מדריכים יקרים ,זכיתם לקבל תפקיד משמעותי בעל חשיבות רבה ,ואנחנו כאן כדי
לעזור לכם☺
אתם מכירים את השבט שלכם בצורה הטובה ביותר ,יודעים מה הולך טוב ועל מה לוותר.
כדי לעזור לכם ,הכנו עבורכם פעולות בנושא החודשי.
כל שעליכם לעשות זה לפתוח את הקובץ ,לעבור על הפעולה ולהתאים אותה לשבט
שלכם ולתנאי הזמן והסניף .כלומר ,אם הפעולה מתקיימת בשבת ,לא תבחרו פעולה עם
יצירות .אם השבט הוא אנרגטי ,תבחרו משחק אנרגטי שיתאים לשבט .כך ,בהתאם לנושא
ולתנאים ,תרכיבו את הפעולה המושלמת בשבילכם!
הנושא החודשי הוא

 .במהלך החודש נתמקד בגבורה אישית וקבוצתית ,יחיד

מול רבים" ,מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך" ובחג החנוכה.
בקובץ הנ"ל תמצאו חומרים רבים בנושא .בטוחים שתשתמשו בהם בתבונה ותבנו את
הפעולה הכי מושלמת לחניכים שלכם!!

חומרי הדרכה נוספים
נמצאים באתר!
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מטרת הפעולה
החניך י בין שיש התמודדויות בהן מה שאני רוצה לעשות ומה שאני צריך לעשות מתנגשים.
החניך יבין שגבורה היא לכבוש את היצר גם בזמנים שלא מתחשק לי.

מהלך הפעולה
מניחים על הרצפה  2תמונות (נספח א')-של סופרמן ושל ילד.
שואלים ,מי מביניהם הוא גיבור? (יענו סופרמן)
האם הילד יכול להיות גיבור? (יענו לא /כן רק אם יקרה מצב מיוחד קיצוני)
חכמים בפרקי אבות מלמדים אותנו יסוד חשוב ,איזהו גיבור? הכובש את יצרו!
גיבור לפי חז"ל זה מי שמתגבר ,מתגבר על הקשיים ,בכל תחום ,בכל זמן ,בבית ,בבית הספר ,עם
המשפחה ,או עם החברים.
כרטיסיות מקרים (נספח ב')
מקריאים מקרים מכרטיסיות ושואלים גיבור או לא גיבור? על מה הוא התגבר? (ניתן להוסיף עוד
מקרים כיד הדמיון)
משחק לבחירה.
תופסת כיפים -מגדירים תופסים (עדיף תופס אחד או תופס שהוא מדריך) והשאר בורחים.
מי שנתפס עומד עם ידיים לצדדים ,ומחכה שאחד מהחברים שלו ,שלא נתפס ,יבוא וייתן לו
כיף .כאשר כולם נתפסו התופס ניצח.
תופסת עכברים -מגדירים תופסים (עדיף תופס אחד או תופס שהוא מדריך) והשאר
בורחים ..מי שנתפס עומד בפיסוק רגליים ,ומחכה שאחד מהחברים שלו ,שלא נתפס ,יבוא
ויעבור בין רגליו .כאשר כולם נתפסו התופס ניצח.
תופסת חסידות-כולם על רגל אחת ,מגדירים תופסים (עדיף תופס אחד או תופס שהוא
מדריך) והשאר בורחים ..מי שנתפס עומד על שתי רגליים ,ומחכה שאחד מהחברים שלו ,שלא
נתפס ,יגע לו בגב עם המקור .כאשר כולם נתפסו התופס ניצח.
ההתמודדות במשחקים היא שבא לי להישאר חופשי .לעזור לחבר מסכן אותי ואני יכול
להיתפס ,מצד שני אני מאד רוצה לעזור לחבר.
סיפור -להתגבר ולהרוויח (נספח ג').
2

מה למדנו מהסיפור? האיש עמד בהתמודדות מול היצר שלו ,שהפריע לו לקיים את המצווה של
הצדקה .לבסוף האיש התגבר על היצר ,חלק מהלחם שלו עם העני ,ובזכות זה ניצל ממוות.
האיש הזה הוא גיבור ,לא בגלל הכוח שלו אלא בגלל הכוח שלו לכבוש את היצר שלו.
מחלקים לחניכים דף חלק ,עליו כתוב" -פעם היה איש גיבור" .עליהם להמשיך ולצייר/לכתוב את
הסיטואציה ,כשהסברנו להם כבר מה מצופה באמת מאיש גיבור-להתגבר על היצר שלו ועל מה
שמתחשק לו כרגע.

ציוד דרוש
תמונות.
כרטיסיות מקרים.
סיפור.
דפים ,טושים.
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מקרה א'-
אחי ואני משחקים במחשב במשחק חדש שאבא קנה לנו ,ובדיוק כשאני כמעט מנצח,
רגע לפני סוף המשחק ,אמא מבקשת ממני לרדת לזרוק את הפח .מה עושים?
גיבור -עוזב את המשחק באמצע ,מתגבר ,ורץ לעזור לאמא.

מקרה ב'-
חבר ואני יושבים אחד ליד השני בשיעור מדעים ,פתאום נזכרתי בסיפור מצחיק שקרה
לי השבוע! אני ממש רוצה לספר לו את הסיפור ,אבל המורה מדברת ומעבירה חומר
חשוב.
גיבור -מתאפק ולא מדבר בשיעור.
מקרה ג'-
אני אוכל קורנפלקס עם חלב בבוקר לפני שאני יוצא לבית הספר ,פתאום אבא קורא לי
לעזור עם הקניות ,אבל לא מתחשק לי להפסיק לאכול ואין לי כח לעזור לו.
גיבור -עוזב את הצלחת ,וניגש בזריזות לעזור.

מקרה ד'-

הגעתי הביתה אחרי יום מעייף בבית הספר ,נזכרתי שיש לי הרבה שיעורי בית בחשבון.
אין לי כוח לקום בכלל מהספה ובטח שלא מתחשק לי להכין שיעורים..
גיבור -מתגבר על העצלנות ומכין שיעורי בית.
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הּודי וְׁ אַ ְׁבלֵט הָ יָה ּגֹויְׁ .שנֵיהֶ ם ל ְָׁמדּו עַל הַ ּכֹוכָבִ ים הַ ּׁשֹונִ ים ,אָ הֲבּו לְׁ הִ ְׁתבֹונֵן בָ הֶ ם
ְׁשמּואֵ ל וְׁ אַ ְׁבלֵט הָ יּו ְׁשנֵי ֲחכ ִָמיםְׁ .שמּואֵ ל הָ יָה יְׁ ִ
ּולְׁ ׂשֹוחֵ חַ עַל אֹודֹותֵ יהֶ ם .אַ ְׁבלֵט חָ שַ ב שֶ לְׁ פִ י מַ צַ ב הַ ּכֹו כ ִָבים הּוא יָכֹול לָדַ עַת בְׁ ִדּיּוק מָ ה עֹומֵ ד לִ קְׁ רֹות בֶ ע ִָתיד .הּוא הָ יָה אֹומֵ ר:
"אַ תָ ה יֹודֵ עְַׁ ,שמּואֵ לְׁ ,בעֹוד יֹומַ יִ ם ִתפְׁ רֹ ץ ִמלְׁ חָ מָ ה ...אַ תָ ה רֹואֶ ה אֶ ת הָ ִאיש הַ הּוא? בַ ּׁשָ בּו ַע הַ בָ א הּוא יָמּות"...
"ת ְׁשמַ עּ ,כָל הַ ּכָבֹוד לְׁ ָך שֶ אַ תָ ה יֹודֵ ַע מָ ה יִ קְׁ ֶרה ,אֲבָ ל אֲנִ י חֹושֵ ב שֶ ל ֹא צָ ִריְך לְׁ הִ ְׁתעַסֵ ק בָ עִ נְׁ יָנִ ים הָ אֵ לֶה
ּושמּואֵ ל הָ יָה ְׁמחַ ּיְֵך וְׁ אֹומֵ רִ :
ְׁ
קֹובעִ ים מָ ה יִ ְׁהיֶה ,אֶ לָא הָ אֵ ל שֶ בַ ּׁשָ מַ יִ ם הּוא הַ ּקֹובֵ עַּ ,ובְׁ ָידֹו ּגַם לְׁ שַ ּנֹות אֶ ת הַ ּגְׁ ז ֵָרה".
יֹותֵ ר ִמדַ י .ה ֲֵרי ל ֹא הַ ּכֹוכ ִָבים ְׁ
עָבַ ר שָ ם ִאיש אֶ חָ ד וְׁ תַ ְׁר ִמיל ּגָדֹול עַל ּגַבֹוָ .נעַץ בֹו אַ ְׁבלֵט מַ בָ ט וְׁ אָ מַ ר" :אַ תָ ה רֹואֶ ה אֶ ת הָ ִאיש הַ זֶה? הּוא ֵילְֵך ָל ֲאגַם וְׁ ל ֹא י ְַׁחזֹר
ִמּׁשָ ם חַ י".
הּודי אֹו ל ֹא?"
ִה ִביט ּגַם ְׁשמּואֵ ל בָ ִאיש וְׁ שָ אַ ל" :הַ ִאם הַ ּכֹוכ ִָבים ִספְׁ רּו לְׁ ָך ִאם הּוא יְׁ ִ
הֹוסיף" :הַ ּכֹוכ ִָבים אֵ ינָם ְׁמסַ פְׁ ִרים לִ י ְׁדבָ ִרים ּכָ אֵ לֶה".
"מָ ה זֶה ְׁמשַ ּנֶה?" שָ אַ ל אַ ְׁבלֵט וְׁ ִ
הּודי – הּוא ל ֹא יָמּות .הּוא ֵילְֵך ָל ֲאגַם וְׁ יַחְׁ זֹר בַ חַ ּיִ יםִ .אם הָ ִאיש הַ זֶה עֹוׂשֶ ה מַ ע ֲִׂשים
ִה ְׁס ִביר ְׁשמּואֵ ל" :אֲנִ י אֹומֵ ר לְׁ ָך שֶ ִאם הּוא יְׁ ִ
ֲשּובים יֹותֵ ר ִמּכֹוכָבִ ים".
טֹובים ח ִ
הּודים ,מַ ע ֲִׂשים ִ
טֹובים הּוא יָכֹול לְׁ ִהּנָצֵ ל מֵ הַ ּגְׁ ז ֵָרה .אֶ צְׁ לֵנּו ,הַ ּיְׁ ִ
ִ
אֹומ ִרים שֶ הּוא יָמּות – הּוא יָמּות .אַ תָ ה ִמ ְׁת ַוּכֵחַ עִ ם
הּודים ,יֵש ָלכֶם הּומֹורִ .אם הַ ּכֹוכ ִָבים ְׁ
"נּו ,בֶ אֱמֶ ת ",צָ חַ ק אַ ְׁבלֵט" ,אַ תֶ ם ,הַ ּיְׁ ִ
אַ ְׁבלֵט ,הַ מ ְֻּׁמחֶ ה ִמ ְׁספָר אַ חַ ת לְׁ כֹוכ ִָבים?"
בּורים הָ אֵ לֶה ,שֶ הַ ּכֹוכָבִ ים קֹובְׁ עִ ים מָ ה יִ הְׁ יֶה ,אֵ ינָם ְׁמקֻּ בָ לִ ים
"ל ֹא ִמ ְׁת ַוּכֵחַ ָ ",ענָה ְׁשמּואֵ ל ְׁבשַ לְׁ וָה" ,אֲנִ י ַרק אֹומֵ ר לְׁ ָך שֶ ָּכל הַ ִד ִ
ּגֹורל שֶ לָנּוִ .אם ּכָל הַ ּיֹום נִ ְׁתעַסֵ ק בַ ּכֹוכָבִ ים – ֲאנ ִָשים ל ֹא יַחְׁ ְׁשבּו אֵ יְך
הּודים ,הַ מַ ע ֲִׂשים שֶ לָנּו מַ ְׁשפִ יעִ ים עַל הַ ָ
ָעלַי .אֶ צְׁ לֵנּו ,הַ ּיְׁ ִ
הֹורֹוסקֹופִ ים וְׁ יִ פְׁ ְׁתרּו תַ ְׁשבֵ צִ ים".
ְׁ
לְׁ ִה ְׁשתַ פֵר אֶ לָא י ְֵׁשבּו ּכָל הַ ּיֹום ,יִ קְׁ ְׁראּו
וְׁ אָ כֵן ל ֹא חָ לְׁ פּו דַ ּקֹות ַרבֹות ,וְׁ הָ ִאיש עִ ם הַ תַ ְׁר ִמיל חָ זַר בָ ִריא וְׁ שָ לֵםְׁ ,ב ִדּיּוק ּכְׁ מֹו שֶ צָ פָה ְׁשמּואֵ ל.
הֹוריד אֶ ת הַ תַ ְׁר ִמיל שֶ לֹו וְׁ שָ פְַך אֶ ת ְׁתכּולָתֹו .בְׁ תֹוְך הַ ִתיק מָ צָ א נָחָ ש צֶ פַע אַ ְׁר ִסי מֵ ת ,חָ תּוְך לִ ְׁשנַיִ ם.
אַ ְׁבלֵט נִ ּגַש ל ִָאיש ִב ְׁמ ִה ירּותִ ,
ַּנִראֶ ה ָפגַע בֹו ֶרגַע
אֹותָך ,אֲבָ ל מַ ּׁשֶ הּו ּכ ְׁ
"ת ְׁראֶ ה אֵ יזֶה מַ זָל הָ יָה לְׁ ָך ",אָ מַ ר אַ ְׁבלֵט" ,לְׁ פִ י הַ ּכֹוכ ִָבים ,הַ ּנָחָ ש הַ זֶה הָ יָה צָ ִריְך ַלהֲרֹ ג ְׁ
ִ
אֹותָך".
לִ פְׁ נֵי שֶ ִהּכִ יש ְׁ
שָ אַ ל ְׁשמּואֵ ל אֶ ת הָ ִאיש" :אֱמֹ ר לִ יְׁ ,בבַ ּקָ שָ ה .ע ִָׂשיתָ אֵ יזֶה מַ עֲׂשֶ ה טֹוב בַ ּיֹום הָ אַ חֲרֹון?"
יֹוש ִבים בְׁ יַחַ ד ֶלאֱכֹ ל לֶחֶ ם ּוגְׁ בִ ינֹות .בְׁ כָל יֹום ִמישֶ הּו אַ חֵ ר מֵ ִביא
עֹוב ִדים ִא ִתיְׁ ,
הּודי" :הָ אֱמֶ ת שֶ ּכֵןּ .כָל יֹום אֲנִ י וְׁ הַ חֲבֵ ִרים שֶ ְׁ
ָענָה הַ ּיְׁ ִ
אֶ ת הָ אֹ כֶל .הַ בֹ קֶ ר אֶ חָ ד מֵ הָ ֲאנ ִָשים ,שֶ הּוא עָנִ י ִב ְׁמיֻּחָ ד ,ל ֹא הֵ ִביא אֹ כֶל.
רציתי לעזור לו ,למרות שגם אני בעצמי עני מאד ואין לי כסף ,לא ידעתי מה לעשות ,מצד אחד ידעתי שאני צריך לעזור
לו ,אבל מצד שני אני לא חייב לו כלום ואין לי הרבה כסף..
בסוף התגברתי על יצרי ו ֶרגַע לִ פְׁ נֵי שֶ שָ מּו לֵב ֻּּכלָם ,נִ ּג ְַׁש ִתי לַתַ ְׁר ִמיל שֶ לֹו ,הִ כְׁ נ ְַׁס ִתי אֶ ת הַ לֶחֶ ם שֶ הָ יָה לִ י בְׁ ִמקְׁ ֶרה ,וְׁ כְָך הֵ ם חָ ְׁשבּו
יתי שֶ ּיִ ְׁתבַ ּיֵש לִ פְׁ נֵי ֻּּכלָם".
שֶ הּוא הֵ ִביא אֶ ת הָ אֹ כֶל וְׁ ל ֹא ֲאנִ י .ל ֹא ָרצִ ִ
"בזְׁכּות הַ צְׁ דָ קָ ה שֶ ע ִָׂשיתָ נִ צַ לְׁ תָ הַ בֹ קֶ ר .אַ ְׁבלֵט ָראָ ה בַ ּכֹוכָבִ ים שֶ אַ תָ ה עֹומֵ ד לָמּות לְׁ יַד הָ ֲאגַם ,אֲבָ ל
"ּכָל הַ ּכָבֹוד ",אָ מַ ר לֹו ְׁשמּואֵ לִ ,
הַ מַ עֲׂשֶ ה הַ ּטֹוב שֶ לְׁ ָך ִשּנָה אֶ ת מַ זָלְׁ ָך הָ ַרע לְׁ מַ זָל טֹוב .צְׁ דָ קָ ה תַ צִ יל ִממָ וֶת".
ׂשָ מַ ח הָ ִאיש וְׁ הָ לְַך לְׁ דַ ְׁרּכֹו .וְׁ אַ ְׁבלֵט לָקַ ח שּוב אֶ ת הַ ּטֵ ל ְֶׁסקֹופ שֶ לֹוִ ,ה ִביט בַ ּׁשָ מַ יִ ם וְׁ אָ מַ ר" :אֵ יְך אָ מַ ְׁרתָ ְׁ ,שמּואֵ ל? מַ ע ֲִׂשים טֹובִ ים
ֲשּובים ִמּכֹוכ ִָבים".
ח ִ
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