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 עוד מעט כבר אחר צהריים טובים.לכולכם צהריים טובים 

ה טיפה לעורר את עצמינו . אנחנו בחצי שעה ננסרכז המנהיגות בישיבה-שמואל תודה רבה לרב
אני חושב שהגדילו כל מי שקראו לתנועות הנוער תנועה, כי אולי שם נמצא בעצם לתנועה. 

המפתח: למה אנחנו מניעים. השאלה הכי גדולה שנשאל את עצמינו היא האם באמת אנחנו 
 מה שאנחנו צריכים.את עושים 
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מי שייך לבני עקיבא? מי להצביע.  וצה להבין לפני מי אני יושב: מי פה שייך לתנועות נוער?אני ר
 להצביע. שייך לתנועת נוער אחרת?

נמצא בכלל יסתכל אחד על השני: מי לא  לה הכי אמיצה פה: שאני מבקש שאף אחד לאוהשא
 בתנועת נוער?

תי את השאלה מי בתנועת נוער ולאו אז קודם כל אני רוצה לומר שלא יהיה קל בעיניכם שכששאל
ה ט' רואים את ב. וזה נכון שהרבה מהחבר'ה בכת, אמרתי את זה בחיובנע יקיבא תנועתבדווקא 

. כי אם נצא מהבועה שלנו של הציבור הדתי עת נוער, זה דבר שהמדינה נלחמת עליועצמם בתנו
 נראה שיש לנו כאן בעיה מאוד מתסכלת.

החניכים שלה. ברמה שלנו זה מרתק לראות כמה מתנועות הנער השנה כל תנועה פוקדת את 
 עסוקות בלגייס עוד חניכים כי חניכים לא באים וקשה לגייס חניכים.

. בתור רכז מחוז ירושלים בתנועת הנוער בני עקיבא" רכז מחוז ירושלים"קוראים לי נדב אני 
ה ול בישראל מתוך שבעבתוך ארץ ישראל להיות הרכז של המחוז הכי גדהאחריות שלי היא 

י רק על ירושלים, א. בואו רגע נחזור להגדרה שמחוז ירושלים כמו שאתם יודעים לא אחרמחוזות
אפרת יש מקום כבוד יישוב חניכים. ל 9000סניפים, למעלה מ 90למעלה מיש במחוז ירושלים 

שאומרים: במחוז ירושלים. אני שמח על ההתרגשות, כי כשלא מזכירים את הסניף שלך זה טוב 
 הלו? מה עם הסניף שלי?

את הבעיה המאוד מאוד כללית שאין הרבה חניכים שמגיעים,  בתור רכז מחוז ירושלים אני מבין
גם אם אנחנו מביאים ומגייסים את החניכים לפעולות, יש לנו שאלה שאנחנו מתעסקים בה 

אם התנועה באמת הרבה: האם בסוף הפעולה אנחנו יוצאים עם משהו? כמו שפתחתי ואמרתי, ה
 בתנועה.

לפני ארבעה חודשים חזרנו אני ומשפחתי ממונטריאול הייתי שם ראש הכולל. אני רוצה להראות 
 את ההבדל בין הנוער בארץ לנוער בחו"ל. ואני לא סתם אומר את זה עכשיו.

בועה של הארץ. כשאתה מתעסק עם הנוער ה הפעם הראשונה שיצאתי מהארץ ומהזאת היית
 יחות בנוער שבארץ שאין בנוער בחו"ל.מבין את ההבדל. יש סוג של של אתהבחו"ל 

שפותחים אותה: המצווה שאברהם אבינו יושב מחוץ  ניסיונותבפרשת וירא הפרשה שלנו יש שתי 
 ישא עיניו וירא". איןוי"לאוהל ומחכה לאורחים, והתורה הקדושה כותבת את הביטוי הנפלא: 

והמרוחק ביותר מאברהם אבינו. הוא לא הולך רק כנגד הציווי ספק שהניסיון העשירי הוא הקשה 
לקי כי ביצחק יקרא לך זרע? אברהם אבינו שהוא הדגם של המדריך הראשון הולך ועושה -הא

 נפשות איך הוא עומד להעלות עכשיו את יצחק?

ואני לא מדבר על המפרשים שמפרשים שהקב"ה לא באמת רצה שאברהם יקריב את יצחק. אני 
לדבר על הניסיון. כשאברהם מקבל את הציווי של המלאך הוא שוב "נושא את עיניו" ורואה  רוצה

 את האיל.

)אורי ? "ויפקח את עיניה"ל "ישא את עיניויו"ויקפח את עיניה". מה ההבדל בין:: אצל הגר נאמר
את  פקחוי"אברהם אבינו עושה פה פעולה.  "ישא את עיניויו"אורי אומר לנו כ"כ נפלא?: עונה( 
שהיא אולי ו יש לה ריווח והצלה. התנועה תח את עיניה והיא רואה באר ועכשיפו הקב"ה – "עיניה

זה שהוא נושא את עיניו. מה זה אומר? שיש מלא דברים  אבינוכי גדול אצל אברהם היסוד ה
רואים  אנחנוולעשות אותם? מה קורה כשאנחנו נושאים את עינינו?  להתעוררלעשות ואני צריך 

 רואים את האיל. אנחנושה אנשים. שלו

 העיניים! וזה הלימוד החשוב ביותר לתנועה, נשיאת

בעיקר עם חבריא  מתעסקיםילדים. אנחנו  לתנועתהנוער שהיא הופכת  בתנועותהבעיה הגדולה 
מתעסקים  ה מבחינתי זה עדיין חבריא א'. ורוב המשאבים ורוב הכוחות"א'. לכן גם שבט הרא

 לחבריא ב'.-אנחנו עסוקים לגדל ולרומם ולהביא אותם למה? אותם בחבריא א'. ש
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. למה נוער נקרא נוער? כותב !"תנועת נוער" אנחנו לא תנועת ילדים. אנחנוחברים יקרים, 
 ל הקדוש שנער זה ננער."רההמ

פה מול נערים שעכשיו נכנסים לסוגיות הנערות שלהם ואני בטוח  חז"ל אומרים, שאני יושב
תי נזרק יצר הטוב באדם? או = מתי נזרק יצר הרע? לא בבר מצווה? חז"ל שכולנו נתפלא מ

אומרים יצר הרע מהרגע שאתה נולד. היצר הטוב נכנס בבר מצווה. הדבר האחרון שנכנס בבר 
כרו אותנו או שלנו אין מושג או שאנחנו לא ימצווה לדעתי זה יצר הטוב. אז או שחז"ל לא ה

 מכירים את עצמנו.

מבינים את חז"ל? כי אנחנו לא מבינים מה זה יצר הרע ומה זה יצר הטוב. יצר הרע  למה אנחנו לא
זה לשים את עצמי במרכז ולא להסתכל על האנשים מסביבי. מה קורה למי שמשחק לבד 

הוא  –שלי, מה אתה ילד קטן? כי ילד קטן -בכדורסל שהוא מביא לכיתה? אנחנו אומרים לו: אח
, את הרצונות שלו. לי אישית הייתה דודה בבלגיה ואף פעם לא ידעתי אנכי! יש לו את הצרכים שלו

 אם היא גרה בחו"ל או בבלגיה. כי היה לי רק את הסביבה שלי.

ילד גדול זה לא לשים את עצמי במרכז. לא להיות אנכי אלא להתחיל לחשוב בגדול. מה מיוחד 
א בסרטים ילדותיים אלא בנערים בגיל שלכם? שאתם מתחילים להתעניין בפוליטיקה. כבר ל

 מתעסקים בדברים רציניים.

שברגע שיש את יצר הטוב יש מלחמה ענקית עם יצר הרע, שעד עכשיו בכלל  -בסוגריים אני אומר
לא הכרתי אותו. דווקא שם יצר הרע נלחץ לרגע ומנסה למשוך אותי למטה. לא פלא שהמהפכות 

 מה אנחנו צריכים לעשות. שחיפשו ל נערים ונערותהגדולות בעולם קרו בתנועות נוער ש

היום לצערנו יש לנו יצר הרע ועוזריו. אני לא רוצה להגיד על האינטרנט והסמארטופנים שהם יצר 
לקית מדהימה. כמו שהרב צבי יהודה ענה על השאלה למה המציאו את -הרע כי הם חשבה א

 בהם. להשתמשלא יודעים הטלפון כדי להכשיר אותנו לקבל נבואה. אבל הבעיה שלנו היא שאנחנו 

שלי, מה תנועה? לאן אתה גורר אותי? יש לי -המשפט הכי קלאסי שאני שומע היום מבני נוער: אח
מה עכשיו צריך להניע? תן לגוגל לזוז. אני עכשיו יושב ומבדר את  ,את כל הכיף שבעולם בכף היד

ת עצמך מהבידורית נתק אאותך ל שתכריחמתרכז רק בעצמי. הבמה היחידה  עכשיועצמי. אני 
 הזאת, הכוח היחידי שיוכל לתת דרור ליצר הטוב, המקום היחידי זה רק תנועת הנוער.

כל מה שאמרתי בשעה האחרונה ולזרוק את שר לקחת וצה לסיים. אפשר להיות ציניים, אפאני ר
לפח. דברתי פה על הצורך לבנות עת עצמך ולחפש עשייה. כל השיחה בחצי שעה האחרונה הייתה 

וער? אני מרגיש ר אז למה להטיף לכם על תנועות הנמיותרת לחלוטין כי כולכם כמעט בתנועות נוע
חודשים, אבל תמיד הייתי בתנועה, שצריך  שלושההיום, למרות שנכנסתי להיות רכז רק לפני 

תנ"ס, במקום חברתי, או מנוער או שאנחנו ב את השאלה: האם אנחנו באמת בתנועתלשאול 
 במקום שיכול להניע דברים?באמת  שאנחנו

 חנו עוד מעט בחודש ארגון. אז יופי שאנ

האם באמת אנחנו מיישמים את מה שאנחנו לומדים או שאנחנו באמת ישבנו בפעולה עם 
 הסמארטפונים ורק חיכינו שיתנו לנו לדבר.

 כם האם אנחנו באמת מתעוררים ונושאים את העיניים.אני רוצה רק להגיד לכם לשאול את את

כפינו ברגבי  –ראשינו בעמקי תורתה " ההמנון: שיר את ההמנון זה הכי קל. אבל להבין אתל
רגבי ייה גדולה גדולה עם יכולת להיות מניעים את באמת באמת אני מקווה שנזכה לעש ."אדמתה

 אדמתה. תודה רבה!


