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 בהיכרות עם הארץ,

בחשיבותה ובערכה.
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
החניכים יחושו שעם ישראל מחובר לארץ ישראל בכל מחיר.
החניכים יבינו את חשיבותה של ארץ ישראל לעם ישראל כמתנה שעוברת מדור לדור.
החניכים יפנימו שיש לנו אחריות וחשיבות לשמור על ארץ ישראל.

מהלך הפעולה
נראה לחניכים שתי תמונות (נספח א) ונשווה בנתונים בין שתי המדינות (כרגע לא נגלה להם
שמדובר בארץ ישראל ובשוויץ).
מדינה ראשונה-

מדינה שנייה-

אין הרבה מים

שופעת מים ,נהרות ומפלים

מלחמות רבות

עושר רב

אויבים רוצים לכבוש את הארץ

אין מלחמות כבר שנים רבות

ויכוחים בנושא דת

את/ה לא מכיר שם אף אחד

עוני גבוה

אין מחלוקות בנושא דת

מדברים בשפה שלך

שפה זרה

נשאל את החניכים -באיזה ארץ הייתם רוצים לגור? ולמה?
נשמע את תשובות החניכים ואז נגלה להם -מדובר על ארץ ישראל ועל שוויץ .כעת יש מישהו שהיה
משנה את הבחירה שלו? מדוע?
משחק הטבעת -נשחק עם החניכים את משחק 'הטבעת' אבל לפני כן נספר להם שהטבעת שאנו
משחקים איתה היא טבעת מאוד מיוחדת שעוברת אצלנו במשפחה מדורי דורות ולכן צריך לשמור
עליה מאוד.
לאחר המשחק נשאל את החניכים -איך הרגשתם במשחק כשידעתם שאתם משחקים עם טבעת
חשובה ויקרה? האם הרגשתם צורך לשמור עליה שלא יקרה לה משהו?
נשחק עם החניכים מרוץ שליחים -נחלק את השבט ל 2קבוצות ונעמיד כל קבוצה בטור עם פנים
אל המדריך .המדריך יחזיק אצלו כדור עבור כל קבוצה ,כל קבוצה תצטרך לשלוח נציג שייקח
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מהמדריך את הכדור ומיד לאחר שהכדור יגיע אל הקבוצה יצא נציג אחר להחזיר את הכדור אל
המדריך ,וכאשר הוא ישוב יצא החניך הבא לקחת את הכדור וכך הלאה .מנצחת הקבוצה הראשונה
שכל החניכים הביאו את הכדור למדריך.
נ ניח על הרצפה דפים עם תחושות :כבוד ,אחריות ,אהבה ,שמחה ,ביטחון ,אחווה ,הערכה ,תקווה,
אמונה ,שייכות( .נספח ב).
נבקש מכל חניך לשתף מה הוא מרגיש כלפי ארץ ישראל.
נ סביר לחניכים שארץ ישראל הוא מתנה שעוברת בעם ישראל מדור לדור ולכל אחד יש אחריות
לשמור עליה כמו על מתנה יקרה כדי שגם הדורות הבאים יוכלו לחיות בה.
ארץ ישראל היא מיוחדת לעם ישראל ,היא הארץ של היהודים ושייכת לעם ישראל ,זה הבית שלנו
ואנחנו צריכים להתפלל שכל היהודים יבואו לגור בארץ שלנו ושעמים אחרים לא ייקחו לנו אותה.
נספר לחניכים את הסיפור 'עצים של ארץ ישראל' (נספח ג)
פרסומת לארץ ישראל -נחלק את החניכים ל 3קבוצות ,נבקש מכל קבוצה להכין פרסומת
שתשכנע יהודים לעלות לארץ ישראל או לשמור על ניקיונה.
לאחר שכל קבוצה הכינה את הפרסומת נציג את הפרסומות לכל השבט.
ס יכום :ארץ ישראל חשובה לנו ,אנחנו מחוברים אליה ושומרים עליה מכל משמר כי זאת הארץ של
העם היהודי ,יש לנו אחריות לדאוג לארץ ישראל ולאהוב אותה.
הצעה לצ'ופר -סוכריית טופי ואליה מוצמד פתק' :שומרים על ארץ ישראל! את העטיפה נזרוק בפח'.

ציוד דרוש
טבעת.
 2כדורים.
טושים ודפים.
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שייכות
אמונה
תקווה
הערכה
אחווה

כבוד
אחריות
אהבה
שמחה
ביטחון
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עצים של ארץ ישראל  /חגית רוטנברג
כמדי יום שישי בצהרים הלך חגי לפרדס של חיים הזקן .חיים היה יהודי מבוגר ,פניו עטורי זקן אפור
ולראשו כובע קסקט דהוי .כבר שישים שנה הוא עבד בפרדס הגדול שלו ,עדר ,השקה וקטף את
התפוזים העסיסיים מדי חורף .
"שלום ,צדיק" ,קיבל חיים במאור פנים את חגי ,ומילא את הסל בתפוזים כתומים .
"מה שלומך?" התעניין חגי .
" ברוך ה' .אמנם בגילי קשה קצת לעבוד מהזריחה עד צאת הכוכבים בפרדס ,אבל לעבוד את
אדמת ארץ ישראל זו זכות שאני לא מוותר עליה" ,השיב חיים בפנים קורנות .חגי נפרד ממנו
בברכת שבת שלום.
שבוע לאחר מכן צעד חגי כהרגלו בדרך לחיים הזקן ,אבל הייתה לו תחושה מוזרה .חיים לא קיבל
את פניו .במקום קול צעדיו הכבדים של חיים ,שמע חגי קול טרטור חזק מכיוון הפרדס .הוא רץ
פנימה בבהלה :לנגד עיניו נגלה טרקטור עם כף ענקית שנסע לאיטו לכיוון שורת העצים הראשונה.
חגי קפא על מקומו כשראה את הכף מונפת באוויר .עוד רגע קט והיא עוקרת את העצים עמוסי
הפרי של חיים! בשנייה האחרונה הוא התעשת ורץ לכיוון הטרקטור .לבו הלם בחוזקה ,כמעט
התפוצץ מרוב פחד ,אבל הוא נעמד ממש מתחת לגלגלי הטרקטור .הוא הספיק להבחין בפניו
הנדהמים של הנהג ,שעצר מיד את הטרקטור" .תגיד לי ,ילד ,אתה משוגע?" צעק הנהג" .אין לך
איפה לשחק?".
חגי הביט בנהג ישר בעיניים ואמר לו" :אני לא אתן לך לעשות פה שום דבר .אלה העצים של חיים
הזקן ,ואתה רוצה לעקור אותם .אתה לא יודע שאסור לעקור עצים בארץ ישראל?" ,קרא חגי
לעברו בקול רועד .
הנהג התבלבל לרגע .הוא לא הבין על מה חגי מדבר .הם התיישבו על האדמה ,וחגי סיפר לנהג
על חיים הזקן ,על העצים והתפוזים .הנהג הקשיב בסבלנות ,חשב לרגע ואמר" :אתה יודע מה,
ילד? שכנעת אותי .אולי באמת אסור להרוס מקום כזה .אבל הבעיה היא שלא אני מחליט ,יש לי
בוס ששלח אותי לעבודה כאן ,תנסה לשכנע אותו".
חגי השפיל את מבטו ומולל את העשב באצבעותיו" .איך אשכנע קבלן גדול לעצור את העבודה
כאן?" ה רהר בייאוש .פתאום שמע מאחוריו קול מוכר" :שלום ,צדיק! מה אתה עושה פה?" שאל חיים
הזקן בקולו החם.
" חיים ,אתה פה? לאן נעלמת?" קפץ עליו חגי" .הרגשתי לא טוב והלכתי לבדיקות בבית החולים",
השיב חיים" .אבל אתה יודע מה? כשראיתי אותך עוצר את הטרקטור ,התחלתי להבריא" ,ליטף
חיים את לחיו .
חיים המשיך והסביר בעצב שהעירייה החליטה לבנות בתים חדשים על שטח הפרדס שלו ,והוא אינו
יכול לעשות דבר .
"לא ,אני לא אתן להם!" אמר חגי בנחישות .
מרחוק הם ראו את הקבלן מתקרב" .נו ,למה העבודה לא מתקדמת?" ,פנה הקבלן ,איש בחליפה
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מהודרת ,אל הנהג .
"תשאל אותם" ,הצביע הנהג אל חיים וחגי .
" אדון קבלן" ,פנה אליו חגי בהתרגשות" ,איך אתה יכול לעקור את העצים האלו? עצים שגדלו
בארץ ישראל ,שנותנים פירות יפים כל-כך ,ושחיים השקיע בהם את כל החיים שלו? העצים האלו
חשובים יותר מכמה בתים שאפשר לבנות במקום אחר!".
הקבלן הביט בו במבט קשה .חיים הלך אל העצים שלו וחיבק אותם ,אחד אחד .פתאום ראה חגי
דמעה מנצנצת בעינו של הקבלן" .טוב ,אתם יודעים מה? יש בהמשך הרחוב מגרש אחר ,ריק .אני
אנסה להעביר לשם את פרויקט הבנייה שלי".
חגי הביט בו כלא מאמין" :באמת? תודה! תודה ,אדון קבלן" ,אמר בשמחה .
" לא ,ילד .תודה לך ולחיים שלימדתם אותי משהו חשוב היום" ,השיב.
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