בס"ד

• החניכים יכירו את דמותו של הרב משה צבי נריה.
• החניכים ילמדו על חשיבות אהבת ישראל וכבוד כל אדם מדמותו
של הרב נריה.

 15דק'

נחלק לכל חניך פאזל עם תמונה של הרב נריה .כל חניך יצטרך
להרכיב את הפאזל( .נספח א').
כשהחניכים יסיימו להרכיב את הפאזל נשאל אותם האם הם יודעים
מי הדמות שהתמונה? (כנראה שרובם לא יכירו את התמונה) .
נספר לחניכים על דמותו של הרב נריה:
דֹולי ָּה ַר ָּבנִ ים ְו ַה ְמ ַחנְ ִכים
ַה ַרב מ ֶֹׁשה ְצ ִבי נֵ ִר ָּיה זצ"ל ָּה ָּיה ֶׁא ָּחד ִמ ְג ֵ
ִב ְמ ִדינַ ת ִי ְש ָּר ֵאל.
יבאְ ,י ִשיבֹות
נֹוער ְבנֵ י ַע ִק ָּ
נּועת ַה ָּ
יפים ַר ִבים ֶׁשל ְת ַ
הּוא ֵה ִקים ְסנִ ִ
ואּול ֵפנֹות.
ְ
רּוס ָּיה.
נֹולד ִב ְשנַ ת ְ 1913ב ְ
ָּ
ַה ַרב נֵ ִר ָּיה זצ"ל

בס"ד

 15דק'

מחלקים את החניכים לזוגות ,אחד מול השני .כל פעם נשאל שאלה,
אם החניך מסכים עם האמירה הראשונה -הוא עומד ,אם הוא מסכים
עם האמירה השניה -הוא מתיישב .אחרי כל שאלה נשים לב אילו
זוגות זהים ובאיזה זוגות אין "התאמה" -אחד יושב ואחד עומד.
(דוגמה לשאלות בנספח ב').
 5דק'

נשאל:
מה דומה בין בני האדם? מה שונה בין בני האדם?

האם אתם חושבים שהשוני בינינו טוב ,או שהוא עלול להיות גם
בעייתי?
 10דק'

כשהייתי תלמיד בישיבה ,אמר לי הרב נריה שכדאי לבוא למירון בז’
אדר ,יום הסתלקותו של משה רבינו ע”ה .שנה אחר כך ,כשלמדתי
בישיבת הגולן ,התארגנו כמה חברים ובליל ז’ אדר נסענו למירון…
בסביבות השעה  1.00בלילה ראינו לפתע את הרב נריה רוקד
באמצע המעגל כאשר כל החסידים סביבו .התרגשנו לראות אותו
רוקד כדרך החסידים .באותו רגע היה נראה לי שהמסר שרצה
למסור הוא שבני ה”כיפה סרוגה” הם לא מחנה בפני עצמו והכל

יכול להתמזג להרמוניה אחת גדולה.

בס"ד

 5דק'

נשמיע לחניכים את השיר של הרב נריה  ,קדושה אני מבקש.
אפשר להראות את הסרטון -בקישור.
נספר שאלו היו המילים האחרונות של הרב נריה ,ובעצם סיכום של
חייו.
 5דק'

הרב נריה הנחיל דרך חדשה בעולם הדתי בארץ ישראל ,והוסיף
זרם חדש" ,הכיפות הסרוגות".
בנוסף ,הרב נריה תמיד הזכיר ואף שימש לנו דוגמא אישית בנושא
אהבת ישראל .חשוב ביותר לכבד כל אדם לא משנה מי הוא ומה
הוא ,איך הוא נראה ואיזה סוג כיפה הוא חובש.
אין דבר גדול מזה..
ברגעיו האחרונים התפלל ,קדושת אהבת ישראל.
שנזכה ללמוד מדמותו של הרב נריה על כבוד כל אדם ואהבת
ישראל.

•

פאזלים.

•

רמקולים /מסך לשיר.

• קפה או שוקו?

• תיק-גב או תיק צד?

• פיצה או שווארמה?

• מזוודה או תיק?

• קוסקוס או ספגטי?

• ערסל או נדנדה?

• מלון או קמפינג?

• פטל או מים?

• כלב או חתול?

• פתיתים או אורז?

• טלוויזיה או מחשב?

• צמיד או שרשרת?

• קיץ או חורף?

• קרטיב או ארטיק?

• גלידה או עוגה?

• ים או בריכה?

• ים התיכון או כינרת?

• ירושלים או תל-אביב?

• צמה או קוקו?

• מכונית או הליכה ברגל?

• מזגן או מאוורר?

• זום או פנים מול פנים?

• מלון או צימר?

• מגרש או גן שעשועים?

• ספה או כורסא?

• לונה פארק או סופרלנד?

• סתיו או אביב?

• גן חיות או ספארי?

• אייס וניל או אייס קפה?

• במבה או ביסלי?

• סנדל או כפכף?

• פלאפל או חומוס?

• מיקי מאוס או מיני מאוס?

