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למדריך: פורסים על הרצפה מספר ציורים  ועצמים:
שקית חול, ענף עם עלים, תמונה של ילד, אשכול ענבים, 

נחוד חידה - כל חפץ מורכב מפריטים. איזה חפץ יוצא דופן?
תשובת החידה: נסביר שהחול הענבים והענף עם העלים הם אוסף של פרטים שהקשר ביניהם הוא כזה שאם 
יפגם עם  יפגע בחפץ עצמו )הענף לא  והדבר לא  ויכול לעמוד בפני עצמו,  מוציאים פרט אחד הוא לא ישתנה 
נתלוש עלה אחד, החול לא ייפגם אם נוציא מספר גרגירים וכו'(. לעומת זאת הילד כל האיברים מחוברים, אם נוציא 
איבר אחד הוא חסר משמעות )לדוגמא נניח שנוציא עין - הוא לא יראה ויתרה מזו כל הגוף כולו יחוש בכאב ולא 

יוכל לתפקד(. 
נשאל: איזה חפץ הכי מבטא את הקשר בין הפרטים בעמ"י. ובאילו הזדמנויות אנחנו חשים חיבור אישי 

לאנשים בעמ"י. 
נדגיש שהקשר של הפרטים בעמ"י הוא כמו הקשר של איברים בגוף. עלינו תמיד לחוש בקשר רגשי הדוק בין פרטי 
העם. ובמידה שאיני מרגיש את הקשר הזה אז - כנראה שמשהו בי אינו כשורה ועלי לעבוד וללמוד להרגיש את 

תחושת הקשר עם עמ"י ופרטיו.
*שוחחו בינכם על ערבות הדדית למשפחה, לחברים ולעם....

במפגש זה נעסוק בעניין הערבות ההדדית.
כאשר אני מעורב עם הבריות, אני "ערב" מלשון "ערבון"  – יש חלק ממני אצלך וחלק ממך אצלי – אנחנו ערבים, 

ישראל ערבין זה לזה, הקב"ה ערב לישראל – מלשון ערבוב – כולנו מעורבים ומחוברים יחדיו.
אין אדם שהוא לעצמו לגמרי, כל מעשה משפיע על הזולת, על הסביבה על העם,

"ערב לחיך"... מה ערב לחיך?
אדם לא יכול להיות לבד ולא לרצות קשר עם אף אחד, ביסוד מה שטוב לאדם זה הקשר, כי הקב"ה יצר את האדם 
זקוק לחברה, לאדם היהודי קשור במהות שלו לכלל בגלל  יכול להתבודד אך בגדול הוא  כיצור חברתי. האדם 
המבנה של עם ישראל. מטבע הבריאה של עם ישראל הקב"ה בנה את הקשר  של הפרט והכלל, האדם הוא כמו 

חלק מפאזל – הוא חלק כשלעצמו מצד אחד, אבל הוא חלק והוא משלים את הכלל.
- הביאו דוגמא של הערבות בעם ישראל ותארו את ההקרבה, הקשר, הערבות )כגון חברים במלחמה: 

רועי קליין, מבצע יהונתן...(
- בקש מהקשיש לתאר מקרה של ערבות הדדית בחייו )עם חברים, משפחה...(

מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1. מזקנים אתבונן - שיח משותף
2. "ספרי לי איזו מעשיה..."- סיפור ודיון

מזקנים אתבונן - שיח משותף

"ספרי לי איזו מעשיה..."-סיפור ודיון
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