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יער כדאי להעביר משל הצבי: יום אחד החליטו קבוצת צבאים לחצות  - זכריה: חזימנהל התיכון מר 

אריה מרבצו צבי מסתבך בקרניו בשיחים, קם ההיה כל פעם שבו אריה גדול אוכל אך בשטח שלט 

בכל פעם דרך מנסים  כדי להינצל?! הרי אנחנו  הצבאים לעצמם מה נעשה ותופס את הצבי. אמרו

צבאים תורידו את מר להם מנהיג האחרת אך זה לא מועיל?! שאלו את מנהיג הצבאים מה לעשות. א

 כך עשו והצליחו.. תקעו והאריה לא יעשה לכם כלוםהקרניים וכך לא ת

 יפיל אותנו.לפעמים צריך לוותר על המנהיגות שלנו כדי שלא יבוא מישהו אחר ו –נמשל 

רבים הם המנהיגים המגיעים לשוחח עם תלמידי הישיבה ויש להעריך את מסירותם של הבאים 

 לישיבתנו לשוחח במיזם המנהיגות

 עודד בבקשה:

  ראש מועצת אפרת מר עודד רביבי: 

 תכם כאן בנווה שמואל. ראשון שלי אהמפגש זהו הם הבאים לאפרת. ברוכי

 ואני מאחל לכם בהצלחה.מצוינת אתם נכנסים לישיבה מובחרת עם תדמית 

  תיים בירושלים.צופים הדתנועת היתי בגילכם הייתי חניך בכשאני הי
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מגיע והנה,  ...בגילכםשילדים מה כמו רביםלכם לא הבנתי את המשמעות של אחריות יבתור נער בג

 אני בתור בן בכור לא היהוה לא, ים ומיה רגע שצריך לקבל החלטות מה עושגע הגיוס הוס. וררגע הגי

 . מושג לאן אני הולךלי 

ל האוויר. נסענו לבסיס של חיו לאוטובוסיםישר  בבקו"ם ) בסיס קליטה ומיון( של צה"ל העלו אותנו

 תות לפי שמות.להתחלק לכישם מגרש ענק שהיה צריך התקבצנו ב

לעצמי שאם יש  שלם של גיבוש טיס וכולם עברו חוץ ממני. הגעתי חזרה לבקו"ם, ואמרתיוע שב עשיתי

היה לטות מאשר שאני אהחבו היה במקום שמקבלים א עדיף שאנישזה  ,משהו שלמדתי מהשבוע הזה

 במקום שמקבלים החלטות עבורי. 

 תוך שנה וחודש.בן ואכן נהייתי קצילהיות קצין  התוצאה הייתה שהתנדבתי לחיל שריון תוך מגמה

 .תוך שנתיים וחודש הייתי מפקד פלוגה

 מים. ועל חמישים לוח 'טנקי מרכבה'אחראי על אחד עשר  פיקדתי והייתי

 ה שלמה. בן עשרים והייתי אחראי על פלוגאז רק הייתי 

 הייתי אחראי על זה שיחזרו הביתה בשלום ובלי פגע.

 ת. זה היה רק השיעור הראשון במנהיגואבל 

ון סיור בגוש עשה אריאל שר ,עור השני היה כשאריאל שרון נבחר לראשות הממשלה. לפני שנבחרהשי

דין נצרים כדין תל ליט לפנות את גוש קטיף אחרי שהתבטא הפוך ואמר כי "חעציון. לאחר שנבחר ה

ר לעצמי שאם אני רוצה לשנות ואז אני אומ ". אנשים התלוננו על שרון שלא קיים מה שאמר,אביב

תי כראש ונבחר ,תמודד לראשות המועצה באפרתות אז עדיף שאני אשב על כיסא ההנהגה ואני איאמצ

 .מועצת אפרת

 אחריות.ק מילה אחת: בישיבה הראשונה לאחר הבחירה שלי לראשות המועצה אני כותב על לוח מחי

על מי שתמך אי רק י על כולם. אתה לא יכול להיות אחראתה חייב להיות אחראכשאתה אחראי על כולם 

ר ראשון אתה חייב לתת שירות לכולם. דב ,יב לתת לכולם שירות. כמנהיגבך או רק על יהודים. אני מחו

כמו שהוא, הוא מאבד  מונהגהתייחס לאתה חייב לקבל את האחר כמו שהוא. אם מנהיג לא יכול ל

 ו.מהאחריות של

 ראה לחיילים.שהה תת אתלא תוכל לאם אתה לא בנוי לקחת את הסיכונים ואת האחריות אתה 

י לא יכול סתם נהיגים אנמכם להיות מות. אם אנחנו מצפים עת לקבל סמכאם אני מנהיג אני צריך לד

לתת לכם הכשרה להיות מנהיגים. וכל זה מתחבר למילה אחת:  היגים. אני חייבלהגיד לכם שאתם מנ

 המילה אחריות. נתי מילה נרדפת למילה מנהיגות היאומבחי אחריות.

לא אכזבו. עד היום הבוגרים קיבלו אחריות כאן בישיבת נווה שמואל שבאפרת,  עד היום הבוגרים

כשאני  אחראי ולעזור לכולם.צריך גם להיות וכי  ,אחרי . כי הבינו שזה לא רק מספיק לומר:מרשימה

 אומר לכם לבחור מודל לחיקוי אני צריך להגיד לכם מי המודל שלי.

 : מתלמידים הצעות

 חייו בהגנה על מי שהיה אחראי עליהם.כי הקריב את  -קלייןרועי 

 כי הוא היה המייסד של מדינה שלמה. -הרצל

 כי למרות שכולם קראו לו ראש כנופיה וכינויים אחרים הוא התמיד באידיאלים שלו. -ר שטרןאיי
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 שפתר ומסר נפשו בחברון.בגלל הבעיות  -דרור ווינברג

ם היום אני נדרש לבחור מי המנהיג אני צריך גמשה רבנו הוא המנהיג. מכיוון ש ,מבחינתיעודד רביבי: 

 לבחור בין המון מנהיגים שכל אחד שינה והנהיג בצורה אחרת. 

את עם  ום. אבל הוא לא התייאש והוא הצליח להנהיגא היה את כל האמצעים שהיו לנו הילמשה רבנו ל

 ישראל, עם לא קל ארבעים שנה במדבר.

 פיגועי הטרור ימשיכו עוד שלושה חודשים ואז יפסיקו.שי היום מנהיג אחד שיכול להגיד תראו ל

 הרבה מהמנהיגים היום אומרים מה שהקהל רוצה לשמוע.

 להנהיג פירושו הוא להגיד לקהל שהדרך הקצרה היא ארבעים שנה במדבר, וכולם ילכו אחריך.

 אחריות

 פה העברית:כמו בכל הש -היא מילה מדהימה  אחריות המילה

ת, והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות , היא צריכה להיות -א ומסתיימת ב-ראשית היא מתחילה ב

 כוללת מההתחלה ועד הסוף.

 שנית , המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת , כלומר:

 הכוונה לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.-א

 מי אני יכול לקחת אחריות על אחי הכוונה למעגל הקרוב אלי.לאחר שלקחתי אחריות על עצ - אח

 והכוונה היא לכל אדם. -השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר  -אחר

 ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי. -אחרי

 אמונה. יש כאלו שיגידו "אלוקים", יש כאלו שיגידו "הבריאה" , אנרגיה קוסמית,  -אחריו

 .אחריות -ולבסוף 

 מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:

 אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.

 

 תודה רבה לכולכם

 שנה טובה ומתוקה

 

   

 

 


