאתה מוכן להסתפק בזה בסדר? יש שאלה מה זה להיות בכלל אדם ד

 בשביל הרבה אידיאליסט. "דתי

אדם שהוא ופחות  -יו ואנשים מעדיפים מישהו יותר חברתישמדריך צריך שילכו אחר בן אדם-
 ."חנון"ך עצמו ובתו

צריך שאנשים יהיו גם  -שרק לומד תורה וצדיק, יהיה חומה "חננה"הו ישרו זה שאם ממה שאמ
 מגניבים.

 לכן יש בצוותים כמה אנשים שונים...-

 חברתית. לא צריך להתפשר לגמרי על הדוס, אבל שיהיה יותר טוב מבחינה-

ה יצא לנו מפה? כולם כאן מדריכים מהאזור של גוש עציון. למה אני שואלת? כי הרבה פעמים מ
 במקומות מצוקה. , כמושצריכים מדריכים מקומותאומרים לי שיש 

 קצת יותר. שאלנו מה הסטנדרט, דוסים, קולים וכל זה. האליטיסטיים אבל אפשר לדרוש מנו"ש
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הארצית, ובחרנו   י רוצה לתת כמה דוגמאות. אני חברה בוועידהע. אנ"נחזור לתנועת בנ ובוא
נושא את הציונות. מדברים על נאמנות, ציונות והתיישבות. היה כבר פעם שדיברו על מצוות? כ

 ם, אחד ברב קוק? זוכרים אחד כזה פעם?"נושא של רבנים, ושבט אחד עוסק ברמב

טול יי י יכולה להיות בטוחה שהבן הזהאנ כות, האםבסו של בני עקיבא נהי שולחת בן למחנא
שואלת את הבת שלי אם היא  לולב, יאכל בסוכה ויתפלל במניין כל הזמן הזה? האם כשאני

 יא תענה שאמרו שאפשר אם רוצים?המתפללת שחרית במחנה 

מה הסבירות שיתפללו מנחה וערבית בפעולה של בנ"ע? האם יארגנו מנחה סתם? האם בקומזיץ 
 ?"חלב ישראל" הוא והחלב ג'לטיןלסמוך על זה שבמרשמלו אין ע אפשר "של בנ

וכל ה ורצה לדעת מה ההכשר שיהיה על האלפני שנים התקשר אלי הורה שקיבל פרוספקט למחנ
אם ההורה לא קונים במכולת. שאלתי את הקומונרית. היא אמרה שזה מה ש שיחלקו? שאלתי

בפרוספקט יהיה תיאום עם ביטחון, אז על זה אני סומך? האם אפשר  סומך על התנועה? כתוב
 ?מקפיד כך על הכללסמוך על מדריך שהוא יהיה  

כו', "  וילבון'ג"ע הוא טייל ב"דרך בנ ( היה קטן, רק"מ4מדריך. כשהרצל )בעליבואו נחזור ל ר
 אז למה צריך בנ"ע? -עכשיו אתם הולכים בבית ובית ספר לטיולים

 בנות!-

 ץ מבנות...חו

 מקום ליישם את מה שאנחנו לומדים? איפה שיהיה-

יותר תפילות ביום, הוא יכול להשפיע פי עשר תפלל שלוש ממגניב אבל גם אם יש לכם מדריך 
 ."ממר

היה לי ילד, דובי. רק המדריך שלו ב4שבט נבטים הצליח לגרום לו ללמוד בשבת? למה? כי אתה 
 ור לעשות את זה.מ שתמיד אמ"מעריץ אותו! לא כמו ר

 להם.ציא ילדים היום מהבית ומהאייפוד שרק המדריך יכול להו

"ע היא לתת המדריכים יכולים להיות דמויות מגניבות, קוליות, אבל גם דוסיות! כי מטרת בנ
 . הרגיליםמחוברת לחיים אופציה דתית ה

ת, ולא צריך ם ציצישאומר שלא צריך ללכת ע מקבל מדריךהוא אם אני שולחת ילד לסניף, ו
זה לא דבר טוב! אני לא רוצה מדריך מגניב שמאחר לתפילה! זה עושה רע ופוגע בחניך.  -להתפלל

משהו פנימי.  ופני החניכים! זהרק ב זה תא שהוא יעשההמדריך הוא דמות אישית, ולא מספיק 
היות מדריכים. כדאי לשאול את עצמכם אם אתם ל מבחינה דתית בכדימה באמת אכפת לכם 

 יכים שלכם!כולים להעביר משהו שלא באמת שלכם לחני

 נוצר רדידות.-

שומר  100%בואו נחזור לשאלה של מה זה דתי? אמרו פה שזה מי שאידיאליסט. לא משנה שיהיה 
 מצוות, כי חלק מדתי זה אידיאליסט.

לא כדאי לכולכם  להתחיל לקחת אחריות על ההגשמה שלכם! צריכיםאתם עכשיו בכיתה י! אתם 
אני גם לא רוצה שהבת שלי תלך  -שלוש רמות באחריותלהיות מדריכים, כי יש בזה אחריות! ויש 

ע חושבת שהם חייבים להיות קולים. אבל "במחנה! מה שאני רוצה להגיד זה שתנועת בנ לאיבוד
שייך  קו אדום! לבנות שייך החצאית, אבל לבנים להעבירגם מאוד חשוב והיות דתיים, צריך 

אבל מי שנכנס צריך שיהיה לו  -תפילין, ותפילות וכו'. לא אמרתי שמי שלא מתפלל שלא ייכנס
 .אכפתיותמתחילים שאול שאלות חשובות של  'כיתה יגיל של אכפת מי זה. ב
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לטין בקומזיץ 'ג יםומרים שזה לא משנה שאוכל"ע יש מושג שנקרא: "מתוך תורה". אם אבבנ
 ששרים בו שירי קודש.

 ש עציון, וגם לא רק ליד החניכים! שומר נגיעה שלא ייכנס להדרכה בגו חינתי, מי שלא יהיהמב
 ה האכפתיות והיחס לדת. צריכים להיות רציניים ולחשוב חשיבה טובה.זמה שחשוב 

ים שמי שיותר מגניב יתקבל יותר לחברה. אמרו פה מרל נכון, אוהמשפט שאמרו אך הוא קשה, אב
 וקשה בחברה. אמתית הינך לבין החניכים. הצביעו על נקודת היוצר חומה בשאם אתה דתי מדי, א

 "?!מגניבמה צריך להיות? "דוס ו זום שאני מדברת, וכל פעם שואלים אזה בכל מק אני אומרת את
עולם הדתי, האם אתם רוצים להתייחס ני מדברת של התלהבות ועל רצינות בואני אומרת שא

 לכם מהעולם הדתי שלכם?ביותר רצינות לדת? האם אכפת 

רכות התורה בבוקר)שלא ברכו לא אמרו ב יסיים בברכות התורה. כתוב שנחרב הארץ כאני א
 ללמוד תורה בלי לברך על זה? בתורה תחליה(. שואלים למה אי אפשר

 .ה"זה החיבור לקב-

 .ברכה, אין כוונה יבל-

 לחיים שלהם.מה זה לא אמרו ברכות התורה בבוקר? זה שהם לא קישרו אותו  

כות התורה בבוקר? כמה מכם בירכו הבוקר ברכת כמה מכם יכולים להגיד שהם מברכים בר
 ?התורה

 מצביעים. תלמידים רק כמה-

 למה הם ברכו? כי כתוב בסידור! אבל הם לא יישמו את זה.

, אז אתם ממש אומרים תודה יש מתנה על המיטה, אם היא מוצלחתאם אתם מגיעים הביתה ו
 ת! אבל אם זה היה רק בסדר, אז אומרים תודה כושל כזה.בהתלהבו

 נחמד. או שזה מלהיב ומטורף!"ל אומר שיש שתי אפשרויות לעולם הדתי: או שזה בסדר, המהר

ואז זה לא יעבור לחניכים. אבל אם  -זה הבחירה שלכם, בשאלה הגדולה. האם זה נחמד, ובסדר
 טוב לחניכים. ואוהבים את זה באמת, אז זה יהיה מתהדריםאתם 

זמנית, -יש לי כמה איחולים לסוף: שבתקופה הקרובה תרגישו בנחת ואל תהיו שלוש דברים בו
. התביעה שלי מכם היא שתהיו גם אידאליסטיותאבל באיזון, יש לכם גם תורה, גם שאיפות, גם 

. אבל ותים ערבית ומנקים את במנגל בערב אחרי הפעילרציניים, וגם מגניבים, וגם אנשים שמארגנ
 צריך גם להיות מטורף מזה!  -תהיו מטורפיםמי שחושב שרק בשביל החניכים שלכם אתם 

 דה רבהתו


