נושא חודשי :כבוד לעם
מערך מספר  2ערבות הדדית
הרציונאל
בספר במדבר ,פרק ל"ב ,מסופר על שניים וחצי השבטים :בני שבט ראובן ,שבט גד וחצי
מבני שבט מנשה ,שמבקשים ממשה להישאר מחוץ לארץ ישראל ,בעבר הירדן המזרחי ,מכיוון
שאזור זה עשיר בצמחייה ומתאים למרעה הרב שהיה ברשותם .משה רבנו הסכים לבקשתם
רק לאחר שהביעו את אחריותם כלפי שאר שבטי ישראל להגיע למטרה שהיא כיבוש
נחלותיהם בארץ ישראל וההתיישבות בה .הם התחייבו לעזור קודם לאחיהם ,שאר השבטים,
לכבוש את נחלותיהם ,כאשר הם יהיו החלוצים במלחמה ,ורק אחרי שכולם יתיישבו ,יוכלו
לחזור אל נחלותיהם .מסיפור זה נלמד על ערבות הדדית הקיימת בעם שלנו .אחריות של
הקהילה כלפי כל אחד מחבריה ,ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל .בפעולה זו ילמדו
החניכים את המושג "ערבות הדדית" .וישאפו ליישם את הערבות בקבוצה ובכיתה.
המטרות




החניכים יכירו את המושג 'ערבות הדדית'
החניכים ילמדו מהי המשמעות של ערבות הדדית ויכירו סיפורים מהחיים הממחישים
מהי ערבות.
החניכים יישמו התנהגות של ערבות הדדית בקבוצה ובכיתה.

מבנה הפעולה :





פתיחה – היכן מורגש החסר?
שלב א' – מהי ערבות הדדית?
שלב ב' – מספרים ערבות הדדית
סיכום -ערבות הדדית בקבוצה ובכיתה.

ההכנות הנדרשות



יש להביא כמות סוכריות מספיקה לפעולת הפתיחה.
יש להביא חבל לקשירה

מהלך הפעולה
פתיחה :היכן מורגש החסר?







נכין  2ערמות של סוכריות בכמות שווה .ונניח על הרצפה.
נבקש מהחניכים ליצור באמצעות ערמה אחת בלבד של סוכריות צורה של מגן דוד.
בסיום היצירה ניגש ל 2הערמות וניקח מכל אחת מהן כ 5סוכריות.
נשאל באיזו ערמה מורגש יותר החסר בערמה המפוזרת או במגן דוד .מדוע? (תשובות
אפשריות ,זה מקלקל את היצירה ,המגן דוד פגום)
נסביר :גם עם ישראל הוא יצירה אחת שלמה .כך הקב"ה ברא אותנו ( .הסבר למדריך :זאת
בניגוד לשאר העמים שהם מקובצים כפרטים בודדים והאיחוד שלהם הוא לא מהותי אלא
תועלתי).
נסביר :העובדה שאנו יצירה אחת מלמדת שכל אחד מעם ישראל הוא חלק בלתי נפרד
מהכלל ואם חסר לו משהו זה פוגם בכולם .לכן בעם ישראל יש כלל :כולם בשביל אחד ואחד
בשביל כולם.

שלב א' – ערבות הדדית .מה זה?
המדריך יבחר אחת או יותר מהפעילויות המוצעות:

 .1משחק פלונטר :תחרות בין  2קבוצות :נעמוד במעגל .כל אחד ייתן ידיים למי שאינו עומד סמוך
אליו .רצוי בהצלבה .הקבוצה המנצחת מי שתצליח לצאת מהפלונטר בלי לעזוב ידיים.
 .2נתחלק לזוגות ,נקשור לשני חברים יחד את הרגליים .המנצח מי שמהגיע ליעד מסוים (עץ,
גדר) מהר ובלי ליפול.
 .3משחק הכיסאות :נתחלק ל 2קבוצות כל חניך יעמוד על כיסא .החניכים ילכו על הכיסאות .בכל
פעם נוציא כיסא אחד מהמעגל הקבוצה שתסתר עם הכי פחות כסאות בלי שאף אחד ירד
לרצפה תנצח.

שאלות לדיון (לאחר כל משחק  /לאחר כמה משחקים:

 .1נפנה לקבוצה המנצחת  :מהו סוד הניצחון -.מה גרם לכם לנצח.
 .2ספרו מה עשיתם כדי ש...

 .3האם היה לכם קל לוותר על (קצב הליכה שונה /מקום בכיסא /הרצון המהיר להשתחרר
מהפלונטר)
 .4מדוע בכל זאת התאמצתם? (ת .אפשרית :ידעתי הקבוצה תלויה בי .אני אחראי על הניצחון)



נאמר שהניצחון במשחק נקבע לפי כמות הערבות ההדדית שהייתה בקבוצה .ככל שהיה
יותר אכפת ויותר התאמצנו למען הקבוצה כך הצלחנו יותר.
נשאל את החניכים מה הכוונה של הביטוי "ערבות הדדית" ? (נאזין לתשובות)

ניתן דוגמא כדי להסביר את המושג "ערבות" :איש אחד הולך לבנק ומבקש הלוואה.

מנהל הבנק אומר לו מי ערב לי שתחזיר את הכסף? אולי יום אחד תהיה עני ולא תחזיר .לך
ותמצא לפחות שני אנשים שיהיו ערבים לך .ואם במקרה לא תוכל להחזיר הם יחזירו במקומך.
אותם ערבים חותמים על מסמך שהם אחראים להחזיר במקומו את ההלוואה במידה ולא יחזיר.
הערב לוקח אחריות על השני .אכפת לו שהשני יצליח.
הצעות להרחבה :נספר על יהודה שאמר ליעקב "אנכי הערבנו מידי תבקשנו" הוא

אמר שהוא אחראי על החיים של בנימין .וכשעמד בפני יוסף ,מושל מצריים הוא אמר " :ואנכי
ערב את הנער" והציע לשבת במקומו בכלא ובלבד שישחררו את בנימין.
נשאל את החניכים האם הם מכירים עוד מקרים של ערבות הדדית בתנ"ך  .נספר על

שניים וחצי השבטים שהיו אחראיים על כיבוש הארץ כמו ייתר השבטים למרות שהנחלה שלהם
הייתה מוכנה (ראה רציונאל)


נסביר שגם סוד הניצחון של עם ישראל תלוי בכמות הערבות ההדדית שלנו.



נבקש דוגמאות למעשים של 'ערבות הדדית' בימנו? (נאזין לתשובות)

שלב ב' -דמיות מספרות – ערבות .


נציג בכל פעם דמות אחרת שמספרת סיפור של 'ערבות הדדית' (אפשר לספר בקצרה או
לבחור סיפור אחד לפי מצב הזמן והריכוז)



בכיתה ג' אפשר לחלק לקבוצות וכל קבוצה תציג מקרה.



שאלה מלווה אחרי כל כרטיס :כיצד בא לידי ביטוי הערך של 'ערבות הדדית' מהמקרה
שמתור בכרטיס.

סיפור  1למען גדעון.
קוראים לי גדעון ואני גר בדרום אמריקה .בעצם פעם גרתי שם והיום אני גר בישראל .הסיפור שלי
מתחיל בטיול מאורגן שעשיתי עם חברים להכיר את הארץ.
באמצע הטיול התחלתי להרגיש רע מאד .פינו אותי לבית החולים ועשו לי בדיקות .ומהר מאד גילו
שאני סובל ממחלה מסוכנת.ומוכרחים לטפל בי מיד .הבעיה הייתה שאי אפשר לטפל בי בלי ביטוח
רפואי .ואי אפשר לקבל ביטוח כזה אם אני לא אזרח הארץ .מיד נחלצו המדריכים של הטיול לעזרתי
הם פעלו בכל דרך שאהיה אזרח הארץ ונתנו לי תעודת זהות .עשו לי ביטוח ושלחו אותי לבית חולים
הכי טוב בארץ .כשאמא שלי באה לארץ הם עזרו לה בכל דבר .היא לא ידעה עברית והעזרה שלהם

ממש הצילה אותה .כשראיתי איך אנשים שאני בכלל לא מכיר מתייחסים אליי כמו בן משפחה וכל
כך עוזרים לי הבנתי כמה טוב להיות חלק מעם ישראל.

סיפור  2מבצע משה
שמי אברהם גולה ואני גר בפתח תקווה .ההורים שלי לא נולדו כאן .הם נולדו באתיופיה.
איך הם הגיעו לארץ אתם שואלים? בשנת  1977לפני כ 40שנה פנה ראש ממשלת ישראל של הימים
ההם  ,מנחם בגין ,לראש המוסד יצחק חופי וביקש":הביאו לי את יהודי אתיופיה '
ומבצע משה יצא לדרך .באמצעות ספינות ומטוסים ששלחה ישראל העלו את יהודי אתיופיה 'ביתא
ישראל' אל ארץ הקודש שכל כך קיוו לפגוש.
מדינת ישראל הצילה את ההורים שלי ובזכותה אני גדל כאן בארץ ישראל .וכל זה בגלל שכל
ישראל ערבים (אחראיים) זה לזה.

סיפור 3מבצע אנטבה
שמי יעל ואני מוכרחה לספר לכם על סבתא שלי .זה קרה בשנת 1976לפני כ 40שנה .סבתא הייתה
אז בחורה בת עשרים שטסה מישראל לצרפת לבקר קרובי משפחה .בדרך עצר המטוס לחניית ביניים
באתונה .שם עלו  4טרוריסטים מחבלים (שניים גרמנים ושניים ערבים) הם חטפו את המטוס והטיסו
אותו לאנטבה שבאוגנדה לא לפני ששחררו את כל הנוסעים הלא יהודים.
סבתא מתארת את רגעי הפחד בזמן החטיפה .הם לא ידעו מה יהיה איתם ואם אי פעם יחזרו
לחיים .צה"ל לא וויתר ולא נכנע לדרישות החוטפים שביקשו בעד שחרור היהודים שחרור מחבלים
רבים ויצא למבצע הצלה .המבצע למען האחים היהודים הצליח .צבא ההגנה לישראל שחרר את
החטופים באומץ לב ובמסירות במבצע הזה נהרג יוני נתניהו מפקד סיירת מטכ"ל.

סיפור  4קרן יחד
הרב אלי הורביץ מספר:
בשנים האחרונות התמודדנו עם פטירה של ראש המשפחה .ראינו את הקושי הגדול שהמשפחה עוברת,
על הכאב והאובדן .החלטנו להקים קרן גדולה 'קרן יחד' קרן של קהילה גדולה שערבים אחד לשני".
איך זה עובד?
כל מי שנרשם לקרן יחד תורם סכום קבוע של כסף על כל מקרה פטירה .ככל שיהיו יותר נרשמים
כך סכום הכסף יהיה יותר משמעותי
אלפים מעם ישראל הצטרפו לקרן יחד כי כל ישראל ערבים זה לזה .אחד בשביל כולם וכולם בשביל
אחד.

סיפור  5מבצע 'סוכות'

שמי יוסי ואני רוצה לספר לכם על חבורת נערים מופלאה שעשתה למשפחה שלי ולעוד הרבה
משפחות חג סוכות שמח .יום אחד הם דפקו בדלת ואמרו "שלום שמענו שאבא שלכם לא מרגיש טוב.
אז באנו לבנות לכם סוכה" .אמא כמעט בכתה מרוב התרגשות היא כבר הכינה אותנו לכך שהשנה לא
תהיה לנו סוכה כי אבא נפל בעבודה ושבר את הרגל .החבר'ה המקסימים האלה הגיעו גם לסופי
השכנה הזקנה ובנו לה סוכה היא הייתה ממש מאושרת ככה היא תוכל לארח את הנכדים שלה.
כשסיימו היא צעקה אליהם  :כל הכבוד לכם 'כל ישראל ערבים זה לזה ' זה אתם.

סיכום  :ערבות הדדית בקבוצה ובכיתה



.1
.2
.3
.4
.5

נשאל את החניכים האם גם הם יכולים לנהוג בערבות הדדית?
נבקש מהחניכים לתת דוגמאות.
נעלה בפני החניכים מקרים ונשאל כיצד אפשר לקיים ערבות הדדית במקרה כזה:
חבר מהכיתה חולה ולא הגיע ללימודים (שיעורי בית /לשמח אותו שלא יהיה בודד) הוא גר
רחוק ואם תלכו אליו לא תספיקו לשחק אחר הצהריים.
ארגנתם מסיבה וקבעתם תאריך .בדיוק ביום הזה לחברה שלכם יש אירוע משפחתי .האם
תשנו בשבילה את התאריך?
חברה שכחה להביא אוכל .דווקא היום אמא שמה לכם בתיק שני כריכים שאתם מאד אוהבים.
חבר שלכם מתקשה בלימודים .אף אחד לא רוצה ללמוד איתו כי זה לוקח הרבה זמן
יש לכם בכיתה חבר עם נכות פיזית .הוא משתתף בכל הטיולים אבל מי שמסיע לו את הכיסא
גלגלים תמיד נשאר אחרון .מה תעשו ?

