בס"ד

אתגר תשעת הימים

לימוד יומי לנערות לימי בין המיצרים
משימה יומית מודרכת – קבוצתית  /אישית

כתיבה ועריכה  :אילנית שושן
המרכזייה החינוכית – ילדים בסיכוי
עבור פנימיות מגזר חרדי

לימוד ליום רביעי – א' מנחם אב תש"פ
אהבת חינם כמושג ,הוא דבר חדש בעולם המושגים היהודי ,שהתפתח כמושג
הופכי למושג שנאת חינם המוזכר בתלמוד כסיבה לחורבן בית שני.
המושג נמצא לראשונה בדברי תורתו של רבי יחזקאל מקוזמיר ,שאמר:

"כמו שחורבן בית המקדש היה ע"י שנאת חנם ,כן לתקן זה צריך אהבת
חנם ,שכל אחד מישראל יאהב את חבירו בחנם"
גם הרב קוק השתמש במושג והוא מופיע בין השאר בספרו "אורות הקודש":

"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם ,נשוב להיבנות
והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם"...
לרב קוק גם מיוחס המשפט

"מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם"
המושג התפשט בקרב הציבור ,והוא מהווה בסיס לסיסמאות הדוגלות בריבוי
אהבה .כך למשל ,הסיסמה "אהבת חינם טוב לעולם" המופצת על ידי חסידי
ברסלב.
המושג גם מופיע תדיר בכתבי הרב מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד הקורא
להרבות באהבת חינם.

הרב אליהו בקשי דורון כתב ש
המשמעות של "חינם" במושג "אהבת חינם" שונה ממשמעותו במושג
"שנאת חינם" .בעוד באחרון המשמעות היא בלא סיבה ,בראשון הוא
ללא תמורה
* המכלול  -האנציקלופדיה היהודית

עזרים – גיליון ענק (חברו מספר גליונות נייר בעזרת נייר דבק או ריכשו שעוונית שולחן והיפכו אותה
לצד החלק )  ,צבעי גואש ומכחולים.
מהלך הפעילות –
 .1שיחה  -קיימו עם החניכות שיחה על המושגים אהבה ואהבת חינם  ,אפשר להתייחס
למדרשים ולהוסיף משלכם  ,מהי אהבת חינם בעיניך ? האם זה אפשרי לאהוב ללא תמורה ?
 .2גרפיטי – הזמינו את החניכות להתייחס למושג אהבת חינם בציור וכתיבה על הגיליון הגדול.
כשיתייבש תוכלו לתלות אותו בחצר הפנימייה .

לימוד ליום חמישי – ב' מנחם אב תש"פ
היה היו שני אחים ולהם חווה משותפת .במשך שנים רבות הם עיבדו את החווה ביחד,
באחווה וברעות .הג יע היום ,שבו אחד מהם נשא אישה ולכן חילקו ביניהם את החווה.
האח הנשוי בנה לעצמו בית חדש ועבר לגור שם עם אשתו ,בעוד שהאח הרווק המשיך
לחיות לבדו בבית החווה הישן .שני האחים המשיכו לעבד את שדותיהם המבורכים
וקצרו רווחים.
חלפו השנים ,לאח הנשוי נולדו בינתיים עשרה י לדים ,בעוד שהאח השני לא מצא עדיין
את בת זוגו – הוא נשאר בודד.
באחד הלילות חשב לעצמו האח הרווק" :יש לי שדה גדול ומבורך ,הפרנסה מצויה אצלי
בשפע ובכל זה אני משתמש רק לעצמי .גם לאח שלי יש שדה גדול ומבורך ,אבל הוא
צריך להאכיל שנים עשר פיות!" וממחשבה למעשה – באמ צע הלילה הוא קם ממיטתו,
יצא מהבית אל הגורן ,אסף בידיו מספר אלומות של חיטה ,טיפס במעלה הגבעה
שהפרידה בין בתי האחים והניח אותן יחד עם אלומותיו של האח הנשוי .
והנה ,באחד הלילות חשב לעצמו האח הנשוי" :כמה חבל .לי יש עשרה ילדים ואישה
נפלאה – החיים שלי מלאים ומאוש רים ,בעוד שאחי המסכן בודד כל כך .כל מה שיש לו
בחיים זו החיטה שלו "...וכך ,באמצע הלילה הוא קם ממיטתו ,יצא אל הגורן ,אסף
לחיקו מספר אלומות חיטה ,טיפס במעלה הגבעה וצרף אותן לאלומותיו של אחיו .
מידי לילה פסעו האחים הלוך ושוב .מידי לילה טיפס כל אחד מהם על הגבעה ,חצה את
גבול השדות והוסיף חיטה לגורן של אחיו ומידי בוקר היה תוהה כל אחד מהם ,איך זה
שערמת החיטה בגורן מתברכת ונראה כאילו אינה מצטמצמת כלל?...
באחד הלילות ,בעודם מטפסים להביא את אלומותיהם זה לזה ,נפגשו שני האחים
בפסגת הגבעה .הם הבינו מייד מה קרה ,נפלו זה לזרועותיו של זה ,בכו ,התחבקו
והתנשקו.
זו הגבעה המכונה הר הבית ,אשר עליה בחר בורא עולם לבנות את בית מקדשו
אין זה משנה היכן אנחנו נמצאים – בכל מקו ם בו תהיה מצויה האהבה ,שם יהיה גם
הקב"ה .אהבה בין בני אדם – זהו הסוד של שלמות החיים
* סיפור זה הפך לאגדה יהודית פופולארית בשנים האחרונות; אולם לא נמצא לו מקור בתלמוד או
במדרש.

עזרים  -כל חניכה מקבלת פתקים צבעוניים כמספר החניכות  ,מעטפה וכלי כתיבה .
מהלך הפעילות  -בישיבה במעגל כל אחת מהבנות כותבת את שמה על המעטפה שלה ומעבירה את המעטפה
הריקה לחניכה שלימינה.
המשימה – לכתוב על פתק לכל אחת מהחברות מילים טובות – מה אני אוהבת בה ולהכניס אל המעטפה
שלה.
המשיכו להעביר את המעטפות בסבב עד שכל אחת מהבנות תקבל בחזרה את המעטפה שלה.
נקודות לשיחה – איך הרגשתי לכתוב מילים טובות ? איך הרגשתי לקרוא מילים טובות על עצמי ? כיצד נוכל
לומר אחת לשניה יותר מילים טובות ?

לימוד ליום שישי – ג' מנחם אב תש"פ
בפרקי אבות (א ,יב) אומר הלל:

"הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה".
ובהמשך (א ,יד) הוא מוסיף:

"אם אין אני לי מי לי .וכשאני לעצמי מה אני .ואם לא עכשיו
אימתי".
לפי ר' יעקב יוסף שתי האמרות קשורות .אהבת הבריות תלויה
ב"אם אין אני לי ,מי לי" .הו א מציב בפנינו משוואה מוסרית שבה
“ו ְָאהַ בְתָּ ְל ֵר ֲע ָך כָּמֹוָך“ ,תלוי ב"כָּמֹוָך" ,דהיינו באהבת האדם את
עצמו .האהבה העצמית היא תנאי לאהבת אחרים.

שלב א' – יצירת מנדלות אישיות
עזרים – עפ"י ה תדריך ליצירת מנדלות אישיות מצורף בנספחים.
שלב ב' – מ עגל שיח  -השלמת היגדים :
התכונה הכי טובה שלי היא ( ...מצ"ב בנק תכונות ב נספחים )
אני טובה ב...
איך ה רגשנו לומר על עצמנו דברים טובים ?
מסר לסיום :
קיבלתן הדרכה זהה וסט זהה של חומרים  ,אך כל אחת מכן יצרה מנדלה שונה
וייחודית ,וכמו היצירות שלכן כל אחת היא יחידה במינה בעולם  ,בשבילה נברא
העולם .כל אחת ראויה לאהבה שלמה ,אמיתית  ,שמתחילה בקבלה עצמית ואהבה
עצמית.

לימוד ליום שבת – ד' מנחם אב תש"פ
חז"ל משווים את בית המקדש הראשון ,שנחרב בגלל עבודה זרה ,גילוי עריות
ושפיכות דמים ,לבית המקדש השני שנחרב בגלל ...לשון הרע ושנאת חינם! כשם
שעבירות חמורות אלו גרמו לגלותו של עם ישראל ,גם לשון הרע ורכילות גרמו
לחורבן הבית ולגלות.
חברה שמלאה בשנאת חינם ולשון הרע פשוט מתפוררת ,כך שבפועל היא לא
יכולה לעשות את תפקידה.
הסיפור על שלוש המסננות של סוקרטס
אחד מידידיו של סוקרטס בא לבקרו .
"שמעת מה שמספרים על ידידך?" שאל אותו.
"רגע" ,אמר סוקרטס" ,לפני שאתה מספר לי – האם העברת את השמועה הזאת
דרך שלוש המסננות"?
"אילו מסננות"?
"המסננת הראשונה היא המסננת של האמת .האם אתה בטוח שמה
שאתה עומד לספר לי הוא אמת"?
האורח היסס קצת" .אני לא כל כך בטוח .שמעתי את זה ממישהו .ומה המסננת
השנייה"?
"המסננת השנייה" ,אמר סוקרטס" ,היא המסננת של הטוב.

אמת ?

טוב ?

"האם מה שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב"?
"להיפך ,זה דבר איום ונורא .ומה היא המסננת השלישית "?
"המסננת השלישית היא המסננת של הנחוץ:
האם באמת נחוץ שתספר לי את הדבר הנורא
ששמעת על ידידי ושאתה לא בטוח שהוא אמת"?
האורח חשב לרגע ואחר כך אמר "לא ,זה לא כל כך נחוץ".
"אם כך ,תשתוק!" ,אמר סוקרטס.

לימוד  2הלכות לשון הרע  /החפץ חיים :
הלכות לשון הרע ,פתיחה – לאוין ,א המרגל בחברו עובר בלא תעשה שנאמר (ויקרא י"ט ט"ז) ":לא תלך רכיל
בעמך" .איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר  :כך אמר פלוני עליך .וכך וכך שמעתי על פלוני
שעשה לך .אף על פי שהוא אמת ,הרי זה מחריב את העולם .ויש עוון גדול מזה עד מאוד והוא לשון הרע והוא
בכלל לאו זה .והוא המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת .אבל האומר שקר נמצא מוציא שם רע על
חברו.
הלכות לשון הרע ,פתיחה – לאוין ,ב ועובר גם המספר או המקבל בלאו (שמות כ"ג א') של "לא תשא שמע
שוא" וקרוי גם "לא תשיא" ,ואם כן לאו זה כולל את שניהם ,המספר והמקבל.
יצירה – כל זוג בנות ייצרו כרזה מעוצבת למשפט "לשון הרע  -לא מדבר אליי"

נחוץ ?

לימוד ליום ראשון – ה' מנחם אב תש"פ
פעם אחת לאחר החורבן עלו רבן גמליאל ,רבי אלעזר בן עזריה ,רבי יהושע
ורבי עקיבא לירושלים .כשהגיעו להר הצופים ,למקום ממנו רואים את
החורבן – קרעו בגדיהם.
וכשהגיעו להר הבית ,ראו שועל שיצא מחורבות בית קדשי הקדשים.
התחילו החכמים לבכות ורבי עקיבא התחיל לצחוק ולשמוח .אמרו לו" :מפני
מה אתה מצחק?" אמר להם" :מפני מה אתם בוכים?" אמרו לו" :מקום
(המקדש) שכתוב בו :והזר הקרב יומ ת (במדבר א,נא) ועכשיו שועלים הלכו
בו ,ולא נבכה?" אמר להן :לכן אני מצחק ,שכתוב :ואעידה לי עדים נאמנים
את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו (ישעיה ח,ב) ,וכי מה ענין אוריה אצל
זכריה? שהרי אוריה היה נביא במקדש ראשון וזכריה (שהיה מעולי בבל)
היה נביא במקדש שני! אל א כוונת הפסוק היא :לתלות את קיום נבואתו של
זכריה בקיום נבואתו של אוריה.
באוריה כתובה נבואת חורבן שבה יהלכו שועלים בירושלים  ,בזכריה כתובה
נבואת נחמה וישועה .עכשיו שראינו שהתקיימה נבואתו של של אוריה
מובטח אני שתתקיים גם נבואת הגאולה של זכריה.
הגיבו החכמים לדברי רבי עקיבא ואמרו לו בלשון זו" :עקיבא ,ניחמתנו!
עקיבא ,ניחמתנו".

"אין אדם נוגע במוכן לחברו" ,לכל אדם יש את השורש שממנו הוא יונק .
הבסיס של עין טובה הוא אמונה שלמה שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה .הכרה זו
משחררת את האדם מקנאה ומאפשרת לו להתמקד במוכן לו .אחד מהסימנים לעין טובה הוא
הרצון הכן הטמון בנו להתפלל על הכלל ועל הפרט ולנסות להיטיב לזולת .אדם בעל עין טובה
ישמח בטובתו של האחר ,יעודד ויתמוך .אדם בעל עין טובה ישמח לתת משלו לזולת בחומר
וברוח.

איך נזכור אחרי השיחה להתבונן בעין טובה ?
יצירה – בעזרת חוט דיג ,חרוזי פלסטיק פשוטים ותליוני "עין" הכינו עם הבנות שרשרת עם
תליון עין – כתזכורת להביט בעולם בעין טובה !

לימוד ליום שני – ו' מנחם אב תש"פ
“משל לאדם שהיה מחתך בשר והכתה הסכין על ידו השנייה
(ופצעה אותה) ,האם יחזור ויפצע את ידו הראשונה??” (תלמוד
ירושלמי ,ט)
…
מסופר במדרש על טבח שהיה צריך להכין סעודה חשובה ,ובאמצע ההכנות
הקדחתניות לארוחה ,הוא פצע את ידו בטעות .הטבח המשוגע לא ויתר ,כעס כל
כך על היד האחת שפצעה בטעות את השנייה  -וחתך את היד הפוצעת…
…

משימה משותפת ללא מילים
א .הכנה  -הכינו בקבוק ,אליו קושרים חוטים באורכים שונים -כמספר המשתתפים.
ב .המשתתפים עומדים בעיגול ,וכל אחד מחזיק בחוט אחד ,כאשר הבקבוק מונח על
הרצפה באמצע המעגל.
ג .ההנחיה למשתתפים  -לא להזיז את הרגליים ולא לדבר.
המנחה נותן הוראה להעביר את הבקבוק לאחד המשתתפים -על ידי כל הקבוצה במשותף,
בלי לזוז ובלי לדבר .אחר כך לחבר אחר ,וכו'.
ד .סמנו מספרים על הרצפה בגיר ,או שמות ערים -המפוזרים בתוך המעגל ,והנחו את
הקבוצה להעביר את הבקבוק ממספר למספר ,או מעיר לעיר -בלי לזוז ובלי לדבר.
ה .הוסיפו הנחיה חדשה  -שאפשר עתה לבצע פעולות אלה בעזרת דיבור ,אך בלי לזוז.
שיח:
א .מה נדרש מקבוצה ,בכדי לבצע משימות קבוצתיות -ללא מילים וללא תנועה?
ב .מה נדרש מכל משתתף כדי לתרום להצלחת המשימה המשותפת?
ג .לבחון את היכולת להתגבר על מגבלות של דיבור ותנועה.

לימוד ליום שלישי – ז' באב תש"פ
מעשה באב ששכב על ערש דווי,
קרא האב לעשרת בניו כדי לדבר איתם לפני מותו.
אמר להם האב-
"הביאו את חבילת הקש שמונחת ליד ראשי",
לקח הבכור את חבילת הקש וביקש להביאה לאביו,
אך האב אמר" :נסה בני ,לשבור את הקשים הללו".
ניסה הבכור לשבור את החבילה ,ניסה לכופפה ,הפעיל כח רב,
אך הקשים נשארו שלמים.
ניסה הבן השני כאחיו ,התאמץ מאד אך גם הוא לא הצליח.
וכך ניסו כל האחים לשבור את החבילה כמצוות אביהם,
ולתדהמתם לא הצליחו.
"אלה וודאי קשים מזן מיוחד ",חשב כל אח בליבו,
"הרי קש נשבר בקלות ,ואיך חבילה זו לא נשברת"?
לאחר שניסו כל הבנים ,ללא הצלחה ,ביקש האב את החבילה.
לקח האב קש אחד ושבר אותו ,לקח עוד קש ושבר אותו,
וכך שבר את כל חבילת הקש -אחד ,אחד.
אמר להם האב":איך אני שאני חלש הצלחתי לשבור את הקשים
ואילו אתם שכח רב לכם לא הצלחתם?
אלא שכל זמן שהחבילה מאוגדת ,אי אפשר לשבור אותה,
אך אם מפרקים את החבילה -בקלות אפשר לשוברה,
כך אתם ,בני כל זמן שאתם מאוגדים אי אפשר לנצח אף אחד מכם,
אך אם תפרדו חלילה בקלות אפשר לנצח כל אחד מכם".

משימת גידול – גינה קבוצתית
צרו ביחד עם הבנות גינת תבלינים/ירק קטנה וקבוצתית .
כל חניכה תקבל שתיל קטן של צמחי תבלין  /ירק עונתי ותדאג לשתול אותו
בגינה המשותפת.
לקראת הקמת הגינה חישבו עם הבנות איך יטפלו ביחד בגינה ? מה
היתרונות/חסרונות של גינה משותפת ? מה היתרונות/חסרונות של טיפול
משותף בגינה ?
ארגנו עם הבנות תורנות טיפול בגינה ,השקיה וגיזום.
אופציה נוספת – יצירת תמונת פסיפס משותפת – בעזרת אבני פסיפס ודבק כל
בנות הקבוצה ייצרו בחד יצירה משותפת.

לימוד ליום רביעי – ח' באב תש"פ ,ערב צום ט' באב.
עיבדה יוכבד סגל עפ"י מסכת גיטין
בגלל עלבון ונקמה נשרף בית מקדשנו ונחרבה ירושלים עירנו .איך קרה הדבר?
בזמן שבית-המקדש עוד היה קיים ,היו בירושלים הרבה אנשים עשירים שהיו גרים בבתים יפים.
פעם ביקש אחד מבעלי הבתים העשירים האלה לעשות סעודה גדולה ,כי היה לו יום של שמחה.
הזמין העשיר את כל ידידיו וחבריו לבוא אליו ,לאכול ולשתות ולשמוח עימו.
ולעשיר היה חבר טוב ,שאותו אהב מאוד ,ושמו קמצא .אמר העשיר לעבדו:
לך אל חברי הטוב קמצא והזמן אותו לסעודתי!העבד לא הקשיב היטב ,ולכן לא שמע יפה את שם האיש שעליו להזמינו .הלך העבד אל איש אחר,
ששמו היה בר-קמצא ,ואמר לו:
אדוני מבקש ,שתבוא לסעודה שהכין!אולם בר-קמצא לא היה חברו של העשיר .להפך! תמיד רב והתקוטט איתו העשיר ולא אהב אותו
כלל.
התפלא בר-קמצא מאוד על ההזמנה וחשב" :מדוע הזמין אותי האיש? הלוא איננו חברים! אולי
ברצונו להשלים איתי? אם כן ,גם אני לא אכעס עליו עוד ואבוא לסעודתו!"
לבש בר-קמצא את בגדיו היפים ,הלך לבית העשיר וישב לו ליד השולחן בין שאר האורחים.
מה טוב היה ,לו באמת רצה העשיר להשלים עימו! אבל לא כך היה! כאשר הלך בעל הבית לברך את
אורחיו ,חיפש ביניהם את ידידו ,את קמצא .ואת מי ראה? את בר-קמצא! מיד כעס ,רץ אליו וצעק:
מה אתה עושה פה? הלא אתה שונא אותי .קום מהר וצא מפה!בר-קמצא התבייש מאוד על שמגרשים אותו בפני כל האורחים .פניו החווירו מרוב בושה וצער ,ובקול
נמוך ורועד ענה:
כנראה בטעות הוזמנתי .אבל מאחר שבאתי ,תן לי בבקשה לשבת פה ,ואני אשלם לך על כל מהשאוכל ואשתה.
צעק בעל הבית עוד יותר.
לא! אינני מסכים! לך מכאן!ביקש בר-קמצא מאוד:
הנח לי רק הפעם .אשלם לך את החצי מכל הסעודה.לא! לא! אינני רוצה! עזוב את ביתי מיד!התחנן לו בר-קמצא:
רק תרשה לי להישאר כאן עוד מעט .אשלם אפילו את הסעודה כולה!צעק העשיר:
אינני רוצה! בשום פנים לא! צא מפה כרגע!  -והוא תפס את בר-קמצא בידו ,הקים אותו בכוח מןהכסא וגרש אותו מן הבית.
עכשיו כעס בר-קמצא מאוד מאוד .כל-כך העליב אותו בעל הבית בפני כל האורחים ,ואף אחד מהם
לא בא לעזרתו ולא ביקש מן העשיר להשאיר אותו! חשב בר-קמצא" :אתנקם בהם ,בכולם! עוד
יתחרט בעל הבית הזה ,עוד יצטערו כל האורחים שלו! את בתיהם ישרפו באש!" ולא זכר בר-קמצא,
שגם הוא יצטער בסוף ,כי עם בתיהם של האחרים ייהרס גם ביתו!
מה עשה? הלך למלך של הרומאים ,ששלטו אז בארץ-ישראל ,ואמר לו:
אגלה לך סוד ,המלך! היהודים שבירושלים מרדו בך! אינם רוצים שתהיה עוד מלך עליהם .רוצים הםבמלך אחר!
כעס המלך ,שלח צבא רב (חיילים רבים מאוד) והם באו לירושלים ,שרפו את בית-המקדש והחריבו
את כל העיר.

כנסו את הבנות לשיחה במעגל ואחרי הסיפור בקשו מהן לדמיין ,כן  ,ככה פשוט – לדמיין " :עיצמו
את העיניים ,הישענו לאחור  ,ודמיינו – את ירושלים בתפארתה ,את בית המקדש המפואר עומד
במרכזה ,את האנשים אוהבים ונוהגים כבוד זה בזה ,תנו לעצמכן לטייל בירושלים "...היכן הייתן
מבקרות ? עם מי ? את מי היית רוצות לפגוש ? מה הייתן אומרות להם ? מה תביאו איתכן מירושלים
העתידית אל החיים שלנו כאן  ,עכשיו ?

לימוד ליום רביעי – ט' באב תש"פ
"מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים ,וגלה ישראל
מארצו ,נולדתי אני באחת מערי הגולה ,אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד
בירושלים.
בחלום ,בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר
עמהם שירי דוד מלך ישראל.
בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן השם בלבי ובעטי"
מתוך נאומו של ש"י עגנון בטקס קבלת פרס נובל לספרות6611 ,



"דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים" – האם אתם מזדהים עם החוויה
של עגנון?
מהי ירושלים האידאלית בעיניכם  -מהם ההיבטים החיוביים בה המעוררים
בכם השראה ,ומהם ההיבטים השליליים המעוררים בכם דאגה ?

חזון אחרית הימים

– ישעיהו פרק ב'

"וְהָ ָיה בְ אַ חֲ ִרית הַ י ִָמים נָכֹון י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית ה' ְבר ֹאׁש הֶ הָ ִרים וְנִ ָשא ִמגְ בָ עֹות ְונָהֲ רּו אֵּ לָיו
כָל הַ גֹויִם :וְהָ לְכּו עַ ִמים ַר ִבים וְאָ ְמרּו לְ כּו ְו ַנ ֲעלֶה אֶ ל הַ ר ה' אֶ ל בֵּ ית אֱֹלהֵּ י ַיעֲקֹ ב וְיֹ ֵּרנּו
ְׁשפַ ט בֵּ ין הַ גֹויִם וְהֹוכִ יחַ
ירּוׁש ָל ִם :ו ָ
תֹורה ְּודבַ ר ה' ִמ ָ
ִמ ְד ָרכָ יו ְונֵּלְכָ ה ְבא ְֹרחֹ תָ יו כִ י ִמצִ יֹון תֵּ צֵּ א ָ
ִשא גֹוי אֶ ל גֹוי חֶ ֶרב וְל ֹא
לְ עַ ִמים ַר ִבים וְכִ ְתתּו חַ ְרבֹותָ ם לְ ִא ִתים וַחֲ נִ יתֹותֵּ יהֶ ם לְ מַ זְ מֵּ רֹות ל ֹא י ָ
יִלְ ְמדּו עֹוד ִמלְחָ מָ ה".

בחצות היום  ,בחלק הקשה של הצום  ,חשבי וכתבי לעצמך איך תבני לבנה
בבית המקדש  ,מה תוכלי לעשות כדי להוסיף ולהרבות אהבה  ,חסד ושלום
ולקדם את הגאולה ?

מנדלה /

עפ"י הדרכה של דריה קרוגל באתר
YNET

חומרים לכל חניכה – בריסטול ,סרגל ,מחק ,מחדד ,צבעי עיפרון,
טושים ,מחוגה
מנדלה זו היא תבנית גיאומטרית :מעגל פנימי ושכפולו מסביב 6
פעמים.



א .נמצא את מרכז הדף ע"י שרטוט אלכסונים .ננעץ את
המחוגה במרכז הדף ונחוג מעגל ראשון ברדיוס של 4
ס"מ.
מיקום נעיצת המחוגה מסומן בנקודה אדומה

ב .נסמן קו אנכי העובר דרך מרכז המעגל .נעזר בסרגל.
ננעץ את המחוגה בקצהו העליון של המעגל (שעה )12
ונחוג מעגל שני באותו רדיוס.

ג .ננעץ את המחוגה בנקודת החיבור הימנית של שני
המעגלים ונחוג מעגל שלישי.

ד .ננעץ את המחוגה בנקודת החבור שנוצרה בין המעגל
הראשון והשלישי ונחוג מעגל רביעי.

ה .נחוג מעגל שישי מנקודת החיבור של המעגל הראשון
והחמישי .נחוג מעגל שביעי ואחרון מנקודת החיבור של
המעגל הראשון והשישי .כך צריכה להראות התבנית לאחר
שמחקנו את הקווים המיותרים.
ציור המנדלה

ניתן להשתמש בעפרונות צבעוניים או טושים ,יש להתחיל מנקודת המרכז כלפי חוץ ולצבוע ללא
מחשבה
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כושר חשיבה

אחריות חברתית

נאמנות

רצינות

רוח התנדבות
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סיוע לזולת

יצירתיות
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אסרטיביות

שקט

יחסי חברות טובים

נמרצות

משמעת עצמית

מהימנות

.עמידות

מסירות

יושר/יושרה

הגינות

חריצות

נאמנות

יצירתיות

דייקנות/יסודיות

מוסר עבודה גבוה

חברותיות

שקדנות

משמעת

תרבותיות

קפדנות

יסודיות

התמדה

כושר מנהיגות
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האבן שלי
בדרך למקדש
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
האבן שלי
בדרך למקדש
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
האבן שלי
בדרך למקדש
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

