הבונ*ם  -התנועה המאוחדת
פחלקת ההדרכה
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ה את העקורונות עליהן נבנתה התכניה כצורתה
בוצוני להסביר בקצר

זאת.
אנו מבקטים להקנות לנער את יסודי מחטבת.
בחותוים הבוגרים
מקורות יניקתה והטקפת עולמה על חיי האדם ,העם והחברה.
חתגועה ,והם:
האלה לקו בתליטות הנוטאים והיותם שַָתמים וחסרי
ואולם תכניותינו בתחומים
הממטיים טל החבר ,חייו סל חבר התנועה :הן בפעולה
קטר סל קימא עם חייו
במטסחק והן במסבה צריכים להוות חטיבה אחת  -תרבות אחת,
העיונית ,הן
דבר טלם ,טאדם לא יפלפל בו בלבד ,אלא י א י ה אוהו.
חם צריכים להוות
טיט למנות בתכניות פעולותינו הוא pana
לקוי נוסף ,וקטסור לקדמו,
ו בנים לעם עתיק ,בעל מסורת קדומה וגדולה,פפן
מתרבות העם ומסורתו ,אנחנ
יותנו תנועה ציונית-לאומית ,ותביעתנו מן האדם
הדין הוא טנכיר אותה ,ה
ריב הרבה למען בנינו טל העם ,אינה יכולה למצוא לה צדוק
יהא 8כון להק
צור 'חס טל אהבה ודביקות אל רוחו ותרבותו טל העם ,מה עוד
אלא אם נדע לי
ל האדם והחברה שגַצַאים את מקור *ניקתם בעולם המחטסבה
טעקרונות הטקפתנו ע
היהוד'.,
בוצוננו ,איפוא,לבחון את בעיות העולם והאדם מקורן זוית טלנו,
כרת עצמנו ,יטנם ערבים רבים ונפלאים במסוות התרבות היהודית
ומתון ה
טהפכו ספר חתום לרבים מאתנו,
ת* ,איפוא ,בתכנית  ה סט נ ה ה ע ב ר י ת ,כל מועד והקופה
בחר
ה מטמעוה  827 «ndoכל יום זכרון הוא מזכרת עבר אבל בם מופת
*ש ל
להוה ,ננסה על כן ללמוד את טעבר ולהקיט על ההוה.
הסנה העברית מהוה חטיבה אחת ,הקופה תקופה ואפיה ,וכל תקופה
מתוך קודמתה במסקניות פנימית ,הכוגה היא סהעדה תחיה במטך הטנה
מתפתחת
טנה העברית ,ותכון אה פעילותה העיונית והחברתית למסגות
את מטמעות ה
מק'פה הורבה :הכנה הפעולה ,הטיחה ,הספור ,המסבה והחג,הסיר
זו ,והמסגרת

והקיטוט.

*

כאמור אנו מבקטים לחקנות לנער חכרה אנוטית מוסרית לסאלות העם
והחבוה ,וכמה טערי דעת ביסודה :דעת האדם ,דעה העם ודעה החברה .אף מועדי
y
הטנה > 087 297 *3po0D 31102 1pY1nהטנח ויום הכפורים-דקעה ראטית

האדם וואסוני עוביו התרבותיים .תג הסוכות  -דעת מסוות העם ,חג החנכח =

דעה מאבק העם על חרותו ,בין חנכה לפסח  -זמן חרות :דעת מלחמת

=

-העמים לחרותם ומלחמת היחיד לחרותו .פסח  -מלחמת האדם בטעבוד לאחיו האדם,

ימ"

הספירה  -דעת

 PPMעובד האדמה,

וסכום כל  nºsבמתן ההורה,בהוקה,

ברעיון המנסה להתגבט ולהגסם עצמו בחיי המעטה,

עבודהנו המלנוכית היא מכוונה ,היא איננח למוד לשמו. ,אל בן
בפרקיה הסשונים טל התכנית איננו מבקטים למצוא חומר הסטורי מסוים ,אלא
 nistoבק * ח  הלהסיק אה מסקנותיה ,לא נתעכב איפוא על כל מלחמת חרות

טירע האדם בדברי ימיו ,אבל נבחר מהם את כל סיט לנו ממנו מטום לקח טוב
ויסוד מוסר להסיק את מסקנותינו להבא,

והוא הדבר בטאר הנוטאצים ,אטר

נסיגם בתכניה גופה.
ועוד הערה כללית לדרך הביצוע :סלסה דרפים להעברת פעולה :הספור,
ההרצאה והסיחה .כל סכבה ,יס צורה טהולמת אותה ביותר ,יפה הספור לעמלים,
? ADההרצאה לגרעין ,ואולם בדרך כלל ייטב לטמט בפעולה סתים מדרכי ההעברה,
ספור ושיחהח  -מוסב ,אם.

לאו

 -הרעאההי -וטיחה.

ואולט 'ס לנסות

ולגון גם

אה טיטות הפעולה האלה ,נגינה ,ציוך ,וקריאת פדקי טירה  -כוחם יפה
ב הרבה

מקרים,

אם

סי,

כמנבן,

אין

לעטות

nat

בדרציפוה.פפעם

בפעם

יחרתו

חויות כ6לה את רהס[מן בהרגטת -החבר ,ריעורו לוה להזכר בדבדים ,סבדרך
בלל .נטבחים על נקלה,
ועוד לדרך הביצוע :למותר אולי" להדגיט טאין ראטי הפרקים
הנתהנים בפרוס הפעולות מחיבים את המדריך ,לא בצורת ההעברה וודאי טל*
בדעות המובעות בהם ,תפקידם הוא רק להטוות 11107 17711 0n1 22902 dp

ולא לחניך ,ענין זה צויך טיהא ברור למדריך :רבות הן הפעולות טפרוט

תכנן  1893 n*3352קטה וכבד מהטגת החניכים בגיל הזה .ואולם כל נוטא נתן
להעברה באפן טיקלט במחשבו ההניך  ,אם אך המדריך לא יטעבד עצמו דוקא
לנדפה הכתוב המפוהך לו ולא לחניך.
יפר צל כן :בהכנית נתוגות הצעות כמספר הפעולוה בכל חודט ואולם
לא כל פעולה מחוייבת העברה.התכנית

נתנה להיות גמיטשה ביותר .ברור טמספר

פעולות יועברו במסגרת ברורי החברה וברור שיט לטלב כפעם בפעם נוטאים
טונים טא"נם ממין
"הגבורה ביסראל",

ההפנית .עלוכן יצויגנן בכל פרק מפרקי
פעולות  NONטאינן מחיבות,

התכפניה החל מפרק

יטנן מספר פעולות סהעמדהן

 noo AA naסל התבנית ,הטאר אינן הכרחיות והן נתנות אך כאפטרויות,
כאחת ההצעות .אפטר להחליפן בנוטא אחר

ולכן

ינהן בסופה טל החוברת פרק

מיוחד לנוטאים חפטיים קצרים ,לעוצת זאת יס להקפיד על העברתם טל נוטאים
מרכזיים בפרץק.
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הדין

לגה

תהכנית

המסבות

הנתנת בטילוב

עם

פרקי

ההכפנית,

מספר

מסבות בחן
ראטי החדסים ומסבות מרכזיות לתכנית יט להקפיד על ביצוען,
חטאר הן
ב
ג
ד
ר
אפסרויות בלבד ונתן להחליפן בנוטאים אחרים או בערבי טבת

חפטיים ,ואף כאן ינהן בנספח לוח טל הצעות לערב' טבת חפטיים,

החוברת הזאת הנה נסיון לבנות את התכנית לחותרים הבוגרים על
יסודוה אלה ,ואולם עודנה נסיון בלבד ואינה פותרת את המדויך מעמל ומחטבה,
בלי ספק תוצרך עוד  9211הגהה ותקון  -ועל המדריך התובה לגמור|
== DEDE TT

פרק א':
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מוצא

האדם

והחברה .

 )₪מסבה ליל טבת :לחפב  ב ר י א ה
.ה עו ל ם +
המסבה ,ס
מחוה את פתיחת התכניה ,לפי טממנהימקורות כל הסקפה עולם,
תוטהה על
ט
ה
י
ה
ג
י
ר
ס
אות טל בריאה העולם בספר "בראטית" ,ובאפוס היוני,
במרכזה טנ
י סמלים" :קין והבל"  -ההטקפה המוסלית על גורל האדם.

ופרומתאוס  -ההסקפה הרואה בהתפתחוה הדעה והמדע אה קדום האדם.
לעצם אופיה טל המסבה :כמה דברים כללים תחילה ,טיהיו

נוגעים

למב
נה מסבות הטבת בתכנית כושה ,יט ליצור מסגות מסורהית ללילי הטבת,
הדל
ק
ת
ה
נ
ר
,
ו
ק
ר
י
א
ה
פרק מן התנ"ך סיט לו קטר לנוטא המסבה  -מן הראוי
סתההפך קבע ,כמו כן הקדמה נג'" 66סיר טבת ע"י כלי ,ולמוד טיר חדט
בליל הטבת,
יט להשת
דל טהמסבוה אוכנה ע"י מטהתפים רבים ככל האפטר ,ואפים
 ninoפחות !מ
ס
ב
ת
י
"
ו
יותר הופעתי ,אם כי בדורצבהרבה מקרים לא נוכל

להמנע מצולה המסכת,
הערות יותר
מ
פ
ו
ר
ט
ו
ת
ת
נ
תנה לפני כל מסבה בהכנית עצמה,
מבנההמסבה:
סיסמות" :בראט הט
נ
ה
נ
ב
ר
א
ה
ע
ו
ל
ם מחדט".
"ותחדס פני האדמה".
גגינת סבת :חל?ל  או כנוו,
הדלקה הנרות.
קריאה פרק בהנך :בראטיה א',
נגינה או סירה בצבוו,
מדריך פותח בדברי חסבוה קצרים,

קריאה  :בואסיה ב',

נגינת מעבר.,

קין והבל  -מהוך ספרי האגדה,

טלטת ההקופות באפוע הידזני

קטעים מהוך פוומהאוס הכבול > (עיין בנספח).

(עין בנספח).

-
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( הסכמד הנתונה בזה אינד טלמה :יט לעברד בהתאם לאפטרויוה בכל מקום)

מקוווה נוספים :קלולה ,עלילוה גלגמט.

הרצוי לחוסיף קטעים האוריים מהוך הספרוה המודרנית.
*

ב) פעולת העדה בטבת :מבוא וְפּתִיתָה:

הפעולד הוקדט לדסברה התכניה הטנתיה (בקצרד הנאמר במבוא) והסברת הנוטא,
רצוי טהפעולה הערך בסדד ,במקום מהאים,
ותסמאם

בספור המוצע:

עיני האח הנצח"

הדיא תהחיל בדברים קצריםט
מאה סטיפן צויג.

ובמטחק

העדד.

 (2דאטי פרקים לפעולה :מהי התכניה טאנו מתכווניט לעבור הטנהל
למה בחרנו בה? אנחנו נחיה במטך הסנה לפי מטמעוהם טל ימ* המועד העבריים
( הסבר בקצרה את פרקי התכניה ככתוב במבוא) נסלב בהם את פעולותינו
ומסבותינו,
אנחנו מההילים בהכניה ראס הטנה ,ראטס  3002 9932ליום בריאה
העולם .ראסית בעיוה האדם והחברה נעוצות בדעה האדם אה ראטיהו ,מקורות
'ניקתו ויעודו בעולם ,על כן ראס הטנה הוא יום "הרה עולם" ,יוב חטבון
הנפט טסל האדם והחברה לעמקם.
טמענו אתמול קטעים מתוך אגדוה העמים על בריאת העולם וגורל
האדם בהופד .אלה דן אצדוה,

הן עמו;וה

אבל הבעיוה טבוטאו בדן

וקימות.

מחהו גורל האדם? בטל  doהורע לו? ומהו הכוה שיקדם את האדט וההברה האנוטית
כולה?  -אלו דן הבעיות טמעסיקות גם אוהנו היום.
הדוגמא סל קין והבל מצד אחד,

ופררמתגוס מצד שנ",

דט סמלים טאומרים

הרבה גם רירם .ק"ן והבל דב סמל ההסיסה המוסהיה בריסטוריה :האדס 3193
מתוסר,

הדא אצר את כהרלר

במ

"דיו.,

ע"י ההש יצריר,

ע"ל סקנא באחיו

האדם ורצח אותו .האדם יכול לחיות מאוטר כאטר יסוב מדרכו הרעה וילמד
לאהב אה אחיו

( "לפהח חטאת רובץ ,ואליך הטוקתו,

ופתי תמסול בו"),

זהי ההנחה הראסונה להשקפת העולם היהודית :הטוב והרע ביד האדם,
בהדא הכ לבהורי בדרכר ,בורל נהרן בידיו;
"תש טאוס

 -סמל הקדמה טבכוח הדעה

והמדע,

 -מיהו  ,פדדם טאוס?

זהוי דמוה אלהית במיתולוגיה היונית ,טבאה צנקזור לאדם במצוקתו האיומה.
הוא מסמל את החכמה והדעת .האנוטות נהעה בזמנו למצוקה רבה בגלל טנאת
צאוס ,פרומתאוס הרואה בענים מחיט להם עדרה,

ומהי?  -הוא הורס אה אטליות"ם

ונותן לאדם תחת] אה יכולה הידיעה והמעטה ( האט ,הכלים הראטונים) טרק
בכוחם להביא אה האטר לאדם ,הדעה תטליט אה האדם על איתני הטבע ,תטפר את
חייו ,הבביר אותו על מחלות זסכנוה ,תטחרר אותו מאמונות הפלות טמונעות
מלדעת אה הסבה האמיהית לוסוריו,

ותעטה אותו ממילא ליותר טוב

.

Bi

אלו חן סתי הטקפוה עולם טהתנגטו לא אחה בהיסטוריה האנוטיה,
ועד היום בהוך התנועה הסוציאליסטית ,אנחנו לא נכנס אליהן בפרוטרוט
עתה ,אך נדל פי אין אלה דברים סעבר דמנם ,למדות סלמדע

המודרני

דעה

אחרת על מוצא האדם ועל תפקידו בעולט  -ובהמטןך התכניה ננסה להכיו

אֶה .ההטקפח הזאת ,הרי חבעיוה טהועלו באגדוה האלה נסארו כאטר “ey
*

 DMנותר זס| לפך,

ספר את הספור "עאב' תאח הנצחי

>

ואסתתפתח

ססגו ס*חח-מוטב,ולא תסמפצס הפעולע בפסחק כאפוו.

*
seמעולח |באמצע הסבוע ,במסברת החוג :התפתחות האדם.
 aלדרן ביצוע הפעולה ,רצוי טאה עקר הפעולה תהוהNIB ano 
טשתהבסס על שרוח%י הידיעה טל החברים ,וכן ציטוטי מחטבתם על מקום האדםי
יבעולם .הטיתה תוקדם בדברים קצרים טל המדריך.
2

 rusaפרקיםס 7991723 .מהו מוצא האדם? אל נכנס בפרטות לו

עבודת החוקרים( %+המדריך' .יספר בקצרה) ברור ,איפוא ,סהאדם בן *מלנך הוא
הוצאה טל התפתהוה ארכה מאד ,מדרגוה פחוהות ,לאט לאטס ההגבר האדם על
האפלה טהיה טרוי בה' והתקדם

) . ATANפאופהאוס הוא זכרון מטושסט טל מצב"

האדם בדורגות התפתחותו הקדומוה ,חוסר האונים סלו בפני הטבע והמחלה,
רצונו להאבק ולדעת כדי לנצח - ).,בכוח מה התפתח האדם? מהו יתוונו על,

פני סאר בעלי חי?

 היכולת לחטוב ,להבין ולהמציא ,היכולת לנצל לעזרתו תופעותסבל סהנרת ,היפולת ללבוד וליצור כלים רמקורום קירם . ה יע ב :ד ה
היה מ חרט ב 7

הם סני יתרונוהין סל תאדס.

מה <חכלים הראסונים סיצר האשם? כיצד גיצל לטובהו את הנהרות,
את האגמים ,אה החמרים טמצא לפניו? ( ספר על כך ,או קרא ספור מחיי

האדם הקדמון):

E

|

.

)5מקורות .1 :דברי ימי עולס (דלס)  26מדעי חחיים (וַלס)

 3לקבות בסלע ,ובד'

A

דמסבתיליל טשבת :ערב חפשי" ,הכל טואלים על הכל"
פרק זה בתכנית יהיה מלא במסבות
בעלי  027רציני והגיגי,גדמי להקל בו
ע"י עריכת ער
ב יותר חפטי ומסעסע ,אבל נוטאיו טל החידון צריך סיהיו
קטורים למסג
רת  insanaסגלות על פרטים מאלפים טוגים

מח"י טל הצדם

הקדום ,לצירות
אמנות קררפות ,כלים ,מקומות טנמצאן בהם טרידים,
ספרוהיות קדומות וכ
ד' ,בסיום התכניה יס להת פרסים למנצתים .כמו 27
ין לדנוח את ה
מסגרת המסורתית טל  599הטבת :הדלקה הדנר,פרק בתנ"ך
) aהמטך מ
ספר בראטית ,על מבדל בבל וג  19 (Anaינת סבת
ולמוד הטיך הח
ד
ט
:
.
:

יצירות

*

 Cmפעול
תטבה :במסברת " - “baבזעת אפך"  -ברכה או קללהל
 1להרך חעברת
הפעולה :הפעולה תהבסס על קריאת ספורו טל הרצל
"פולון בלודיה" וטי
ח
ה
עלי
ו .לקריאת הספור תוקדם הסברה של המדריך טתקטר
אה הפעולה אל הנוטא הכללי .בסיום
הטיחה יסכמנה  “nxהתניכים,ולא  -המדריך
meça
ראטי פרקים לפעולה:
ראיגו סבכוח העבודה והמחטבההתפתח, םדאה

אבל

יחסו טל
האדם אל העבודה לא חקף יחס טל היוב,

הוא סבל ממנה,

הוא

ראה

פזה קללח"- ,בזעת אפ
ך "..,דאם יִחַס דה היה חיובי? (קרא אה הספור)
האם גיטתו טל
ס
ו
ל
ון היתח נכונה?
לס בכך:גהקין סל אמ
ת ,העבו-דה חיא חלק מחייב סל האדם ,בלעדיה
ה
ל
וא יתנון .מאידך העבודה לא גבול סנ
פלה על האדם אינה מאפטרה לו להתפתח.
ה
מ
ס
ק
נ
ה
ה
י
א
:
העבודה היא
הכרה ,הכרח טקדם אה האדם והועילילו,
אך ל %תמיד היא כזאת ,יט טחהיא
מ
נ
ונת
את האדם  -ועבודה כזאת צהיך למנוע.
+

aפעו
לחmana osa sÍ3pr niaob2 .J 1301 Y308
הלל טיחק כרור 

הר
והרצאה ה
ההבוג

קצרה

.בהאסיהה

)8
ראשיפרקים לפעולה :דאינו אה חאדם בהאבקוהו כסהוא יחצ4י
לההגבר על מבסוליר,

יודעת .,בצחניבו ,סל' דהאדם בא

א

לצרף את כחו לכוח זולהו  -בכוח 

כזה במעט טההיסטוריה אינה

הק בזכות ידיעתו ,אלא בעקר בזכות

הח ח ב ר ה ,

 לטם מה יצר האדם את החברה?= כך ?79להלתם יחד בפכנות,
 בדי לחיותמסוגל לחקים מפעללם גדולים מכוחו,טל היחפד,

ue ha

7 +

-

 אבל היו גם מנ'עים אולי יותר ראטוניים :עצם הרצון להיותיחד ,להביע זח לזה חרגטה ,ליצור מגע טל נהינה ולקיחה .חהברה היא לא רק
צווך כלכלי ,כי אם קדם כל צורך נפטי ,חאין אנו חטים צאת בעצמנו עד היום?

אנו זקוקים לחברה רק כדי לחיוה בה .לפעול בה ,להרגיט נוכחוה טל חבר.
והחברה עצמה היא טמפתחת באדם אה הרצון והיכולת ליצור מפעלים גדולים.
 מה היתה צורתה טל החברה הקדומה? -אנו יודעים עליה מעט ,אך יט בידיעותינו הרבה מן המאלף,

(תאר

את הקומונה הקדמונה ,מבנה ,יחסי האנטים בהוכה),
 -אבל האם דמן רב נמטכה "אידיליה" זו ביחסים טבין בני

הקומונהץ

 מה גרס לפרוקה?  -ההתעטרות ,ההתבדלות בין בני אדם ,עוררו אתיצר הטלטון והניצול ,ואנו יודעים טבמקומות טנוצר ישוב עטיר החלה
טחי'תות מוסריה לאכול את החברה בכל פה,
 מה אנו טשומעים על כך מן התנ"ך? יקרא על פגיטהו סל אברהםעם יוטבי סדום ועמורה ,זוהי הגיטה האפינית טל הרועה חנודד איט המוסר
הצרוף ,אל התוטב טחתעטר ,הוא רואה בו חוטא(,זהו גם היסוד למאווע קין
והבל ,כראי להראות לחניכים על כך)

סכום הפעולה :האדם בריה חברת'ת ,הוא נמטך אליה ,היא מעוררת בו
את הטוב הצפון בו ,את יכלתי דָאת כוטר ההתקדמות והיצירה טשבו ,אבל היא
גם מעוררת בו תכונות טליליות ,והמאבק טבינה ,נמשך במטך ההיסטוויה
האנוסיה כרולה .

לוב לד ה

ך ן

אגןי מבקסיס את הפהרון,

 )3מקווות 1 :המקווות המנויים בפרק הקודם ,2 ,איסטדיות בהרבות
האנוטית (מילר ליאר).
»

 1ליל סבת :האדם הרודה בטבעל,
חמסבה תבנה על קטעים ספרותיים המתארים אה גצחון האדם על כוחות
הטבע ,רצוי טיבנה בעקר על הופעה טל יצירה מומחצתה (הצעות :עין נספח)
וכן ספור ("נצח האדם") או סירים ,כגון טירי סטרניחובסקי ("קול מיער

יער קדומים")

במקום נוט>%
חדטיים,

A

זה נתן לערוך ליל סבה "חברתי" ר' הצעות לערבי סבת

ea
ח) פעולת טבת ,במסגרה העדה :

ה 0ב ה ,

ר א.ט

 )1לדרךהעבדה הפעולה :הפעולה בעקר תהבסס על הרצאה הסברה bo
המךדריך',/אפטר לטלב בה ,
צם מעיך מסבה ,כמה הקראוה מתוך סדור ההפלה :,לטם
הסברה עליהן( ,התפילות העיקריות-עין  (mussכן /ינאן במדה שהדבר
מתאפטר לקרוא ספור תאורי.
/
:
ה
ל
 )2ראטיפרקים לפעו
ו
נ
א
עדמדים בסכהם הפרק  הראטוון .סל יתהכניתנו
על האדם

ומקומו בעולם ,תכנית טנערכה לקראת דאט השנה,

:

;

אותה,
4
 מהר חג ראטס הטנה? -זהו מועד של סיום מחזור בטבע והתחלת מחזור,
ט
ד
הח
ן
כ
א
ו
ה
ם
ו
ח
ת
ב
ו
ת
ד
ו
ב
ע
ל
ט
ם
ד
א
ה
.
,
ת
ו
א
ל
ק
ח
ב
ם
ו
ט
מ
ו
ך
כ
א
ו
ה
גם מועד
טל
ה
ח
י
ת
פ
ה
"
ם
ו
י
פ
גם בדרך ח"יו טל האדט ,יום חטבון הנפט הוא היום הזה,
חסבון נפט בטלטה תחומים סאדם חי בהם :בין אדם לעצמו ,בין אדם לחברה,
בין אדם לעמו ,זהו ,איפוא ,יום טבו האדט ,החברה מָהעם מיחדים לבם לחזובם
וטאיפתם ובוחנים את דרכם לאורו,
ראטס הסנה הוא

יום זכרון

|

וטהתג הזה מסכם

ה

"צפצי

.

.

ימות עהלם" סכום דרפה טל "האנוטות,

 7990לבריפאת העולם ולראטית דרכו טל האדס והעם בעולט ,מכאן גם המנהג טל
תקיעה בסופר בראט הטנה .תקיעה הטופר הוא זכר לעקדת יצחק ,וזכר ?qna
תורח בהר סיני.,

ראס הסנה הוא מועד טל בטוי הטאיפה לעתיד לבוא ,ומכאן

התפילהח

הידועהז " והרטעהי  UYתכפלה"2.,
אבל ראט הטנה הוא  Daבטוי להקוות יום יום טל האדם ,חזטנה טל
היהדות לא היה מעולם דבר נהוק  Joהמציאוה ורחוק הימנה ,האידיאל טלה היה
"על פנ' האדמה" קרוב יום "ומי ,נהון להכדעתו טל כל אדם בכל צעד sino
עוסה בחיי

 Podanaמהן דריטוהיו טל האדם בחיי יום

יום טלו? טיחיה ללא

מפריע ,טוקט ובוטח ,טיוכל לעטוה עבודתו ולקצור את פרי עמלו בסמחה,
סיכלו קללות ח** האדם הקסנות והמעכירוה ויחלו ימים טובים "תכלד aye
וקללותיה ,תחל סנה וברכרתיה".
-

אנחגו

כיצד

איננו

בחוג

אנחנו

אה

החב

הזה?

דתיים;; ,אבל מטשמעות החג אינה דתית דוקא,

כ" אם אנוטית כללית,

נובעת מחייו טל האדם ,וכך נחוג אותו גם אנחנו כיום טל התיחדות עם חזוננו

ההברתי,

והלאומי,

ואף שיום טל חטבון

נפטו טל היחיד ביחסיו

אל זולתו.

 )3מקורות :דסברות על אפיו טל התג ימצא המדריך .1 :בקבך מועדים,

 .2בספר מועדי יטראל (פ"טסמן)

גוון הפעולה בקטעי מקרא,יוכל להעטות בקריא ספורי חסידים על
ראט הטנה

ו באפ בקובך "תוד הג1דך" ע"י מ4 ,ובך),

a e

-

9

pes

ט) מסבה ראטהטנה-+

כל התכנית כלה בפרק האה עומדת בסמן ראט הסנה ,וחיי העדר צריכים
אף הם לעמוד בסמן ההכנוה לחג ,בצד ,הפעילות העיונית בפעולוה הקבוצות
צריבה להעטות עבודה מתוחה טל הכנות והן טצריכות ליצור אה המהח החבדתי
והענין בחיי העדה,
 pra andהטנה יט ליחד יותר מאטר מסבה בערב ,על היום להיות
רב מטמעות ,ובעל הכןי .לחיים הממטיים יסל העדה 0010 .,כך יט להקדים
למסבה באותו יום  anyברור רצינית בעדה ,וטנים הם הנוטאים טיט ליתס
לחם ,את תהסשדמת הלב,

(על המדריך לבחור אחד  jaהטנים במהה סשנ" הנוטאים

אינם נהנים להעברה כאחד).
= )יבור יחברתיי פנימי .טל העדה , (ברור בעיות חברתיות טנתלוררו,
 mapaהעבודה במטך הטנה טעברה ,העלטת הצעות תקון רכד') ברור טיט
לדאוג פתחצרמפות לא הדרדרנה למדרון של האטמות ,אלא תועלינה .לרמה רצויה,
לפתותה,
וצל כץ יס להכין אותן מבעוד זמן ע"י טיחות עם אנשים .צתבזי
 JAברורי הכנה בועדות הפ%רעלטלת%י.

A

ב) טיחה  dyמעמדה ודרפקטל התנועה במטך הטשנה ,שהפתח בסקירהי ותעבור

לטיחת ברור ףבקרת .,במדה טיטנה כזאה.

הפסבה:

">,

לאחר יוט הברור תערך המסבה התגיגיה ,אפיה של המסבה.

צרין):להיות הופעהי בעקרו,

ועל כן עליד ילהיות מותאמת לאפטרוידת המצויות

בכל עדה ,יס לדאוג לכך סטום כח תובותי בעדה לא ” panבהזדמנוה זאת,
אם בנבינה , DNבסירת יחיד או אדגוץ מקהלה קטנה ,ואם בקריאה מותאמה,
ואם ברקוד ,את ההופעות הטונות יט להתאים ע"י צמצומן לנדטא אחד :ערב
ההחדטות האדם והחברה  -רעיון החברה הצודקת וחובת כל יחיד כלפיו.,

(הצעות לפרקי המקרא *נתנו בנספח)
את האחדוה וההמטכיות טל ההפנית תיצור המסגרת החיצונית:
המסבה הפתח בנגינה או טידת מקהלה ,ובהדלקה מסודתיחי טל נרות.
מדריך או הניך יסכמו בקצרה אה דרכה סל העדה במטך הטנה,
לאחר מכ ן יסודרו החופעות וקטעי המקרא בהתאם לתכנן.
טלא כמסבזת טגדתיות טל התנועה ,אין לסיים במדור טלא%ול היתולי ,אפיו
ּ
טל החג הוא רצינ*  -גואין לפגום בו,
*

במסבת ראט הטנה מסא*ש פרק זה בתכנית ,במדה טאפשר

לקים לאחר

המסבה עוד פעולה באמצע הטבוע ,תוקדט זו » quanהברורים של טיחה ראט.
(במדה טיטארו ענינים בלתי מסואמים) ולא  -יוקדט היום לטיול או
הטנה
ערב חפט' כראות עיני המדריך,

ל

)'מסבתלילטשבת :עוב מוסיקה יהודית( ,התכנית אינה מחיבת)
מסבה זו תהוה כעין מעבר ,היא קלה להכְנְחָ ,ינובנו פרקי נבינה
בתקליטים אגב .הסברה מהאימה לסוגים טונים טל המוסיקה היהודית,
במדה סטאין החניכ"ם מסוגלים לקלוט תכנצת כזאת יהיה גם ערב סבה זה
חפטי

(ר" לנוַָח העַרְבים החפסיים)
*
*

שרק ב' :לקראת יום הכפורים - .ה ד ת.
מש = ממ עש מגל מש

בש כ נש שש פש נש נש = נש נש בשש נש  ₪ = ₪גש בש בש בש

קטר רצוף יט בין ראטס הטנה ליום הכפורים,

יום הכפורים

הנן מצוי תכנו טל ראט הסנה ,ההגיגי יותר :חסבון הנפט
סל ה%דם וסל ההברה ,חדוט ,י"חסי אדם וחברו .מסוס כך
תהמסך בם תכניתנו ברציפות סל נוסא זה ,הכרגו את בעיות
החברה- .כיצד זו נסתה לפתור אותן?  -אנו נתעכב על .
המוסדות הראטונים טהאדם יצר  -הדת והמסורת.

 noiva (xהטבת .במסגרה %קב :מבוא .,ה ד ת,

)1לדרךהביצוע :הפעולה על הדת עוסקת בנוטא קטה ,וודאי טאין

לדרוטש בגיל הזה העמקה

יתִירה ,אבל הטאלה הזאת מענינה במעס כל נער,

הוא

 DIVaR vaioדתיים ,ולרוב יס  91 97 %1דעה קדומה ,.אגב טיתה וברור כדאי
טנעמידו על ססחיוהה וחד צדדיותה סל טלילת האדם הדתי,

ולנסוה להראות

לו אה הצד החיובי טהיה בדת ,ברסנה את האדם .מלעסות רע לחבר;ן,

הפעולה תבנה

איפוא על טיחה ודבר* הסבר טל המדריך.
 (2ראטי פרקים לפעולה :למה בחרנו בנוטא זה עתה? (הסבר בקצרה
את האמור בהקדמה לתכנית).

:
מהי הדת?
א
 דה היה
ו
ג
ז
מ
ת
ה
ל
ס
ה
מ
כ
ה
מ
כ
ו
ם
י
כ
ר
ע
,
ם
י
י
ת
ְ
ר
ב
ח
טהיום אנו מפרידים

ביניהם :חוקה חברתיה ,חטקפת עולֶם ואף מדע ,המנסה לתאר את העולם,התהוותו
והחוקים הפועלים בו.

 החהוקה החברתית זוהי מערכה צווים  Nandoגבטה לעצמה בתוך נסיוןחילה ,כדי להסדיר את היחסים בין אדס לחבהה ובין אדם לצבור ,פו בין בתות

סונות ,מעמדות טונים ותפקידים צבדיים טונים סממלאים בגי האדם בתוכה,
בווור טהחברה המאמ*נה במציאות האלהים בָם החוק טנוצו בתוכה
מיוחס לאלוהות הזאת ,פָעוד טהיום החוקה החברתית היא ענין לבית המחוקקים
ובתי הדין טהם מוסרות אזרחיים הרי בעבר היה הכהן גם איט החוק והסמכות
העליובח ) qeהמלך קבל הקדטה דהית)

- tim

 -הטקפת עולם ח*א" נסיונו טל האדט להאר לעצמו אה צורה העולם.

מבנהו וההוקלם הפועלים בוק וכן .אה"תכליהו ,הוה אומר :השטשקפת עולם עוסקת
בטלטה תחומים :ידיעת העולם הקים ,ראש*תו והחוקים הפועלים בו ותכליתו,
ברור טסבחברח דתית הטקפת העולם היא חלק מן דדה ,האלוהים הוא יוצר העולם,
הכוח המנהיג אותו והקובע את תכליתו .אבל היוף  nopomהעולם אינה ברוכה
באמהנ]באלהלם,

"הלא

הדת:

 novasמן

= האםוכל הדתדת טורת?  -אלה דתהות אנהנר מכירלם? רואים אנו כי
אין להכליל את כל רדתות במוטג אחד ,ולבקו אותן בקרה אחת ,הן נבדלות
זו מזו מאד - ,במה?  -בהטקפת עולמן ובחוקתן החברתית,
כבר הא"נר בפרקה הקדם סליהתפנית ,סתין אנ

מקבלים את ה"מדע"

סבדת .,אכל למרוה זאת ראינו כי הבעיות החברתיות טחדת טפלה בהן אינן

סונות מן הבעיות טלנו,ולכן אולי יט מטהו  JDהפתרונות חמו6ריים טל
e
213097 99 Yapnoo nam
נוצרה'הדת? > ה*"א

נבעה מטת*" תופעות

נפטיות :א )%הפחד מפני כוחות הטבע; האדם בקט להסב*%ךֶם

ולכבטם תחת

נהלכב תח*"לה על הטאלה,

מוסגלם אנוסיים טל טוב דרע,

כיצד

לעצמו

ולהטפיע עליהם  rent (a Da Dtללכך קבחה

סבבהחה לגבר האדםי על אויכיד ופל ספנוהיו ,ולטם כך יט ליצור איזה מצע
מוסכם טל חוקים ומנהגים משותפים ,זוהי איפוא המגמה הראטונה טל הדתה,
ובהור כזאת היא חיובית ללא ספק .בוור טמגמה זו מסתלפת במטך הזמן ,טהדת
הפכה לגורם מעמדי וטלסוני (חבא דוגמא :הכנסיה הקטולית ברומא).
אבל תמיד היו נסיונות לחדט את הדת ולהטיבה אל ערביה המקוריים

והחיוביים ,והם רבים מאד ,כפי טעוד גראם בהמטך פעולותינו.

 )3מקורות:

ב

:

ב) פעולה באמצע הטבוע ,במסגרה הקכ" :,יום הכפורים,

)| לררךהביברק :אל על יכ הכפפררים יט לחברים דעות קדומות

טכדאי להעמידד|על סטחיותןץ בדרך כלל הם מזלזלים בו ,כדאי להאחז בערנותם
לסאלה כדי לפתח ט"חה ,לאחר הקדמה קצרה טל המדריך ,וכך רצוי לס"ם את
הפעולה ,במדה טנותר לכך זמן ,בספור על יום הכפורים(,אפטר למצאם בכתבי

פרץ אט וכד').

E

|

0

) 2ראטיפרקיםלפעולה :אחד מן הערכים החיוביים סהביאה עמה חדת

לחיי החברה האנוטית ,באו על בטוים ביום הכפורים,

= מהו יום הכפורים "ל

Ra

ENCON

ro
יום הרטה וחטבון הנפט ,יום  -021 DINמבקט  nnºdo nyחברו; על טחסא לו
וסולח לחטאי חברו ,ברור טיטנְםפנהגים טאין אנו מקבלים אותם( ,התרנגל-
הכפרה) אבל ביסודו זהו ערך חיובי.
ה
מטהו ממה סבא על בסויו ביום הכפורים ראינו בסמל טל
" קין והבל " :החטא פוגם בסדרו סל העולם ,אבל האדם הפסי לבחור בין טוב

לדפ; והדרך לתטובה פתוחה לפניו" ,לפהת החָטאה רובץ  - - -ואתה המטול בו"
'ום הכפורים הוא יום טנתן לתטובה,
ד
= כהר ערכור החברת* של מוס בזה?
PINA

החהברה

בצברים

תמיד

עבינרם

É
ק סבים

שבכ

אדהם

y
לחברו,

והם

עופרים

את חי" החברה ,אם אין היא מסוגלה לחדט ולחזור ולחדט כפעם בפעם את
המגע החברתי בין אדם לאדם ,אמנם רבים האנטים העוטים זאת מן הטפד לחוץ
ולאחר מכן הוזרים לסורם ,אבל עצם קיומו טל יום כזד כמוסד חברת',

מחייב

אותם לפחות כלפי חוץ ,וגם לכך יט ערך רב',ואם הם גם מאמינים  -מטנה

1

הדבר את יחסם לזולתם,

יום הכפורים נחטב לאחדיהימים הגדולים ביותר בחיי היהודי ,וליהדות
בבלל ולא לסוא ,היהדות היא דה טל מדות מעסיות ,אדם נבחן בה לא בדעותיו
ולא בכונותיו ,כי.אם במעטיו ,יום הכפורים ,טהוא יום המבחן למעסי האדם
ביטראל  -הוא מבחן נאמנותו  - 19991 7791ומכאן חט'יבותו הרבה ,נוסף לבך

עלך הססורי ,היהודי בחבלי גלותו נאלץ לעבור על הרבה מחוקי התורה
(האנוסים) ,ויום הכפורים היה היום סקטך אותו מחהט אל היהדות ,מורא הדין
סביום הכפורים ,ההרגטה טהיהדות מחייבת לא רק ב"אני מאמין" טבלב ,אלא
בקיום מצווּת.טל %ום יום בין אדם לחברו ובין אדם למקום ,הוא טקים את
העם בכל מוראי

גלותו , IPהסטורי

זה טביום הכפורים קבל בטויו בתפילה

הנודעת "כל נדרי".
 האם נגזר
,
ט
מ
ו
ס
ד
חברהי זה יעבור מן העולם? ברור טאדם אינו
מאמין ,אינו יכול לקים אה החג כצורהו ,אבל דהה צרך דרוש ההירב?; וצרת

למצוא לו צורה הולמת אה חיינו,

 )3מקורות :מקורות נוספים על יום הכפורים בקבצים סונים,
כן בספר "מועדים" לפ"שמן ,וכן "חגי יטראל" לפרסקי.

(מועדים)

+

ADomama(a

o TR no

הכוונה במסבה זו ,למסבה טתכנה יהיה דומה לנוטאי יום הכפורים,ערכו
סל האדם a ,ודלתה ,הובהו לזהלתו ,ערכה טל החבריה בחיי האדם והחברה,

Ri

ב
ההומר לכך מרובד ,בעקר בספר האגדה
בספורי

מעטיות סל חסידים

("בצלם אלהים בדא אותו")
נבחרים טמאפינים

(מתוך"אור הגנוד") ,קטע?ש

'"נתנו בנספח ,וכץ ,בכתבי * ,ל ,פרץ ,ובכתבי סלום עליכם; בספרוהי POSI

וכן מתוך סיר/טאגוו" (קטעים אפיניים  -בנספח)" ,:חלומו טל מקו"-לקורולנקה ,
א

+

,
*

פרק ג' :לקראה הסכות,

מ  6ויר חי,
חג הסכות מסים אה הקופה הימים הנורפים| ועל כן
רצוף .הוא לתכניהנו הכללית ,חג הסכות -הוא %חג

חקלאי הסטורי ודתי כאחד : AMהאסיף; זכר ליציאת
מצרים ,ושמחת
הרוכדים

תורה

ההסטרריים

והוא

אחך

השורנים

החגים

סלבר;

סבו

מכירים

העם,

את

ביותר:

טלטת המינום חספה ,טמחה ביה השואבה ,כוחה טל

ה מ ס ו ר הת הלאומנת נתבלס בה-בכל ?מצה,

ולטאלה

 71ניהד.אֶה הפרק .הז בתבניהנו.

א)פעולתהטבת,במפגרתהעדה :הג הסכות,
תועבר בדרך הרצאה קצרה טל.המדוריך ,וגוון הפעולה ע"* ספור ומטחק ,רצוי
שהתכנית תועבר בטדה וטאפיה יהיה נוהר חהגיגי ,כפעולת פתיחה,

 (2ראטי פרקיםלפעולה : amהסכות הוא חג 

שמסורת ארכה ומרכבת מאד

קטורה בו ,לראטונה  -הרי זה חג חקלאי ,חג האסיף ,ומרבית סמליו לקוחים מן
העונה טבטבע ובחקלאות (הסכה ,טלטה המינים וטשמחת בית הטסואבה ).על מסורת
חקלאית זו הורכב נוטא הסטורי ,טהפך למוטיב עקרי במרבית הגי 'סראל" :זכר

ליציאת מצרים" .לא זאת אף זאת :טמחה תורה ,במר המחזור טל קריאת פרטיות
ההווה מהוה אתה המוטיב הטליטי בחג הזה .טלט טמחות שפגטו איפוא בחג הזה,
טנאמר

עליו

"וטמחת בחגך,

והיית אך טמח" :טמח אוסף פריו ,טמחת

יוצאי

ביה העבדים ,וטמחת עם בתורהו  -יעודו .טלש טמחות טשמחזיקוה בהופן novo
עקרים טל היהדות :ארץ'-טראל ,עם נבחר ועדות לכך יציאה מצרים והתורה,

(קרא  FANמתוןך ספר האגדה על מנהגי החג ואפיו),
אפי זה טל ח 5טל טמחה מטולטת נטתמר בעם לדווותיו (קוא קטעים מן
הספוות החסידית על אפיו טל הסכות והמצוות ההלויות בו .,חג זה אף נכבנס

בטבעיותה מרובה להוי החיים המתחדטים בארץ :תג האסיף וחג חרוה ,אם כי

חלקה טל טמחש התורה בחג הזה עודה מצפה לפתרונה,

ce a

5

)53מקורות ,כמקוורות יטמטו ספרי המועדים ,כנ"ל.
*

ב) פעולת אמצע הטבוע .במסגרת a

OO

בספגּר מדגים,טלאחריו
תהפתח טיחה על המסורת ,יספור כזה הוא ספור כגון ספגרי החסופים טנתלטו
מעל
למם ורק זכר נגון ,או קריאה "טמע יסראל" החזירתם לעמם (מספורי
אז"ר) לאחר
מכן התפתח הטיחה על מהות ה חטיבותה ובפרט בחיי

'סראל ,מתי היא חיובית  -ומת*ל טליליה.

ines

) 2רא
טיפרקיםלפעולה :לאחר קויאת הספור :מהו בעצם כוחו טל
הנגון ,או חת
פ
י
ל
ה
ל
ט
מ
ו
ר
ע
ל
ק
י
ו
ם לאומי? = זהו זכוון ,זכרון הססורי או

איסי סיוצר את הטיבות האיטית אל הרבות,

זהו כותה טל

ויוצהיאתה הקסר אליה,

-

ה מ סיו ה תק כטם סראינו זאת בחיי פרט ,כן הוא בהרבסת

התיחסוהו
של דור אחד לחרבות טנוצרה  200דורות רבים,
 מהימסוורת?  -אנחנו ראינו מוסד אחד טהאדם יצר לסם הגנתו העצמית
וטסמירתח ט
ל החברד :החוקה ,המוסר ,אבל חוקה ומוסר הם צווים חיצוניים,

כדי

ליצור הןגטה טל טיכות ויחס טל אהבה וענין אנוטי

יותר מזח:

יס צורך במטהו

בקיום טשה
מטותפת טל הרגסות ,חויוה והגובות ,וזוהי המסרת,

היא מגבטה טקסים ומנהגים טנ
בעו מהוך חיים מטותפים ומדסרת אותם לדורות,

קיו כך דיא יוצרה המטכיות לאומית.
המסורת היא איפוא ,מטקע התרבוה טדור
מרהפר לדור :מנה
גים ,נמוסים ,הטקטות והרירת סקבעו כעבר אה גורל הלם,

—  4170 191 780חיובי או טלילי4
=ימבך

פהד

דהריברהרם

משמר,

הרשל כן

,

מעכב,

במדה סמסורת

מונעת

ההפהחות עם  -היא מגושה.וטליליהן,
 מצד טסני ,זהו:גורם מיצב,
ה
ו
א בורר את החיובי ,מזכך את
נכסי התרבות ,וְבקְקר :הוא
יואר אוירת תרבות ושמר על נכסי רוח בני קימא
טלא יאבדו ,דזכָרון  -זודהי התרבות,
את החהיובי סב
מסורה ,ואף אה הסלילי סבה אנו רואים בהסטוריה
היהודית,
רק בכוחח טמר העם על קיומו בגולח .נכון טהיא  DAמנעה ממנו
התפהחוה
נ
ו
ס
פת,
אבל זו היתה תוצאה הכרחית בהנאי חייו האנומליים,
בטוב העס לארצו ,נט
אלת טאלת חמסורת מחדס ,האם לזנוח אותה,1

או האם עלינ
ו לחטתעבד לה?  -עלינו לקבל את הסוב וחקיים טבה ,ועליבו
לפתח אותה,

יש

76
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כשם טבפרק ראט הטנה עומדת השכבה בסמן ההכנות לח  DA TOבסכות,
 )> DKברור טהתכונה לקראתו לא ההא כה מרובה ,הסכות הוא חג עליז
ופטוט ,הוא צריך לכלוליטכס פתיָתה קצר ,ובו ציון העונה החקלאית,

(תפילת

הגסם ,האסיף ,ברכת העונַה) הקטעים הללו ינתנו בנספח ,חלקה השני טל התכנית
do

צוריך לחיות מהו* העדה ,או פרקי מחול ,ערב המים וּכד'
*

ד) פעולת הטבת|,במטגרף 82ג :+גיטתנו למסורת.

)1לדרךהביצוע :הטיחה הבאה היא המטך.לטיחה על מהות המסורת
ועפפא .ועליה להמטך כצורתה,

כטיחה ,אגב הסברות לוא טל המדריך.

)2ראטי פרקים לפעולה :בפעולה הקודמת סכמנו ,סאין להתכחט
למסורת לאומית ,כסם טאין להטתעבד לה .עלינו לטאול  Myאה עצמנו:
מחם ערכי המסורת טירטגום מן העבר ,ועלינו לחדסם?
 הלסון העברית .אחת התופעות המופלאות ביותו בתולדוה התחיההלאומית  0931ביצד טמר העם על לטונו בחניטה ספרואיתח ,וכיצד נאבק

ו

:

על חידוטה,

,

ו

 מווטת הספרות העברית ,הספרות העברית לא פסקה מעולם ,ספרותדוונו יונקא ממנה ,התנ"ך חץ %אב" הספרות העברית כמעט בבל הקופה,
ואף בדורנו.,
 החגים ,אנחנו יורטים אה אי* לטראל ,אמנם אנחנו רוציםלההאים אוהם אל חוי

 -.הטבה.

חיינו

ומוטגינו ,אבל גם  90011את 8 poaש6טורתי

(ניחד לה פעולה לעצמה).

 מנחגים לאומים סונים(.,ברית מילה ,טכס בר מצוה ,הנטואין) -האם נסיון זה לחדט ולטמור מפתגים מסורת*ים  -מוצדק?  -מברה

צריכה סיהיו

לה צורות בסוי טאינן יום יומיוה ,אלא

חביגיוה ,צורות

באלח נהנות רק במדה טהן מהוות יסוד הובוהי סמתחנכים עליו ,אין חם

יכולים להוצר יט מאין ,לל %במלים אלה טל מנהגים וחגים היו חיי הםבדד
טסוממים וריקנים.
2
.

*

ה) פעולת אמצע הטבוע ,במסגוה הק :%1no om
)1לדרךהביצוע :יט לפהח את הפעולד בקריאת ספור" :אמא טל

חול ואמא טל טבת" (מהוך בע ל|הההילים לס ,של

או בדרך טל טלילה:

"המקוטס* (מהוך במדבר לפריטמן) .ולאחריו לפתח

וחס'יבותה המיוחדת בחיי "טראל.

A a

הטיחה על ערכח טל הטבת
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מדי

הסבת?

:

=זהופיוס סל .מנההה,

 האם רק ”? DYמנרחה בלבדל 2ננסה לבדוק את הטבת במקורה :זהו יום טבוטא בו רעיון הצדק
הסוציאלי ,ועיון שבוטאד בו זכוה האדם לחיוה חִיים אחרים מחיי העמל

טל יום יום  -זחו נצחון טל ההרבות והמחטבה על הטעבוד טבקללה "בזעה

אפך כי תאכל לחם"  -היא הופכת  Daאה העמל טל ימי החול לבעל  עון,
מפני טהיא נדתנת לאדם בם אה האפטרוה 
ל ה נ ו ה
מפרי עמלו ולמצוא בו
ספוק (קרא קטעים מדברי ביאליק ואחרים על הסבה  -ראה ספר הטבת).
(במקרה טחטיחה מתנהלת על פי "המקוטט" תטאל הטאלה ,האם צד;ה

הערכתו טל פרישָמן,

האס באמה זח היה טעמה ומטשמעה טל הטבת?)

חסיבות מיוחדת לעמוד על ערכה טל הטבת בחיי *עם בגולה ,זה היה היום

היחידי סהאדם היהוד'

יכול היה לטחרר אה עצמו,

ולהופיע במלוא טעור קומתו

האנוטי ,לא אדם נרדף ,ועלוב ומוטפל  -כי אם אדם בעל "נטמה יתרה",
טבה היתה מעין "באולה זוטא"( ,קרא אה סירו טל הינה על הטבת).
היום מתנהל וכוח חריף על מקומה טל הטבת בחיינן,

לטשמר את קליפותיה טל הטבת ,טנתיטנו ,אבל את
מיום מנוחה בלבד ,יט לסמור ולנצוו,

ה ת ב ן

ברור כי אישמטך

סל יום טהוא יותר

 5מקורות .1 ,ספר השבת.
*

מסבה ללל
מסבת

:ה טש

ספת קרי ב"י

ה ס ב ת ;

תהסים אה הפרק

קטעי נגינה ושירה על הסבת .קריאת פרק
בטמירת הטבה ,הדלקת נרות,

הזה בהכנית.
ההנ"ך

וקריאה פרקי ספרוה

היא תבנה כמסכת,

מערכת

ילקח מפרק סמות המדבר
(החומר "|-בספך הסבה")
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פרק ד' :? mapהחנכה  -ה  5ב ו ר ה

בש שש בש ששכ כ שנכשם

ב'י ש ר א ל

הג הסכוה ש%ו %סיום

תכנית ופתיההה .אנו מגיעים
ויש מטמעות אחת מטותפת

לתקופה טבין סכות לחנכה ,
לטני חבים אלה .הנכה -הג החרות הלאומית היהודית
נוצר במתכנת חג הטכוה ,ואפיר  Kanוהמרומם ב \5לו

ממנו  -טגם בחנכה יט מטמחת היוצאים מעבדות לחרות.
כוונת התכנית אינה ללמד פרשיות הסטוריות,
אלא להתעכב על הבעיות טנהעוררו ולברר צוהן932 .

קטבים לגבוות יטראל :גבורה החרב וגבורה חרוח,
עתים נצבו כנוגדים ועתים ההאחדו ,אחרי

הההפתחות

הזאת נעקוב ,ונסיץ ממנה מסקנותינו..
ח*תהימתיחות בפעולות בעקר בהכנה המסבות8334 ,
טתכפו זו לזוץ מעתה  -הזמן פנוי ,וההכנות תמשכנה
לטתי חויות מסכמות ,האחת  -חגיגית  -מסבת “04279

וחעקרית ,העיונית  -מטפט ספרותי על מצדה,

טמהפקידו יהא לסכם אה הפרק הזה .ההכְנות למשפט
E
עם ראטית התכנית.
 noivo (xהטבת ,במסגרת העדה :פהיחת התכנית.
)1לדרךהביצוע :אף זו תהא פעולה סקירה והסבר טל מדרין ,הטלמהה
תמצא במטחק עדה מותאם לנוטא הזה.

 )'2ראטי פרקיםלפעולה :בחרנו בהכנית זאה לקראת חחנְכה  -סמל
הגבורה והאמונה הבלתירגדלות טל יטראל . anהחנכה הפך להיות סמל לגבורת
יטראל בכל הדורות ,עד לימנו ,וטלטלה הגבורה ביטראל לא פסקה',אםי5י
;
עברו עַלִיה חליפוה ובות,
ארץ '"טראל סוכנת מקדם על פרטת דרכים בין צפון לדרום ,והיא נלחצה

תמיד ב?ן שתי מקפמות גדולות :מצרים ואטור ,בבל וָפרס ,ולאחר מכן
הוהה  073מעבר לצבאוה יון ורומא בדרכם לכבוט אה המזרח ,היתה דרוטה

גבורה בלהי מצויה מעם קטן כעם העברי לסמור על עצמשות מדינית ורותנית,

ועל כן טלטלפ ארכה טל קרבות נועזים מלו 5אה ההסטוריה היהודית ,החל
ודוד במלחמוהיהם בפלטתים ,בהסתכסכרוה עם מצרים ואטור והנסיון
בטאול

הנבואי לטמור על עמדה ביניים כדי להגן על חרותו הרוחנית טל העם  -ועד
מלחמות המכבים ,מרד בר-כוכבא והמרדים טלאחריו.

/.
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כבר רא"נו טעל טהיפסרות לחם העם :על עְצטאָזת מדיניה ועל חרות
רוחנית ,טתים אלה לא תמיד נלוו זו לזו ,והמחלוקת בעם היתה ;טהסא
מאד ,בטעות טלפרד לא היו סכויי הצלחה בקטו אנטי הרוח לטפח אתה גבורת
ה ס ב ל ,להכנע לכוח הפיסי לטם קיום,העס והורתו  -ואילו חקנאים היו
נכונים לקרב חסר סכוי לטם הטגת החדות המדינית ,אבל היו גם רגעים טל
א  ₪ד ו ת ,כסטתי הסיעות התלכדו במלחמתם ,כזאת היתה מלחמה המכבים,
,מלחמהו טללבר-כוכבא ,בעזותו ותמיכתו טל ובי-עקיבא,
טלטלה זו טל גבורה לא פסקה גם בגלות ,כטם טבארעצו טכן יטראל
בין מעצמוה חזקות ממנו ,כן בגלותו נקלע לבין גויים עצומים ממנו,
והיה עליו להלחם  nandoגבורה כדי לסמור על קיומו הלאומי ,טעה שגם
הבסיס טל מולדת נטמט מתחת לרגליו ,אבל עתה חיתה זאת בעקר גבורת

הס ב ל:

* ימקדטי הטם ,חטופים ואנוסיט, ,ואהלי גבורה יתירה היתה בעצם

היכולת לתיות כתנאל הא'ומ*ם שלירד?פות ,בדז וצלוני.
אבל 5ם בגולה יט סנלוהה גבורת הקרב לגבורה הרוח ,בהבנה העצמיה,
ובנסיונות לחזור ארצה ולחדט אה הקוממיות המדינית טל יטשראל,
הציונוה ומלשמת הטחרור טלנו הוא סכום האבקות דורות בישראל,
והוא גלוי גדול טל הצטרפות גבורת רוח חלוצ*ת .וגבורה מלחפה ,חוא
נסיון לקומם את החרות המדיניה ולחדט אה החרות הרוחנית טל עמנו,

בפעולות הבאות ננסה לעמוד על כמה פרקים בתולדות הגבורדה ביטראל.
 .5מורטה הגבורה.

)5מקורות .1 :ספר הגבורה ,

*

פעולה בלתי מחיבת במדה טאין בוצון המדריך להעבירה -
או להקדים לפעולת הפתיחה  -פעולה מתון תכנית "הנוטות" (ר'נספח)
פעולת אמצע  «VILAבמסגרה פע" מלחפת המכבים' ,

1לדוךחביצוע :פרטת מלחמה המכבים ידועה.לפדי ,ועל כן אין

טעם להתעכב על ספורה מחדט ,התכניה פותחת במאורע זה ,מטוט טהוא ממָמל

אותה ,אבל אפיה טל הפעולה יכול להיוה חפטי יותר ,לאחר הקדמח קצרה
על משמעוהת המרד ,הזה ,תוקורא יצירה אפנותית.
)2ראטי פרקיםלפעולה :אה סקירהנו על תולדות הגבורה ביסדאל

נתחיל מתקופת ביה טנ* ,מטום טעליה אנו יודעים יותר.
מה היהה משמעות המרד טל המכבים? זו היתה הגובה על
הסכנה הרוהגיהלהתבטלות הרבוה יטראל בהובות יון ,מכאן מתתילה פרטה
טל האבקות מתמדת בין טהי התהרבויות .מבחינה זאת היה נצחון המכבים,
%.

אף כי טהיה זמני ,מאורע מכריע בהולדות העם היהודי ,היא הסנה אותו
מפני טמיעה רוחנית( ,ומשמעות דומה היתה למרד בר-כוכבא ,למרות טנכשל )
תאר אה המצב בארץ ,המהיונים ,הנהיה'אחרי התרבות ה*ונית
וסכנתה להרבות העם וקיומו.
 )3מקורות :ספר ההנכה)' הסטוריה יטראלית",
*

ו ערב סבת :ראט חדט חטון  -ערב ¿MY

בחדט חטסון נעטית עקר עבודת המזרע ,על כן יוקדש הערב לנוטא הוה.
הנוטא הוא חקלאי בעקרו ,אבל יס לזריעה .גם מטמעות יותר טמלית  -להתחדטות
חיי העם בארץ ,וכץ גם מובן סמלי להיי הצכם ,טלסה אלה צריכים להרכת
את נוסאי הַמסבה ,על הזריעה וההעונה רב החדמר.

(.בעקר סירת רבינוב ,סירי

בבל וטירי לוי בן אמיתי) למטמעוה הלאומית " -לאט לך הסחר בדרכך"
לט ,טלום ,ומטמעותו הסמלית "נטמות מסערוה" לז* .ל.,פרץ.
*

SR

יי ת

ח ד ש

ח ש וין

מסבת ראט חחדט פותחת את תכנית החדש

הטהיא המשך התכגית טהוחלה בסוף הטרי,

ד) פעולת השבת , re pomoמרד הקנא"ם ,ההדכבן ויבגה,
 )1לדרך הביצוע :במרכץ התכנית ברור עקרוני טמהוה מבוא למטפט
הספרותי בסיום פרק דה ,על המדריך לפהות בהרצאה או בספור מתקופת הפרד.
אפטר אף לקרוא קטעים מעדותו טל יוסף פלוי'וס ,טהערכתו את הקנאים הלוחמים
|
בירוטלים מהוה פהח לטיחה.
החת טלטון הרומאים?
כיצד נתחולל המרד וכיצד נסתהים? מה היתה המחלוקת בעם? חרפן המקדכק ו הוסד
x,
המרכז ביבנה.
האם צדקו הקנאים במרדם? ההיו אחראים בכך לגורל העם?  -או צדקו
מתנגדי המרד ויוצרי המרכד ביבנה? מה היתה חטיבותה טל יבנה?  -המרד היה
בואש ,קסה לאמר טה*תה במרידה מטום אחריוה לאומית ,אמנם אין לדון אותם
מטום טבדול היה הלחץ ,ואולם מטפט הה יססוריה פסק אה צדקה יוֶצרי המרכז
ביבנה.
 )5מקורות:י ,+1מלחמות היהודים ברומאים ,7 ,פלויוס .2 ,הסטורלה
עברית.
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ה) פעולת אמצע הטבוע .במסגרת  :8%9%מרד בר-כוכבא וורבי עקיבא.
 )1לדכך הביצוע :אחרת מיקמכת מלחמת הקנאים היא ההערכה למלחמת 
רבי עקיבא ,ועל הטיחה טתהתפתח בעקבות הסקירה או מָספור לברר את ההבדל
בין סנ' המרדים ,כדאי.לטלב בפכנית הפָקולְתִ קריאה מתוך ספרו טל אופאטוטשו

"רבי עקיבא" (הפוקיָם בו הוא מחליט על המרד) ממנו תתפתח הטיתה.

9890 (2.פרקים לפעולה :הדכאון בארץ ) 9011 801 yהעם מתאושט מעט,
ואולם סכנה מאימת עליו ,לא רק לקיום חרות מדינית  3180 99329 -ממנה,
כי  DNלחרותו הרוחנית .היאוס ,היות העם מופקר ללָא מבן ,מחייב novo
בנמדץ אם גם נןואס ,וסוכ מוזר החזיון הגדרל טל ההלכדות פנסי הרוה והתרב

בר-כוכבא ורבי עקיבא,
 האם צדק רבי עקיבא במעטה טחולל? דומה סכן ,מוצא אחר לא היה ,ואם בי היה זה קרב נואס ,הוא חוללאת התמורה ביהדות ,רבי עקיבא הוא הדמוה הגדולה טל העומד על פרטת טתי
הקופות בחיי

יטראל ,הוא יוצרה של יהדוה הגולה,

יהדות טל "קדוט השם"

ומסירות לתורה ולחוקיה ,מסירות הנפט ממט ,אבל הוא בם הסמל טל הלוחם

הגדול לעאַמאות 'טראל המדיגית .בדמוהו נתהגלמו

טני ההפכים הללו ,טבעצם

אינם אלא אחד :האחריות לגורל חעם ,האמונה ביעודו ובגאולתו,
ו

ליל טבת טאינו מחייב נתן לערוך תחתיו ערב חפטי.

(ר* נספח)

שסבת ליל טבת :ערב הגבדרה בהסראל,...
המסבה הוקדט לפרקי ספרות שונים על גבורת יטראל בתקופות חטונות,
מרבית החומר הספרות* על נוסא זה מרכז'

בקבצים:

".מב

ורקטת" ספרי

מועדים

וכד' ,אבל אין המסבה צריכה לטאת אופי טל מסבח היססורית ,היא צריכה

לפצות אהת אעי המאבק הזה ,המסבה ההוה מעבר לפח] שני בתוך פרטה הגבורה
ביטראל :העם בגלותו ,על המסבה ,איפוא ,לצין אה המעבר הזה ,גבורה ראטונים,
(כצאי אף להתחיל בפרק התנ"ך המסורהי ,טיהיה הפעם ספור מלחמת דוד וגלית)

קריאה טל טירת דבורה ,פרקים  joהאגדה על המלחמה האחרונה וחורבן הבית,
על "עטרת הרוגי מלכות"  -והמעבר לגבורת העם הגולה ,וסיום התכנית בטיר

"קנאי" לליסון (בין תרגומי רחל).
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ז) פעולת טבת ,במסברת העדה :

ב דיר כ י*

נ כ ר.

ביצוע :הפעולה הזאת מהוה אה תחילת המעבר טהגענו אליו:
 )1לדרך ה

הלם בגלוסו .מסברת הפעולה אינה מאפטרת סיחה,

היא צריכה להיוה

יותר חגיגית

סקור או יעזר בקויאת ספור על  aחיי העט בגולה
ומטחקית ,המדריך י

(קסעים ממנדלי או אט וכד'),

DA

:

יְ

לפעולה :המלו הראטון טל גבףרת "היהודים בגולה הוא
)2ראטי יפרקים ל
ם בגולה .מול סביבה עוינת 
עצם מלחמת הקיום המיוחדת במינה סל היהודי ם
לחמת קיום אכזרית המצריכה לעתיםהתבזות ,חי דכוי והלפלה -
ומתנגדה ,מ
ירה על טוהר היחסים בין יהודי לחברו ,עזרה הדדית ,ונכונות
ואם כל זה טמ
(קרא מן ה"יהודי Mossלפויכטונגר ,מתוך'"יחודי הזד" וכד')
להקרבה עצמית

הנגוד הזה טבתהיי היהודי הוא טמצין את תקופת חייו בבלות.
+

à
פעולה טאינה מחייבת>
פעולת אמצע השבוע ,במסגרתה 8ק :5'2נסיונות לפזוריאדצה.
בצוע :כדאי טהפעולה תתרכז בעקד על נסיון אחד כזה כגון
 JAה
)1
ר הפוזתח טיחה על
טסבתאי צבי ,המדריך או אחד החניכים יספר על כך ,ולאחר ו י
+
E at
התופעה הזאת.
 )2ראטי
טלנו? היו להן הוצאות טליליות (בעקר :תנועת סבתאי צבי) האשליה
בהסטוריה
לידי חורבן מוסרי וההפרקוה טהוו סכנה לגורל העם ,אבל עצם החזיון
הביאה
הזה טל טאיפת העם לחזור לארצו,

היה בו חיוב הסטורי

 (3מקוורות :היסטוריה יטראלית,

רב.

/

"

ou

ט] מסבהלילשבת :ערב חפטי

במה נוטאים באיט בחשבון לערב חפטי זה :א)יערב מוסיקלי ,רצה
כפעם בפעם ,אגב חהסברה מהאימה .ב) ערב א,ד .גורדון -
לערוך ערבים כאלח
ת זאהחומר :על העליה הטניה ,דטותו טל גודדון דפרקיס מכהביף * .,רהה
:
)
;
e
:

;
É
,
 0ו הטבה ,במסגרה 8ק :.5גבורת הרוח.
)1לררךהביצרעי כונת הפעולח חזאת 0390 : *n9הפעולות על חיי

הטיחה תפתח ע"י  oספורר סל ",ה ,ברנה "אמי",
היהדיי בגולה.

ה
6

בלא ספק ,אפטר להבין אה התמרמרותה הנער הזה,
הסטורי

יותר,

רב

אינה

אבל ההערכה,טלו,

ממרחץ

יכולה להיוה בה.סטחית, ,ברור טדמות האדם היהודי

סולפה ע"י מציאות החיים בגולה ,אבל ח*תח "1כָרלת הסבל הזה ,גבורה בפ/ית
רבה ,ואין לדאות רק את צד חספלות שהיה  naהיהודי.
בהמטשך:פעולותינו נעמוד על כמה מגלויים אלה טל הגבורה היהודית.
*

פעולה טאינה מחייבה.

:

פעולת אמצע הטשבוע , gaeקדוט הטם,

י.ל .פרץ

כבִיפת הגיטו בורמיזה  -מורטת גבורהיוכד').

 )2ראטי פרקים לפעולה :למה הלכו יהודים למות על קידוט fava
ההיה בכבך ,רק נמרק  81 7092אולי לאומי? ההיד זה חיובי?  -ראם לא
יותר נבון היה להכנע? מה הוטג ע"י המוה הזה .אכן אין להקטות על

תופעדת מעין אלה ,זהו גלוי טל גבורה בלהי מוטגת ,ואי*ן לה נמוקים טל

הגיון .זוחי הכרעה איטית טמתוך אמונה פנימית גדולה ,אין אנו יכולים
לדון על הצדקתה מבחינה אנוטית ,כָטַם טאהך לבננה מל סאפיבהר ההלך בררר
זאת ,ואולם הצדקה היסטורית ,הצדקת קיום העם יט למעטה הזה ,הנכונות
להחההרג ולא לעבור ,להאבק עד גמירה על הקיום הלאומי ,חוסר המחטבה חיי

היחיד לגבי קיום האומה  -הוא טקים את העם.
)5מקורות :חומר נוסף ב .1 -מורטת גבורה .2 ,הסטוויה יטראליה.

o,

הרמב"ס

(עין  FEאל יהוּדי תימן ,טמפנו פתח טיחה.

 .2ראטי פרקים לפעולה :לאחר ספור או סקירה על החזיון ההיסטורי
à
יוסב הברור להערכהו,
 בפעולח הקודמה בחנו את התופעה המופלאה טל קדוט ל האנוסים'
הם לכאורה תהופעה הפובה.
 היט לבנות זאת כפחד? או יט  7את אומץ הלב טל טמירת ערכי7
היהדות במסתורים?

 ברי +שאין לטפוט אה האנטים האלה  vovoאנוטי ,וטוב עלינו להעריךזאת הערכה היסטורית ,מבחינפ יכולת קיומה טל האומה.
PR

-

23

-

 -האם היהדות הסבימה לתופעה הזאת? דְרּמַה טכן ,אנו רואים זאת

בהכנסת נוסח התפילה "כל נדוי" ,למה הסכימה היחדות לכך?

= RP PURA TAS SAR NEMOSER BP a nom RS nad

חיי אדם ,בקטה לףאות עצמה "הורת  nyBmומפאן כמה תקנוה טלה'כמו "פקוח
נפט דוחה טבת" ,היא אמנם צאתח  03390" oraיהרג אדם ובל יעבור"  -ואז
חיבה את קדוט הטם ,אולם זאת כטדרף-אחרת לחיות ביהודי ,ולו גם במסתורים
a
E
;o MT
 bom,טניהם פלויים לרצון הקיום
|  -האנוסים היא והופעה מקבולה לקדוט ה

טל חעם .זוהי גבורח חס  2ל הידועה לנו | ,העתים .הִהָיָא הככְחית וחיובית,

 3מקורות:

"האנוסים" -לאגולר" ,טלמה מגלבו" לקבק.
ו

ars

%4

"

2

00

פעולה "סאינה “ama

פעולת.אמצעהשבוע :ח ט ה

קרא ספור  by:היל החטופים (שז"ר או אביגדור המאירי  -על  mnהיחודי
 (masaוסכם  MSהתופעה ההיסטורית הזאת .מקום לטיחת הפרח יבמעט טאין .זהו
 0310חפרק על  42171פסיכית כ לט  ana₪asnoaשל המסורת

לטמוור על הטייכות הלאומית.

הפעולה תוטלם במטחק| '.
A

PE

fd

1

E

rio

בחדט כסלו המטן התכנית לקראת -חחנבה ,ואולם
בה מתחיל פרק חדט :התגוננות  .עצמית ,גבורה
אקְטיָבִיתenvia 
ו
5
y

 nado (Eל שבת InsPRI, .- בטלו :ערָב..ה/פ ת יי ח ה.-
 1.הערה כללית למסבות ראטי חדטים :כמסורת של פַתִיחְהָּ למסמות

ראטי חדטים נתן להכניס קריאח טל פרק מתוך חאגדה! :ההחדטוה העולם"
(מצוי ב"חגים וצמנים" למ ,אילי ,בפרק "ראש חדט"):,וכן טקירה קצרה

מל אחד החניכים או המדריך על מאורעות החדס טעבר ועל התכניות לחדט חבא,

2ראטהדעכסלן:טני נוטאים לחדט כסלו 070 .-,קרובים זה לזה,

והאחד ענינו בהכניה טאנו עוברים :א ,בחדט כסלו ראטית עונת הפריחה
ב ,בחדט כסלו  -הג ההנכה  -חג החרות .לטגי נוטאים אלה יש להקדיט

את הכניה החדט.

nos

ו
 )5ראשי פרקיםלמסבה :לאחר פתיחה ונגינה ,פרקי מקרא על
ההתחדטות בטבע ,ועל הפריחה,
Se

/

ב) פעולת טבה .במסגרת העדה :גבורה אקטיבית ביטראל.
1הערותלביצוע :הפעולה תשא אפי טל פהיחה .היא הכלול סקירה
טל המדריך או הקראת ספור,
 .2ראטיפרקים לפעולה:

מקובל לחטוב טהיהודי

בגולח היה אך

נרדף ,ומעולם לא הלה לו העוז לקדס ולעמוד על נפטשו בכוח .מתארים
אה היהודי"כאדם חלס,

-בפנע ,סדבל,

וא"נךר

מס'*ב ,אבל איןיהדבר כן,

בתוך העם היו תמיד אנטים נכונים להגנה אקטיביה ,היו אלה המעמדות טל
בעלי המלאבה ,אנטים טהיו גאים בבריאותם וכוחם ,והם טהיו נכונים
תמיד להגנה( .קרא פרקים מתוך טניאור :הפתיחה ל"אנטי טקלוב"" ,פנדרי
הגבוד" ,מהרך "מביני ציךר*" לטזךר בספה 'כובבי בקר" רכה' ,כ בתן
"
לקרוא פִפְקִים מתוך "מוּרטה גבורה" על גלוי ההגנה העצמיה בגולה).
*

 n21vo(aאמצע הסבוע :במסגרה %7ב :1ההגנה העצמית בעת החדטה,
 )1הערותלביצוע :את הפעולה הזאה רצוי להעביר ע"י הכנה
עצמית של ההניכים ,יתכוננו טנים מהם לספר על כמה פרטיות בקורות
ההגנה העצמית של היהודים בגולה,

 )2מקורות", :מורסת גבורה?" ,ספר הגבורה",
*

הירט לקרט  -אחד הסמלים טל העמידה על הנפט

טל היהודי , nsהמסבה נתן לבנות על המחזה טל' הדרמה "הירט לקרט"
ללויק ,וכמו כן קריאת "הנפח" לליסין ("מורטת גבורה").
*

ה) פעולת הטבת ,במסגרה חהק :5גבורה בעת הטואה.
 1לדרך הביצוע :אף פעולה זו מן הראוי טתועבר בדורך סל
עצמית טל החניכים ,פעולה ראטונה תוקדס למרד הגיטו בורטה,
 2מקורות) "בימי חרבן וטואה" י ,בריבברי:% 8
*
*

הכנה

5
פעולה טאינה מחייבת
פעולת אמצע הסבוע ,במסגרה תק' : ,פרטיזנים יהודים
1לדרך הבלצול :הכנה עצמיה טסל החניבים!
3

,2מקוררת" :יחודי הלע" בלסקי,
?a

ז ,מסבת לילסבת :ערם עלִית גדרה,

בחדט כסלו ,ערב הנכה עלתה  ¿nia? pasaחטיפות
המאורע ,כראטית ההתיסבות הקבריה החלוצית גדולה מאד .חסר למסבה
ימצא ב":

"אטמורות לחב ומועד",

בספורי אחד המלויים,

וכד' ,הערב

יוקדס לתקופה ,לחזיון טל "בילו" .פרק התנ"ך  יקרא -מתוך יסעיהו(מפרקי
7
הגאולה ),או עמוס.
*%

 emפעולת הטבת ,במסגרת הק0ב :ה צ -8ח 7. .ים.3 
1,לדרךהביצועהפעולה :הפעולה תתבסס בעקר על ספורו טל
המדרין ,או

קריאח פרקי עדות מספרי

זאת ההיה הפעולה האחרונה

הצנחנים,

בסדרת הפעולוה על "גבורח ביסראל" .לאחר ספורו טל המדריך(או אחד
ae
התהניכים) יכולה לההפתח טשיחה הערכה..
 2ראטי פרקיםלפעולה :ההיה ערך לטליחותם טל הצנתחנים? יפכן

 ab copo ioהיה לצה ,אבל ה*ה לכך ערך מוסר* דב ,ה לגב" הגולחה
והן לגבי היטוב בארץ :גורל אחד לעם כולו ,העס באטר הנא אחראי לגורל
כל תפוצוהיו,
בפעולה הזאת אנחנו מסכמים את סדרת הפעולוה על "גבורת יטראל
בגולה" ,הפרק הזה על הצנחנים כבר מעביר אותנו אל חוליה אחרת
בתולדות הגבורה העברית  -לפרק טל תקופתנו  -תקופת ההתנחלות הציונית

רקוד ay ans ap osa into amos

,

,-

.

4

 3,מקורות :כתבי חנה סנט" ,רוח גדולה באה" לי ,פלגי,

ה סיקרנ

(הדבפרה לזכרו),

/

ט,פכום :משפט

ספרואי ¿»y

3038.האטסמהג1
גבורת מגיני מצדה ,אטר אבדו עצמסיבמן ידם ,בראותם 
כי אפסה מהם תקוה לנצח  -לא נבעה מאמץ רוח חיובי.
אי גכורת בנכונות למות בלבד ,אלא "והר מכן ,בנכוגנות
כלסבנל לסמו סל חילוה הגדדל עליו  uy pasoפך מגיני
לח ות

מצרה 5 ,ם  5.5 3 4נ י.ח יו חיס ב ל  ,ועל כן בחרן במות,
ואולס הפחד מפני החיים ,אינו יבבורה כי אם חולטה,
|

אנחנו רואים ,איפוא במלחמתם טל מגיני מצדה לא מלחמה
טנבעח מחזון אנוטי לאומי ,כי אם מתוך מאוויים אישיים,

ואגב

ההכחטות לחטבון חייה טל האומה כולה.

המעטה אטר עטו היה חסר חב'יון ,הוא לא קדם אה העם,
הוא הזיק,

בהפ*חתו

ולסבול עד בוא עת,

רות טל *אוט,

חוסר סבלנותה,

וחוסר

נכונות לחיות

-

;

:

יתר  -על כן

מטעמים אלו אנו רואים במעטה מגיני מצדה ,בגילוי טלילי טל

חוסר אחריות לאומית ,חוסר הגיון ואף מעטה מזיק.

|

302112090?2921a

הקטגוויח הנסה להוכיח את סעיפי האטמה על רקע
התקופה :שַתי דרכים עמדו אז בפני העם :התמרדות חסרת סכוי לנוכח.
הכלוח הרומאי העצום ,אןסבל מהוך ביפו הרהתור הרוחגית של העם ולכודו

עד בוא טעה נוחה יותר ,טאי הבדיוות הללו

:

על יסוד חקיוה עדים מן התקופה (יוסף בן .מההיחו ,היל רומש )

תוכיח הקטבוריה אה סבוייו טל המרד.
אנטי הקנאים היו מרי נפט ונואטים ,הם לא היו מעורים במסורת
יטואל ותרבותו (הוכח זאה בעדויותיו טל יוסף בן מתתיהו וכן בדברי

אחד הפרוטים) בהיותם בירוטלים חללו אה קדטי האומה  299 7191בעריצות,

הם לא דאגו ,איפוא  ,לקיום העם כי אם התפרצו התפרצות נואטח וחסרת

סכבוי למפרע  ndaטַשָלוּ על עצמם את האחריות לסבל העם 10 ,המוד

יעיד על תחילתו :מסאבד סכוי בהרו למוה מלסבול על אדמהם .וההפרצותם
היתה  Daמלוה גלויים טליליים מאד טל פריצות ,סוד ררצה אהים ,בין
הקנאים לבין עצמם ,ובין הקנאים למהונים בעם( .ואף מגיני מצדה שדדו
לושב< בפרים יהודים לטם קיומם) הוה אומר :לא הדאגה לכלל האומח היתה

לפניהם ,כי אם הדאגה לחרותם האיטיה.

e OR

ו

ובהאותם בי"

לעומתם הפרוטים ראו את עצמם אחראים לגורל העם,
המרד הוא חסר סכוי  -נכצעו לסבל ולטעבוד כדי לקים את העם ואת
תורתו ,אלמלא יבנה ,היו הקנאים מביאים את עם יטראליותרבותו לכליון

מוחלט.

ות

/

ה

התפרצותם טל מגינף "מצדה" היתה אולי טבעיה ,אבל בלתי

אחראית ,וסיום מרדם למרות טהוא מעורר תמהון והערצה ,מוכית את
תליטותם ואת חוסר אחויותם .הם התחילו את המרד מתוך ,הפחד מפני
חיי סבל למען קיום האומה  -וכך גם סימוהו ,יתכן ,טלבסוף כבר לא
? nor» ns oro? 19המרד אחרת מאטר סימו ,בי אולי בלאו הכי היו
הרומאים טובחים אוהם ,ואולם  017דרכם מְִיִדָה על הדרך בולה > Em
y

היתה דרך טלילית וחרת פורענויות,

a

 NDSהסנגוריה!
טעות חיא להעריך מעטה טהיה אי פעם לפי הוצאותיו .גם

למרד המכבים לא היה סכוי גדול מזה טל מורדי מצדח ,יט להבין את המעטה

כהתלקחות טל רצון הרות גדול ולהערין אופו על כפף( .ההכחה נאתיבדברי
עדות טל אלעזר בן יאיר ,נסה אף לַהוציא הודאה לכךכ יוסף בן
ועל פרשה הגבורה
מתתיה ,בחקרך אוהו אודות ראטית הטהתפותו במרד הזה

0

|

הגפלאח סגילו הקנאים בכל קרבותיהם עם הרומאים).

אמנם לא חיה קיום ליהדות  - 32º nbaאך גם אלמלא הטאיפה

"הסרה הכוון" לחרות לא היינו מתקימים ,יט זמן סטהכרח הוא להעמיפ
 TÃO DV Dom inkחסר סכוי לבאורה ,ולעתים .רק בכוח הנכונות להקריב.
אתה הכל  -היינו מנצחיט , paסלו חיה העם כולו

מאוחד במודו

היה מצליח ,אנחנו ראינו דוגמאות לכך במרדו טל יהודה המכבי ,טל
בר-כוכבא,

ואף המלחמה האחרונה טלנו בערבים היהה מלחמה כזאת

) narra Asp non nbaתקלרה עד בןך הקופהנר) ,ב לא נכונות "נואטת

לא חיינו מגיעים לעולם ,בטום הקופה היסטורית סלנו לעצמאות מדינית.
%מגם היה גלויים סליליים מאד במרד,

ואולם זוהי

תופעה

.

הכרחית במצבים כאלה ,הקנאים ,פחדו מפני בגידת המתונים ,וכן החכובים 

בינם לבין עצמם היו תופעה סלילית .מזיקה,

ואין אנו מגינים

קל כך ,אבל אין בזה להעיב אה הגלוי הגדול טהיה במלתמתם,
וסיום הפרטה במאדה מעיד על גדולת נפט וגאוה לאומית ואנוסית.
לאנטי מצדה לא היתה ברירה אחרת ..הם לא יכלו לעזור לעם
לאחר טמרדם בבטל ,המוצא היתיד טהיה בו בדי .לטמור על גאות העם
היתה למות ביד עצמם ,ומטמעות מותם לא .היתה אמירת נואט לגבי
גורל העם ,אלא להפך :הכרזה פלא נוצה העם אלא נכגע ,כי הכוח הפיסי
ER
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העצום טל הרומאים יכול לטבוו את חמרד ,אך לא לדכאו כליל %הוא|עוד.

יטוב ויתלקח.

4

המרד היה מוצדק ,למרות טנכשל.,ומעטה פגיני מצדה היה
הכרחי ,בתנאים טהם נמצאו בםט לו באמת היה מוצא אחר  -היתה טענה
הקטגוריה צודקת ,אבל מוצא כזה לא היה ,ובכך גם הקטגוריה מודה,
העדויות:

 +1אחד הפרוסים

,2ימן הקנאים

(יוחנןהבן זכאי)

( שלעזר ,בן:יאיר)

 53יוסף בן מתהיהו
 4לוהם בן רדדוו,

*

מסבת
מסבה

ההנכה.

החנכה תסכם את

פרק

התכניה

הזאת,

למסבה  “avחלקים :סקס הפתיחה ,וחלק טני חופטי
א) טקס הפתיחה:
 .1טירת מצבוך.
 .2הדלקת הנרות.
5
4
.₪
.6

ב) חלק חפטי:

) Saבספח )
הרפה
פרכת הנרות( .מקחלה)
טירת הצבור" :מעוז צור"
7
ה
ל
חנכיה מדברת :ערוך מקה
מדברת וקרינים ,לכל נר,
פרק הסטורי טל בבורה יטראל,

במסורת היהודית חנכה הוא הג טמח ,בו מטחקים מטסחקים
עליזים ,כדאי להכניט מסורת דאה לתנועה .הפרק החפטי יכול לכלול
י טעטועי חברה טונים :חידונים ,פדמונים מהוי העדה ,מערכונים; ,ומטחקי
חברה.
oo
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תצוין ,או תקבל פדס  -דמי הנכה :ממהקים.

= 00

פרק ה' :בין חנכה לפסה - promoחרות של עמים משעבדים.

ששכטבששבשסבבטבפטבטשטם "
אף חדמן בין חנכה לפסח  -עסקו במלחמות
וּעצמאות ,ננסה ,איפוא ,להרתיב את האפק,
חרות
וללמד את תולדות מלחמת האדם לחרות ועצמאות
הכפלל-,אגב-פך? ,הא בכך מעבר לתכנית טלקואת

ה ל א ו מ ית ,

הפסח ,טשתעבור מטאלת החרות 
לבעית הצדק הוח ב ר ת * ,-%וקדס.,איפוא,
חלק מן הזמן סבין חנכה לפסח לטתי תכניות
חטובות :מלחמות החרות טל עמיס מטעבדים,
ומלחמות יחידים לחרותם.

Sd
מלחמות חרות טל עמים משעבדים.

תכנית לחדט

א*) מסבה ליל טבת :ראט  079טבת .ערב ההרף.

 ,1הפתיחה המסוותית( .התחדטות העולם).

,2

"לוח החדט"  -יוזכרו

התאריכים ממאפינים.אתטקָחדט,

בסקירה ובפרקי מקרא לתאריך :י' סבה  -זכוק לטואה הגולה ,וכן יום
ּ
הולדה ביאליק ,י"ט טבת  -יסוד הקק"ל.

E
 5פרקי +נגינה.
 4,בחדט טבה מג'ע החרף לעצומו ,צ"ן ,איפוא את העונה בפבע
מקרא ונגינה
 5מקורות:

ב) פעולה הטבת .במסגרה הק₪ 3

.פיה ,+ח ה

 1הערותלביצוע :הפעולה תועבר בדרך טיחה טתוקדט ותטולב בסקידהי
הסטורית סל המדריך .נהן לפתחו ע"י הקראה ספור  -ופיתוח הטיחה מתוכו על
מהות הקטר לעם (מתוך "טוביה החולב" על הבה טההנצרה והלתה) וכו'

 2ראטיפרקיםלפעולה :עקבנו באריכות אחרי האבקות טל עם אחד -

עמנו  -על קיומו וחרותו,

ואולם זהו רק חלק קטן מן המערכה האנוטית טל

אנטים ועמים על חרותם ,ומן הראו* טנדע את רוחב החזית הזאת.
 מהי אומה? בטל מה ועל מה ידכא עם את מטנהו? ומה הדבר הדותףאופות מטועבדות להאבק על חרותן?
 יאמרו :אומה היא צבור אנטים טתי +יחד ,דובר בטפה אחת,RPA

= UG

בעל עגבינים בלכליים ,מחניים מטותפים ,אבל כל התטובות האלה אינן
פותרות את החידה טל האבקות עם על חרדת :למה ירצה לטשמזד על
ְ
קיומול למה לא זטל*ם עם כבובט דר ולא יטתגל אליו עד טענציניו טל
הכובס יהיו גם לענינו?

-אומה היא מטהו יותר מחברת אנט*ם הנעדרים זה בזה ,או החיים

יחד ,אומה  -זוהי תרבות,
רק

פה"

אורח חיים,

פרי

יצירח סל דורות רבים,

מצר שבהוה,
 -אנחגו

ולא

:

רא"נו

דוגמה

לכך

= מה*?

 -העם

היהודי .סוס

דבר

לא טמת אה רצונו ? 5039 nnמלבך הרבות ,אורח חיים אחד ,ומסורת
טל עבר אחד עם תקוות ,לעתיד מטותף .וכך הוא כל עס אחר ,האדם הואיצחצרות%י
הוא צריך לחיןת בחברה,

חרותו סל אֶדָם ממְבטאת בחרות עמו,

ביכולת האומה לפתח את הרבוהה לפי רוחה.

 -אבל ,מאן ומעולם טאף אדףם לנצל אם זולתו,

לטם מה?  -לטם העוטר ,לטם תחלת הכבוט ,לטם כפיה תרבותית .ואולם
כטם טזכותו טל כל אדם לחיות בבן חווין ,כן בם דכות כליאומה,
כגדולה,

כקטנה,

לחיות חפטית,

זוה''לאידק זכות > כי:אם הכרת,

בלא זה אין ? ADIAקיום.,סיבאומה שרלה יכולחָי להםקימרבל?רטפתפתה,
והיא אינה יבולה להתפת .בלא'טההא בת חורין ,לכן לחם העם היהודי
מל
ממה כה מופלאה על חרותו הרוחנית ,וזוהי הסבה טהניעח עמים רבים
מר
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ימינו להלחם בטעבוד ולהטיג את החרות..

אה
סקירתנו נתחיל מימים מקדם ,במלחמה הקרתגים לעצמאות ונסקור
פה וטשם
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ק
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י
ם מן הבוסטטם צדבדי הלקח טבמאבקי'יאומוה לחרוהן.
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פעולה טאינה מחייבת.

פעולת
אמצע הטכוע ,במסגרת הקג' :,מלחמת חניבעל ברומאים.
ו
 taהער ה לביצוע המק
ולח :הפעולה תתבספ בעקרח בסקירה ספורית
אם טל המדריך -
אך רצוי יותר טל  msהחניכים .במדה טשיהא אפטרי

בדאי לנסות ולפתח טסיחת הערכה,

:

 )2ר
אטי פרקיםלפעולהג  AÑ ANDעצמה האימפריה החדשא"ח894 ,

לטם מה כבטו אה קחת-חדטה? מי היו
הקרתגים? תאר את מלחמתם בוומאים,

מפ
לה ,נדרו טל חניבעל לנקום את נקמת
הרס מולדתו ,ותולדות המפעל הצבא;י
סלו.

lu

בי =

 היט לראוה בחנ*בעל דמותת חיובית? מעשהו נבע מתוך טנאה,הוא היה מחוסר הגיון לאומי ,אבל יט להעריך ולכבד אה המס"רוה הדהעזה
הזאת.
,
:
Er
 5מקודום::

מומס ך:

מסבה סאינה

¿NITO

 79911903NOT
e

“ra

המסבה על "אביב העמים" יכולה להתרכז בנגינת הסימפוניה הטליטית

לבטהובן ,סתהא מוקדמת להסברדה 9999 :טנהחברה עליו היציוה :מלחמות נפוליון

וההתלהבות טגאתה לקראת העולם החדט טבו כל אומה תהא מת-חורין.

במדה טביצוע מסבה כזאת איצו אפטרי ,נתן למלא את מקומה באחת

ממסבות "העטים" המקובלות בתנועה (ערב יון ,ערב צרפת וכו').
*

מלחמה הטחרור דיונית.

הפעולה כלה התבסס על ספורויטל:המדריך או של"

הטעבוד התורכי ומצב הנווןי טל העם היוני .אך טאיפת הטחרור מעוורת אותו.
 מהן סבות ההענות בעגלם? הרעיזן כי כל:טעבוד באטשר הוא כובלאת האנוטוה כולה( ,קוא.אה המוסו מ"למ* צלצלו הפעמונים").
 האם יס הגיון במחטשבה זאת? האם באמה מספיע עול הנעטה בקצה עולםאחד על הנעטה במדינה רחוקה? ובמה הוא

מטפיע - ,העולם חוא אחד ,על כל

העמים להיות עובים זה לזה .האנוטוה לא תדע'טלום וחרות עד טלא הובן

ההרגטה ההדדית הזאת.
 ספר על בירון וקרא מסירי יון טלו ,הזכר את גיסתו למלחמת הטחרורהעבוית בעבר.

 -כל אלה הם תוצאות המחטבה היסודית  2צעירי

הדוך

ההוא,

קורות המלחמה היוגית .יון מקבלת עצמאות אבל Boa meo ode

ומקוצצים מאד .חיא איבנה נטברת וממטיבה להרחיב את גבולותיד,

 3מקורות" :הולדוה טחרור עמים" ¿0 .אמסטר,
<>

*

x

7

,

 (aפעולת אמצע הטבוע ,במסגרה הקב' :מלחמת הסחרור טל ארה"ב.
 OURO DINDAeהפעולה על מלחמת הטחרור האמריקאיה הנה המטך
לפעולה הקודמה ,היא תסיק את המסקנות טל מחטבת מתנדבי מלחמת הטחוור חיונית,

/.

t

היות והמחד האמריקא" היח מרד על רקע אידאי. ,ועל כן היו לו תוצאות הברתיות
חטשובות :הפעולח תכלול סקירח על מנ"עי :המהדי רמהלכו. ,וטיחת העבכה,

 )2ראשי פרקיםלפעולח:מי היר מתיטב" אמריקהָ? מה היו סבות מלחמתם
 DYהאנבלים? הסכסוך לא בבלל שנינ"ם קמש"ים ,ב אם בבלל עקהון" :בלי
נצ"גות אין מסים" ,הזדהות כל ער? ההוף -עם בוסטון הנענטת" ,האמריקאים סובלים
מפלות במטסך

 55ספים ואינם בואטים .,,אלטהוהר של ואטיבבטון .האנגלים

אינם יכולים להחזיק מעמד במצודות הקטנות :ומסתברפם בבדולנֶת .לאמריקאים
ערזרים המהחבים הבדולים ,ובסיסי האספקה .הקרוביט .הנצהון האמריקאי הראשון
בקרב פנים של פנים ביורקטאון ,הצלחה הדיפלומטית האמריקאית באירופה,
דמות 3של .פנימיך פהנקל?לך צרפת מצטהפת.למלחטה נגד אנבל*ה ,נטקפת )> nado
חתאחדות כל מדיבות אירופח כנגד  AAטידיה הפוסות בארה"פ ,אנבליה
משלימה עם חַרותן טל המוטבות האמר"קאיות . לבט" הרות ראטונים,
/
והקונסטיטהציה האמריקא7ה
 מה היתה מטמעות -המרדיהזה בהסטורריה האנוטשית?'י> זוהי לא רקראטיתהטל אחת המעצמות הענקיות בעולם,

זחו

גם ביסוס טל מפנה רעיונל".

 -מוסרי

עמוק ,טלא כמרד היוני אד הבוהה,יהיו לך:תרהצאות עלימבנה ההברה .חוא נבע
מתוך רעירן החפט בכלל ,הלא מהרך הטוק  50912טל צבדר מסדים ,אנךן נראה אצל
הבורים כי טאיפתם לחרות לא מנעה מהם לטעבד אחרלם .ואילו לוחמי החרות
האמריקא*ם:לחמו בטם חעקרון טל חרדת 5ל אדם וכל עם .ימתוך הרעיון הזה
נוצרה הקונססיסוציה האמריקאית .,ובטמו נתההוללה אחר כך מלחמת האזדחים בין
212009910 9112300720710

;
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:

 מה היתה הסבה טדוקא האמריקאים הגיעו לכך?  -זה הלה מרד טל בניחורין ,היטוב היה מורכב מאנטים טנמלטה מפני הדל"פות חברתיות,

ועל כן

חרות

העם היתה להם עקר,
 .) 5מקורות" ::האזרח יסוס פיין"

"תולדות טחרור עמים" לט.

ו  - %הוארד פאסט,

"

אמסטר,
*

 (isמסבת ל*ל שבה].לרב לה"2 IAM, DN MIDA ANS 
 Son naoonאדפי של אזכרה ,כפרק התנ"ך ?וקרטו
IT MINI

הסואה

היורק ראו..ק סצים מספרו 

פרקי "איכה",ייודלקו

("סירת העסם היהודי

הנטבח"לי,

קצנלסון ,וכן פרקים מתוך ” quisויטאל" בְלו) מדריך יסקור בקצרה אה פרטת

הטואה ,לאחר עמידת יזכור תסוים התכגית בקריאה "ביהי עולה באס"
טלונסקי) החברים יתפזוו בטֶקס לאחר מסבה ההזכרה,.
+

פעולה שטשאינה מחיבת,
פעולת טבה .במסגות החוב:

מלחמת הטחדור האיסלקית:.

הזאת ,כן נתן לקרא ספור הקטור לנוטא (מתוך "הלב")
 ,2ראטי פרקיםלפעולה :איטליה ומצבה באותה הקועה .תרבות.עתיקהה

ועם לא עם ,הפיצול המדיני מתוך איטליה .תפקידה טל פרמונט העצמאית בהסגת
החירות טל איטליה(,דמות וסמל  לאיטליה המטרעבדה ,מרכזה בהוכה אה הכוחות
ההוגים והחוטבים ,בסיס לפעולות ,מנהיגה המלחמה ,פועלת הפעולה המדינית,
מספקה נטק ומצביאים ),אהבת המולדה חסרה המעצורים טל גרורבלי:לעושת אהבת
החרות והרוח היוצרת טל מציני ,וערמומיותו טל קהרד ,יעמידה ערי איטליה
במרד טנת  8481מול צבאות עדיפים מחם בכל ,מה חולל ינפוליאון לרפובליקה

הרומאית ,דברי גריבלי אל חיליו.עם נפִילת העיר ,מעלה פרמונט %האיטלקים
אינם מתיאטים ,והמרד מתחדט ,התמרדויות בנסיכָופות מרכז איטליה ,מסע
האלף במלכות נאפולי התלהבות הטחרוך וההטגים הגדולים ,ונציה ,6681
3
:
רומא .1781
doמקורות" :הלב" ביאמניציס" ,טחרור איטליה" מ .בילינסון.
*

 Cbפעולה %מצץ הס%וע ,במסגרה החוב -:מלחמת הסחרור של""%, 
 1הערות לביצוע הפעולה :הפעולה תוקדט בעקר לספור תולדות המאבק
הבורי ,נתן אהר כך לעורר טיחה הערכה ,כהטלמה לטיחה על שחרור אמרקה:
ההיה המרד הזה תוצאה טל טאיפת חרות כלל אבוטית? או טהיתח מצומצמת?
ואם כן  -היט לראוה בה תופעה חיובית?
.2ראטי פרקים לפעולה :מקור ומוצא הבורים ,התיטבות המהגרים
ההולנדים באיזור החוף טל אפריקח הדרומית ,אופי התישבותם ("עד שלא
אואה אה העטן העולה מארובה טכני") יחסם לכוטים תושבי חמקום ,דתיותם
הנאי חייהם בדרום אפריקה מפתחים בם אה תטוקה החפט ,האנגלים לוכדים את

הכף ,כדי ליצור בו תחנת מסחר ,ההתנגטות בין טני העמים ,נדידת הבורים

הגדולה מעבך לנחר ואל ויסוד טתי אמוטבות החדטות טלהם .המטך הההנגטויות,
:

הנטיא קווגר,

 | aמלחמה הבורים .2091-9981

טיטת הבורים במלחמתם :התקפות בזק על ידי

שלוגות רובבים ,מלחמה גרילה ,הסתלקות  joהטטח מיד לאחר הפעולה,
היחס המספרי בין הצבאות הלוחמים ,הצלחות הבווים ,מיפנינג .סיטות האנגלים

במלמר זאת :מחנות רכוז המוניים ,כליאת כל הגברים טהטיגה ידם ,הבורים

./.

E GA

מנוצח"ש/יאך בפל זאת.:המכנהצח?ם מקבליפ פצויים מיד מנצחיהם ,הדִיפלוְמָטִיה
הבורית פיטיגה הטבים רבים ,הם מקבלים,.אוטבומיה ,ונוצר הדומניון טל
דרום אפריקה,
:
 osמקודצה" :תולדותישחרור  Aאמסטר.

:

A

)* מסבת ליל סבת :ערב חפטי
כמה נדסאים בתנים להעברה ב"פרם חפטי" זה:
א) חידון -טיבלי סאלות הקטורות לנוטא..
 (aמערבי העמים,

 (aנוס :חפטי :קריאה ספור וכו'.
*

פעולה סאינה מחייבה,
פעולת השבת ,במסגרה החוב :מלחמה החרות האיריה.

הפעולה :פעולה זאה ,והפעולה טהבוא לאחריה על

מלחמת החרות ההודית תחוח סכום לפני טנעבור לסקירח קצרה על מאבקים

טל עמים טונים בימנו ,הכוונה לברור אמצעי הלחימה ,טעמים הטתמטו בהפ
ובקרתם תועמד,

איפוא דרך הלתימה האירית לעומה זו טל הודו.

הפעולה

תקיף ,איפוא ,סקירה וטיחת הערכה,
 2ראטיפרקים לפעולה :פרטת היחסים הסבוכים בין העם האירי לבין
:
אנגליה זכר יתס .1סל קרומבל מרעיל אה יחסי אנגללה-אירלנד ללא אפטרות טל
סליחהה .הדלות טל המוני האסים האירים כטכל הקרקעות מרכזות בידי
אצילים אנגלים ,הרעב והנדידה הגדולה (יותר אירים בארה"ב מאטר RR
נסיונות האירים להסיג טחרור באמצעים דמוקרטיים (אוקונל ופנל) נסיונות
המרד  280המאה ה91-

נכטלים ,טעה הכוטר במלחמה העולם .מרד  .6191תגובת

האנגלים ,טיטות האירים במרד :ורצח האנגלים בכל מקום ובכל מצב טבו תטיבם
ידס,

פיצוץ הבתים והמצודות,

מלחמת גרילה,

המנעות מקרב מכריע .הצלחת

האירים ,פניס האוץ בידיהם ,האנגלים נדחקים לחוף הים .טיטות האנגלים
במלחמח :מִחָנוה רכוז ,עבודת כפיה בביצורים ,תפיטת ראטי המטפחות האיריים

כבני ערובה להתנהגות טובה סל מטפחותיהם .ענטים כבדים והתעללות .”poa

אנד מן" ומעטייהזועה ,מלחמת עצבים ותעמולת הטמצה .האירים אינם נטשברים
הם זוכים בעצמאות ,בעיות אולסטר .,הברירה טעמדה לפני קולינס והכרעהו.

סופו טל קולינס ,הנטק סל הטרור מופנה בלפי פנים.
= אנחנו בחנו בפעולות הקודמות מלחמות חווּתתסונוא.וניסנו לראות
e

- 5

מה היו מניעות' ,ראינו טלא תמיד היו אלה מניעים טהורים ,בצד טאיפת

החרות הלאומית ,חיתה גם נכונות מצדם לטעבד אחרים .ראינר כי רק מלממה

טמסיקה את כל המסקנות מרעיון החרות היא מלחמה גודקת .עהה עלינו לבחון

גם ,האם תמיד הלכו עמים בדרכים צודקות ומוסריות להטגת החרות הלאומפת.
 האם מקדטת המטרה הגדולה הזאת כל אמצעי? האם צדקו חאירים בדרכי מלהמתם? -נכון כי קטה להאטימם ,מטסום טהטעבוד והטנאה היהה מרובה ,וגם

האנבלים לא נמנעו מאמצעים אכזריים .ברור טהצד העודק היו תאירים ,אבל

בכל זאת :האם מותר כל מעטה ,ולו גם האכזרי והבלתי אנוטי ביותר לטם כך?

האין אפטרות אחרת?

|

pi

E

ולא

-הטמוט באשצעים טאינם מוסריים לא רק טחוג פוגם בצדקה המלחמה,

רק טהוא חטא כלפי האדמטובלפפוהחנוטות,מםנפת טהואטמהכלקט+גם במטתמטים
בם ,ואנו ראינד כלצח ההפנה נטק הטרור כלפי פנים .אוּן לראות בדרך הלחימה
האיורית דרך צודקת (נסה להטוות לדרך מלחמתם של "הפורטים" בהאבקות יטראל

על המדינה),

as

5מקורות" :מלחמת האירים לחרותם"

,

(סופרצמאן) מרי בת האירים,

"הולדות טחרור עמים לחרותם" אמסטר.
*

 (ansפעולת

à

אמצע

הטבוע.

במסגרת

החרגב*

מלחמה

החרוה

ההודית.

 1הערות לביצוע הפעולה :הפעולה הזאת תהוה , VIDROהמטך לפעולה

הקודמת ,כקדמהה היא תכיל סקירה על הולדות המאבק ההודי ונתוח דרכי הלח?מה

סלהם,

o

E

ו%ההבדלות
 58ראטיפרקיםלפעולה :המצב הפנימי בהודו :החלוקה לכתות 
הנפרזת ,ההלוקה לנסכויות טונות ,אה חוסר האחדות מנצלים הסליטים למיניהם.
להודו

נמטכים כובטים מראשיה ההיסטוריה,

ובאוצוות.

זוהי

ארץ עשירח מאד במחצבים

י

י

הדלות האיומה טל יוטבי הודו ,הסליטים מעונינים לטבל על הטנאה
הכתתית ועל העוני והבערות כדיטיוכלו למטל בארץ,

ל"ניטיבס" ההודים ,
|

|

*חס הכובטים האנבלי*ם

|

0

הודו מנסה להתנער ,ראטי תנועת הטחרור ההודיתה מבינים כי

התחדטות תרבוהיה וטנוי המצב הפנימי בהודו קודם לכל .מקדטים מלחמה

על חבתהיום
ְ

E

ו

|

dr

גנההי .איטיותו ותוחת אי האלמות סלו ,אין להטתמט בכוח טהוא אמצעי

בלתי מוסרי לטם הסגת מטרה מוסרית ,המטרה תוטת עיי כר .הברזת אי טתוף

הפעולה  Danniעל מוצריל חוץ .ההפבנות הטקטות .התנהגות אנגלים ,הודו
ה

עומדת בנסיון של א'-אלמות ,למרות טיטנם זרמים הסוברים טיט לסול נטץק.
ההודים הולכים ומתאחדים ,נוצרה אינטיליגנציה ,נוצרים כלים טלסון עצמאי,
לבסוף מבטילה העשמאות ההודית ,אנגליה מכירה טהיא צריכה להעניק להודו

חפט,

|

ו

0

 האם  pasדרכו טל גנדהיל? האם היתה עטויה להצליח בכל מקום? -צודק העקרון טאין המטרח הטובה מקדטת בל אמצעי טל לחימה ,אבל

לא תמיד יכולה להצליח  02 17אי-אלמות ,על עול הנעטה בכוח יט להטיב בכוהח.

במקוה טל הודו ,טהיא מדינה הזקה מאד בכוח ,היה הדבר אפטרי ,לא כן בעמים
אחרים .אבל צודק גנדהי טיט לטמור על סחרת המלחמה הזאת ,כדי טאמצעי
המלחמה לא יסלפו את טאיפותיה .עלינו לטמור על פרצופנו האנוטי במלחמה
כזאת.

(נסה להטוות לעמדת ההגנה בימי המאבק טלנו).

 5מקווות" :חיי" טל ניהרו" ,אמא הודו"" ,מהסמה גנדהי" לו .רולן.
ee

מסבח טאינה מח"'בת (התאריך .נחדג :בם בצבור הרחב ,ואינו מחיב
חזרה בתנועה)

 nadoליל שבת " :ערב יסוד הקק"ל,

 paoהתנ"ך ילקח מענין באולת הקףקע (פרטת היובל ,זכות כל DIN
ביטראל לקרקע) ,המסבה תוקדט לפרקי קדיאה על יסודד הקק"ל ,ועל הסגיה

ה

(רצוי סטתעטה מפה טל קרקעות העם).

A

»

 (atoפעולת הטבת ,במסגרת החוג :טעבוד לאומי בימינו,
edהערותלביצוץ :פרק זה הוא אך הטלמה ,לבכניה ,ואולם יס להדגיט
בי

הטאלה טל חרות לאוטמית מקבלת בימינו מטמעות אחרת .מכל מקום הטאלה טל

חרות וטעבודהיא בעיה סבוכה ביותר היום ,הפעולה תבנחפל טיחה טל טאלות

ותטובות ,וסקירה טל המדריך ,לא כדאי להכנס לעומק הענין .נסתפק בציון
העובדות,
E
2,פאטי פרקי ם לפעולה :עכבנו אחרי מלחמתם טל כמה עמים לחרותם
ר
המדינית , Da. DNA cdaבימינו קימים עמים מטעבדים? אילו הם?
 הבוטים בעקר בדרום אפהֶיץה ובאמריקה ,מהו מעמדם החוקי טל הכוטים|

באמריקה? למה אין טווי הזכויות מוגטם למעטה?  -הבוז לכְוטי עמוק ולא על

נקלה אפטר היה לעקוו אותו , DVDטלא על נקלה מתהגברת רוסיה הסובייסית

על האנטיטמיוה הרווחת בקרב ההמונים הרוסים,
 -ומהו מעמדם טל הכוְטים בדרום אפריקה מה היתה ההיסטוריה של יחסי

/.

ל ו

הכוטים והלבנים טםץ , maפּרְצופו טל המטטר  21410אפריקה ,היום?
 -הסגנם עוךד עמים מטועבדים ב

 עמי אסיה :הודו-סין ואינדונזיה.ספר על העמִים האלה ,רמתם התרבותית ,המטק הכלכלי והתרבותי,
פרצוף הטלטון הקולוניאלי טם ,הדגט אה הסתירה:עמים דמוקרטיים ,ואף לפעמים
בעלי | ממְטלה .פועלית ,מגלִים מדניות  ERESומנצלת ,באמפויות 97902
מהו

תאר את ו ההאבקות ,טל העמים .האלה על חרותם בחקופּה האחרונה,

.

לחיי הכוטים :ליד הארך רייס ,לעמי אסיה:
*
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התכנית בחדט טבט תוקדט בעקרה למלחמות יחידים
על .חרותם.
és
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ַסגרָת הערה:סכום.

כמה מן החניכים

)1הערות :רצוי טהסכום "ערך בדרך של "סימפוצירן",
יתכוננו לסכם את הפעולות ,את הדברים האלה יסכם לבסוף המדריך.

ז אנחנו לומדים ממלחמות  שחרור  -לאומיות?
אין להסביר את מלחמה הפרט ועמידתו בטובה הנאה א"טית .רוה האדם .ינה
מטלימה לעולם עם הטעבוד ,היא חותרת תמיד לטחרור ונכונה להקריב על nata
החירות את היקר ביותר.
אבל חאם תמיד מלחמת חרות היא טהורה? אימה" מלחמה חרוה מצדיקה את
עצמה ,ומגיעה להגטמת טאיפותיה?  -ראינו כי היו מלחמות שלא נבעו מתוך
טאיפה כללית ומוסרית ) entar do vovoמלחמוהת אלה ,סופן שהובילו את העם

הזח למטטר טל טעבוד חדט ,רק עמים טלחמו על החרות באמה ,על החרות לכל

אדם היטיגו את מטרתם בטילואה,
והאם כל אמצעי כטר במלחמות חרות?  -ראינו ,טכטם טרק מלחמה חדות
הנגובעת מהוך הכרה מוסרית כללית חיא צודקת ,כן גם מלחמה שמטתמטת

אמצעים נכונים מטיגה את מטרתה ,יט לטמור על צלט האדם גם במלחמה בזאת..

שמוט באמצעים בלתי אנוטיים ,גלוי טל אכזריות ורצח לטמו בסלפה אה תכן
המלחמה,

וסופה טחהיא מתנקמת בעוטה,

6

)

98 -

 VR nado Pont janחדט  8099מחליב.
נתן לערוך את המסבח  -כסבום החדט הזה ,במעין "עתון הי" מטולב
ANDO Ep

RD

VE

é

 nadoליל שבה ,ראטס חצט טבטג ק ר ב?

> "9>71299 pביןך מסבת  *4חי סבט,

Rea

pes

ה א ל ָ.

לב  5מסכת .ט"ו בשבט .בט"ו

בשבט

יערך טקס הנטיעח ,וערב חנטיעה ,ואילו בראס החוטש יצוין אפיו טל הדט

בלוח חטנה טל הטבע ,תקופת ראטית התנערות האילן ללבלוב ופריחה תדטה.
כמקבל בראטי החדטים יקרא קטע הפתיחה ,יסכם החדט טעבר ,ותצוין
התכג*ת לחדט הבא ,המסבה עצמה תבנח על קטעי מקרא ונגינה.
מקווות:

מלחמות 

יח%דים

לחרותם.

= == שש כם כ כב עמשם = == שב שש ככ כן כככם כל ג כ 2

מגמת הפרק הזה היא :העלאת הבעיות העומדות בפני האדם
כיחיד בהוך החברה;וגם כטנטתמט 

בדוגמות קצוניות  -הרי

כוונתנו לחדרכה היום יומית טל האדם,
הסאלה הנדונה היא בעקר :מרות החהברה על היחיד,
) Yo anda. vonהיחיד .מתי חיב אדם לבטל את רצונו מפני
 082970 4313ומתי חיב הוא לההיצב כנגדה?ל ננסה להעלות
את הברור:הצהיאגב תאור אישיותם ומלחמתם של יחידים
סעמדו לפני הטאלה הדאת ,כיצד פתרוה? האם בדרך צודקת
הלכו?
מהפבגי,

E
לתכנית טני חלקים .חלק אחד -האבקות על רעיון
ברבד לדלת ההברה ,חלק טנ לסוקו בגבורת האבקות

טל יחידים במציאות יום יומית וטגרהיה ,סכום התכנית
חזאת *הוה מטשפט ספרותי

.על "מצבה"

לד,טמעונוביץ ,שיש

לההחיל ולהתכפוגנן אליו מראטית Ns. pra

ג) פעולת הטבת ,במסגרת הקבוצה :פ ת * הח ה .,.
 )1הערוה לביצוע :פעולה הפתיחה תעלה את הבעיה טאנו ננסה לדון בה,
הפעולה תבנה על קריאה ספורו טל פריטמן "סורר ומורה",

וסיחה עליו.

)2דאטיפרקים לפעולה :מחי הבעיה טהספור הזה מעלה אותה?  -טשאלת

חוותהו טל היחיד בתוך החבוה ,אנחנו רואים כי שאלת החרות ,noso pa nas
חרוּתו טל גוף  SARAכי מיד תההעצרר טאלה החרות הא"טית של כל אדם בתוך

a

כ ח
 manaהזאת) מהי

 nmהחרות' RITO לה אדם בהברה?ayan paz “asa - 

anton".

ומורה" בהתמרדתו?  %88 panaאונו . “pusבדון כלל? מהי מדה' החרות' סאדם :
זכאי לה ובאיזו מדח או חיב ) nanny ovaהחברה אף אם למורת רותו?
האבקות כזאה היתה' המיד oaהיחיה לחברה 8110 ,tosaלעקוב as,
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 1פעולת אמצע חטבוע ,במסגרת חב ירמלחר.הברא
ספור על ו י וסיחח הערכה ל ממנו ,eineהספור

פ"ירמיהו" לפ,

ורפל הסיום  -פרקי ההתערצות סל ירמיהו כנגד צ דקיהו%) .
.

,

הצדק והמוסר ,בנגוד לחברה כולה .הוא מוכן להקריב אה כל חייו ,ואף למות
על רעיונו.
Sar
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אה התקופה בה לחם ירמיהו,
ואת הטפתו לכניעה לפנ" מלך אטור ,למַח הוא יחרטיאת הפניעה? האם צדק?

 091על מאסרו ועל סופו.
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 -האם צדק ירמיהר בתוכתתו? האם לא צדקו אנטייהטלסון  23 0781PYR

מסכןל הלא צדקו ברצוחם להלחם פל מחרות המדינית טל העם?

,

 ההיסטוריה הוכיחה )> צדק ירמיהו ,אסה עשח ה לא למען עצמו עסה,כי אם מדא
גתו לעם ,מטום כך . DAזכותו היתה להלֶחם ,בדעת .הרוב ולא להטמץ לה

מקורות :

"ירמיהו" ל )8וררפל. .

EN

a

O Dri ny
רצוי טמדי פעם בפעם ולרך ערב שבת חפטיטיבנה על הופעופ יחיד או

קבוצות  .בנגינה ,בקריאה ¿1914 ,במדה טאין הךְבר גתן יערך הערב על נוסא
הפטי כגון :הערב האגדה ,קרלאת ספור וכו"וo 
ה

ו) פעולת -הטבת .במסברה חץב" :

ס ר קר טס

 1הערותלביצוע :דוגמת סוקרטס היא סמל לדרך  791190911 03?1של

הנביאים,
על  qaתוצג כהטלמה לטיחה הקודמת .כקדמתה תבנה הפעולה על תאורו

טסל המדריך ,קריאה קטעים מן "ההתנצלות" וטיחהקהערכה טל הקבוצה.

.+
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יראשיו.פרקים .לפעולה: :חי סןקרטסי;האיטיותו; מהו טהעלה את חמה
אנטי אתונא עליו?  - pearl DNITלפל פיט את כורצתו",.טספר על' המשפט,
ההאטמות טהאטימו אותו ,תאר אה התנצלותרטל;:סוקרטס ,וקרא ממנה קטעים.
ולחנצל.
ספר על סוקרטס ,בביה הכלא ומאונו לברוף
 האם צוהל .היה פוקרטס בסרובן להגצל מן המות טהטילו  eחוקיהעיר? הלא חיתה זו זכותו וגם חובתו להלחם באי צדק סגעסה לו ,וע"י כך
Lea
uv
,
 DAלחברה?
סוקרטט ,כנביא ים העברים ,? onבמוטגים המוטעים טבקרב ,החברה.,
 3014אמאימה  aniטל החברה - .אבל ) NOלא y. nn” sהיל ה.,

ולא

אה החברה .הזאת

מטום  nieבל אף וב דינה ,ג  smטקל את טובת הכלל כנגד טובהו הפרטית,
ובחר בטובת הכלל ,וככך ברק סוקרטס .הנדן הדובמה סל האזרח הנאמן .הוא
צדק מטום טהחברה טבה הי היתה חיובִית בדרה כלל ,למרות הפגמים סבם לחם,

Pe

וטבגללם הוצא גל להורג,

 ואולם ואם תמיד המצב הוא כזה? ראינו את דוגמת הנביאים ,ננסהלראות את הבעיה כפי טעמדה לפני עוד כמח לוחמים על חרות איטיותם.
 5מקורות :אפלסון "הההנאלות" ,ו"קפלסון".
|

פעהלה טאינח מתיבתן
פעדלת אמצע הטבוע ,במסגרת הקב 'ן האחים גרקכוס.
הפעולה תבסס בעקד על מפררה טל המהר:יך,

.2ראטי פרקים לפעולה :תאד את מצבם טל בני המעמד חטני ברומא,

התמרדותם',מלחמה8יטסל האחים ברקכופ  oהאמקותם בדעת הרוב
סל:האצ*ל"ם,

בסיף%ונות ההבטמה סלהט וסופ

*

)₪מסבתלילסבת :ס"ן  = papoערב הנטלץה,
על הנטיעה כסמל ליטוב הארץ יוסב חנוטא המסבח.רצוי טבמרכז התכנית

יעמוד ספור אגדח (מטפורי ד,

כהן ,כופו') כהטלמה התכנית :פרק נבינבה

וקריאת טירי נטיעה ,פרק התנ"ך  -לקוסים6ימטמות ודבדיט'

"כי האדם עץ הסדה לבוא ,מפניך.)"...

) 39תבדאך",

A

אחת מטתי הפעולוה הבאות  %32ena? no

וצוי אבל לא לקיש טהי פעולות חפטיוה דו אחר זו  -כדי לטמור על
רציפות התכנית  -ע"כ יסדר המדריך כך את הפעולות.
פעולת הטבת ,במסגרת הקב'ו

י'ן הוס.

 1הערותלביצוע :הפעולה תהוה עהה המסך לטיחהה טהתחילה בפרק על
סוקרטס .גראה עוד אדם בהתנגטותו עם המסרת ,ללא פטרה וללא הסלמה .הטיחה
תבנה על ספורו טל המדריך ,וטיתה בעקבותיו.

2ראטי פרקים לפעולה :י'ן הוס הרפורמטור הצ'כי הגדול ,דעותיו

ותורתו ,בקרתו את הכנסיה הקהולית ,הוס לפני הכנסיה הקתולית בקונסטנץ.

עמידתו
 DOמטפטו ופסק דיגנו ,הוס מסרב לחזור בו ועולה על המוקד.
ב
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 , Prמה לחם הוס? הוא לחם על

רע
יון צודק ,וטופטיו פחדו מפני דעותיו ,פן יערערו את טלסונם ,טובה
האנוטוה
היתה לפני הוס ,וזכותו היתה להלחם בהברה טהיתה קימת אז ולערערח.
5
.
מ
ק
ו
ר
ו
ת" :הסטוריה כלליה".
o

(> פעולת אמצע הטבוע ,במסגרתה חקב' :י'ן ד'ארק.
 elהערות לביצוע :הפעולה תבנה על ספורו טל המדריך או קריאה קטע

מהוך הספר י!'ן ד'ארק מאת:

או קרא על תולדותיה טל י'ן ,ספר על
מצבה טל צרפה באותו ז
מן ,אמונתה טל י'ן כי הוכל להציל את צרפת ,בכוח
מה יכלה עלמה צעירה
ח זאה להטיג מה טלא היטיגו מצביאים מנוסים?  -בכוח
אמונתה העמוקה
 - ,למה התנכלו לה ראטי הכנסיה?  -הם פחדו מפני העזהה
ואמהיותה ,הד
ב
ר
ה
י
ה
ע
לול לערער אה מעמדם ,כך נלחמו כנגד כל המהקגים
הדתיים ,טבאו בטם ה
אמונה האמיתית ,ספר על סופה טל י'ן ועל עמידתה לפני
טופטיה.
י
'
ן
א
יסה חלסה ,היא גם פ
וחדת מפני המות ,אבל לאמתח לא התכחס :זהו
הכוה העצום טאמונה ובסחון בצדק מעניק לכל אדם.

 5מקורות" :חעלמה מאורליאן" " ,י'ן הקדוטה" ב ,סאו.
*

 7990( )?7931 nado(urה ו  5ן. 

במסגרה הפעולות על א
יטים לוחמים על אמתם תכנס גם המסבה הזאת ,העלאת

דמוהו סל המו
סקאי הגדול ,כלוחם על אמתו ,כנאמן רעיון החרות ,בגם באמנות,

Ri
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6
כבכל טטח חיים אחר נכרה ההאבקות האנוטית ANTA
תבנה לסל האור גורל חייו ודמותו סל בטהובן ,קריאת במה
המסבה
מאמוותיו ,ונגינת אחת מיצירותיו (רצוי:החלק הרביעי לסמפוניה ה)9-

EN

החומר ילקח מ"בטהובן" לר .רולן.

 «Leroפעולה הסבה .במסברתה חקב' :ב ל י ל ל

הפעם  -גבור ווח בתחום אחר,

החום המלחמה על

דעית .נוטא הברור :3מהי חטיבות מאבקו טל גלילי על אמתו? הפעולה
חאמת המ
תעמוד על ספור או -קריאה פרקי ,תאור ,ונסיון טל שיחת הערכה לאהר כך.

)2ראטי פרעים לפעולה :נסיונותיו טל גלילי והחוקים אטר גילה.

תגליתו כי כדור הארץ סובב מסביב לטמטש ,מדוע בא בסכסוך עם הכנסיה
הקתולית? " -כוננת הארץ ותעמוד" ה"דו טיח" טלו עם הכנסיה ,ענוייו ,גלילי
 varaלרגע ומקבל אה תביעת הכנסיה להתכחט לאמהו ,אבל מיד הוא מהחרט:ואף
 via qu 5 byהברל ענרילו ה מנתר .ערכו"סל בלילי במדע המודרני,

 מה היתה חסיבות השאבק הזח עם הכנסיה? זה היה תמאבק על חפטהמחטבה והמחקה ,לטחרר את האדם מכבלי אמונות ההבל ,ולתת לו את האפטרות
להבין ולדעת את העולם בו הוא חי ,על מנת טיוכל לחיות חיים יותר טובים,
ויותר צדדקים (הזכר:+מאבקוי וענטו של פרומתאוס  -בכוח הדעת לקדם את
האנוטות ,אבל מטעבדיה אינם רוצים בכך) גלילי הוא על כן אחד מגדולי

הלוחמים על חרות האדם,

2

|

)3מקורות" :ואף על פי כן נוע תנוע" טוברט; 

/

A

"גלילי הכבול"

ל

פעולה טאינהימחיבת,
ברוך ספינוזה  -סכום,
הפעולה הזאת תהוה סכום ,דמותו של ב .טפ"נוזה
ה
ומאבקו על אמיתצל ,מעמידה את הבעיה על טני קצוותהיה :האם תמיד צודק היחיד

כנגד החברה? האם אין החבכח לנדקת לפעמלפיילותר  01ה"מיד הלוחם
במלחמהו

“na

a
) 2ראטי פרקיםלפעולה :ברוך טפינוצדה ודעותיו ג"אפיקורסיות"

החום על טפינוזה וסרובו לחזור בו ,גורל חייו כמנודה,

 -מדוע החרימה היהדות את טפינוזה ותלמודו?מה היה מצב היהדות

ליהדות מן הדעות האלה? כל קיומנו הלאומי הוטתת
אז? האם באמת היחה סכנה

א
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אז על אחדות קנאית טל הטקפה ,מטום כן היתה סכנה בדעותיו .אבל האם היה
הכוח בנדוי וחרם?  -יתכן טלא ,הקנאות העביוה את האדוקים על דעהם ,אבל
אין לדון אותם לכף חובה ,זה היח מבו* ללא מנצא ,ומנקודת הטקפתם הם -

צדקו.

יכולים אנחנו לסכם עתה את הפרק הזה בהכניהנו; ראינו איטים רבים

במלחמתם על חרותם ,מחי צדקו?  -באטר מלחמתם היהה על טובתה טל האנוטות
כולה) דרכים רבות למלחמה הצאת :אנטי מוסר ,אנט' מחטבה(ן אנטי מדע
ואמנות ,ומתהקנים חברתיים ,כולם להפו בדרכים טונות להטגת מטרה אחת! הרות

האדם ,ותמיד צדקו כאטר טרתו באמת את ענינה טל האנוטות.
 5מקורות" :אודיאל אקוסטא" טברסקי ,הסטרריה עבר"ת,
*

חדש

תכנית

אדר

החדט אדר תמטך התכנית מן החדט הקדם ,אבל
הכנס לפרק חדש :האבקות כנגר סגרת יום יום
סל בני אדם על אמתם ,סדרה זאת קרובה לותר
”das

החיים הלום יומיים טלנד.

רבה נודעת על כן לח,
ישראל,

מהולדות

150221

עקר החומר  -איטים

ובסכומה יבוא באפן

טבעי

המשפט על ה"מצבה" “990713925
))₪המסבה לטל סבה )|

בראט חדטס פדר:

צרם

יה חא חיד

התש

סני מאורעות הסטוריים השגפלם חלו באדר ,טסצינים לגו אפין סל החדש:
י"א באדר  -הגנת הל-חי ,ויום עלית חניתה -סמל האחזות "חומה ומגדל"
 סניהם מצינים את אפיה החדט בחיי התנועה :חדש ההאחזות באדמה, >N913החג :האדמה בחיי העם ,אדם ואדמה( .מקורות :ספר המועדים.,

חלק :טבס אדר ),ועוד.
*

 1הערותלביצוע :הפעולח תבנה על פתיח"  -הסברה קצרח טל המדריך

ולאחריה קריאת ספורו טל פרץ "אם לא למעלה מזה".
 1עד עהה עסקנו באיטים טבאו בהתנגטשות 970
ולמות  oyהחברה ,אבל בחיי יום יום אין הדברים מצויים ,ואולי גבורה
גבדולה יותר יט דוקא במלחמה טל חיים טלמים ,יום יום כנבד מוספמות של

Adr

ו

חברה ,ועמל יום יום לעזור לאדם ,לעודדו ,לעטותו בן תורין ,ננסה ללמוד
עתה קורות חייהם טל אנטים כאלה,

(קרא'אף ספורו סל פרץ) > ספור דה נכתב

על איטיות ידועח ,על הרב5י החסידי מטה מסאסום

(קרא עוד  Nhaמעסיות

י
חס'דים עליו מתוךָ הקבץ"'"אור הבנוז")
 )'3מקורום :כתבי פרץ" .אור הגנךץך",
*

:

ג) אמצע הסבדע :מפקד-י"א אדר (במְסגרָּת הַמחנה).

רצוי

פעולה חפסית,

במדה טסנתן עוד לערוך פעולח באמצע הטבוע " -בְעַלהתחְילים",
(קריאח פרק מספרו טל אט).
ko

סגנון  n20n.,הפורים  Papaבתנועה : quaמסכוה .הופעָות  Aטונות,
רצוי טהדבו ? AVבדרר של תחרות בין הקבוצום.
*

4
 ין) :פעדלה הטבת , apr magnaאנטי -העליה חטניה,1העדות לבויצדע :הפעזלה תבנה:על ספורו-טל המדריך ,א על קריאת
0
ספורים מתזך "ספר העליה חטסניה" "ספר החלוץ" וכו')
מי

 (a -ראטי .פרקים לפעדלה :ספר על התקופה של העליה הטניה ,המצב באוץ,

היו העוליםל הקטיים שנְתקלןָ בהם בארץ,

ההאבקות היום

יומית על עבודה,

<
בד
,
ל .
 PO DOI TRT EDISONפה
 מה היה הכוה הדוהף אותם?ץ אמונה עצה ,ורצון אישי להגאל, perdaהיה לסבול לטם הבטמת הרעיון הגדדל עליו צ+אבקו :חרות העם וחאדם

העברי באוצו: : ,

)5מקורות" :ספך-החלוץ",

ns

"מטפחה האדמה".

ל

% -

Minde

פעולה טאינה מחייבף,

 22312 Y ADN EAבמסגרתE ARE הגוה: 
1

ו

מכתביו ה

Di 10

 a TOS 2910197, 22219970>2059>989(2.ארצה,

O

a

|

-a

הסתגלותו לעבודה ,ימסיו עם חבריו ,תורתו.
 )3מקורות :כתבי א .ד .בורדון וקבץ
*

ה)₪פסבתל*לוסבה .עוב חניתה.

חניתה  -סמל ההאחזות על הקרקע בתנאים טל חומה ומגדל .המסבה תעמוד
על ספור תולדות ההאחזות ,וסלילה הראטון .על הערכת המאורע ,וקטעי מקרא

על ההאחזות ,מקורות :ספר המועדים :אדר ,וחוברה הניתה.
*

ט)טבת.סכום  -מטשפט ספרותי על "מצבה"
המשפט יכול להתנהל סביב טגי

נוטאים :א) כהריאל ,ב) תוודת ארץ-

יטראל המנוסחת על ידו( .התאחזות ,הסתפקות במועט ,התמדה).

א) מטפט עלכהריאל.

 1כתב האטמה :תורת אוץ יטראל מטמטה קנה מידה למוד בו את האדם,
אלה הם צווי חיים לעם ולאדם מיטראל ,אך כתריאל לא עמד בנסיון הזה,
בעזבו אה מטקו.
:
 2נקודות לסנגוריה :כתריאל עמד בנסיונות קטים ולא עבר על תורות
חייו ,הוא לא נרתע מפני קוטי

חיצוני,

מה טגרם לו

לסטות מן התורה הזאת

היא האהבה הגדולה לאטתו ,הוא לא עזב את מטסקו לחהלוטין ,הוא התכונן לחזור
VR

אמנם אפטר לראוה במעטהו "בגידה" ברעיון ,ואולם אין הדין יכול
לנקוב אה ההר .האדם אינו יכול להתכחט לרבסותין הפרטיים ,ובבחינת מה אף

התנכרוה פזאת אינה חיובית ,אנחנו איננו מתכונים ? nyעצמי בדרטנו מן
האדם מלוציות.
מעטהו טל כתריאל הוא אך דוגמא קיצונית למקרים רבים ויום יומיים
בחיי אדם בהגטמה ,ולו נתבע אדם להיות "נאמן" באפן קנאי לצויים סל תורת

הארץ הוא לא היה עומד בכך ,או טהיה מאבד דמות אדם,

 3עדויות :איט פהבטמה  pos nan! Dk poloיטראל" ושולל את הסוטה

|
מעקוונותיה,
זבולון "פווענות"  -מעיד על אהבה כתריאל למפעלו ולאטת נעוריו.
o
המחבר  -מסביר מדוע הוא רואח בכהריאל דמוה חיובית שאין מעטיו

האחרונים מורצדים מערך הראטונים,
 ,4הערה למדריך :המטפט לכטעצמו קל להכנה ואינו מקיף ,ברור טרצוי

יוהר להקיף את הבעיה ,ומטום כך לערוך את המטפט על "הורת ארץ יטראל",
ia

אבל חטיבוהירבה  nasa oaהפעיה מצרה זו) אל יראה החניךיאת הדברים ראיה
קיצונית,יינסה .להתקרב אל מציאוה המעטה המגטים ,אל המציאוה היוםייומית
סל מפעליח"* אדם',ועל 5ך"*ט'לטישיאה הדגט במדהיסבוחרים:פנוטאיזה למטפטס,
*

 caoמספם על "הנבת .אבץPROD? 

:

A

 .1.ההאשמה":תוום ארץ mos RENTO? תורת הייס .היא לופדה בגניבור
לטבע האדם ולמהלך ההתפתחות1831020¿ .
 .2נקודות האחיזה לקטבוריה :א) סכומה  fesהפראמה'"מצבה" aman sn
המוצעת פעקרונות חנוך קימים ועומדים בכל תקופה"::האחזות, ,הסתפקות במועט
התמדה? תורה זאה מנוגדת לטבע האדם ,למאויו ולהעודה חייו.
האדם סואף לחיות חיי רוחה .זוהי טאיפה חיובית 12צודקה ,במדה טאינה
e
 9N1D-0782- 9237198 11200?) M82לפתח אם מלוְא אטיוהו  -וזו-יי זְכותו
והובתְו בס יחד ,כל דריטה מן האדם לותר עָל רצונו זה » xרק טאינה ניתנת
לההגטף ,אלא בתנאים מסוומים

(וראיח : 3902 DAאינו עומד בה לבסוף)

בלהי מוצדקת ובלהי מוסרית.
:

Fire

:

!E

 .63יתכן סהיתה הצךְקה זמניה לדריטה הצאה בהנאיָה המיוחדים סל האפץ

בהקופה .המתוארת ב"מצבה" ,זאה לא היתה ,איפוא ,הורה.או עקרון כי אם תְנַאים
טסהיה צריך להסתגל אליהס כּדִי להתגבר עליהם .כל נסיון לעשות תורה זאת
עקך מְיבוכי סמתאים לכל זמן.וכל.מקום -.אינו צודק .להפך :יט לחנך.אצם
טיטאף לטלמוהו האיטית ,לפתוח מלוא איטיגתון .טלא לותך על עצמו,
ג) אבל התורה הזאה עלולה להיות מסכנת ומזיקה ביותר ,משום טהיא
מעמידה אה החברה מעל האדם ,ופובעת מן האדם אֶת התבטלותו .מפני צרכי החברה.
שַמָנֶם ,נְטִיה בְצאת באה תמיד בטשם מִטְרה אנוטית גדולה ,אך סטהיא הופכת לעקדון
 -.£71 0?nD 13? ,+291)2nלצרך טעה  -היא גַעַטְיָת .חולָנִית וְמְסכנת,

 (qלאוּר ההנחות האלה יט לבדוק את תורת ארץ יטראל מחדט :האמנם
 saהולמת כל זמן? האמנם היא ו .את זמננו אנול היט לחנך עליהם כעל

|

עקרונות מחלטים?

 -התטובה היא :הוות  “yasmהיתה צוון טעה ,היא איגה הולמת את זמננו

בל טמותר לתהבוע מן האדם הוא :סמירה כללית טל החברה ,טלא יפגע בעניני
וולהו ,ובכל הטאר עליו לטאוף למכסימום טל הנאה וההפתחות בחייו,
5

נקודות האחיזה לסנבוריה :א ) אי  103311יה » Aman תוחנהל

העקווניות טל הקטגוויה ,היא סבווה כמו הקטגוריה ביאין דה מוסוי,

ואף

יאין זה אפטרי לדרוט מן האדם טיותר על עצמו .היא מכירה בהכרח  Ruהאדם
להטלים את איטיותו בבל טטחי ההענינותו ובכל גלויי חייו.
TE

AA

) 2הסנגוריה אף מסכימה להניח כי

התורה טנסתבמה בפואמה.

"מצבה"

נתנה לזמן מסוים ולפנאים מסוימים .ואכן ,על מנה להתגבר עלְיִהם ,היא DIAN

| אינה מסכימה להנחת הקטגוריה טהמצב בהקופתנו אינה מחייךָ צווים דומים(וצאת
תנסה לחוכיח בעדויותיה) ברם ,כמו הקטגוריה אין היא סבורה טיט לראות
את הצו

לעצמו,

"חסתפקות במועט" כעוך חינוכי

זהו צוויטהזמן ברמו .,אבל

לא הזמן בלבד ,מעבר לו עומד צו שקשר? עקרוני טאינו תוצאת תנאים.

ג) מחו הצווי רזה?  -אנחנו סבורים טעל האדם לטאוף לסלמדתו האיטית,

אבל טלמות איטית אינה נרכטת בחיי רדחה ונוחיות ,איא אינה מתבטאת בספוק
צרכיו

הקסנים סל האדם,

אלא ביצירה ,בהגסמהיטל רעיון גדול ,טלטמו

לחקריב את הצרכים האנוטיים הקטנ*ם,
ד) ואמנם ,אין הצווי

5

"הסתפקות במועט"

ל

:

נהן כצו

מחלט,

כדאי

.
אלא

מהפרט

 notaהמספקת לטנים אל יאכלנה אחד" ,לאמור :הההחטבות בזולת ,ראית עקר

חייו סל האדם בטותפות היצירה עםיזולתו ,בעבודה הדדיה לקראה הגטמה חזדנם:

ה) אבל אין הכונה בכך להעמיך את צרכ'י החברה מעל לצרכי היחיד..
כבתריאל אינו רואה את עצמו קרבן טל מטרוה לאומיצת ,להפך :הוא מתמרמר
טהוא מבין
:
|
5077
כאסר רואים במעטי ההלוצים "קרבן"'
טסטובת הצבור היא סובה היחיד בתוכו,

ומטום שהוא מבין את צוכי

הצבור כלו

הוא רואה את עצמו חזיב לטאת בנסלי החבטמתם ,כתהריאל מצא את תכלית חייו

במפעלו ,הוא היה טלם בו ,למרות הקטיים טהיו לו וזהו העקרון המוסדי
האמיתי העומד מאחורי הורת ארץ יסראל ,והוא הוא העקרון המחלס טעליד לש

לחנך :הסאיפה למצוא אה הספוץ והאוסר בהתמסרוה מתוך רצון והכרה לאיד*אל
החברתי.
|
:
ו) וכאן הנגוד טבין הסנגוריה לקטגוריה; הנחוהיה נכונצת ,אבל
מסקנותיה הן :מהן רטות מצפונצת לאדם להתנכר למטאלוה הצבוו ,ולרדוף דרך

קלה ונוחה טמביאה קודם בל סכנה על קיום האומה ,ואחר כך גם מנונת את האדם

עצמו ,המתמסר לרדיפת נוחיות.

'

ּ

אף אין הקטגוריה תופסת נבונה את הטווים האלה :מטרתם היא עלוי
האדם ולא הטפלתו ,פהוח אטיותו  -ולא דכויה.
ז) צוויי ההורה היו נכונים ,איפוא ,תמיד,יט  אמנם להתאימם תמיד
לצוכי התקופה .את הצווים המעטים יט לחדט תמיד ,ואולס על העקרון טביסודם
:
E
|
:
אין לותר לעולם,
 4.העדויות :א) אהד הנואמים(:מונוקלים בנוקלים) מעיד על הְחִלְוּצִים

|
טסהם בני עליח טלאו כל אדם עטוי להביע 70390703
ב) כתריאל :מעיד על דרכו באוץ ,על ראותו אה דִרּכָוּ לא כקרבן =
SP DER A AS

ls

A e
NOIA VO ADE O IAS O A NA
החברתיוה הרגילות,

לא לפגוע בזולתו.

ד) אמן :מעיד סבחיי האחזות והסתפקות במועט אין האמנות והתרבות
יכולות להתחוות.
ה) הסטוריון :מעיד שטום ועיון  DOS IN No: pesadoבל*יהורה טל
התמסרות

ציעור,

,5

ב :נקודות דהאטמה עלולות'להראות כמלאכותיות* ,ט

הערה

להדג'ט על כן :אנו רוצים להעלות בדברי הקטגוריה את דעת האזרח הפסוט על
התלהץ ,רלה טההניך נהקל בה יום יום בפית הוריו וְבההוב,
עתים טמוָנע ממנו

התנועה .כוונתנו

להגטים את צודי

זה  -ולכך נועד המטפט,

¿nor

ובסופו טל דבר

לההמודד עם הלך מחטבה

UE

-

השעבוך.

החברת": 

בפרקים הקודמים טל התכנית בגענה בטאלה החרות הלאומית,
היינו :חרותו טל בוף חברתי כלפי  spanאף ההחלנו בלמוד

סשאלה החרות הפנימית ,טבהוך החברה :טשאלה היחיד יוהצבור,
ואולם טרם  293189השאלה במלוא עמקה וחיקפה  -טאלת
החרות הסוציאלית ,כיצדה תוקםס חברח חפסית כלפי פנים ומלפי
חוץ?  -זוהי הטאלה טהבענו אליה עתה..
לפרק דה סל התכנית אנחנו נגטים לקראת  חב הפסת.
.פסח הוא חג צאת יטהאל *מם* 3עבדים" ,זהו אמנם חג לאומי

 אבל ביסודו חברתי-מעמדי ,ואולי זוהי הסבה טאין היהדותמבדילה בין טאלה העם לטאלה החברה בעם ,היא מודדת את

טני צדי הבעיה בקנה מידה אחד :הצדק ,המוסר,
להגטים עקרונות אלה כלפי  pinוכלפי פנים ,טאלת העם היא
טאלה החברה .בהגטמת הצדק החברתי תלוי קיומו טל העם.
זהו הרעיון חנבואי הקדום ,וזהוא הרעיון המדריך אותנו
גם כיוף .ורעיון דֶה בא לידי בטוי טלם בסמל טל הג הפסח:
ומבקטת

צאתו סל הקם מבית עבדים מלוה באקט רב מטמעות :מתן תורה
חברתית חדטה ,חוקה סוציאלית טהטויון כלפי האלחים והחרות

הפנימית מהוים אה

יסודה,

לעם'ו
6

2

וטאך בנתינתה נאמר:

"היא נהית

=" "49: É

ננסה ,איפוא ,להכיר את הבעיה מצדה זה :טאלת
הצדק הסוציאלי.

א)פעולתאמצעהטבוע :פעולה חפטית.
בתוך,

בין תכנית לתכניה תוכנס

פעולה חפטית אחת,

טתפיג .את מתח

העבודה ,בפרט לאחר המטפט ,תכנה  -מאטר ימצא :אם ספור ,אם בְהור ענין
אקטואלי ,סוטף+
*

 (2מסבתלילסבת :ערב חפסי.

אף מסבח ליל טבה תוקדט לנוטא חפטי :אם מוסיקלי,

אם חידון,

ואם

ערב טירה וקויאה ספור,
*

ג) פעולהסבת :פתיחת התכניה.
 .1הערוהלביצוע :הפעולה ההבסס על הסברה ,טעקרה נתון בהקדמה לפרק
הזה ,בסיום הפעולה ,במדה טיותר זמן יוקרא ספורו טל פריסמן "במרצע".
(הפעולה תיערך במסגרת העדה).

 8ראטי פרקים לפעולה :אה הפסח אנו רואים כזכרון הסטורי ,אך Da

כחויה מתחדטת ,אקטואלית :עצמאות לאומית וצדק חברתי .האם טני הצדדים האלה
טל חרות האדם נבדלים זה מזה? אנו ראינו כבר בתכניתנו על מלפמות עמים.
מטשועבדים ,טלא כל מלחמה חרות כדזאת היתה בעלה תוצאות חיוביות.

ראינו

כי

כא
טר אין המלחמה מנוהלת בטס עקרון החרות האנוטית ,היא מביאה טעבוד ¿070
רק עמים טנלחמו על חרות האדם בכלל ,בלוחמי הטחרור האמריקאים ,ה טיגו
באמת אה החרות  -גם  DSלא בטלמות .המלחמה על חרות חברתית הנה צדה הטני
של מלחמה החורות הלאומיה.
מאבק
בין מעמדוה בחברה קים כמעט מראטית ההיסטוריה טל החברה האנוטית,
בראטית
תכניתנו עמדנו על-כך במקצת :מלחמת אכרים ורועי צאן ,התנגטוה חלס
והזק .,קבד ואדון  -וכך בהמסך כל ההיסטוריה עד ימינו אלה :צמית ופיאודל,

פועל וחרטתן ,מדי פעם בפעם מתנער המטועבד ופנסה ליסד הסדר חברתי חדט.
ננסה לעקוב אחרי הנסיונ
ות האלח .ואף נבחון אותם :האמנם תמיד תהא מהפכה

כזאה נובעה ממניעים חיוביים? והאם תמי השיג! מטרות נל"צות? ההלכה תמל"ד

בדוןך הנכונה?

ע.,מקב O fada
( 3פעולת א מצע הטבו

סל טיחת-הרצאה , המדריך יספר
היהם  oהחניכים עצמם בנוטא , yoו מכוונות.
וינסה ו ידיעו
 MOבראסית תכניתנו את הציויליזציות
 poלפעהלה :כבר
נות .היי החברה והמטק התפתתו וְהפְתבכו ,נצטבך עוטר.וב  -ומכאן
הראטו
נָצצרו הבדליט בין בני

ההברה,

2

doe

:

שת?.הרכיק : Edo eo mol fai) Gxו  Renasנהגו
העבדופ גוצרה ב
יציב.המלו לנצלם לָבנדות שְונוָה .כך קרה גם סטבס
להרגם ,אך מטנוצר ,מטק
ּדים ,בעוד:טבניו עצמם הוו את מִעַמְד הלוּחמִים( ,ספר
טלם חי על.עבודת עפָ
בפרו ,ועל.תוטבי ספרטה ביון) .ב) עבדים טנמכוו
על העבדות אצל האינקים
ם .עבדות זאת היא המענינת אותנו במיוחד ,מטום טסהיא הנה
בגלל חובזתיה
ו הוה ה ם ב היה ץ  +ם ה  +מסגה גפהרר אפה-רך
תוצאה אי-טויון
ם והפועל הטכיר בעת החדטה ,רק מטהופיעה צורה זו טל
' הצמיתים בימי הביני
עבדות,

אפשר להכ'ר בעבדים מעמד פוציאלי-בלכלי

מיוחד,

ומטום כך זוהי

"טל העבד כאדם טוה ערך ,אם'גם לא טוה זכויות (העבד
 Daראטית הכרהז
ר? א7נןי נחטב סדה ערך ,כי נגף במלחמה ,והוא בן לעם אחר,
העברי)הטב
 “ja 95289העם עצמו' -יס לראות בז אדם ולנחוג בו ביתר התחטבות.
*צירוה העולם הקדמון נעטו  Myעבדים'(ספר על הפירמידות
מרבית
מצרים ,באשור;בבל ,פרס ויון) העבדות היא תופעה מהותית סל
' והמקדטים ב
E
ההיסטוריה האנוטית.
=:מהןו מצכוtray vo nana 
— ) 217הנו אדם טהוא רכושטשו הפרטי טל בעליו .אין לו מטלו מאום,גם
גילד"ו טלפיים לאדוניו 990 ,יכולים להלקח ממנו ,הוא חייב למלאות
אסתו
אה כל פקודות אדוניו ,ואינו מקבל תמורת עמלו מאום מלבד מזונו ומלבוטו.
 8מקורות 1דברי ימי עולם (ולס) ,הולדות האנוטות -ווקו.
*

תכביהה,

חרש

 6מטבת ליל סבה = פס תס ביט ןויערב

ה א ב

 To nmמאורעוה  Tio io aprגיטו ורסה ,יום זכרונו
favas.
טל י"ל פוץ ,טל י.ח ,ברנר וצבי טץ ,ושל רחל ,יט לצינם בקטעי מקרא

קצרים (לכמה מהם יוקדסו מסבות ליל טבת במועדם),
 2עקר חתבנית תוקדס לאביב ,טראטיתו בחדס ניסן ,ערב הג החרות

NEAR

-

91

-

והאביב  -הפסח ,מיטב הפעילות טל העדה תתרכדצ בהכנות לסדר,

ועל המסבות

הטוטפות להיות פטצטפות וקלות ביצוע ,פרקי קריאה מטיווה האביב(טניאור,

טסרניחובסקי ,רחל) 99092 ,נגינח (אם נגינה עצמית טל חבוים :חליליות או

כינוו ,ואם קטעי נגינה מעל הקליטים).
*

ב) פעולת הסבת ,במסגרת חִקב' :עבדות בזמנים החדטים.
 ,1הערות לביצוע :התכנית תתהבסס על ספור וטיחת-הרצאה טל המדריך,
 .2ראטי פרקים לפעולה :הזכר אה עבדות הכוטים באבפיקה .מהיכן הם
הובאו +ע"" מי? (תאר את סחר העבדים באמר"קה) ,מה היו הנאי חייהם%
Da

hop

Dona Tay

על העבדות בארצות עדב

STAN

PIPAS

מה

מצבם

טל

הכוטים

היום?ץ

-

099

(בלי כוכב  -בורלא).

 5קרררת אה הדוך .הום ,אל הררי סהר ,יכל CS nato
*

ג) פעולת אמצע חטבוע ,במסגרה ה?ב' :מרידות עבדים  -ספרטקוס,
 1הערותלביצוע :הפעולה תתבסס אם על קריאת פרקים מן הספר
"ספרטקוס" 

ואם ע"י ספורו טל המדריך,

וסטיחת הערכה לאחר*ה,

 .2ראסטי פרקיםלפעולה :מעולם לא הטלימו העבדים עם גורלם ,משגבר
לחצם נסו להטתחרר .אלו מרידות עבדים ידועות לנו?  -אך הדים קלוטים יש
למלחמות כאלה בעבר הרחוק ,ורק על טתים מהן ,הבולטות ביותר אנחנו יודעים
ביתר בהירוה ,ואלו הן?  -א ,מרד ספרטקוס ,ב ,מרד העבדים במצרים.,

נעמוד על מרדו טל ספרטקוס תחילה :סער או קרא על מהלך מרדו טסל
ספרטקוס ,ועל סופו,
 המרד טל ספרטקוס נכטל ,מדוע? כוחה הענקי טל רומא, -חוסר הכנח מספקת.

 המרד היה בנגוד לכל הלך המחטבח ומוטגי התקופח ההיא ,הוא היהפרי

ד
.5

ך מל
עה לו
םמ
מקור ות" :ספרטקוס"

פה

כהכ ריפ

יב וב  1ת 

דח הרפ ש,

*

החומר לתכניה מרוכז בקבצים על הטואה ,בעקר בפואמה "טירה העם היהודי
הבהרג" לל .בצנלסון,

המסבה תטא אופ* טל אזכרה .העלה את זכר המרד בקטעי מקרא ונגינה
ופן

בדברי

הערכה,

*

\

-
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-

קב ':

מרד העבדים במצרים.

 1העדולבליצןוע :אף פעולה זאת ,כקדמהה ,תבנה על טיחת-הרצאה
וטיתחת הערכה,
j
 8האטי פַּקים לפעולה :תאר בקצרה את הטתלטלוה ההיסטוריה :העברים
לם עבדים במצה?ם,

בוני

'-עהי

מסכנות";,

בתנאי

חיים קטים

(הגזרות -מצב

אפיני לה'י  09323המופקרים.לטרירות לב אדוניו),,מטה מצליח ללכדם ולבבוח
אל המדבר,יטסם הוא

אתם.ועם!,עהב.רב" .מבני,העמים האהרים  DPאללך,

נותן

לגפוליר תורה הדשה ,במלכההאשפם על כפךר,לעם,
 במה נבדל המרד הזה ממרדו טל ספרטקוס?ARA
א ,כאן גוף הברתיייותר מְלְכַד ,בעל מסורת לאומפת.
ב ,הטעה ההיסטוריה נותה :מצר?ם נהלטה בעת ההיא בגלל מלחמות
חיצוניוה טהיו לה,
ג ווהי היתה מרלידה סלא נסתימה באקס סל בריחה ,אל רצון החרות

הלאוְמית נלותה חוקה חחטה ,תורה סביטודה ההכרה סל סויון האדם בן העם
לפחדת לפנ" הא%להים( .פלומר :לפנ הקהול) .
ספר טמות ,קויפמן.

.5

*

פעולח טאינה מחייבת.
פעולת אמצע הטבוע .במסגרתה

/
הקב! : nandaהצפון

וחדרום באמריקה,

 REהערות לביצוע :הפעולה תבנה על טיחת-הרצאה וסיחת בְרור,

 oראטי פרקים לפעולר :כפן דוגמא לא סל מביחה עבדגם כו אם סל
מלחמת עם אחר לחרותם טל אחרים  -מלחמת בני צפון אמריקה על טחרור העבדים
המטועבדים במדינות הדרום,
ספר על מַהלַך המלחמה ועל סיומה ,דמותו טל לינקולן וסופו.
 מה היתה  naoהמלחמה הדאת? למה יקומו האמריקאים לְהלֶחם על חרותםטל הכוטים?
 הם הכפצרו כי טעבוד הכוטים הוא טעבוד כל אדם בעולם ,העולם לאיהיה חפטי ,והאדם לא יטתחרר מאימת הטעבודד אלא אם כן לא יהיח אדֶם אחד

É

מטועבד בעולם,

 -טוב אנחנו רואים ,כבמרידת העבדים העברים ,כי צודקת וטשלמח הלא

רק מרידה לאומית טנובעת מהכרה בזכוה החפט האנוס* בכלל ,מלחמת הקצפון
בדרום היתה הוצאה יטירה טל מלחמת החרות האמריקאית כנגד הטעבוד האנגל',
למ אההיב .,ללנקולן,
o

PDS TD na A A

 ₪ 5ה. 

 nadoהפסח ומפעל הפסח יהוה את  0912פרק זה בתכנית וכן המעבר

לפרק הבא.

פרק ['ן בלן פסם,

:

ל ןב ד

לשבועות:

:2

א ד מה

גדוט חגים הוא הזמן בין פסח לטבועות :הראטון למאי,
יוט העצמאות ול"ג בעומר ,ובלא ספק י*תפסו הם אה עקו
הפעילות התנועתית ,בזמן טנותר לנו נקדיט לפוק סהוא
למעטה המטך הפוק הקודם .חזמן בין פסח לטבועות ,זמן
ספלרת  ND DNSסל ק ן ב ד יה א ד מ PORN GRANT

גנסה ללמוד אפיחייו ואת בעליותיו.
א*) מסבה לילטבת :ערב עובד האדמה,
המסבה תבנה על פרקי מקרא סונים (האכרים לרימונס ,פרקי תהלים,

רות) וקטעי טירה חדטה :ס ,טלום ,ובינוב וכו'.
*

 (aפעפולת סבה ,במפגרת הלדה :פ ה'י ח ה,
 ,1הערות לביצוע :ככל פעולה פהיחה ,הבנה הפעולה על הרצאת המדריך
וקריאת ספור מתאים,

 2ראטי פרקיםלפעולהופרק זה בתכניתנו רצוף אל הקודם לו98932 ,
אה העבד המטעבד לאדוניו ,ומה היהה הההפהחות לאחר מכן? המסק טל החבוה
חקדומה התבסס בעקר על החקלאות .הלחם ,המזון העקרי טל האדם נוצר על ידו,
 18170למרות חטיבותו טל האכר היה מצבו מאז ומתמיד בטפל המדרגה :האדמה
הוצאה מרטותו ,הוא נעטה מטועבד לבעל הקרקעות הבגדול ,טבכוח שלטונו
ויזמהו ,או בכוח זרועו הטתלס עליהץ ,ונדון לחיי רעב ,בערות וחוסר כל.
אנו

ננסה ללמוד את חייו טל עובד האדמה בתקופות חסונות,

ולראות

מא היו הנסיונות הטונים לפתורון הבעיה הזאת.
 ,5מקורות :תולדוה הלחם ,כמקור לספור"ג'ק גבעול" לשוטבה" ,חלומו
(
( ספורה טל
טל מקר"  -קווולנקו -
*

ג) פעולתאמצעהשב ווע :ראשית עבודת האדמה,

 ,1הערוה לביצוע :רצוי סחוצל* הרצאהי זה יועבר ע"' אחד החניכיס,
 8ראשיפרקיםלפענלה :כיצד למד האדם לזרוע? המעבר מחי' טבט נודד
לסבס נודד למחצה ,ולבסוף לטבט יוסב על אדמתו,

 5מקורות :תולדוה הלחם,
*

ד) מסבת לילשבת ,ערב רחל.

המסבה הבנה על דברי ספור והערכה על דמוהה טל רהל ,וקריאה מסיריה.
*

AS

ה) פעולת העבת ,במסגרת הפב? :מעמד האכר בציוילזציות הראטונות.
י' ,1יהערות ילביצוע :הפעולה תבנה על סכומוה של אחד .החניכים או המדריך,
להעלות רסיס" ידיעות טל החברים ,בדך טל טיחת-הרצאה (על תכניתו
<< הא ריית טל  liaבמצהלם,dirt
הנהרות , oo midההאבקות עם הרועים חהנודדים ,טיטת ההסקא
באטור

ובמצרים ,הוצאוה הממלכה ,טעבודור טל האפר,

האדמה אינה ברטותו.

(תאר אה חלוקת ,חקרקעות במצרים ,אה הכניתו טל יוסף ,אטר רכט את כל אדמות

מצהי.ם:.למל ך; ,).עלו האבר' לתת מיטב יבולד “DD
 sonda nandaspapos «SGדברי *מ* עולם(..ולס.) 
Nie:

)TS JOD

ND

א*) פעולת אמצע הטבוע ,במסברת הץב' :החוקה החקלאית העברית
מי"דיעותיהם סל חחניכים ,רצוי לגון אה הפעדלה בקריאת קטע"*ם אפיניים
ממגילת" ,רוף";,בהם מודבטים קו* אופי טל החוקה החקלחית ו הגאולה סל
האדמות ,מנהג' הלקס וכו'),
 8ראטס"פרקים לפעולה :ההוקה החקלאיה העברית היא אולי החוקה
"המתקדמת" הראטונה בעולם ,בה הוצהרה זכות'כל בן העם לקרקען| 5
כיצד חיגיעהח הל"הדות לחוקה הזאת?

 AD ON ,לארץ כאחוד-סל שבסים נדָדדים ,בחיי הטבטים נהוג טויון
חמור ,כי

תנאי

המדבר הכּתיבו;!חסים כאלה;.אך טבטים אלה היו כבר בעלי

מסורת החוקתית הַרואה בכל בן העם טוה זכמות'(חוקת העבד העברי) ,כבתי אב
סוי זכויות "חלקו אה האדמות כסוה ,ובקסן לסמור על סויון זה ,הצורך בטסמירת

הטויון ,ומניעה מרידכת

היה הכרח קיום כמעט ,העם המוקף א"בים ומוקף

תרבות זרה המאימת עליו מסספלח היה צריך לטמור על לכודו כדי טיובל לההקים,
ְּ
וליחד את ץצמו באורח חייו מיתר עמי הקדם הסובבים אותו,

אכן ,החוקה הקרקעית הזאת לא נטמרה תמיד ,אנו יודעים כי בתקופת

המלכיט היתח האדמה טייכת למלך ועובדיה מטועבדים לו ,בתקופות טונוה היו
הקרקעות מצ'טברים ביד*ל יחידים רבי הסמעח ואמצעים ("הוי מגיעי בית בבית

סדה בטדה יקש ו והוטבתט לבדכם בקרב הארץ" ),אבל היהדות הנבואית נסתה
המיד להתגבר על כך ,ולחוקץ חוקים  9302771 eלבעליה הראטונים,

 oל
!> 0 0
מהם החוקים האלה? '
 חוק הטמיטה וחיובל ("בטנה ההיא  00121פיט אל אחוזתו") בן חוקי העזרה הסוציאלית : RDטכחה ולקט,Na

 חוק גאולת קרקע המת. -חוק  nadaצלפחד

(גם לנסים הזכזת לגאול קרקע אביהך באין לד

יורט )
היה מאבק קְָטה ביהדות על טמירת החוקים האלה ,הם לא המיד קוימָו ,אך
מדי פעם בפעם הודטו,
 soמקגרהה :ספר "סמוה"" ,דברים"" ,רות",

* ,קריפמן.

*

ה ע  +מדש. .תג

אייח שר ב
ן
י
ו
צ
בה' אייר יום העאָמאות .בהנועה י
החג במסגות המסבות הכלליות,

אבל ראוי

לצינו כמאורע המאפין את החדט,

במסבת ראט החדט,

קריאת  *y0pספרות המהארים את המלחמה ,מגילת היסוד,
העומדים עוד לפנינו,

המסבח תתבסס על

וציון התפקידים

הפעולה טאינה מחייבת.
פעולה השבת ,במסגרת הַעב' :החוקה החקלאיה טל סולון.
כקדמתה תהבסס הפעולח על הרצאת המדריך ,ודברי
הערכה לחוקה הזאה,

 ,2ראטי פרקיםלפעולה :תאר את המצב באתונא לפני חוקת סולון,

האףמה  OSבעלים פרטיים,

העם בהמוניו סבל מדלות ורעב,

היה הכרה

בטנוי החוקה ,מה תכן סולון? (חלוקת קרקעות)
 צין אה ההבדלים בין חוקה סולון לחוקה העברית .איזו מסתיחן היתהיסודית יותר? האם בחוקת סולון היח פהרון לארך זמן?
.5
דברך יפד יון;:
+

ד) פעולתאמצעהטבוע :חצמית המסועבד לקרקע,

 1הערות
לביצןל :על מצב האכר הצמית ,כדאי להדגיס בקריאת ספוד

(בעקר מן הספרות הרוסית" :חלומו טל מקר"" ,אלהר" וכו') לאחר הספור נתן

להרצות על הנוטא ,ולסקור אה מצב חאכר חצמית באפן כללי,
 2באסי פרקים
לפעולה :צמטתות  -זהו מעמדו טל עובד האדמה ,הידוע
לנו במעט מראטית
הציויליזציה ועד לסוף תקופת ימי שבינים ,אנו הכרנו את
טיסתו טל יוסף במצרים ,אנו יודעים כי דומה לזאת היתה גם

הסיטה

ביון וברומא ,וכזח היה מצבו טל האכר בימי מבינים בכ? ארצות

אירופה ,קטה ביוחר היה
מצבו טל האכו הרוסי ,במעט עד לימות המהפכה,

(קרא את תאוריו טל הרצן בזכרונותיו) האדמה טייכת לאציל ,הוא

%7

CEO

?בד אותה והיה חייב  ?31792 N>399b andלבעל הקרקלות; פמו כן חיה עליו

לטרת ימים מספר אצל אדוניו ללא תסלום ,הוא היה קטור אל האדמה ואסור חיה
"הלו לפזוב אותה ,ולעבוו למקום אחר ,אמצעי העבודה היו דלים ,והעובד אדמתו
היח גריך ללפוד קבודת פוך יום תמים ולסכרל חיי רעב.,

קה ה

(פגב,

אית

ה ד 8ב

ליחס הזה אל האדמה נשמר

האדמה בעב1רך,

ח אד ב ה

ה 4ראטון בספר בראטית:

"ארורה

 ----בזלת אפך תאכל לחם").

האדם מנסה מדי פעם בפעם ,להחלץ מחרצובות אלה .טנים מן הנסיונות
ראינו ,אך לא תמיך היה הטחרור בדרך החוקית ,ימי הבינים היו מלאי מרדי

אכרים 1301 ,מהם ננסח למכיר בפעולות הבאוה.
 5.מקורות:

E

" anתולדות הלחם"" ,דברל *מי עולס".

"חלומו"טל מקר" 5,קורולנקו,

:

.

ה) מפבת ליל הכבת :פכדות פובדי ,אדמה2 ,
בצד האפלה טבחיי עובד באדמה בכל הדורוה ,קים.חיוב גדול ,בריאות
ויופי בחיים האלה ,ויט לחנך עליהם ,סירת עובד האדמה ,תבונת חייו ויפ*"ם
נגגזו באגדות רבות ,החוטר קל להכנסה ,כהצעות!"בין ( tino VAGAבוקי בן
יגלי +בקבץ מועדים לחדס סבט ,מאגדות ארץ יטראל ) 054האבדח) ועוד.
,
:
הת
שי
פעולה ,טא.ינה ,מחייבת.

פעולת הטבה ,במסגרת ה"ב  :,מלחמה האכדים באנגלזה.

 1,לדרך הביצוק :הפעולה תועבר בצורת ספרר ,רצוי להעזר בקריאת

פרקי ספרות (י'ק גבעול לטיטוכה).

 2ראטי פרקיםלפעולה :כיצד נתערער מעמדו טל האכר האנגלי? הלורדים
הופכים
את טטחי העבוד לטדות מרעה ',האכר מנושל מאדמתו ,טערוריות וגנבות,
pan

האפדרי כבגד "הפנסעיםה.

הוגי

.דעות קמים כנגד זה,

הם רואים כל

VI

לחסל אה הבעיהח הסוצי'אליה .ולא ללחום ב"גנבים" טאין להט ברירח אלא לגנוב
 71319 81ברעב (ספר על תומס מור ועל האוטופיה טלו) מרידות האכרים

E
ותביעותיהם,
y
sã 3מקורות :? poגבעול לטיטובה ,ההקדמה ל"אוסופיה""%טמואלי

.

*

ז)

פעולת אמצץ

הטבוע,

במסגרת חץב':

המהפכה

הצרפתית:,

 .1הערוהלביצוע :הפעולה תועבר בדרך טל סקירת .המדריך,

טיחת הערכה.

6

ולאחריה

= 7

 2,ראטי פרקים לפעולה :תאר את מצבו סל האכר לפני המהפכה ,הטחיתות

בחצר המלך ,והעוני סל האפרות ,הצריכה להת עקר עמלה כ<סים למלך ולאציליו

ההוללים ,האדמה אינה טייכת לאכור (רק מעטים הם אלה טהבעלות על קרקעם

בידיהם) ,האכרים טקועים בחובות עצומים לאדוניהם .מרידות האכרים,
הנסיונות לטרוף את ספרי החטבונות סל חובותיהם ,המהפכה הצרפתית במדה רבה
היא פרי לחץ החיים טל האבר,
כיצך
) anoהמהפכה לפהור אה הטאלה האגורית? חלוקת הקרקעוה לכל
מטפחה (תאר את הקטיים טביצוע התכניה נתקלה בהם).
 האם היה בזה פתרון יסודי? (הטוה לפהרון היטראלי הקדום  -חוקהטמיטה) החלוקה הזאת לא מונעת הוצרות מצב טל חוסר סויון בעתיד,

כל זמן

שאין מבטיחים את רוחיו של האבר ,כל זמן טעלול להוצר מצב סהאכר *זקק
למכור את אדמתו ,כן בגדול מטפחה נעטית הקרקע לבלתי מספקה ,בעוד טמטפחה

אחרת גדלה פחות ,ה פ ת ר ו ן הזה אינו טלם ,החוקה החקלאית העבריה היתה
יותר  טלמה ,ואולם גם היא לא פותרה את הבעיה בטלמותה,
 .5מקורות" :המהפכה הצרפהית הגדולה" קרופומ;ין.
2

,

*

ח) מסבת ל"בעמר.
כמלהג

פרד בה-כוכבא

*וחג ל"ג בעמר סביב מדורה בחוץ,

יקראד בה קטעי

מקרא על

(פ' מרופדלם ,וכן ספרן סל אהפאסוטו ר %לקיבא ,ובר כרכבא) ,

רצוי להכניס מסחקי תחרות טונים בין הקבוצות ,טבסיומן יזכה המצטין בפרס,
*

ט) מסבת ליל טבת:ערב חפטי..

בוסאים רבים באים בחסבורן לערב זם .רצוי להתהיל להכגיס נוחב סל
"קעתוניםיש%ים" 79591 ,דברים סחברי העדה מכינים ,משטחי ההפגינוהם הסונים.
 Sd TASלגר הבדיהה ,הבדר.

') פעולת הטבת.

1

במסגרה הָקֶב ' :האכר בארה"ב,

לדרךהביצוע :הפעולה הבנה על קריאת פרקי תאור

(ענבי זעם)

וסכום טל המדריך,
 2ראטיפרקים לפעולה :צורת ההתנחלות בארה"ב,האכר האמריקאי הוא

אדם חפטי ,כיצד הטהלטו על הקרקעות אילי הון גדולים ,טעבדו את האכרות
בחובות ענקיים ,וכטהיה יותר כדאי להם לעבד את האדמות במכון מטוכלל
ובטטחים ענקיים נטלו אה האכרים,

-

98

-

למח היה הדבר אפשר"? למה היה אפשרי המבר בפל המקיים טתארנו
קודם

ועתה?'מטוס טהקרקע היתה בידיהם טל אנטים

הנאהם :הפרטית,

בהם.

יוא לנם "רדאים את צרכ< הכלל,

ב

 5מקגרות :

-

k

É

*חלאית ,טסטואפים רק

לסובת

למרנה טלבסוף:הדבר מתנקם 29

<"ענם-דעם":ססינפקג-קורנהארה"ם
A

.

פעולה.שאינח מח*לבת >

הי םיכר

ן

:

בתק לאוה,

הוך כדי פעולח תמונות צל מכון חקלאי ,ילהסביהיאת דהך עבודת המכונות
ולהפווה לההליכי העבודה הפרהמיטיביים הקודמים.
( ,2ראט" ,פרקים לפערקהג :בפערלה הקודמת צינוסבה אהת  asaהירוד
של האכר:

האדמה אינה ברטותו ,כי

אם ברטות כמח אנט'ם פרטיים הטואפים לנצל

אותה ואת העובד אליה לצורך הנאתו הפרסית בלבך .אִבָּל היהה עוד סבה אחת
הטסומה לא פחות למצב ירוד זה טל העובד החקלאי .ההקלאות היתה הענף המפגר
בידתר מבחינת המכפהך טשלר .בעוד טבתטטיה נברת התפתחות ענקית מזמן "המהפכה
ההעטיתית",הרי בחקלאוה

נטמרו

עד למינו'כלי

העבורד הפרלמיסלביים,

אנמנו

עוד זוכרים את המחרטה הערבית( ,הראח תמונה) המורג ,המדרח  -טיטוֶת העבוד
נטשמרו כפ'* טה"ו עוד בימי  82107112על האכר היה איפוא ,לעבוד עבודת פרך
יום תמים ,בלא שטשיצליח להוציא לחם די ספקו מן האדמה חדאת .רק בתקופה
מאוחרת החלו .לספל במכהן החקלאות והתואאות הירומפליאות.ספר על מקורמית

והמצאותיו הראטונות',
עתה אנוימכיר"*מ מספר גבק"* טל מכונות חקלאיות ,המגדילות את תפוקת
העבוךה:פי כמה ,ואלו הן :הטרקטור והמחרטות הגדולות ,הקומבין ,קומבין

הירק ,מכונות טתילה וּכד' (הראה תמונום ההסבר אה דרך עבודתן ,הדגם
במספרים אה החיסכוּן טיט במפון-ה\ה):
na

הולדות הלחם.
%-

naop (arsלקל ט בתה +טהב ארץ;:יטחפל:

התכנית תוקדט להוי ת*יה התקלאיים טל;הארץ ,מקורות לכך.:הן בספר
האגדה הן ב'אגדות ארץ יטראל" והן בספרות המגדרנית

מראות גלבוע ,מ,טמיר וכו').

(רבינוב',זרובבל,
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י"ג) פעולה הסבת ,במסגרה הִקְב':הטטח הקרקעיו

ביטראל.

את אטר יודעים החניכביט  novaזה ,לברר אהם על אילו עקרוטות הוטתתה שיטה
זאת ,האגררית היטראליה מתקדמת ביותר ,האם היא טמרה על קדמה זאה גם עהה?
 מחו מצבו טל החקלאי העבףי בארץ? למי טייכת האדמהל האדמה טייכת לעם כלו ,באמצעות הקק"ל .היא מוחכרת לחקלאים בתנאיםבוח"ס,
 מהי חטיבוה הבעלות הלאומית על הקרקעלְבדרך זאה אין אפטרוהליחידים להטתלט על הקרקעות ,נתן לחלק אוהם המיד חלוקה צודקת ,ולפובת העם

כולו.

 ספר על מקומח טל הקק"ל עם קום המדינה , onaהטטחיט טברסוה הקרן? -אבל לא רק בגלל צורת הבעלוה המהקדמה מצבו טל האכר העברי טוב

ממצב האכרות בארצות אחרות ,גם המכון החקלאי ,רמהו ההובוהית הבבוהח סל
האכר ,והצורה טבה מועבוחת מרבית האִדַמוֶה > הטם 7הקולקטיבית , Maryהדדית
ומטק מעורב.
 .5מקורות :פרסומי הקק"ל.
+
*

 mpתכנית הג השבועות  -סכום:
הג הטשבועוה

ה ח ו ק ה"

ה עב ר.י ת

יהוח מעבר אל פרק הסכום של התכנית כלה.

זהו חג הקלאי מח" ,וחב מתן הורה  -מאידך,יט בו בם
מסכום עמל עובד האדמה ,וגם ספום נסיון ההיים
החברתיים ,ב ח ו ץק ה,לא .מקרה הוא סחב הקציר הרא Da
חג מתן הורה ,זוהי טעה טל גאוה והתעלות וכטם
טההבואה -בבורי

הטדה היא ,כן תורה  -בכורי המחטבה

החבותית,
א) פעולת אמצע הטבוע ,במסגפת העדה :ערכר סל חג הסבועות.

 1הערות לביצוע :הפעולה תעמוד על הסברת אחד המדריכים; רצוי
טהפעולה הועבר בטדה,

ובסכומה  -משחק ,או קריאה ספור מתאים.

 .2ראטי פרקיםלפעולה :אנהנו רגילים לראות בחג הטבועוה חב חקלאי
בלבד  -הג הבכורים ,אולם במסורת יסראל הוא מקובל בעקר כחג מתן תורה.
לגו נראה הדבר זר - ,מה לנו צלתורה טנהנה לפני כל כך הרבה מאות שנ*םל
ו

MOO
? qu 07 070 panח'ססדך?ל ,יודאוייללמו:7את :הדפר.,אבלולוהם לו כל כך הרבה
חשיבות  -למה? מן"הראוי ,איפוא ,סננסה להכיר  asמקומה סל התורה בתחיי
יטראל ומה היה מטמעות  908199הזה בטביל חהיסטוריה טלנו:
אנחנו חאינו כאטר דעו בטאלת העבדות כי צודק היה מרד לאומי' רק
במידה טידע למדוד את הטאלה הסוציאל"ת הפנימ'*ה טלו באותה אמה מידה טמדד
בה את שאלת חרותו הלאומית; תורת  nosה*הה ביטדי להפיטה בזאתה ,החרות

הלאומית התבספה'גם בתהוקה סל חרות סוצ*אלית >יכמובן לפי מוטגי הזמן ההוא-
ורק לאחר מתן החוקה הזאת נחטב העם לעם ,ביסוד לאומיתו טל העם היהודי
חוגבה הרעיון טל הצדק הסוציאלי ,והדבר הזה נסאף בע"נו במטך כל ההיסטוריה
העבריה כולה .ראינו בלמדנו אה תולדות האבקותו טל עם "טראל על חרותו ,כי
מעולם לא הונח לו מאויביו ,תמל"ד ה%להעליור להאבק בחזקי*ם ממנו ,וכוחו טל
החלט הדא תס די ב צ ך ? ת ו ,על כךיראינו תמיד כעקר את המלחמהח על צדקתנו
על אמהנו ,על ל
כך הפך מאורע זה של מתהן תורה ליסוד מוסד קיום העם ,למטרה ואמצעי  DAיחד,
התורה הפכה להיות ספרה
ה גודל טל העם ה*הודי ,כך היה כסהוא בארצו,
וטבעתים חורגט הדבר בגלות העם מעל אדמהו .רק כוח האחדות סבתורה אחת,

תורה טהרבטנו בח טהיא צודקת ונעלה טמר אותנו בפצורגו בקרב העמים,
 Anמהן הורה חואא ,איפרא ,חג ייסוד ילאומיותנו וחג בורל לאומיוהנו;
יתר על כן : nino Do amחיינו הלאומיים ,ומטום כך חובה עלינו להכיר את
התורה הצדאת ,העוד היא אומרת לנו מטהו היום? ננסה להכירה ,להעריכה לפי
זמנה ,,ולאור הבעיות.טאנו עומדים בפניהם,
*

 (aמסבת הטבועות.

Ed

אנחנו נחוג את הטבועות כחג חקלאי ,זאת יעטה במסגרת חגיגוה הנוער
הצֶה
בבלל לקק"ל ,בטקט טל הבאה בכורים nagoa ,ליל הטבה ,נהןג .אה ההג

 andoמהן תורה 3301 .להעלות את מקומה טל ההורה בחיי יטראל (קדוט הטם על
התורה ,ספָורי חסידים (BA החומו .לכך בספר הַמועדים ,בקבךץ "אור הגנוז"

AIN TND Danas

/

*

ג) פעולת הט בת,במסגוה  :'%53מטמעותה ההיסטוריה ועקרונותיה של
ל
 ninמטה,

 ,1הערוה לביצוע :הפעולה תבנה על טיחת-הרצאה ,אגב העלאף רסיסי
ידיעוהיהם טל החניכים ,כן כדאית הטואה טל חוקי תורת מטה לחוקי

המורפי

(חוקי המורפ'  -עין בנספח) ,אפטר לפתוח את הפעולה בספור "בהר סיני"

מהוך במדבר לפוריטמן,

JN

= 2061

 2.ראטי פרקים לפעולה :מהי נוצרה תורת מטה? יטנם וכוחים רבים על
יס להם גרעין קדום

כן ,ברור אבל טהחוקים הידועים לנו לא נתנו בבת אחת,

(עטרת הדברות ,וקבץ חוקים טבארם) ואחר כך נוספו עליו קבצים קבצים

בתקופות היסטוריות טונות ,אבל יטנם עקרונות מטותפים טעל פיהם נוצרו
החוקים ואיך בהם לקס התוספצת ,כ אב

יה ה:פ  da nchהג

 מהם העקרונות טעלהם נוצרו החוקים?ההכרה טכל אדם בן יטראל כטךה לפני האלהים
הברל אם לסירי הו אה לני.

À
(היינו:לפני החוק)

טמי"רה קפדנית על המוסר החברהי :טוהר היחס"ם בין אדפ לחברו ,בהחומי
המטפחה,

וביחסי אדם ואלהיו,

הגבלת יכולה טעבודו טל אצם מיטראל ,חרות ה"א

זכות כל  parsביטראל,

טפוח עזרה הדדית,
 ברור ,כל הדברל
ם
ה
א
ל
ה
נ
ה
נ
ו במסגרת מוטגי הזמן ,אבל בהתפתחותם
הפ מהוים יסוד לחברה מיוסדת על צדק וטויןון ,ועלהם בנתה אחר כך הנבואה
את האידאל טל "אחרית הימים" על חבר טל טלום עולם וצדק נצחי.
E
 dasלהבין מה מהפכה היהה בהוקה הזאת לעומת מוטגי הזמן,נטוה אותה
לחוקה אחרת סידועה לנו,

וזו

עוד

נחטבה

"מתקדמת" באותו

זמן.

נבראה -מה

היה מעמד העבד לפני אדוניו ,והאדרח לפני מלכו וטריו בממלכות הקדומוה,
זאה היתה ,א'פוא ,מהפכה כבירה,
סני עקרונות חטובים מצינים את החוקה העברית :א ,זוהי תורה מעטשית
היא אינה תובעת מן האדם דברים שבהףגטה ,טאי אפטר לבחון אותם בההנהגות
האדם לזולתו ,אבל מקפידה מאד על טחרת התנהגותו סל האדם,
היא

אינה מבדילה בין

יחסי אדם לחברו

ויחסי אדם לאַלהיו,

הההנהגות הצודקת עם

הזולת
הנה חלק מעבודת האלהים ,היא מיחסת פחות חטיבות לפלחן ,לקרבנות
והעקר
ל
ה
ע
ס
י
ת
ה
ט
ו
ב
ב
ח
י
ים החברתיים ,הטקפה זאה הלכה ונתבלטה ככל טצלסהה
היהדות רוחנית יותר("הלא טמוע מזבחטוב"",..למה לי רוב זבחיכם  - - -אהבו

מטפט ,טפטו

יתום,

אסרו

חמוץ,

בתקופת הבית טני ) quaטניא

ריבו אלמנה") והיא

-

נעטתה לכל ההורה כולה

לחפרך ילא תעביד"),

פעולה טאינה מחייבת.

פעולת אַמצע הטבוע :במסגרה הץב' :דרכי הטלטון בחוקת יטראל,

 oהערותלביצוע :כקדמתה הועבר הפעולה הזאת כסיחת-הרצאה,
להעריך צלבאריאה העובדות.

La

ותנסה

ב ו

 ipראשי פרקים .לפעולה :אבל אין די בהרצאת עקרונות יפים ,צריך גם

נאח להגטימם .,וזוהי בעיה קטה מאד ,כיצד ראהה היהדות את דרכי הטלסון

הצודקים?

ו

0

OM

|

יחסה טל היהדות אל "המלוכה היהה תמיד מלילי ,אנחנו זוכרים את
מלחמתו טל שמואל במלוכה ) sapאת נאומו על המלך לפני העם) למה התנגד
עלינו

להיות קעבדי אלהים

טמואל למלוכה? הוא סכר >> איננו עט בפל העמיט,
ולא עבדים "לבסר דרדם" ,המלופה ה"איעבהות היא גוררה טעבוד.

הטפלת האדם,

.יהיהדוה ההנבדה

הכנסת:תרבות.טל היי*הרללדת מצד אחדי-ואיייעובי:מצד'יסבר.

לסלסון אדם באדם .אבל':אפטר שההברה תתקים ללא טשלטון? אכן,
בטלטון טסיטמוה על טהרת החיים החברתיים ,טלא

יש צורך

 ves vasבהעהו,

צ'היייך טיהיח מזה סישמור באמת על כך ,ולא
הטליטים",צהלך ס-ה ח נהק

יהיה סליט,

יטלוט לשם סליסה,

אבל הסלטון

לטם הנאה
לפועל,

ולא המוציאים אותו

מטום

 7התנגדה היהדות למלך ,ומטשהסכימה לכן בעל כרחה ,העמידה מעל למלך את
מוסד:הפהונח והבבואה:,טהם באי'הפוח הספונטנדים טל רצון החוק ,רצון הצדק
המוחלט ,אפן/,גם הכהובה/לא טמרה תמיד על סהרתה ,ידמכאן הקרע המתמיד בי.
הונה לנבואה .הנבואים לא היו בעלי סמכות מד*נית ,ולא ה*ה להם כל כוא
הכ

מלבד כוח הטפעתם:ואמונהם ,הם לא יפלו לעטות משליתותם קרדום לחפור בו,
אבל הטפְעַתֶם היתה ענקית (השפעת גד על דוד .,הטפעה עמוס ,יסע?החו ירמיה),
.ועוָד תופעה .אחת בסדר הטלטון העברי טכבר הזכרנו אותה ,והיא מוכיחה
»> הנטיה לבחון תַמִיד את המצב ,לחדט אה היי .התהברה ,להפטר .מטעויות ומעול

טנצטבר  -הלא הוא חוק 57270
 Roבטלסון בנל-אדם ,להנאהם,

 ¿D1902היהדות רצתה בטלטון . pinהצדק,
היא

בקטה

המיך
-

”

אה הבקרת טל
1

החכרה,

חי?

תהקוגם

גטחרם

,כפעם

בפעם,

5+

ה) מסבת ליל » ¿839SA A
הזמן הוא pro porציר החיטים,ובדאי ליחד לכף' .מסיבה,רצוי
מפוץי

רות  ja A Radהספרות החדטה וסירי

לקרוא בה

 Naוכון.

*

ו) פעולה הטבת ,במסברה העדה :anoto

Aos na

 1הערותלבוצרל :הפעורלה הועכר בהרצפה סכום סל

המדריך,

רצו*ל

טשהפעולה העוך בטדה ,ויסימנה מטחק העדה,
במטך התכנית טעברנו מאז ראש הסנה למדנו
פרק אההך ררב חטיבות בהיסטוריה הלאומית והאנוט'ת ונתקלנו בבעיות העקריות
טלה ,אכן ,צַאְמה כאילו פרקיב אלה חסרי קטר הם ,ואולם כולם מצטרפים למסכת
.

.

אחת :מלחמתה טל האנוטות לחיי  pasוחרות ,המלחמה הזאת מתבטאת בתהחומים

טונים ,הכרנו את בעיות הראטית טל המוסר החברת" ,עם טחר ההסטוריה

האנוטית .ראינו אה מלחמח עמגנו על חרוהו ,את מלחמפ:עמיס טונים בהיטסווייה
"חידים במאבקם על אמתם וחרותם,

ראינו

לחרותם,

ראינו

מלחמות מעמדות

בהאבקותם על חי' טויון וצדק.
כל אלה הם גלויים למאבק אחד ,כל אלה הם חפוטיש טל האנושות אחר
פתרון לבע'ה אחת :כיצד יבנה הסדר החברתי האמיתי ,הצודק ,טבו יחיב
האדם

חיי

חרות,

והנה אף הסיום הבניתנו

נסינו

להכיר דרך אחת טל סכום:

הטקפת עולמה טל היהדות ,דרכים רבוה הציע האדם כפהרון,

ועד היוס טרם

מצאנו את הדרך הנכונה ,ואול* גם אי אפשר לעולם להביע לכך סנהיה
טבעי רצון אנחנו אך מתקרבים ומתקרבים לכך ,ואולם אחתה יכולנו לסכם,
כמסקנת תכניתנו :המיד יצדק האדם רק כאשר יבקט את הצדק בטלמותו ,אין

לדרוט צדק לאומל  Rosלדרט צדק .לכל לאום בערלם ,ובלא להנהיג צדק הברת".
בל עול באסר הוא ,פוגם בחררת האדם באסר הוא .וכן אין להלחם על:מסהה
צודקת בדרכ'ם גרועות" ,טס לבדוק תמיד את האמצעים לאור המטרה,
זהו אולי העקר טסנסכם בתורה טאותה ניסנו להכיר במקצה בפעולות
האחרונות טל תכניתנר :יס לראות במלחמה על צדק הברת" מסבק מתמיד"' ,ט
לבדוק המיד ,לחדט תמיד,
בתקופה מסוימת,

ואז

היא

לההאים את צווינו

לתנאי

הזמן .,תורה מטה

היתה מהפכנית .ברור ,טמי טירצה לבוא

נהנה

ולדרוט

חדוט החוקה הזאת עהה ,ידרוס דבר רע ,היום אין החוקים האלה מתא"מים
למוסג'ינו ולתנאים ההברת"ים בהם אנחנו חיים ,אבל
נתנו החוק'ם האלה עודו קים,

ה ע ק ר ו

ן שעליהם

והוא נצחי :לטאוף לגלוי הצדק והחרות בכל

תחום מתחום" ה"לנו" ,ולא להסתפק ב"נגאה דורס" אל* לראות .ב ח ו ב ה
ה ה ג ט מ ה טל העקרים האלה אה העקר .,בבחינה זאת גם תנועת הפועלים
העברית,

ואנחנו כדור הצעיר טל

הנועה זאת ,ממטיכים את צוויה סל התורה

העהתיקה ההיא ,ננסה עתה ,לאחר תכנית זו  009039לראות מהט הצוויים שאנחנו
כתנועלה

נולר,

מהיב"ם בם

את

930312

64 -

ז)פעולתאמצע העבנע.במסגרה תקב' :פעולה חפטית.
חזמן טיותר עֶהה יוקדט כולו להכגם מסבת סיום התכנית ,בינתיים תערך
הפעולה במסגרת חפסית ,כַפי בחירה המדריך (ספןוד ,לסחק נכד"),
>

 >27.0393 D208 (nמס ב תק3,90 1 00 

המסבה תבנה על פרקי הוי ,העדה ,זו צַריכה להיות מסבה גדולה.טתסכם
את פרק

הזמן הזה,

בהופעות

טיב?ל טאלדת מענינ?*

עם . nadaהסיום,

וקריאת תומר היתולי ,כן רצוי

להכניס

התבנית ,יהא בו.מקלן".מבהן" לזכררן ההברים,

מטתימת התכנית של השנה העברית;

געבור any

להמשכה עד תום השנה  -עקרונות התנועה :.
a

חידון,

.

=

Ls

E

0

%%א
AL

-

לאדר 

תוספת:

בסנה
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א'

מלברת,

יההפף,

לאחר

התכנית

nora o den ne san CR NR Dan

חדש

שבס,

 PADמיוחד

em a DR DS

הפרק יטתלב לאחר מכן בסעיף הטני טל התכנית "מלחמות
יחידים לחרותם" המועבר בחדט אדר ב' ומוצא סכומו במטפט

על "מצבה" .טעם מיוחד לתכניה בחדק אדף ,טהיא

isa pb

י"א אדר,

במאורעות החדט:

ויום הניתה,

 nanתיייש ב ד ת

 (Aמסבתראט חדט:

ערב ההגנה.

המסבה תתבסס על פרקי קריאחה מספרות ההגנה העבריה,

לנוסא,

מסתכמת

ae
ותהוה פתיחה

*

 noso (aהסבת ,במסגרה הקב )9

ר א ש * ית

חש ו מ ךר:

 qiהערות לבוברע :הפעולה תוְצָבר בדרך של ספרהך ,רצוי בט לקרוא

e

ו
ספור מהוי חיי הטומר.
 ,8ראטי פרקים לפעולה :מח היתה צורה ההגנה ביטוביט העבריים לפני
קום

"הטומר",

הסמדרה בידי הערבדם,

Sem,

בגידהת «DIN

מי היו מיסדי הטומר?  -אנטי ההבנה <מצא 3'%ברוסיד ,הטומר צוְמַח;.
ממקור תנועח העבודה העברית ,הוא חלק טל תנועת כבוט העבודה העברית ,תמיד
היהה זהוה בתולדות המפעל הצייני בין הגנה לההיטבות ,ההגנה היה צורך
הגטמה המפעל .תולדות דבניה ,מרהביה ,כפר גלעדי והל חי קטורים קטר אמיץ
בהולדות "הטומר" .,הנאי חטומר לקבלת הטמירה  -עבודה עברית ,מדוע? סילוב
העבודה והטמיוה מרצון לא לההפך לטומרים מקצועיים ,האם היתה הדרך הזאת
נכרנה?
 5מקורות :ראשי פרקים בהגנת היסוב  -תקופת טלטון הפקידות ,ימי
העליה הטניה.
וביהודה ובבליל %ד .בן בוריון.
'קובץ הסומר",
*

ג) פעולת אמצע הסבוע ,במסגרה הץקב' :התיטבות הטומר,
 ,1ראטיפרקים לפעולה :ראינו בפעולה הקודמת כי הטומר לא רצה להיות
סומר מק
צועי ,הוא חפץ לחיות חיי יצירה טלמים ,הטמירה היתה צמודה תמיד
לההיטבוה ,ומכאן  maxהרעיון ליצור יטובי קבע לחברי הטשומר" ,תאךן

aura

é

= = 66

"הטומר"

את פרטת תל-חי ,תל עדטים וכפר בלעדי ,אפים המיוחד טל יסובי
ועמידתם בתנאי הגנה קטים ,האטה ב"טומו" והתלבטוהה למציאה מקומה.

 .2מקורות! "ראטי פרקים בהגנת חיטוב"  -ימי העליה הטניה,
"טנים ראטונות לכפר,גלעדי" קבץ "בגליל העליון" עמ' .511
"התיטשבות הפועלים בגליל העליון".
*

.ה ל -2ל . 1ל
המספל תבנה  0 n1790חומף ומגדל.
מקורות 091 :חומה [מגדל..
*

.

 Cmפלולת|הטבת ,במפגרה מקב ' :ה ו מ ה

4

מ גד ל.

 elראטיפרקיםלפעולה : napnהיטובים בעצם ימי המאורעות .המסוות
טל "חומה ומגדל" .מאפטרת להקים יטובים במקומות בוצדים.

מה הם היסובים טהוקמו? יטובים ראטונים עולים באזורים טשמים

בח :עמק .ית סאן - ,הבליל ,המערבי ,בהרי ,תגליל המקרבי  -הניתה ,ואחר
ו
:
|:
אילון.
גאולת עמק בית טשאן :תל-עמל ,מעוז וטירת צבי , nyנחום .בית
מסדה ,נוה איתן ,מאורעות בארץ ,הגנה טלובה כל העה במעסה ההתיטבות,
קרבנות בעבודה בטדות ובדרכים,
עין גב עולה .על הקרקע מעברה המזרחי טל הכנרת.
נקודה ראטנָנה בהרי אפרים  -עין הטופס,

רמת הטופט ,דליה,

בררך לנגםץ יבפר מנחס.

מצודות .אוסיט קין בגליל המזרחי.
במטך ימי המאורעות עלו

לנהוסטרת 25

יטובים בפינות טונות טל האורץ.

בטילוב טל  naanוהתיטבות ,לה היה כוחנו בהגנה 029931 :לטלב את

כוח

בעבודת הבנין ,ולחקדיט את הנשק למעטה יצירה בלבד.
2

מקררות:

"חומה ומגדל"

"הגודרים בצפרן"

"רמת הכובט"

"י'נם אחד".

₪

EN

ena es

>

.1
תועבר בדרך ספור-טיחט..

 8ראטיפרקיםלפערלח :כיצד נוצר הפלמ"ח ו עם הפליטה

לסוריה הפלמ"ח במחתרת .טלוב-טל עבודה ואמונים (טוב :הרעיון -

? 7להפריד

את כוח המגן מעבודה היצירה ,רק אנסי עבודה ידעו לעמוד  idasעדיף (rapa

ל

<< 7

פו .מקומו טל הפלמ"ח בימי המאבק ועט פרוץ מלחמת
ארגונו סל הפלמ"ח וה*ק
הטחרור,
.5
*

מי פיט י,

(nr

*

ח)

:

במסגרת הַ;ב' :הבריגדה העברית.

לפעולה :המלחמה על הקמה איצות עבריות ,מלהמתנו על
 1ראטי פרקים
בחטיבות ,הטתתפות יהידותנו בקרבות במדבר לוב וביון .הקמת
יהודי

צביון
הגדודים והבריגדה ,הטתתפות הבריגדה בעזרח לניצולי הטואה.
מקווות" :מכתבים מן המדבר" מוסינזון .פרקים מתוך "מורטת גבורה"
.2

בוחתי מן הטבי  -יוודן.

*

ט) פעולת אמצע הטבוע ,במסגרה האקב' :ס כ ו ם,
צנולצךהביצוע :הפעולהף תועבר בדרך טל טיחה ,טסקצצת המדריך התבוא
לאחריה,
 ,2ראטי פרקים לפעולה :ראינו כי מאז ומתמיד היתה ההגנה טלובה
בהפיסבות; ראינו בזה גם הכרח יסובי ,אבל בם עקר מוסרי .לא רצינו טהאדם
יהא

לוחם בלבד ,אלא יוצר,

 -ולמה? משום טהמלחמה לעצמה טלילית,

היא

מזנכת את האדם לרע ,ורק כאטר ההכרח טבאחיזת נטק טלוב במעסה תיובי סל
בנין  -נתן לטמור על דמות האדם ועל טוהר הנטק.
= אבל  oa Bsהדרט טסלרבלם הצמכפים? ההאם בם הדום ,כאשר "טס צורך
בהחזקת צבא סדיר , quaלקרב אה אוהזי הנטק למעטה הבנין+
 -אמנט כן ,למרות טאין הדבר נראה עתה כהבלטחה ,רק בזכוה נקודות

ההתיטבות באזור* ספר טוממים ,נצחנו במלחמה הסהרור ,וצם היום טלובים
תפקידי הצבא בתפקידי התיטבוה( ,ספר על הנח"ל ותפקידיו ,ספר על עזרת
עברוה ,וכו')  -גם עתה יבחן כוח עמידתנו ביכולתנו לטלב את מעסה
הצבא במ
ההגנה למעטה בנין,

 5מקוררה :חיברוה "נבת"ל",

לאחר סכום זח ש למעביר עדפוף חודט זה את טת" פעולות הפתיחה טל
תכנית חדט "אדר".הסדירה,

(רבי יטראל מרוד'ין,ו"בעלהתהלים") ובמקום

טנים אלה יט להכניס בתכנית אדו ,מדמויות העליה הסני" 02 1009799

(אנטי הטומר) טיטתלבו אחר צך בהכנית המסתמכת במטפט על"מצבה".,

 %94השבת  Nonaלהדט אדר 'הא או ליל טבת חפטי ,או ערב הנה"ל
פרקי קריאה מהוי הנח"ל ותפקדיו,
= החכש החדש הד נש ודיג דד כ הידבש DA DA DA

במסך:סני חדש* הק*ץ'הנוהסים עד למפעלי"הקיץ נקדיט אה הצמן
לתכנית מעבר .במיףת מה:ההאיתפניתי זו קטורה לפרקים הקודמי*ם

לה :היא עוסקת פצויים הממטיים טהתנועה 'מסיקה מן הערכים עליהם
:

התעכבנו במטך פעולות הטנה,

תכניה-המעבר תכלל שני"פדקים ,פרק ראטון +תנועות הנוער בארץ,
פרק:טני:

וההנועה בהוכןך,

מפעלי ההנגהעה;

פרק

זהּ-יהי %בו כדי

להוות

מעבר לאחר כך ללציאח למחנות העבודה.במטקים.,
*

הנועוה

הנוער

המטך תכנית  Yanטי

*) פעולת חטבת.במסגרת5 : tap

) 1העדות לבלצוע :הפטולה הועבר בדרך של טיחת סאלות ותטובות בין
קמרריך להנכיו .הערה כללית לדרך העבר*" הבוטא :יס להמנע מנע"מת זלזול ב
בתנועהת בוער שונות,

*ט להת<חס

לדעות הסונות בפבוד,האם כי יט להבהיר את

נקודוה המחלוקת ולהסביר בכל מקרה את עמדף התנועה בשאלה.
 ,8ראטי פרקים לפעולה :איזה תנהעות אֶתם מכירים בארץ? למה %01
 031910כה מרובות? ההבדל בימהן בא בבלל מטבות סונוה ,וטיטות טונות של
עבודה חינוכית ,יט תנועות טנוצוו ללא מטרח אלא לטם טעטוע ובלול

זמן ,ויטנן לנועות טנוצרו כדי לחנך את חבבְיהן להגטמה מלוצית ,אלו 71

תנועות אלה טאתם מכירים בארץל

E

po

aa

" .אנחנו *כדלים להבדיל את תנועות הנוער לטלטה סוגים:
ו
 ,1תנועות צופ"יות טפורטיביות,
 2תנועות מגשימוה.

|

É

|

 5,תנועות פולטיות,

לסיום הפעולה ,במידה טיותו דמן ,קרא  0211מחיי ההנועה" :שסשחרות"

/

שו'"אילות" מתוך "כצמה הסדה",

/

1

+

ב) פעולת אמצע המצע הטבוע ,במסגרת ח/ב' 72 :Dº D4
 1,הערות לביצוע :ראטית הפעולה  -סקירח בללית טתערך מתוך טיחה
סאלות ותטובות ,לאחר מכן *ט להכנס לברור עקרוני ,האם דרכה של הנועת..
הצופים מוצדקה %הברור

 3$להעלאת סאלה

אף ב'שלב זה טל עבודהנו,

A

"חובח ההגטמה"

ואין להמנע ממנו

|

- 69 -

 2.ראטי פרקים לפעולה :מיחם הצופים?  -זוהי הנועת נוער מאורגנת

על כְדי בתי הספר ,במסגרת

מחלקה החנוך  ,מדריכים בהם גם מור'ם ,מחנכים

לציונוה ולאזרחות באלץ ,אבל אין בהם חובה הגטמה ,בוגור הצופים יכול 81
כן ,לכשיתבגר לעטות ככל העולה על רוחו ,אמנס בעה האחרונה גברה המגמה
ההלוציה,

ונכרת הספעת בוגרי המפעלים ,אבל הובת ההגטמה אינה עדין:.

האם דרך זאת היא מוצדקת? האפטר לחנך לחלוציות ולהבטמה ולהטלים
עם היסארות מרבית בוגרי התנועח בעיר? החנוך צריך להטיל חובוּת ממטיות
אחרת אינו יוצא מכלל דבורים סתמיים ,חובת ההגטמח צריכה להיוה 7991 02310
סל החניך בתנועח ,טאם לא כן כל העבודה אינה בוסאת פרל.
 -אבל , DSTאנחנו חואים בצופים הנועה מתנגדת לנו?  -לא,

למרות

סאיננו מסכימים עם דרכם התהפנוכית רבה חסיבות התנועה ,מטום טיט לה דריסת
בגל בחוגי הנוער סאנהנו לא מצליחים לחדור אלוהם בדרך כלל ,ואנחנו מקוים
כי הטפעת התנועח החלוצית תגבר גם בתןכט עוד יותר.
*

שור יב  ₪ה MAI
המסבה תכיל פרקי חוי תנועתי :ספורים ,טירי תנועה וכד' רצוי
ן

סהמסבה תערך בהוך ,לאור מהורה,
*

ד) פעולת הסבת במסגרת חץב'  :ה נ ו על ר
ai MO
 1.הערותלביצועע כקדמתה תתבסם הפעולה על טיחת טאלוה ותטובות בין
המדריך והחניכים ,ולבסוף טיחת ברוו קצרה על יחסינו אל הנוער העובד,
 .2ראטי פרקים לפעולה :הבענו עהה אל קבוצת התנועות המגטסימות ,ואלו
הן :התנועה המאוחדה ,הנוער העובד ,הטומר הצעיר ,מחנות העולים ,בני עקיבא
ננסה להכיר את התנועות האלה:

e

¿ 8הנוער העובד :מהי ההנועה ומהם תפקידיה?  -זוהי תגועה הסתדרותית
 ns no>panמרבית הנוער העובד בארץ ,תפקידיה חם:
nz

 .1לארגן את הנוער העובד וללחום את מלחמתו המקצועית -טכר עבודה
תנאי עבודה ,הוזי קבודה,
 ,2לדאוג לחטכלתו המקצועיה והכלכלית ולחיגוך אפיו ושפוח כסרונותיו,

 5חנוך רעיוגני לקראת חיי הגטמה חלוציים באוץ,
 4טיפוח ההכפטרה החקלאית במטק והקפה מפעלים במסגרת ההתיטבות
העובדת,
הנוער העובד נוסד ע"י ועידת ההסתדרות בטנת תרפ"ו ,זוהחי התנועה

הגדולח ביותר
בארץ ,המקי'מה מפעלי הנוך וארגון מקצועי ,מפעל הכטרה גדול,
ena

1

מפעלי הגטמה,

Lp

:

חטיבוהה של תנועה הגוער העובד עצומה ,אלמלא הנועה זו היו המוני
.וער ,מוזנחים להטפעה הרחוב ,היא נותנה לו אה הדברים הראטוניים ביותר,
1320

המובנים מאליחם,

 .2929 )1099 AY 1386אפטרד ירת הס 3.הונ לם..

 במה טונה תנועת הנוער מן התנועה טלנול אנחנו משותפים בערכיםומטום

חלנוכלים ,טאיפתנו אחת ,אבל הפעיות סאנחנו מטפלים בהן  Jaטונות,

כך קימוה המסגרות הנפרדות ,אף אנחנו רוצים להיות הנועה הסתצרותית לנוער
הלומד .אבל צריך .טיהיה ב פעולה חדוק  Eaשתי ההנועות האלה,
אנחנו

ולכך

טשואפים.,

תפנית חדט
SS MD

ואף כאן אין להמנע מן הברור ,אגב נתוח עמדותיהן טל התנועות העקריות
בנוער היטראלי נוכל להבהיר את עמדת התנועה ,בך טבסכום הפקלולת נוכל ל02ם
את תפיסתה המיוחדת טל התנועה בנוער ,עד עתה סייבנו את עצמנר מתנועת
צופית ללא חובה הבסמה,

מתנועה טמהעסקה בנוער  1214עהה  -מתנועה המוגדרת

פוליטית  ds noרעיוגיתאה

|

טמקורה בחוץ לארץ ,במה היא  Eמאתנו?  -זוהי הנועה  “agiaטשמארגנת
נוער

לומד ועובד,

היא ההחילה כתנועה צופית טהורה ,ואולם הפכה להיות

הנועה מחנכת לחלוציוה והגטמה,

התנועח הקבוצית.

ויצרה אה פלג " הקבוץ הארצי " בתוך

UP

זוהי תנועה מוגדרת למפלגה פוליט"ת .,חיא מגדירה את חניכיה בגיל
צעיר ,מרגע כניסתם לעקרונות פוליט"ים ,טהם אינם מסוגלים עדין לבחון
את צְדקָתם,

ואין חבר התנועה יבול לחיות בעל רעה טונה ,הם אינם מציגים

לפגיו את:כל הדעפוה,
 האם זִוְהִי דרך חיובית? מהי תוצאה טל חנוך כזה?  -חוסר סובלנותלדעת אחרים ,קנאות עורת ,חוסר נכונות לטתף פעולה ,אין דה מוצדק:,
על  manלהתעסק בעִינינְוֶּם הקרובלם .לוּ,

יט לחנף אותו על ל | בללים ,יט

לטפח בו אה יבולת הבקרת והמחטבח העצמית,
הטומר הצעיר היא הנועח גדולח,

Ê

Ra

ועטתהי רבות:בא"י ,עקרונותיהי הם:

 1הינוך ציוני סוציאלסטי , nanהגטמה איטית חלוצית:
 .2חינוך למסגרת הבטמח של הקבוץ הארצי,

RES

ו

עולם אחת ולעמדה פוליטית אחה המדדהה עם עמדתהן
 5הינוך להשקפת

סל הקבוץ הארצי טל הטומה הצקירג
הטשומר הצעיר חקים מפעלי

הגטמח רבים 28919

)po

להעריכו

על כן;

ולחטקפת העולם טהוא דוגל 292

למרות טאנחנו מתנגדים בחריפות לדרכו בחנוך,
 .5מקורות :ספר הטומרים ,כצמח הטדה , nsהחזין.
*

ב) מסבת ליל הטבת-:ראט חדש תמוד  -ערב הקיץ:
תמוז מגיע בקיץ לטיאו , ANבטם החודט "המול" נזכרת אגדה
בחדט
"מות תמוז"  -התעלפות היקום עם בצ הקיץ .במסבה יט להעלות את אופי
העונה בטבע החומר לכך מרובה בספרות הלכוית.הרגטת הטז5י החדב והקטה סל
לנגב החרב

הקיץ בארץ .אפטר אף להחקדיט אה ההפנלת

 (aפעולה הטבת ,במפכרת

 1הלררת לביצרע :Da

 Rosל ד

ה

התרי

דפרי.

את עצמגו מתנועה המוגדרת לזרם

התיטבותי.
.8

לאחוד עם גורדף>"ם,למה הוא לא הצסיף לאחוד הזה? מתוך טיכדזת
וכן בגלל הבדרתו

לזרם התישבותי אתד

מסוימת,
העולים מוגדרת רטמית לתנועה התיטבוהית,

יפלנתית

 -לקכוץ המאוחד.

וחיא מוגדרה ,אמנם

המחנות

לא רשמ*ת

למפלגה פולי"ית אחת.אנחנו מתנגדי .לה בגלל הגדרתה ,זבגלל העקרונות
האידאיים טהיא

מחנכת עליהם ,את ההנגדרתנו

בפעולה על הסומר הצעיר832533 701) ,

להכדרה פו  09ף ככר הסברנו

מהנודים

לחגדרה לדרם

ההיטבוהי אחד? -

אנחנו חוטבים סההבדלים בין חזרמים הההיטבותיים אינם עקרוניים ,הּם בעקר
הבדל 7אופ* ,ההפלוג ביבהם בא בבלל הקרל הפוליסל בלכפד .הדרך בהגדעה
הטיתופית כולה היא אחת ,ויט לחנן על האחדות הדאת ,ולא טל המפלב ,אנחנו
חוטבים טאין צריך לפלג את הנוער על כך ,כי באחדות התנועות יגדל כוחנו
פי

כמה,
*

ד) פעולתאמצע הטבוע,במסגרת התב"  :תנועית בוער תלוביות דהיות,

 1הערות לביצוע :בפעולה הזאת נטתדל להבהיר את מעמדנו לגבי תנועות
נוער דת'וה ,בדרך כלל רוכטים החניכים יהס טל  77739לתנועות אלה ,זהו יחס
מאד בלתי מוצדק ,יט לנו הובה ללמוד מתנועות  amosטהצליחו לחנך מגסימים
רבים,

וטדרכם

החינוכית עטירה

ועמוקה

תרבות,

ל

דתיות .הו"בני עקיבא" ,התנועה הראטונה אין לה חטְיבָות ,ואילו

רבה חטיבותה,טל -הפְנועַה בגבל,עקיבא,
בני עקיבא היא תְנְועַת נועָר  017071 van "yהמזרחי ,זוי הגועה
;

י

חלוצית פועלית , OITOמְִיוסדְת ,על רְעיובְות המסוות cena

— tan ay 7370 11131,,,0%%07 33378 13038 208309 29130? 1100? 110
אוהנו ואונו מאפטר ביננו אִיחוד אף .פעם ,אבל יסנה קרבף רעיונית  nanבימינו,

אף אנחנו סבורים סיט לחנך אה הנוער על וציןונום יסור במסורת וסכ%לו,

בהכנית הארכה טעברנו במטך הסנה ראיגו מה מהם נסְאֶר עקרי בְטבילנו :חובת
הגטמה ,סשאיפה צדק בכל גלול* החיים וכו',

;

 תנועח בני עקיבא חיא תנועה גדולח ויפה .,היא הקימה הרבה מפעליהגטמה ,ובובריה נמצאים בכל טטחי .ההגטמה החלוצית בארץ.
bo
ה
במסבה החפטית ,:ספור ,טירח בצבור ,או חידון על תנועות הנוערacosa 
*
4

 .1הערוה לביצוע:

הבוגה בפעולד זו לסתי תנועות :בית"ר ו"ברית

הנוער הקומוניסטי" ,אין דה נתן לדעמיק חקר ,באידאולוגיה טלהם ,יט אך לראות

א8ב אורחא

את הסכנה הרבה הנטקפת לנו

מהנועות אלח ,טמתקימות על הלהטת

יצרים ,92¿ don did ad 8 a
.

ñ

ה

 - vindaקיצוך של ברלה תרומפלדור ,טנוצרה

ע"י הצה"ר ,ררמשמטת ו
ו היא מטמשה' מכטיר מלחמה בתנועה
הפועלים הסוציאליסטית ,מטמטת אינטרסים צרים טל כה אנטי ריאקציה ביסוב'.
אף דרך חינוכה מעיד על כך %אין היא מחנכה -לטשוס עדך חיובי ,לטום תובת

הגטמה =  faאים לטנאח ולשלילה .,היא מטלחבה

לצרים,

מטמטה

לצרכיה נטיות לא

בריאזת ולא מוסריות בנועד :החנוך ,הצבאי ,הטלת מטמעה ,בקרה וטלילה ,מסום

כך אנחנו קוראים לתנועה זאת תנועה "פאטיסטית" ,הסכנה טבתנועות אלה :

יגדולה מאד ,כי במדה טמטפיעה על הנדער ,היא הדפכת אותווי לאויב לנו,
ועלינו להלחם בהטפעתם זאת,

a

 da 6אמצע הטבוע ,במסבףת - 0130« 34apn
 1.הערות.לביצוע :הפעולה תועבו בדרך סל טיחה בללית ,בה נסכם ,לאור בקרתנו

את התנועות הטונות בארץ את מעמדח טל התנועה,

%0

בכ
.2

נוער טונות,

נתחנו כמה סוּבִּים מהן וואינו אה רהבדלים העקריים:

א ,בין הנועה מגטימה ותנועה בלהי מגטימה.
המטמשת רק לצָרכי מפלגה פולטית לתנועה עצמאית.
 caבין הנועה

גדרת מבחינָה ההיטבותיה ותנועה כלליה.
ג .בין תנועה מו
דיו ,להנועה המחנכת מהוך רצון
ן תנועה הממגכת חנוך כופה ומג
ד ,בי
טיהא בוגרה אדם חוטב ובעל עצמיות אידיאולוגית.

לה יכולנו להבחיר לעצמנו את המטרוה והעקרים עליהם
מתוך הסתיגויות א

ו מחנכים :על עצמאות הנועות  911311על אחדות המגטימים ,על חנוך
אנחנ
בלהי מוגדר (קרא אה עקרונות התנועה והסבר אותם).
 למה בחרנור בדרך הזאת+ בי היא מתאימה ביותר לאפיו טל הנוער,ואינח מגדווה ,היא פפתחת תכונוה חיוביות באדם.
 כי היא חינוכית היא מהוה יסוד לאחדות הנועות הנוער. ₪היא מטמסת ביתר יעילות את צרכי ההגטמה החלוצית.
 5מקורות : nosoהסדה ,פרק "אחר החזון".
de

המסבת תוקדט להעלאת דמות טני האיטסים בציונות ובעם7292 899? ,
הסבר קצרים יקראו פרקי ספרות ,בעקך טל ביאליק,
*

ט) פעולת הסבת,במסגרה הַַבָ '" :מדינת היהודים".

 .1הערותלביצוע :פעולה זאת מטמטת פעולת בינים בין סני פרקי
בו .המסבה בליל טבה הוקדט בעקר לביאליק ,אה מפעלו טל הרצל,
הכנית המע
וצמותו יט להעלות בפעלָה הזאת.
 .2ראטי פרקים לפעולח : oלטל הרצ  ronאל יהציכנות ,,פלצח

נכתב הספר "מדינת היהודים" ,ספר על תכנו וקרא בו פרקים אחדיט ,לבסוף

בתולדות הציונות ,כיוצר הארגון המדיני טל הציונות
הסבר את ערכו טל הרוצל

וכמלכד ההנועה וכמנהיגה.

 .8מקווות" :מדינת היהודים" וההקדמה לחוברת.
*

>( פעולתאמצע הטבוע :פעולה חפטית.

לה החפטית  -ספור .היא תההוה "הפסקת  -נופט" בין התכניות.
בפעו
*

 fatoמפבת לילטבת :ערב .מפעלי התנועה.

|

.

:

ורצוי להקדים לתכנית זו עבודת הכנה רבה :תבליטי ,מסקים .,מפה טל
מטקי התנועה וכד' ,התכנית עצמה הכיל תומר טנכתב מפרקי הראטית טל המטקים.,
+a

n saות7 
סכום טל המדריך .באם יותר זמן  Dijon.ei aו בספור.
 .2ראשיפרקיםלפעולה :ובים הם דיטובים עאנחנו מכירים באוץ,
po
ג!) הז9:)0הק nem
הגאולם  -מי הקים אותם?
 -רובם אהקמו ל"'* עולים מחוץ לארץ ,ובני הארץ תלקם אינג %רב,

אבל בכל זאה *ט לחם חלק ,ובתוכו  pon DAלתנועה.
 לשם "מה אנחנו מקימים את המפעלים האלה? מהם מהוים » praלבבוט'קרקע ,להכנת  punלקליסת על*ה ,לצרכט בטחון והגנה ,ובעקר :לה קים 122 sn
חיים אנשים חיים טתופיים ,חיים צודקים ,וביחסים טל חברות,
 מפעלי התנועה אינם רבים ,אלו הם? » noאין  onמרובים %בי לא boasבנוער יהולפים אל יהדרך' הזאה ,טחיא איננה נוחה ,אנחנו בנסה להכיו

אה המפעלים האלח .יט בהם הרבה מאד חיוכי ,בונים מתמסרים לחקמת המפעל
ביוצרים הברה .אבל נדל :יטנם הרבה  aויס גם צל ,תמיד צריך לטאוף
לראות את הפגום זלרצות לתקנו,

הכנית ילחדט:ואצ ם.

א*) פעולה אמצע השבוע .במסגרת ף קב' :בית הֶטַיְסה,

 1.הערותלביצוע :הפעולות האלה כולן התבצענה בדרך של פפורו טל

המדריך ,או החניכים ,במדה טנתן להדמין חבר אחד המפעלים האלה תערך
קפ םה
א
הפעולה במסגרת העדה.
היכן היאיבית הטיטה? מתי נוצרה? ע"י
 ,2ראטי פרקים לפע

מי

נוצרה? בית הטיטה מהוה  poהיא הנה בכור מפעלי הנוע" הארצי ישראלי,
ספו על לבטי התנחלותה ,על ימי המאאורעות" ,מציאה המים ,ובית הסיטה כיוט:

 punענף קולט עליה ונוער,

( 2מסבתלילהטבת,ר"ח אב :ערב הבציר.

בחדט אב מגיע הבציר אל טיאו ,בחדט אב נערון %* ,חג "האהבה" בכרמים,

מסבת ראט חדט הוקדט לבציר ,החומר הספורי והטירי רב ,הן בטירה
העבריה החדטה (זרבבל ,פיכמן , אלעוני וכו') אם בספורי מאפו ,וכן פרקי
קריגה בתנ"ך ובאגדה.
*

 (aפערלת הספת במסגרת  naביק  -% 1ב א םח ד םמ מ שיק י הסביבחה.
העדה הבקו באַחד ממטקי הסביבה ותטמע הסברה טל אחד מחברי המקום
על המטסק ,הכיר את הבעיות מקרוב ,רצוי טיףא זה מסק צעיר ,ויהא לחניכים
שוסג על חקטיים ,המטקיים והחברתיום ,על יקבל-החניך תמונה "ורודה" מדי

על חיי הקבוץ ,יראה את הדברים כאטר הם.
+

יאה *ום התקפה באב יס לצין בערב זברון ,זהו יוב רב חט'יבות וגורלי
בדברי יפי

יטראל,

זכר תְחָרבן,

מזכהת החרבן היהודי

הגדול לבכל דור,

992

החניכים לחדט בו אה הקטף להיסטוריה היהודית רבח הסבל.
טכס הזכרון צריך טיהיה קצר ,אל האולם החטוך יכנמו החברים ויטבו
על הסבה נמוכה ,יועלו נרות זכרון ,ויקרא(במד ה טנתהן לטיר בטעמי המקרא-

מה טוב ) פרקי איכה ,לאחר מכן פרקי אגדה על החורבן,

"ביום טנחרב בית

המקדס נולד המטיח" .,ופרקי נחמה (ירמיהו),
*

ה) פעולת אמצע הטבוע .במסגרת הח ! 4,ס פ ו ר.
 ,1לדרךהביצוע :באם נותר זמן באמצע הסבוץ  %8%47פעולה נוסף על
באב ,תוקדט זו לקריאת ספור מחיי מטשק

(ולאו דוקא  JDהורודים),

מוסינזון וכד' ולאחר מכן תתפתח טיהח על כך.
*

ו) מסבהליל הטבת :ערב חפטי.

המסבה תהוקדט לערב מוסיקלי ,או ספורי.
*

ז) פעולת הטבת :ממסקיה הצעירים טל התנועה.
המדוריך יבחור אחד ממטקי התנועה הצעירים (צרעה ,ראט הנקרה ,אבוקה,
יזרעאל ,ויספר עליו).
*

ל

ח) פעולה אמצע הטבוע ,במסגות הַקָב!'י ס פ ור
 amaטבטבוע סעבר לא
יקרא

ספור

אחר.

המדרין

סכום.

נערכה הפעולה .הספורית הועבר זו

או

אחד

התניכים

יסכם אה

ולא -

עתה,

הפעולות ו

יסקור

אה הבעיות האפיניוה טהמטק נתקל בהן" ,מטקיוה וחהברהיות.
*

|

|
ליל הטבת :ס"ו באב.
באב  -חג האהבה ,סבן היג בנהת ?סהאל מחוללוה בכרמים,:רצוי

לחוג את החב אצלנו גם כן " )2797 DA APAסיד הסדרים") [ְקריאת ערקי

a

סירה מתאימים, ,נביבה 90911, .<p
*

rel +

PP

ES

א

מסבת. .ט" ו ,באב מסכמה אה תכנית הקיץ,

מבאן ריק

מהכוננת העדה למחנות הקיץ .הפעולות הפטיות ור
ובמדא

נספה:

הצעות
==

האפטר

 -ה בחוץ.

לבל

שבת חפשיים

To TT TDT Tm

ה
) 1הער ות
א ,ערבי סבת חפטיים > הכונחה לערבים טאין תכניתם "עיוניתף
ובבניף על הקראה ,אלא ערב טנבנה על הוי חבדתי ומנצל אמצעים יותר חברתיים,
שמטתפים בהוכם א הכלל כלו .בדרך כלל יט בכך כמה אפקטים מסוימים:

ההחרות ,ספור ,הופעה ופרקי היתול מן ההו" טל ההנועה.

E

ב .אין לותר גם בערבים חפטיים על טקס קבלת השבת המסורתי:

 apraהנר,קויאת פרקי היום ,ונגינת הטבת ,זוהי מסגות כל טיט להקפיד על
 ADD, aa manומסבה ,בכך כוחה המתנך.
a

:

( 2ערבי "הבל טואלים על הכל":
יט להמנע בעוב כזה טל חידון' מהפיכת המסבה ל שבק" .אין לכון את
הטאלוק לצבור כולו ,אלא למספר נבחרים (עפ"י הקבבצום) טהטיהנטאלים ראשונה,
בן יט לבוון אה התכניצת בטנויים בתחומי  צורה הטאלח ובפרסים,

DANAa lo

הכונה לתחרוה ב'ין ;בוצית על הקואה או ספוו על פה טל הפפור

הקצר המוצלח ביותר ,תחרויות מעין אלה נהן לגון בבחירת סוגי ספרוה שונים:

אגדות ,דקלומי טירוים ,ספורי הרפתקאות ספורי אכרים וכו".
ו

בנית ליל הטבת על ספור אחד .רצווי  -אגב יציאה לסדה ,סביב

עך ביnapsd
תכנית טתבנה על הופעוה קלות( ,מעוכונים ,נגינת חברים ,וכו')
נתן לערוך אף זאה בצורת תחרוה בין חקבוחת ,ולתת ע"י כך ביטוי לכטרונות
טל חכרים בתהחומים טסאינם באים בדרך כלל לוחי מישוי בהנועה.
)6
 noלבנות צאת על "ברורלם" טל נוסאים חברתי"*ם סונים .בגוך

"מאורע טהייתי רוצה טיהארע לי" ברור טיט להכין זאה למפרע ,נהן כאן
לספר מעטי דמיון והיתול ,כן האורי זכרונות מבדחים מהוי התנועה(ביחוד
אהרי סיולים או מחנות) ערבי "גוזמאות" טחברים יתחרו בספורים ,חלק נכבד
הומור מהוי

בערבים כגון אלה  -לערבי

העדה

(עהונים

היתוליים ,טירים

(109921370

אין להמנע מנגינה הקליטים בלילוה טבת,

אך

יט להתאים אה היצירות

המנוגנות לרמה ההבנה טל החניכים .,יט לבחור יצירוה קלות אבל מחנכות
פה'חות ידועוה(חליל הקסם ,הספר מסיביליה ,סוליה הקוסם וכו') סמפוניות
סל הידן או מוצרט (סמפוניה הצעצועים ,ההפתעה ,הפרידה לחידן ,סמפוניה

מס'  04למוצרט) סויטות קלוה (מס*  2לבןך ,פיר בינט ,וכו') מוסיקה תאוויח
קלה (פטר והזאב ,טוליה הקוסם,מחול השקות) וכיוצא באלה .יט כמובן לחקדים
הסברה קצרה ליצירוה המנוגנות.

 )8ערביטירה וריקוד : שתים יכול ליל חסבה להבנות על טירח ו?קוד
בלבד ,הדבר מחייב הכנה למפרע :למוד מספֶָר סידים חדטים ,נתן אף ללמד ולטיר
קנונים ולארגן אה הטירה בצבור בקולות טונים סל סירים ידוע*ם ,כן נתן

'ללמד ריקוד הדט ,ולהעטיר ע"י כן אה אוצר ה"פולקלזב" ההנועתי טעדכו
4

'יהוד בגיל זה רב.

נתונות איפוא בזה הצעות מספר ,ויט בכך כוון מחטבה ,נתן להוסיף
לטורת העובים החפטיים כהנה וכאנה ,אף כאן על המדריך המלאכה לגמוו,
סוף תכנית
ל

0

חותרים בוגרים.

ה

SAS

DE

ה יש ל ג ,
EU

א ,תוספת

==

ביבליוגרפיה

למדריך .

הפעולה על החדת " :התרבות וחדת"  -פרויד,
"החויה חדהית לסוגיה"  -ב'ויס.,
גיטתנו למסורת" :תרבות יוצרת"  -לונסון ,הרצאת
(קדבץ דיונים בעפניב* הרבוה :אחוד הקבוצות
קש הת"

והקבוצים).

גבורת

יסראל בגולה:

e voam
ה ב ךר 4
*רמיהו

,

"בימלם מסכבר"

"חניבעל"  -מירקו
5

-פינסקי,קוכץ AS

לגפרק.

"הטמאלם = אנאנר.

" :ירמיהו"  -וורפל.

סוקרטס :

מאמר טל א.סימון (מולד) ,אנציקלופדיה מעין.

האחים ברקכוס" :תנועות קומוניסטיות בימי הביניים"-
קאוטסקי.
|
ה ה סה:

Apm ari

טספינוזה  :אנציקלופדיה נעורים.
ההוקה היטראל"ת :בובר " -תורת הנביאים"

(פרקים
ראסובים) .

האכר בארה"ב" :עמק ספר"  -ברונפלד.
תוספת למכרן החקלאות :פתוח צנים " -יבול חיים"
 7בורבנק,

¿ 3ל"בריאת העולם"

PO

-=-

פרקים מן האגדה היונית.

6

= +

caso.ד[עריהמ 82ה בי

בראטית היה תהו ובהו ,חמטת איתני הטבע בלולים בתערובת

מתה; אין ניד ח"ים במעמקי ההקום ורוח אלחי הגורל ,מוירה ,מוחפת
על פני טמים,
2
 ieשל
ה
היהי

מוו

י ר ה

האלרים

לור ,אך מלכותו בכל ,הו*%

אלהיהאלהים,
לא יטנה דבר מכל אטך יגדור על אלטים ואדם; וטליחותיו
האומנידוה,
ה
ן
מ
ל
א
כ
ו
ת
ה
ח
ר
ו
ן
ו
ה
נ
ק
מ
ה
,
.
2
:
ויאמר התהו:יהי רצון ,ויהי רצון.

ויאציל החומר ווח מקרבו ,כל איתני טמים וארץ הגדולים

אטר חייהם נצה וכחם יפרק תועפות הרים ,ויבן אורנוס את הרקיע

הגדול ,כל ספירות האדמה ,כל כוכבי הלכת לגלגליהם והטמט לג-גלה

ואת הירח לתורו ואת כוכבי השמים הרבים למזלותיחס ולת;ופותיהם.

ויפן את  quodמלבנת הספיר- ,נגה חסמל סביב לו ,מגוני
הקסת,
 PONTAוד%
ESטב אורנוס על חוג הספירות
לויכונן תבל ומל
הואה ,ארץ
ויחי גן אלחים על פני כל האדמה ,כל עץ פרי  pinoאסר לא

יבר עוד היוס עלי אדמות ,נדרות נזלו דבט ,זלפו חלב האפיקים,

גם אגמים מלאו.יין.

mp ns

a

SE e

,

ויברא אורנוס את חאדם הקדמון בקרב הגן ,זכר ונקבה

מחול הים ומקצף הגלים ברא אותם ,ויפח רוח היים באפיהס..

|
וחגן מלא חיות :דוב ,בדי "רבמר ,איל'ארו וכבט, ,דאב .
יחדיו יגורו ,בם האדם לא יסלח בם את -ידו , jar Rom PDמפרי
:
ו
AA E
"זמדה ורוה מסמני-יה,
ובני האדם פרו וירבו ויטרצו באוסר וסְמחה ,כי,אכלו מעך:

החיים ,ועך הדעת טוב ורע נפקד כל*ל מגן חאלהים ,בי לא .חפץ

 73019 811119את ,יצךר לב  TA TRAבעפר יסודו:
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וייצר כרונוס בן אורנוס את .חדמן':מגלי נהרות ימגרגרי

MIR 893 993 PR "PD D'NaNam Om
o
תק

ותחי ראסית ותה? אחרית .דגר והלהב .
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:
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ויחי כי זקן אורנוס ובעלות מק חטיבה על גבו ,וימדוד בו
 23$ 2791210ויפילהו מעל כסאו וימלוך תחתיו ,ו'טמד את כל
דור הזהב לפגדול ועד קסן ,כי אמר :אל נא יהיו בני עפר אלה

אנטי

סוים לבני חאלים ¿28070

ויברא דור אדם חדט ,מאה טגים יחיה בן אנוס בחתוליו וינק
מסדי אמו ,ומקץ מאת הסנים יהיה פתאם לאיט וגבו כאביו.
ויהי כל ימי

לוסיף טגים קל אלה:

חלי אנוטס בדור הכסף אלף סנים,

לא

יברע ולא

ויסאפרר עוד סרידי דזר  07932עוד סארית דבס וחלב בנהרוה,

עוד טרם נסכרו נהרי נחלי יין,

י

ותקכ מִיִַת הטדה לחציק לבני-האדס ,ולא יכלו לעמד על ¿3900
כי אין כלי זין בידיהם ויגועו באפס תקוה.

וירא אותם כרונוס כי הנה קצרה נסמהם וכי חלסו ידיהם בקרב
ובכל עמל ,ויעבור עליהם ברוח אפו ויטחיתם,
ותהי

ראסית

ותהי

אחרית%

Ts

דור

Epa

הכסף,

dm

NE ge no
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וירא כרונוס כי ריקה האדמה מיוטבי בה ,וכי טסרצובם התניגים
הגדול
מוסב ים ובל חיתו הסרף למיניה ,ויברא לו דור אנוס אחר ויטם בארץ
ו
 ,ויתן לחם אה הנחטה ליצור ממנה כלכלי זין וכל כלי עבודה
לגרס ולהרג בה את החיות הרעות ולעבד את האדמה.

בזיעת אפוויהיו 'מי חיי אנוס על אדמות פחד ואימח כל הימים ,ויאכל
א
ת לחם חקו ,ויקסה לב אדם אל רעהו לעטקו ולחציק לו
ותעפל זעקת
ה
ח
מ
ס
ה
ס
מ
י
מ
ה
ו
א
י
ן
מ
צ
י
ל
,
כ
י
ל
א
י
ד
ה
צ
ד
ק ממטלת כרונוס
האלהים.
יוס י ויהי כי זקן כרוגוס וירא כי החטיכה עליו הסיבה וכי יום
אפ
ס כחו ,ויאמר :חבה ואוכל את בני חילודים לי ,אולי אבנה
מנעוריהם.
ויעס כן ,ויאבל מד' פעס בפעם אה בניו אטר ילדו לו כל
 «3911כי
היח מטקה עוד טרם היתה האמברוזיה המחדטת אה כחות בני חאלים ,לא
הנקטר המסמח אה לבבם,

והרה אסה כרונוס
חכמת לב ,מאנה תת את בניה לו לאכלה ותסמין
את צאוס ואת אחיו פלוטו
ן
ו
פ
ו
ס
י
י
ד
ו
ן
מפני חמת בעלה האכזר ,ויהי
הא' בָרתּים למוסטב
הילדים ,טם תגדלם העז הגדולה פנדורה בקרנה קרן
חטפע ובעטיניה הזורבים חלב מתוק מדבָּט,י 
ויהי סב צאום ימ
ים רבים ויגדל ,דהרבינה נסיו ובניו ובנותיו
דור אלים חדטים הטואפים
ל
מ
ל
כ
ו
ת
.
ו
י
ב
ק
ס
צ
א
ו
ס תחכולות רבות להסירך את

 770 12238 011113כסאו ,הלמלוך  PAודל לגאיה כל מעטה צאוס
ומזימותו ותלך ותתחכר עליכר%נוס לת"ה לו את האיתנ*ם ,עם כבד
מעדר ,כל גבר מהם

חדק

וגדול עד למרוט  9193220בכחו

 791ºארצות

וברדח אפו'יתיק הרר" עולם , Jeהבוו פּומם כן קסנה תבונתם

ובמוחם לא צמחה.תחבולת .ערְמח;):

ותהי ראט"ת ותח? אחרית 

|

דור

.

הנהטת.

ז ל

(פרומתאנס).

ופרומתאוס בן לתמיס אלילת חצדק ,הוא .טםוחכמה:לראט מל מעטיו,
על כן יקרא סמו " 091אח את הברלד" ,וטם אחיוה אפימהארס " -החכם לאחר
המעטה .וילך פרומתאוס למעיריצת האיתנים פנ* באיה אלילת האדמה
ויאספם וידבר על לבם לאמור :ראן  DIST DS NIכ" חורס העח בלבו
עליכם ועליכדדנוס אביכס , ataהנבי פן יעלה עליכם לחסמלדכם,
ויהי כסמע האיתנים.את דברין רילעבה לור ויאמרר :הכח?צטוס ככהנו
לערץ אותנו? הבחכמתר ינער את כל חרי ערלם,אטר ,נכוף לו.על ראסו?
וירא

פרומתאדס כי א"ן לה הבונה ,

 OSSצפוס ,כל הכין אשר לה הנבצתחרך.

וילך לההתכר עם תמיס אמו

והפיסטהס חורטס  79909 892 2992אתיאט פחמו  3013ההר אתנה.,
וימציא אה הרעם הגדול על כנקיף 3-קולותים אסה:יבקיעו בכחם סמים

 DIANA SIRIוים וכל אסר בם ,ולרא צאוס אביו אתה הרעם כי טוב,
וימלא בהצ<ה את אספתר .ףאהג לחלחם ביאלתניים ף יו*ך צאוס בברקים  את הפל
אויביו ויסליך בעצת פרומתאַהס את כרונוס אביג אל עמק טרטרום אסר
בתחתית האדמה בממלכת פלדטרן אחיר .ריגולל את כל אבני התפת על כלאו
למען לא ?Cyan
 210% 07197 TIPעל פני תבל .הלטב צאוס לבדו על
 NODאביו.
ויהי פרומתטוס מטגה למלפר ,וו
ההרל /ליו DS ITA, O
ויסחית את פל דוך DID PIS 119 aora ¿nunדור רמח ותולעה אכר
בעפר יסודם3 ,וכהרה פגבקר" הסלקים .prova adan
לא פור להם
במטכנותיהם %בם חשפת נצת «ANS

ויכמרו רחמי פו\מהאדס עליהם יטתול בלבם .את חכמתו ,כטכלו
וכהגיונו הסכילם ,ויטסאר כבני אלים אף ראסם %לל וירא להם את

כל דרכי הנבואה ,את

חכפת החרסום ף%בינח הלחט,יוימצא

להם את האס,

את כל חרוטת המעטח ,את הטכהם  13Hלאו ואת יגונם לטמחה.
E

זו

ראסית דנר

הברצל.ואהרימתימי:יטהרנה;
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ג ,לראט השנה:

מתוך"מחזור לראש הטנה"

קטעים לעיון

הטיבה טופטינו כבראטונה ,ויועצינו כבהחילה ,והסר ממנו
 90239 198711אתה יי' לבדך בחהסד וברחמים וצדקנו במטפט .

יגון ואנחה
ברוך אתה *י'

מלך אוהב צדקב ומספט.

ולמלסינים אל תח* תקוה וכל הרטעה כוגע תאבד וכל אויביך מהרה 79901
והזדים מהרה תעקר ותסבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו :ברוך אתה יי'
סובר אויבים ומכניעק זדים.
על הצדיקים ועל החסידים ועל זקנ* עמך בית יסדאל ועל פליטת סופריהם
ועל גרי הצדק ועלינו ,יהמו רחמיך יי' אלהינו ,ותן טכר טוב לכל
הבוסחים בסמך טאמת וסים חלקנו עמחם לעולם ולא נבוס כי בך בטחנו:

ברוך אתה יי' מטען ומבטח לצדיקים,
*

*

*

אחות קטנה תפלותיה 719132 391932 ,תהלותיה,

אל נא רפא נא למחלותיה,

תכלה טנה וקללותיה,
בנגעם מלים לך
ותראחה ,

תקראה ,הטיר רהלולים כ" לך ך  unaעל -מה העלים עינ* ך
דרים אוכלים

נחלותיה,

תכלה טנה וקללותיה.
אה  JINLאריות זרו ,וספורך חרונך באומרים ער%ף ,וכנח ימינך פרצו

לא הטאיוו עוללותיה,

וארו,

הכלה טנה וקללותיה,
תע לו 1

בו é

לחתם

וכלה

מבוו

,

מבית

כלא

עולה

הטבורו,

והפלא

פלא

בצאתן

מחלותיה,
הבלה

טנה

וקללותיה.

הגוי כדלו ,וטדכה סבעו ובזזו איט לו ,ולכה קרעו,
 nasלא ממך נעו מעגלותיה,
תכלה טנה וקללוהיה.

RA

324211

,

זמירות טבת

) (nanוחטקה תבביר ,לחפגץ קרבת דודה ותעביר

מלב דאבת נפטה

ותסיר ,לבקט' אהבת כלולוהיה,

תכלה טנה וקללותיה.
בנחת לנוה רבצה ,רב ו נחת מדוד חפצה ..והיא כפורחת עלתה ניצה,
3

הבטילו אטכלותיה,
מפלה סנה וקללותי הי

,.

7

הגיל כי שוד במר ,לצוך "הדח*לו :,בדלתוי שמר לכם ,ותעלו
לצךי[ .האמה

AO

ה חל

סדלוי

מסילרתיה:.

סנה רברפותיה.,

אלהינו ואלהי אבותינו | ,מלוך על בל העולם כולן בכבודך והנטא על כל
הארץ ביקרך והופע בהדר באון עוזך על'כל ידשבייתב %ארצך ,ו'דע בל
פעול כי אתה פעלתו ,ויבין כל יציר  80023902 92NOR Do 908º).

נטמח באפר  :יי' אלחי יסראל מלך ומלכותר בפל פטלה,,
ותצילנו מקנאת  Vsברעהו e
על אחרים .אדהבה ,apta

ה

קנא ה אדם על לבְגו ולא קנאתנו

טבראה "לא ד מעלה  dadaולא קסררנם.,

י לפניך , ואל תעלח שרם >:
וטנדבר כל אחד את חבוו בדוך היטר נהרצו י
טנאה מאחד על חברו חלילה ותחדק התקטרותבר באהבה אליך? כאסר בלך*"
וידוע לפנ*ך טיהא הכל נתה רוח אליך וזה עיקר כוונהנו ,ואם אין
לגו סכל לכוין אה לבבנו אליך  -אתה תלמדנר אסר נדע באמה כוונת
רצונך הטוב ועל כל זאת מתחנב"ם אנחבר ו אל onהרחמים ,apny

את תפלתנו ברחטים וברצון אמז , qeיהי ed A

לראט הטנה

q

פרקי מקרא למסבה.
EIPÇ

2

אל נא תהתנני להתפלל כי אסמר מן הרעצם ,כי אם אסר אוכל

להתיצב בפניהן ולא אירא,

אל נא תתנני לטאל כי כאבי
לב להתגבר עליו,
אל נא התנני לחפט בעלי ברית בסדה מלחמות החיים ,כי אם
אסר אבטח בעצם כוחי.
מיק רא :תן לי כח לחפט על נקלה אה חדותי ואת דאגתי.
יהלף,

כי אם אסר יהיה לי

|

תן לי כח להפוך אה אחבה* לעטות פרי בכל אטר תפנה,
תן לי כח לבלתי הזניח לעולם דל,
ולבלתי כפוף ברבי
לפני  nas prayווח.
תן לי כח לנטא את רוחי מעל תעתועי יום ויום.

ותן לי כח להסגיר אל חפצך את כל כוחי באהבה.
)
(ה טאב הר

D
ר
א  :לפיכך נברא  DISTיחידי ,ללמדך טכל המאבד נפט אחת,
מעלה עליו הכתוב כאצילו אבד עולט מלא ,וכל המקיים נפש טאחת,

מעלה עליו הכתוב באילו  0>pעולם מלא ,ומפני סלום הבריות -טלא
? NORאדם לחברו :אבא גדול מאביך ,ולהגיד גדולהו טל החקב"ה,סאדם
סובע כמה מטבעות בחותם אחד  -כוּלם דומין דה לזה ,ומלך מלכי

חמלכים,

הקב"ה ,טבע כל אדם בחותמו סל אדם הראסון ואין אחד

מהם

דומה לחברו ,לפיכך כל אחד חיב לומר :בסבילי נברא העולם |
מתק ר א" 1ואחבת ? 197כמוך " .רבי עקיבא אומר :זהו כלל גדול
ב ורה .בן עזאי אומר":זה ספר תולדות אדם .,,בדמוה אלוהים עטח

אותרי ,ידה כלל גדול מזה ,טלא תאמר :הואיל ונתבזיתהי

יתבזה חברי

עמי,
הואיל ונקללתי  -יתקלל חברי עמי . אמר ר' תנחומא :nos os
כן ,דע למי אתה מבזה" ,בדמות אלוחים עטה אותו".
.
(מן האגדה).

מ ץק ךר א :

איך לאחוב אה הבריות למדתי מאכר אחד ,טהיה אוכל

וסותה עס טאר הדלרים סבבית המרזה .זמן מרובה היה טותק ככל
חבריו עד טגתעורר לבו בסל היין; אמר  899 8182 909313אותי או
אי אתה אוהבנ*? חסיבו :אני אוהבך מאד ,אמר לו :אתה אומר אני
אוהבך מאד ,וא! אתה יודע מה אני חסר ,אלמלא אהבתני באמת  -היית
*ודע ,אותה טעה למדתי :אהבת הבריות פרוטה  -לחוס בצרכיהם

וליטא עמם בצערם.

("אור הגנוז"  -בובר).

מ
בר  1.בל אחד מאהנו מקבל את חייו כדורון יקר ערך .החיים נעסים
דלים ועבומים אם סומרים עליהם בצרות עין ובצרות לב ,אך הם מתעסרים
ומחנאים אט מוציאים אותם לטוב לזולת.

Bait dé

("לחם ויין" -,(AO

מק4א :ועולתה תקפךץ פיה ,וכל הרטקח כלה פעטן תכלח ,כי תעביר ממטלת
(מחזור,ההפילח לראס הסנה) .

מ

pasךא; אין החרות נקני*ת חנם ,יכרל(אטם סיחיה בארץ טל סלבורד ואף על
 95כן יהיה בן חורין ,דיד סיקדט עליה מלהמה ,החוסב בסכלד סלו  -הריהו

qa

 ,ןירוח

הלוחם על צדקתו

 -הר*להו בן חורין.

ולעומתו

יפול אדם טיחיה

נרפה

בארץ החפטית טבעפדלם ,ואף על פי כךץך לא להיה בה בךןך הוריך ,אם מהחה
אסום ונרצע ,אף על פי טאין עליו לא אונס ולא אלמות  -עבד הוא ,את
החרות אין לבקס כמהנת חסד מאחרים ,אה החרוה לט ליטול.
("לח הייך"  -סילרבה6 .

וע ק אכ בךדכה בפס?ל את הסקךר המנדנד *בסה כלרדסה בלילוה;
המעסף כל יטוב כהינוק חרדום בהנודת המולה מתוקה וקצובה
ומצמית תחוטת ערערות איתנה ביטוה העבריה הקוראת ממיצר.
באט חטקים מבהרים הברקים אה בטר-אדמה ריחנית-אפלה;
ועצים סואנ"ם מוליכים כמנגנים את החוטים הדרוכים במחורל מק הצב,
ואין תא אז בגוף האדם העברי אטר לא י*פהח כצהר סתום
אל המוט הנודף מהרועת אימנים ,אל המתק טבא מנבכים נרעטים.
טדב אל סער  ל*רד כאל ח"ק הרדמה וסלות מתוכר און מחר מסתתד
וחוט :מעמקי-מרחקי-נעלם

מטפסת חמה אל בריאה חדשה ---

ברכי נפט" את טשתיקת הצמיחה בגנים ,התמדח הסמורה במגדי הזנים,
את הגיל המוסהר בע*ני העולם ,בהפתח פקועח בגבופו טל אילן
לטס.הסוקה סל ק"לדם סאיננה מתה .יט פריון טסאיננו חדל עולמל"ת|

המתפ"ח בקעה ,המדטיא כל גבעה ,ומעורר לתיים אדמה ואומה -
ובבוא העונה  -אם בעת טליטלום ואם לברק-לחט חנית מההפכה
זונק תאו חיים מלהס  -משכר,תחה לחץ הזהו סל סלע קודר,
ומתחת מסק אוירון הממריא מפליג"ם פרפרים בירקוה הטמחה
 7919על כתהפי היקום הרחבות סודר מצובע בצבעי אגדה|

וa 

ברכי נפטי החיות טל הדור הלזה הטומע בסער לסיר הצמיחה,
זה הדור הסורה ,הנופל ונעור והופך יאוטו לנס-אמן צחוּר
וסותם תהדמרת םמכסירן  DDT nonaלצם סדב טעתיד צרד לבוא.
ברכי התטוקה הכבדה לאדמה ,שבוקעה טחומה משרירי-עמלים
הדריחה סנראית כעולה מקדומים  בעינ" היוצאים להגן בהר*ם
ועב נטמה וטכרות החוטים טל כובסי רחבויוה טל ליבסת וים |
כי לט ציו  טנפרד ועולח מעמל ומקדס בכוחו עולם ומלואו -
זה הזיו הרועד בבסטורה מרנינח בקפלי כל מפרט-ספינה עבריה
וצורר נצחיו טל הדון בן-אמוךץ בטלמה הרוקה של חטי הטפלה ---
?AUTO
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