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תלמידים יקרים,

מה חשוב לנו בחיים?
החוברת שנמצאת בידכם היא סיכום של מהלך שהתחיל במחשבות והתלבטות חינוכית ותורנית של 

הצוות החינוכי בישיבה. לפעמים נראה שהחופש הוא חוסר סדר והעדר מסגרת וכתוצאה מכך ימים 

יש  הלימודים.  משנת  מאוד  חשוב  חלק  הוא  שהחופש  היא  האמת  ותכלית.  ערך  חסרי  הם  שלמים 

שאומרים שהחופש הוא החלק הכי מרכזי בשנת הלימודים מכיוון שהוא מביא לידי ביטוי את ההחלטות 

האישיות וסדרי העדיפויות שכל אחד מכם בחר בהם. החופש מזמין עיסוק ומפגש עם נושאים שלא 

מתאפשרים במהלך השנה, החופש מאפשר את הקפיצה והצמיחה האישיים שלא תמיד מסתדרים 

במרוץ הזמן של מסגרת לימודים תובענית. החופש מאפשר את החירות לצאת למרחב ולבצע שינויים 

מבורכים. שינויים של פתיחת אופקים, השקעה בחברים, צמיחה אישית והיכרות מעמיקה עם יכולות 

שלא ידענו על קיומם. 

אז מה יש בחוברת?

בדיונים של הצוות ישבנו והתלבטנו מה הכי חשוב שיהיה זמין עבורכם לזמן שיש בו אפשרויות כל כך 

גדולות ויצרנו ארגז כלים שיוכל לסייע בידכם ללכת "בשביל האישי" שלכם. חז"ל העמיקו לשבח את 

העקביות וההתמדה. האבות הנחילו לנו את התפילות, המפגש הקבוע עם ה' ואת עקרונות דרך ארץ 

שזורמים בעורקים שלנו. 

ללימוד  לתפילה,  בכם מחוייבות  ויבנה  אתכם  יפגוש  הזו  החוברת  מתוך  שיעלה  שהקול  מתפלל  אני 

ולצמיחה אישית  תורה, לקיום מצוות, לרגישות חברתית, לעשיה למען כלל ישראל, לדיבוק חברים 

במהלך ימי החופש. מאחל לכם שיהיו לכם ימים מלאים בערך ותכלית.

תודה לצוות הרמים וההנהלה על איסוף וכתיבת חומרים לחוברת.

תודה לצוות מורי מגמת ארץ ישראל: הרב ינון וטליה שנהב על ההצעות למסלולי הטיולים.

בשם ה' נעשה ונצליח, חופשה נעימה ובטוחה,

הרב אליהו אידלברג
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אז מה זה בשבילך חופש? מה הגרסא שלך?

לאורך השנה אנחנו משתלבים בלו"ז שהוכתב לנו על ידי אחרים. לפעמים אנחנו לא מזדהים עם הלו"ז 

גם כשכן התחושה היא שזה משהו מבחוץ  כן. אבל  ולפעמים  ולא מצליחים להבין את ההגיון שבו. 

שמכתיב לנו מה לעשות, וזה מרגיש מעיק. וכשמגיע החופש מרגישים הזדמנות להשתחרר מכל זה 

– וסוף סוף לעשות את מה שאני רוצה.

אבל מה אני רוצה?

זה כבר לא פשוט. החיים של נער מתבגר מאפשרים לו להתנהל במשך רוב שנותיו בלי לתת תשובה 

רצינית לשאלה הזו – מה באמת אתה רוצה לעשות. אפשר לחיות את רוב שנות הלימודים כשאתה 

יב', וכאן נגמר הלוז  ידי בית הספר וההורים. ואז מגיע סוף כיתה  ידי לו"ז שהוכתב לך על  מנוהל על 

נו, ומה עכשיו? כאן צריך כבר לבחור, ולברר ולהחליט. מה אני רוצה? הרבה פעמים נראה  המוכתב. 

שבאמצע כיתה יב נראים הנערים יותר מהורהרים ושקולים, כאילו משקולת נפלה להם על הכתפיים. 

משקולת האחריות לחיים. משקולת הבחירה והאחריות לתוצאות הבחירה הזו.

אני רואה בתקופות של החופש הזדמנות לתרגל קצת את הבחירות שלנו, לפני שמגיע רגע האמת, 

בו אנחנו באמת צריכים להחליט איך אנחנו בוחרים לחיות את חיינו. הנה, ניתנה לך אפשרות לעצב 

חודשיים מהשנה, כמעט ללא תכתיבים מבחוץ. איך זה נראה? איך נראים החיים שלך כשאתה מעצב 

אותם, כמעט לבדך?

אז בסדר, לוקח כמה ימים סתם לנוח, ויש מחנה קיץ, ויש את השבוע עם המשפחה. אבל תמיד בסוף 

יש יותר מחודש שאנחנו קובעים איך הוא יראה. והוא יראה בדיוק כמו שאנחנו מעצבים אותו.

כמה מקום יש שם לבני משפחה שלי? כמה מקום לרבש"ע – האם הוא נמצא בחיים שלי כשאני זה 

שקובע את התוכניות? כמה מקום אני מקדיש לחברה שסביבי? כמה מקום לחברים? האם אני בוחר 

למלא את הזמן בעבודה? 

עד כמה מי שאני בחופש דומה למי שאני במהלך השנה? אם דומה - זה טבעי, אם לא – מי מהם הוא 

אני באמת ומי סתם תחפושת? ולמה צריך תחפושות בכלל.

חופש הוא הזדמנות טובה לבדוק עם עצמנו מי אנחנו בכלל, לפני שהחיים מתחילים ממש.

בהצלחה !

- אשה אחת אמרה "לשון, בלי שמעירים אותי, 
לקום רק כשאני מתעוררת לבד"

- נערה אחת אמרה "לרבוץ כל היום על החוף"

- אחרת אמרה "להתפרק". ולא הסבירה למה להתפרק או ממה

ויוצאים לכמה ימים לטיול ולינה בשטח- נער סיפר שאמו מארגנת את כל המשפחה 

- אמא אחת סיפרה לי שבנה ישן ביום, ובלילות 
משחק שעות במשחקי רשת

- הכרתי תלמיד שכל החופש היה עסוק בפעילות חברתית 
במסגרות התנדבותיות ובתנועת נוער 

- חבר אמר לי שהוא חושש מחופשים. כאשר אין לו"ז מתוכנן הוא לא 

מצליח להתארגן על עצמו ותמיד בסוף חש שהוא סתם שרף את הזמן

מה זה חופש בשבילך?
יעקב אזולאי
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"כל זמן מאיר בתכונתו"
)הרב קוק באיגרת לרב חרל"פ, אלול תרע"א(

אברהם ליפשיץ*

ה'  יראת  לי  שמעו  בנים  "לכו  הפסוק:  מתנוסס  בפולין  לובלין  חכמי  בישיבת  המבנה  פתח  על 

אלמדכם")תהילים קכ"ז ד'(. שאלו את ראש הישיבה, הרב שפירא זצ"ל, למה דווקא פסוק זה נבחר 

להופיע ככותרת מעל בית המדרש. השיב הרב: "נאמר 'לכו בנים' ולא נאמר 'בואו'. מובן כי בין כתלי בית 

המדרש כולכם בנים השומעים לדבר ה', אלא שאנו מתפללים ומבקשים כי גם בשעה שתלכו מבית 

המדרש, ההשפעה של לימוד התורה תהיה מופנמת דייה וניכרת בכל דרכיכם. גם כשתלכו תהיו בנים 

שומעים, לומדים ומקיימים מתוך יראת ה'".

במהלך שנת הלימודים אנו מחנכים את תלמידינו בעבודה קשה ומסורה, באהבה גדולה, במעקב אישי, 

החינוך  הלבבות.  ובפתיחת  בתלמיד,  מלא  אמון  מתוך  אמתי  בדו-שיח  משותפות,  בשיחות  בליווי, 

והאמון מסייעים לתלמיד לגלות את עצמו ולהביא את כוחותיו לידי ביטוי. 

העובדה,  האם  במבחן?  עמדה  הרבה  ההשקעה  האומנם  כמבחן.  לשמש  יכול  זה  בהיבט  החופש 

שתלמיד הגיע בזמן לתפילה בבית הספר, יכולה להעיד על כך שגם בזמן החופשה נפגוש אותו שלוש 

פעמים  ביום בתפילה במניין?

ערכים  מזמנת  והיא  בתכונתו",  מאיר  זמן  "כל  בבחינת  יותר,  גבוה  אתגר  מציבה  החופשה  תקופת 

מיוחדים והארה מיוחדת. בתום שנת הלימודים השאלה החשובה איננה יכולתו של הנער להתמודד 

עם עולם הפיתויים, הסתמיות והבטלה, אלא יותר מכך. זמן החופשה נותן הזדמנות לפיתוח אישיות 

עצמאית של התלמיד ולחיזוק וגילוי הבחירה האישית שלו.

למסגרת באשר היא יש ערך גדול. אדם נפגש, במהלך חייו,  עם מסגרות שונות בצמתים שונים: בלוח 

זמנים שהוא מחויב לו, בתנאי חיים שהוא מורגל בהם, במחויבות חברתית ועוד. גם במישור הרוחני 

האדם מוקף בתרי"ג מצוות, וגם הן, לכאורה, מסדרות  את מסגרת החיים - מה מותר, מה אסור, "עשה" 

ו"לא תעשה". דומה, כי בהיבט מסוים, שנת הלימודים שייכת לתפיסה זו, שהרי היא תקופה ממוסגרת 

והכרחית לבניינו האישי של תלמיד.

במובן זה ב"חופש הגדול" הכול שונה. אין מסגרת, ואם היא קיימת היא נקבעת על ידי התלמיד עצמו, 

שהרי הוא חופשי ומשוחרר לסדר יום שהוא קובע וללוח זמנים שהוא מחליט עליו.

כתוצאה מכך הקשר עם עולם המצוות הוא רצוני, פנימי, ונעשה על פי תחושתו האישית של התלמיד. 

ההנעה לקיום מצוות הינה אישית, ומתוך כך ההרגשה יותר משוחררת, ההזדהות הפנימית גדולה יותר, 

והאפשרות להגיע גבוה יותר או עמוק יותר קיימת.

ואסור  השנה,  בכל  מיראה  ה'  עבודת  בלי  אפשר  אי  הזו.  כיוונית  הדו  להנעה  זקוקים  שאנו  מתברר 

שתחסר התחושה הפנימית, הטבעית והרצונית הנובעת מלבנו לעבוד את ה' מאהבה, בשמחה ובטוב 

לבב, כפי שמתאפשר לנו בתקופת החופשה.

וכי עולה על דעתו של מישהו מאיתנו שבנו או בתו יצאו "לעשות" את "שביל ישראל" )או כל יציאה 

אחרת מן השגרה והתנתקות מן המסגרת(  במשך חודשיים וחצי, והוא לא יבקש לפגוש אותם, לשוחח 

עמם, לחזקם בעולם של תורה ורוח? האם לא יסמס " איך הולך? מה נשמע?"

אומרים חז"ל : "כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" )רש"י, במדבר, ג' א'(  - 

תלמידינו הם בנינו!

מוסד חינוכי הוא לא רק בית חינוך! מוסד חינוכי הוא משפחה של ממש.  וכמו במשפחה יש דאגה 

ורצון פנימי עז לֶקשר עם כל אחד מבני המשפחה - קשר עם התלמיד בזמן  הדדית, אהבה הדדית 

הלימודים, קשר בזמן החופשה, וקשר שנים רבות לאחר שסיים התלמיד את חוק לימודיו. "כי משפחה 

לא עוזבים".

נעשה, נשתדל, נתפלל ויהי ה' עמנו.

 חמ"ד של חופש 
על מקומנו החינוכי בחופשת הקיץ
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משהו  כדאי?  מה  לימוד.  בלי  יום  יעבור  שלא  הקביעות.  חשובה  האורך,  משחשוב  יותר  העיקרון: 

שיעניין אותך ותתחבר אליו. לבד או עם חברותא, שיעור מאורגן לחבר'ה או לימוד קצר בחוברת הכיס 

המעולה שחילקו לכם בבי"ס, הכול הולך. הכלל: חמש דקות של לימוד מבחירה בחופש, שוות יותר 

מחמש שעות של שיעורים במסגרת בי"ס. הפעם זה באמת שלך.

 

4. טלוויזיה ומחשב – אין ספק שמי שמעביר את היום בטחינת סרטים, והספורט המרכזי שלו הוא 

הזפזופ בָשָלט, לא נעשה מזה יותר אינטליגנטי. אבל גם אם לא תאמינו למחקרים שבכל שעת צפייה 

ולא  הזמן,  על  לשלוט  לפחות  הוא  המתבקש  המינימום  במוח,  תאים   5,0000 עוד  מתים  בטלוויזיה 

ה-כ-ו-ל, או שאני  התוכן. האם אני סוג של פח-זבל שאפשר לזרוק לתוכו  – על  פחות חשוב מזה 

מסוגל לבחור מה טוב ומתאים לי לראות, ומה מקלקל ונמצא מתחת לרמה שלי? כנ"ל לגבי השוטטות 

באינטרנט. מעבר לכלל הברזל שחייבים בבית אינטרנט מוגן, בן אדם רציני קובע לעצמו מראש גבולות. 

מלהגיע  עלי  ישמור  מה  בזה?  לעמוד  לי  יעזור  מה  למחשב?  להקדיש  רוצה  אני  ביום  שעות  כמה 

למקומות שאתחרט עליהם לאחר מכן?

 

5. כיבוד הורים – אולי הניסיון הכי גדול של החופש. פתאום נמצאים כל-כך הרבה זמן ביחד בבית, 

ובאמת שלא חסרות סיבות להתרגז, לכעוס על זה ש'לא מבינים אותי' ולהגיע לפיצוץ. כאן אין ברירה 

אלא לקחת נשימה עמוקה ולהתאזר בסבלנות. לזכור שגם כשאנחנו מבלים בחופש, רוב ההורים שלנו 

עדיין עובדים בשביל לממן את הבילויים שלנו. לא לשכוח לרגע שאין מי שאוהב אותנו בעולם יותר 

מהם, וגם אם אנחנו לא מסכימים איתם על כל דבר הם עדיין בצד שלנו. הניסיון מלמד שבדרך של 

שיחה פתוחה, הקשבה וגם נכונות להתפשר לפעמים, נשיג הרבה יותר מאשר אם נתעקש ללכת ראש 

בראש.

 
6. 'העבודה היא חיינו' – מומלץ מאוד למצוא עבודה ואפילו לזמן קצר. אין כמו להוציא אנרגיה על 
דבר חיובי, וקצת כסף בארנק אף פעם לא הזיק לבן-אדם )כמה כבר אפשר לחיות על חשבון דמי הכיס 

של ההורים?(. חוץ מזה, אתה יודע איזה כיף זה לקנות משהו בכסף שאתה עבדת בשבילו...

 

7. להשקיע בעצמך - תמיד ידעת שאתה מה זה מוכשר. הגיע הזמן לגלות את זה. זוכר את כל 

 עשרת הדברות לחופש הגדול
הרב יוני לביא

קבלו עשרה טיפים שישדרגו לכם את הקיץ הזה ויעזרו להוציא את המקסימום מהחודשיים הבאים

חופש איכותי  'לזרום' זה משהו שטוב לשעתיים, לא לחודשיים.  1. סוף מעשה במחשבה תחילה – 

באמת הוא חופש מתוכנן. כשלא עובדים בשיטה הזו שבועות שלמים עלולים לזלוג מבין האצבעות 

מבלי שהרגשת בכלל.

להספיק  רוצים  שהייתם  דברים  עשרה  לפחות  דף  על  וכתבו  עצמכם  עם  שבו  זה?  את  עושים  איך 

בחופש הזה. אפשר להשוות את הרשימה עם חבר טוב, ולהעשיר את עצמכם בעוד כמה רעיונות. 

הוא  ביותר  הטוב  לקרקע המציאות.  החלומות  את  שתוריד  תוכנית מעשית  לגבש  הוא  הבא  השלב 

לבנות ממש לוח חופש ולשבץ בו את הכול – אירועים משפחתיים, חברתיים וכמובן, התוכניות היפות 

שלכם.

 

ומסוכסכים  השמש  עם  ברוגז  משחקים  הגדול  שבחופש  חבר'ה  יש   – לילה  ובין  יום  בין  2. המבדיל 

עם השעון. קשה להבחין אצלם מתי יום ומתי לילה. את התוצאות אתם בטח מכירים. יום שמתחיל 

מאוחר ואתה מתפלל בו שחרית במנחה - מתחיל ברגל שמאל. הכול נגרר אחר-כך באנרגיות נמוכות. 

כמובן, שבערב אתה לא מרגיש עייף, שוב הולך לישון מאוחר, וחוזר חלילה...

אז לא אמרנו שצריך להתעקש על ותיקין, אבל כדאי להתחיל את היום בשעה נורמאלית, ומותר גם 

לגמור אותו כשאתה עייף ולא להתעקש לסחוב סתם עוד שעה כי עכשיו 'רק' אחת-עשרה, ולא נעים 

לך ללכת לישון בחופש בשעה כזו.

 

3. אלוקים ואני – למי שלא יודע, אלוקים לא יוצא לחופש ביולי-אוגוסט. הוא נמצא שם בשבילנו כל 

השנה. התפילה היא המסגרת המינימאלית של הקשר איתו. זה נכון לבנים שבינינו, שטורחים ללכת 

לימוד תורה. האם אני פותח ספר קודש רק כי יש מחר  למניין, אך לא פחות מזה לבנות. כנ"ל לגבי 

מתכונת והר"מ יושב לי על הראש או שכבר עברתי את הקטע הילדותי הזה והחלטתי שזה באמת 

חשוב לי בלי קשר לציונים ולמבחנים.
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הדברים שתמיד רצית לדעת לעשות אבל אמרת שאין לך זמן לזה - לנגן, לשיר, לרקוד, לכתוב 

שירים, סיפורים.... זו ההזדמנות. לך על זה! שמועות עקשניות גם טוענות שקיים עולם שלם מחוץ 

לגבולות הפייסבוק. אנשים שחזרו משם מספרים על חוויות מדהימות. החופש הוא הזדמנות נהדרת 

לגלות אותן. מי שחבר בתנועת נוער זה הזמן להעביר הילוך, לארגן פעילויות, להשקיע. כמה זמן כבר 

לא יצא לך לתת לדימיון להתפרע דרך איזה ספר טוב )ולא לצורך כתיבת Book  Report...(. עוד רעיון 

הוא לעלות לירושלים ערב אחד לתפילה בכותל )סומך עליך שכבר תמצא מה לבקש...( ולסיים בטיול 

'בין המצרים', לחשוב טוב מה זה אומר בשבילך  ימי  לילי לאורך החומות. להיזכר שאוטוטו מגיעים 

)ואם זה לא אומר כלום, זה בעצמו אומר משהו, לא?(. לשבת עם עצמך מול דף נייר ולחשוב "מה אני 

רוצה להשיג מעצמי בשנה הבאה". לכתוב בגוגל את המילה "התנדבות" ולקבל כמעט מיליון תוצאות. 

עכשיו צריך רק לבחור...

  

8. נפש בריאה בגוף בריא – הקיץ הוא זמן מצוין לחלץ עצמות, בעיקר לאילו מבינינו שכבר קיבלו צורה 

של כורסא. אין כמו ספורט. גם כיף, גם  בריא וגם ביחד עם החבר'ה. כדורסל, שחיה, אופניים, לרקוד – 

כל אחד/ת והטעם שלו/ה. ולא שכחנו את ארץ ישראל היפה שלנו שמזמינה אותנו להכיר אותה דרך 

הרגליים.

 

9. קשר משפחתי – כל השנה אנחנו מאוד עסוקים )או לפחות משדרים ככה כלפי חוץ(. עכשיו נגמרו 

התירוצים. מה דעתך להציע לאחיך הקטן לשחק איתו במשהו שהוא אוהב )הוא יהיה ְבּשֹוק, ַאה?(, 

לבקר את סבא וסבתא )"או, רוני, כמה גדלת מאז שהיית אצלינו בפסח..."( או ִלְפנֹות לאמא ולהציע 

והגיבוש  האווירה  טוב?..."(.  מרגיש  שאתה  בטוח  אתה  )"רוני.  הבית  בעבודות  עזרה  )מיוזמתך!( 

המשפחתי שנבנה בבית בחופש ילוו אותנו כל השנה.

 

10. ואחרון חביב – "ונשמרתם לנפשותיכם". בעזרת ה' הולך להיות לך חופש מדהים. שזה לא יהיה 

 - לגמור אותם בגלל שטויות מטופשות  יקרים בשביל  יותר  מידי  ח"ו החופש האחרון שלך. החיים 

טרמפים מסוכנים, טיולים בלי אחריות, להיפגש עם מישהו שהכרתם ברשת, נהיגה בלי רישיון וכדו'. 

אתה חשוב ליותר מידי אנשים. שמור על עצמך!
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ה'תשע"ז אב -תמוז  2017יולי   סיון-  יוני/
 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

24 
 ל' סיון
 קרח
 ראש חודש

23 
 כ"ט סיון

22 
 כ"ח סיון

בגרות 
 בעברית/לשון

21 
 כ"ז סיון

20 
 כ"ו סיון
 חלוקת תעודות 

19 
 כ"ה סיון

בגרות בטכנולוגי 
גאוגרפיה/מדעי 

לימודי /הסביבה
לשון א"י  

18 
 כ"ד סיון

1 
תמוז ז'  

 חקת

 30 
 ו' תמוז
 

29 
 ה' תמוז

 בגרות בתנ"ך

28 
 ד' תמוז

27 
 ג' תמוז

26 
 ב' תמוז
בגרות במחשבת 

 ישראל
 )דתי וכללי(

25 
 א' תמוז
 ראש חודש

8 
 י"ד תמוז
 בלק

7 
 י"ג תמוז

6 
 י"ב תמוז

5 
 י"א תמוז

4 
 י' תמוז

3 
 ט' תמוז

2 
 ח' תמוז

15 
 כ"א תמוז
 פנחס
 בין המצרים

14 
 כ' תמוז

13 
תמוזי"ט   

בגרות 
 במטימטיקה

12 
 י"ח תמוז

11 
 י"ז תמוז

צום שבעה עשר 
 בתמוז

10 
 ט"ז תמוז

 בגרות אנגלית

9 
 ט"ו תמוז

22 
 כ"ח תמוז
 מטות ומסעי
 בין המצרים

21 
 כ"ז תמוז

20 
 כ"ו תמוז

19 
 כ"ה תמוז

18 
 כ"ד תמוז

17 
 כ"ג תמוז

16 
 כ"ב תמוז

29 
 ו' אב
 דברים
 שבת חזון

28 
 ה' אב

27 
 ד' אב

26 
אבג'   

25 
 ב' אב

24 
 א' אב
 ראש חודש

23 
 כ"ט תמוז

         
 
 
 

31 
 ח' אב

30 
 ז' אב

 

אלול ה'תשע"ז -אב  2017אוגוסט        

 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
5 
 י"ג אב
 ואתחנן
 שבת נחמו

4 
 י"ב אב

גירוש יהודי 
 קטיף

3 
 י"א אב

2 
 י' אב

1 
 ט' אב
 צום תשעה באב

  

12 
 כ' אב
 עקב

11 
 י"ט אב

10 
 י"ח אב

9 
 י"ז אב

8 
 ט"ז אב

7 
 ט"ו אב

6 
 י"ד אב
 

19 
 כ"ז אב
 ראה

18 
 כ"ו אב

17 
 כ"ה אב

16 
 כ"ד אב

15 
 כ"ג אב

14 
 כ"ב אב

13 
 כ"א אב

26 
 ד' אלול
 שופטים

25 
 ג' אלול

24 
 ב' אלול

23 
 א' אלול
 ראש חודש

22 
 ל' אב
 ראש חודש

21 
 כ"ט אב

20 
 כ"ח אב

    31 
 ט' אלול

30 
 ח' אלול

29 
 ז' אלול

28 
 ו' אלול

27 
 ה' אלול
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הרב אביהוד שורץ

דף יומיומי

שבת דף לב - ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

חייו,  על  חייב אדם לשמור  והמתבקשת שלפיה  בהוראה הפשוטה  עוסקת  א  עמוד  לב  בדף  הגמרא 

ובאיסור להיכנס לסכנות מיותרות. המכניס עצמו לסכנה עלול להינזק, ואף אם לא יינזק, הרי זה בגדר 

נס, המנכה ומגרע מזכויותיו כלפי שמיא. כך סיכם את הדברים המאירי כאן:
יודע להיכן המאזנים  "לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות, ואל יסמוך על הנס  שאינו 

מכריעות; כלל גדול אמרו השטן מקטרג בשעת הסכנה".

הרמב"ם הביא אף הוא את ההוראות השונות שבסוגייתינו בפרקים י"א-י"ב מהלכות רוצח ושמירת 

הנפש. עצם הכותרת שבחר הרמב"ם לקובץ הלכות זה, שמירת הנפש, מורה על כך שמדובר על 

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
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נושא חשוב ומרכזי. עם זאת, הרמב"ם שם )פרק יא הלכה ה( מדגיש כי חובות אלה אינן מפורשות 

בתורה, ומקורן בדברי חכמים:

"הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי 
ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד על כך מכין אותו מכת מרדות".

למרות דבריו הברורים של הרמב"ם כאן, הלכה אחת קודם לכן הוא כתב:

"וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר: 
'השמר לך ושמור נפשך' ".

הרמב"ם  דברי  הנפש.  שמירת  לחובת  מקור  לדעתו,  המהווה,  בתורה,  מפורש  פסוק  מצטט  הרמב"ם 

התורה,  מן  מצוה  נחשבת  בוודאי  אשר  מעקה,  במצות  שעסקו  אחדות  להלכות  בהמשך  נאמרים 

המטילה על כל בעל בית באשר הוא לשמור על חייהם של המבקרים בבית, "ולא תשים דמים בביתך".

הפסוק שמצטט הרמב"ם מתייחס, על פי פשוטו, לשמירה מפני שכחת התורה, ומפני טעייה ותעייה 

אחרי עבודה זרה. עם זאת, כבר בדברי חז"ל מצאנו שפירשו פסוק זה גם ביחס לחובת שמירת הנפש. 

הגמרא בפרק החמישי בברכות )דף לב( מספרת על חסיד שמיאן להפסיק את תפילתו  כאשר פנה אליו 

הגמון נכרי. ההגמון תמה על מעשיו של החסיד:
"אמר לו: ריקא, והלא כתוב בתורתכם 'רק השמר לך ושמור נפשך', וכתיב 'ונשמרתם מאד לנפשתיכם' - 
כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי?".

החסיד השיב לו מה שהשיב, ונפטר לביתו לשלום. אך סוף סוף למדנו מכאן, כי מקראות אלה מהווים 

מקור מרכזי לחובת שמירת הנפש מפני סכנה. אלא, שהמהרש"א בחידושיו שם מעיר:

"האי קרא בשכחת התורה קמיירי ... ולא איירי הני קראי כלל בשמירת נפש אדם עצמו מסכנה".

בעל "תורה תמימה" )דברים ד, ט( עמד על המסקנה העולה מדבריו של המהרש"א:

"וכן מה דמרגלי בפומא דאינשי הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לכל ענין היזק גופני הוא לדברי 
המהרש"א בטעות".

לשון אחרת, לדעת המהרש"א הכותרת שנבחרה לעיון זה שגויה - העיון עוסק בחובה להינצל מסכנה, 

ולא באיסור שכחת התורה, ועל כן אין לו עניין עם "ונשמרתם לנפשותיכם". אלא, שבעל תורה תמימה 

סותר את דברי המהרש"א, ומתבסס על ההלכה שצוטטה לעיל מדברי הרמב"ם: אף אם חובת האדם 

לשמור עצמו מפני סכנה היא מדרבנן בלבד, הרי שיש לה אסמכתא במקראות, ובאותו פסוק השגור על 

לשוננו כמבטא את החובה להיזהר מן הסכנה.

יש להעיר, כי לדעת הלבוש )חושן משפט, סימן תכז( ניתן להידחק מעט בלשון הרמב"ם, ולקבוע כי 

חובת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בהקשר של שמירה מפני סכנה היא מדאורייתא. אך כאמור, גם 

אם נקבל את ההבנה הפשוטה יותר, שלפיה מדובר על חובה מדרבנן, דברי הרמב"ם נחרצים וברורים, 

שאמנם מדובר על חובה גמורה, ואדם לא יוכל להכניס עצמו לסכנה מיותרת.

ניתן לאסור את העישון על פי  והוא - האם  דיון הלכתי מרתק המבוסס על סוגייתינו,  נזכיר, לסיום, 

ההלכה. היו מגדולי הפוסקים שנטו להקל בזה, ולהחזיק בעמדה שלפיה "שומר פתאים ה' ". אך הגרא"י 

ולדנברג )שו"ת ציץ אליעזר, חלק טו סימן לט; בתשובה חדשה, יחסית, שנכתבה בשנת תשמ"ב, לאחר 

קריאה מקיפה של המחקרים העדכניים בנושא( כתב תשובה חריפה וחמורה האוסרת מכל וכל את 

העישון על פי דין תורה. נצטט קטעים אחדים מדבריו:
"... נדהמתי ונבהלתי וממש רעדה אחזתני עקב הסברתו המעמיקה והבהירה, 
עדים  במאה  המעידות  הממשיות  והוכחותיו  המופתיות,  הרפואיות  וראיותיו 
כי הוא מזיק בצורה חמורה  לגוף,  שהעישון של סיגריות כמוהו כגחלי רתמים 
... ואני קורא כעת דו"ח ממשלתי אמריקאי,  ביותר לבריאות הגוף של המעשן 

אמריקיים  אלף  ממאה  יותר  האומרת  השבוע,  דוקא  שהתפרסם  הראשי  האמריקאי  הרופא  ומטעם 
וכן כי עישון סיגריות הוא כיום הגורם העיקרי לתמותה  ימותו השנה מסרטן בגלל שעישנו סיגריות 
ממחלת הסרטן בארה"ב ... אם כן בודאי ובודאי שאבסורדי הוא להעלים עין מכל זה ולהפטיר כלאחר 

יד ולומר כי גם על כגון זה נאמר שומר פתאים ה' ...
ולא עוד אלא שיש להחיל על זה גם פסקו של הרמב"ם: "הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם 

סכנת נפשות" ... - זאת אומרת שמוטל גם על אחרים להניע אותו מכך בכל האמצעים שבידיהם ...
בסיכומם של דברים, זאת תורה העולה מדברינו להלכה, כי שפיר יש מקום לאסור העישון על פי דין תורה. 
וכמו כן כשמעשנים במקומות ציבוריים יכול שפיר כל אחד ואחד מהנמצאים שם שחושש מזה לפיגוע 

בבריאותו למחות בידי המעשנים שלא יעשנו. 
והנני בכבוד רב ובברכה מרובה ובידידות ובהוקרה אליעזר יהודא וולדינברג".
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כללי בטיחות נסיעה בטרמפים
אבגידור שץ - מחלקת הביטחון מועצת מטה בנימין

העמידה בטרמפיאדות והנסיעה בטרמפים, חושפות את הנוסעים למגוון רחב של איומים, כגון: חטיפה, 

דריסה, ירי חולף, פיגוע התאבדות, התנכלויות שונות ועבירות מין.

למרות הניסיון ההיסטורי המר, ממשיכה להיות הנסיעה בטרמפים מקובלת בקרב תושבי הישובים. 

להלן מספר כללי בטיחות לנסיעה בטרמפים:

1. יש לצמצם הנסיעה בטרמפים רק למקרים בהם אין ברירה אחרת.הורים נדרשים לוודא  שלילדיהם  

יש אפשרות לנסיעה בתחבורה ציבורית.

חסרת   היא  כאלה  בצמתים  ישוב.עמידה  מכל  המרוחקים  שוממים  בצמתים  טרמפים  לעצור  אין   .2

אחריות ומהווה הזמנה לפיגוע.

3. נסיעה בטרמפים בשעות הלילה מעלה את רמת הסיכון לנוסעים.

במידה ואין ברירה אחרת, יש לעצור טרמפים רק בתוך ישובים.יש לעלות רק על רכב בו נוהג נהג   .4

מוכר. יעד הנסיעה צריך להיות ישוב אחר.

5. בזמן ההמתנה בטרמפיאדה יש להיות ערניים לכל אדם חשוד או חפץ חשוד.ההמתנה צריכה להיות 

ממוגנת ככל שניתן.

אין לעצור טרמפים בעמידה על הכביש.

6. לפני העליה לרכב, יש לנהל שיחה עם הנהג על מנת לעמוד על זהותו .אין להסגיר את יעד הנסיעה. 

לא לעלות על טרמפ לפני שהשתכנעת שמדובר בנהג "כשר". רצוי לא לשבת ליד הנהג אלא בספסל 

האחורי, גם כשהנהג לבדו ברכב.

7. רכב שבו נוסעים נוספים על הנהג, מעורר חשד שכן ביצוע פיגוע חטיפה, מחייב עבודת צוות.

8. לוחית זיהוי צהובה, נהג חובש כיפה או שמיעת תחנת רדיו ישראלית, אינם מהווים ערובה לטרמפ בטוח!

9. על כל חשד יש להתקשר למוקד הביטחוני הקרוב: 1208 / מוקד 100

אפליקציה  מצוקה.  למכשיר  סמארטפון  כל  ההופכות  אפליקציות  מספר  בפיתוח  נמצאות  כיום   .10

כזאת תשדר קריאת מצוקה

למוקד ביטחוני ]וליעדים נוספים[, הכוללת את פרטי האזרח, מיקומו ותיעוד האירוע. מומלץ מאוד 

להצטייד באפליקציה כזאת.
www.naale.net :נלקח מ

הרב אבינר שלמה

שמע לבקשת הוריך לא לנסוע בטרמפים. לא כאן המקום לדון במה בן או בת חייבים, או אינם חייבים, 

לציית להוריהם, אך הורו חכמינו שבדברים בלתי משמעותיים, גם אם לא חייבים, יש לוותר להורים 

לפנים משורת הדין. גם ההורים עושים לילדיהם אין סוף דברים לפנים משורת הדין. אם הוריך נותנים 

זו התנהגות  נוסע בטרמפים ומשתמש בכסף לצרכיך, ודאי אין  לך כסף כדי לנסוע באוטובוס, ואתה 

ראויה, זה כבר חמור. 

אם יש תחבורה ציבורית, אל תיסע בטרמפים. אל תהיה טפיל על חשבון אחרים. שונא מתנות יחיה, 

"ונא אל תצריכנו...לידי מתנת בשר ודם". להיות קבצן אינו כבוד גדול. 

אל תידחף בתור. זכור: כל הקודם זוכה. גם אם ילד עומד לפניך, כבד את תורו, 
גם הוא בן אדם. אדרבה, וותר על התור במקרים מסוימים, כגון לתלמיד חכם 

או לאשה. 
אגב, אשה קודמת לתלמיד חכם. 
עמוד על המדרכה ולא על הכביש, זה מסוכן. 

בוודאי שאין לעמוד באמצע הכביש כדי לאלץ את הנהג לעצור. הוא עושה חסד כאשר הוא לוקח אותך 

- והוא יחליט אם לעצור. 

גם אם אתה עוצר "טרמפ לחץ" - ברמזור או בתחנת דלק - עשה זאת בענווה, בלי לכפות את עצמך. 

אל תעלה על כל טרמפ, הנהג עלול להיות מחבל המחופש ליהודי דתי עם 
כיפה. קל וחמר שאת, אל תעלי לכל טרמפ, הנהג עלול להיות מנוול עם כיפה. 

צריך לבדוק מי היושבים. למשל: הורים עם ילדים, זה בסדר. 
מותר לך לעלות לטרמפ שיש נהגת, וכן להפך, כשאין איסור ייחוד. עדיף לשבת במושב האחורי. מותר 

לשבת על יד אשה באוטו, אבל אם יושבות במושב האחורי שתי נשים - אל תידחק להיות השלישי 

בספסל. 

לנהג  אמור  בנימוס,  עלה  אינדיאני,  כמו  עליו  תתנפל  אל  עוצר,  כשרכב 
שלום ותודה. 

 הלכות טרמפיסט
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תכנן היטב נסיעתך, ואל תעכב את הנהג בהתלבטויותיך. 

אם אתה חמוש בציוד רב, שאל את הנהג היכן לשים אותו: בתא המטען או על ברכיך. 

סגור את הדלת בעדינות. 
נכנסת לרכב, הרגש כמו בבית - כמו בבית הנהג. אתה אורח ועליך להתנהג בהתאם. אמרו רבותינו: "כל 

אשר יאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא". כלומר: מתי לצאת - עליך להבין מעצמך. בתור טרמפיסט, 

יש דברים שעליך להבין בעצמך. 

אל תדבר עם חבר, גם לא בלחש, אולי זה מפריע לנהג. יתכן שהוא זקוק לשקט מוחלט בנהיגתו. 

כמו כן אל תדבר בטלפון נייד. 
אל תאכל במכונית, ואל תפצח גרעינים. 

אל תפתח ואל תסגור חלון בלי רשות. בקש רשות בצורה שיהיה נוח לנהג 
לסרב. לפני רדתך החזר את החלון למצבו הראשון. 

בוודאי שאין לעשן, אל תבקש רשות לעשן. מאידך: אם הנהג מעשן, אל תעיז לבקש ממנו להפסיק. 

זה עניינו. 

אם הנהג נוסע בצורה מסוכנת, בקש לרדת מן הרכב. כמובן אל תעיר לו על כך, אלא מצא תירוץ לקצר 

את הנסיעה. 

אל תתחנן שהנהג יסטה ממסלולו עבורך. 

שנקרא  מה  בעתיד,  טרמפיסטים  לקחת  להסס  לנהג  לגרום  עלולה  נאותה  לא  התנהגות  תשכח:  אל 

בגמרא "נעילת דלת". 

נסתיימה הנסיעה, סגור את הדלת בעדינות, אמור: שלום ותודה. אין צורך 
לומר "תזכה למצוות", אפשר לומר תודה, אל תשכח לחייך. 

הערה: אל תשאל מה מקור כל ההלכות האלה: "דרך ארץ קדמה לתורה"!

www.daat.ac.il:נלקח מ

מקום  תדירות התנדבות כתובת מייל רכז טלפון רכז רכז התכנית ארגון אחראי תוכנית  
 התנדבות

ימי 
 הפעילות

 מועצה

שירותים  ילדים -חונכויות פרטניות 
-02 עופר מרסיאנו חברתיים

9939375 ofer@efrat.muni.il משתנה בית/ציבורי פעם בשבוע 

 -חונכות פרטנית 
 מועדונית

שירותים 
-052 אליהו שי חברתיים

5699728 osmoadonit@efrat.com מועדונית פעם בשבוע   

שירותים  פרטני -קשישים 
-02 עופר מרסיאנו חברתיים

9939375 ofer@efrat.muni.il משתנה בית/ציבורי פעם בשבוע 

-050 דליה אורלב מועדון קשישים מלאכת יד
 ב', ג' ד' מועדון קשישים פעם בשבוע   7449867

-050 אליסה הרבתר רכזת עולים עזרה פרטנית לעולה
7912581 alissa@efrat.muni.il משתנה בית/ציבורי פעם בשבוע 

-054 יעקב ווגליין חווה חקלאית  
2510121         

 גמיש שכונות אפרת פעם בשבוע     אורי צדוק מחלקת שפ"ע ונות באפרתמיפוי שכ

שולמית  מתנ"ס ספריה מתנ"ס
 מרסיאנו

054-
3482489 shoulamitm@gmail.com 

 פעם בשבוע
 ספריה

 ב,ג,ה,ו
 ה-א פעם בשבוע

עמותות 
 וארגונים

-054 טובי קורן אצל נריסה מיון וסידור בגדים
7530942 321toby@gmail.com ו'-א' אצל נריסה פעם בשבוע/פעם בשבועיים 

 מחסן בגדים מיון וסידור בגדים

-050 אילנה אדאמס
8252235 elanaadams@hotmail.com פעם בשבוע 

 יד ביד

 א'

-050 ת ריסקיןהרבני
7465353   

 ג' פעם בשבוע
 ג' פעם בשבוע
 ד' פעם בשבוע

-054 פיני רבינוביץ' יד שרה  
6644181 pini951@gmail.com   יד ביד   

גמ"ח שמלות  סידור שמלות וביגוד
-050 ברוריה רבינוביץ כלה

 משתנה יד ביד פעם בשבוע   6839493

 סידור המחסן האחורי
-054 אדרי אסתר פנינת החסד

7307012 edriesther@gmail.com 

 ג' יד ביד פעם בשבוע
 ג' יד ביד פעם בשבוע סידור הגמ"ח

הצעות למקומות התנדבות

 תחומי ההתנדבות כוללים:
• יד שרה – השאלת ציוד

• מועדוניות לילדים
הישובים/ במסגרת  ומשפחות  לילדים  סיוע   •
ארגון "אח בוגר"/המחלקה לשירותים החברתיים

• חינוך מיוחד: "שלוה", "סדנת שילוב באמונה", 
חונכות פרטנית בבתים

לימוד  האזורי,  הותיקים  מועדון  קשישים:   •
ביקורי  לקשישים,  הסעות  לקשישים,  מחשבים 

בית, קו תמיכה טלפוני
• משטרה קהילתית, משטרת התנועה

• כיבוי אש
• ספריות, עבודה ארכיונית 

• חקלאות וישוב הארץ
• טיפול בבעלי חיים במרכז חוויות

• סיוע משרדי ומנהלי בעמותות
• מתנדבים לפרויקטים חד פעמיים

• הפינה החמה – הפעלת הפינה, אפיית עוגות לחיילים
במסגרת  פרויקטים  וריכוז  שוטפת  התנדבות   •

מחלקת ההתנדבות
המעוניינים יצרו קשר עם הרב רפי טוויל  

 0507276466

ארגונים ומקומות התנדבות בגוש עציון
בואו להתנדב בתחומים הקרובים ללבכם!
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תנאי העסקת בני נוער - שלא ינצלו אתכם!
בני נוער: דעו את החובות והזכויות שלכם בעבודה

נניח שמצאתם עבודה שמתאימה לכם. לפני שאתם מתחילים, צננו את ההתלהבות המובנת והקדישו 

מספר דקות להכרת הזכויות שלכם כנוער עובד:

15 שנים. בחופשות  1953 אסור להעסיק נער שטרם מלאו לו  גיל העסקה – לפי חוק עבודת הנוער, 

רשמיות של בתי הספר מותר גם מגיל 14.

התעסוקה  מלשכות  באחת  עבודה  פנקס  להוציא  חייבים  לעבוד  שמתחילים  לפני   – עבודה  פנקס 

רפואי מרופא המשפחה שאינכם  יש להביא: אישור  ניפוק הפנקס  לצורך  הקרובה למקום מגוריכם. 

סובלים ממחלה וממגבלה רפואית המונעת מכם לעבוד, תמונה, תעודת זהות שלכם או של ההורים.

שעות עבודה – לפי החוק מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.

שעות נוספות - אסור להעביד נער במסגרת שעות נוספות.

יום מנוחה - אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית לפי הדת של הנער )שבת או ראשון(.

45 דקות. ההפסקה היא על חשבון העובד.  6 שעות עבודה מגיע לעובד מנוחה של  הפסקה – לאחר 

כדאי לסכם זאת מראש עם המעסיק.

עבודות לילה – אין להעסיק נערים מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 ועד למחרת בשעה 08:00. אם אתם 

בגילאים שבין 16-18 שנים מותר להעסיק אתכם באישור מיוחד בין השעות 22:00 ועד 06:00 למחרת.
את ההיתר המיוחד ניתן לקבל אצל הממונה על חוק עבודת הנוער בטלפון 03-5634222.

רישום שעות העבודה – הואיל והשכר ישולם לנוער לפי חישוב השעות שעבדו, על המעסיק לנהל 

רישום של שעות העבודה של הנער מדי יום בחתימת המעסיק והעובד. מומלץ לנהל רישום עצמאי 

לצורך גיבוי ומעקב. אם יש שעון נוכחות אלקטרוני אין צורך ברישום והחתמה ידנית.

שכר המינימום החודשי לבני נוער לפי 173 שעות בחודש:
• עד גיל 16 - לפי 19.52 ₪ לשעה.

• עד גיל 17 - לפי 20.92 ₪ לשעה.

• עד גיל 18 – 3,859.5 ₪ לפי 23.154 ₪ לשעה.

• חניך, כהגדרתו בחוק החניכות – לפי 16.734 ₪ לשעה.

ניכוי מס ממשכורתו של קטין
אסור לנכות מס משכרם של בני נוער מתחת לגיל 18.

זה  תשלום  לנכות  לו  ואסור  אצלו  שמועסקים  נוער  לבני  לאומי  ביטוח  בתשלום  חייב  המעסיק 

ממשכורתם. אסור לנכות ביטוח בריאות.

על משכורת שאינה עולה על סכום של 4,100 ₪ לחודש אסור לנכות מס הכנסה. כל נער שעובד חייב 

למלא טופס 101 למס הכנסה שם ידווח על פרטיו האישיים. בני נוער זכאים לנקודת זיכוי אחת במס 

בעקבות עבודתם.

דמי נסיעה – אתם זכאים להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק עד לסכום של 26.40 ₪ ליום עבודה.

עבודות אסורות על בני נוער
לפי תקנות עבודות נוער קיימת רשימה ארוכה של עבודות שאסור להעסיק בהם בני נוער אלא אם כן 

מדובר בחניכים שזה תחום התמחותם ולימודם המקצועי או כאשר ניתן אישור מיוחד להעסקה על ידי 

המפקח הראשי במשרד העבודה והרווחה.

בארות,  של  חפירות  כבדים,  משאות  הרמת  נוער:  בני  בהן  להעסיק  ושאסור  שבהן  העיקריות  ואלו 

בור שופכין, מנהרות, ניקוי צינורות ביוב, ריתוך חשמלי ובאמצעות גז, חומרי נפץ וזיקוקים, מנופים, 

מלגזות, טרקטור, מכונות גזירה וחיתוך, מטחנות בשר, בית מטבחיים מכונות חיתוך והקצעה בנגריה, 

הפעלת מכשירים פולטי קרינה, חומרים כימיים, חומצות, מפעלי סיגריות, בתי חולים ומרפאות לחולי 

נפש וטיפול בגופות נפטרים.

כתובת לתלונות ואכיפת החוק להגנה על בני נוער עובדים
אם הזכויות שלכם קופחו, אם שכרם לא שולם ונוצלתם לרעה על ידי המעסיקים הזמניים שלכם, אתם לא 

לבד. משרד התעשייה והמסחר מדווח מדי שנה על מבצעי אכיפה שהוא יוזם כנגד מעסיקים מפרי חוק.

וחמורות מהוראות החוק. בשנת  נמצאו חריגות קלות  דווח על 70% מבתי העסק בהם  בשנת 2008 

 66 והוטלו  נוער  בני   5,253 נבדקו  436 תיקי חקירה,  נפתחו בסוף אותה שנה  כי  דיווח המשרד   2007

קנסות בסכום של 444,500 שקל. נגד 7 בתי עסק הוגשו כתבי אישום.

דיני העבודה בישראל. מטרת החוק  נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של  יוני 2012  בחודש 
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על  גם  כמובן  שלנו  במקרה  שחלים  בישראל  העבודה  חוקי  אכיפת  יעילות  את  להגביר  המיוחד 

מעסיקים של בני נוער העוברים על החוק.

קחו בחשבון שקיימת מודעת גוברת לשמירה על זכויות העובדים בכלל ושל בני נוער בפרט. אל תהיו 

אדישים לשימור הזכויות שלכם. אתם לא עבדים של אף מעסיק.

ללא שיתוף הפעולה של בני הנוער עם גורמי האכיפה הממלכתיים לא ניתן יהיה לקדם את האכיפה 

והענישה על מעסיקים עבריינים. היום זה אתם מחר זה החברים שלכם ובעתיד הרחוק הילדים שלכם 

ובני משפחה אחרים.
www.workrights.co.il  :מתוך

חשיבות תפילה במניין
הרב אליעזר מלמד

לכבוד הרב שלום!

אני  אם  משנה  כך  כל  מה   - מתפלל  שאני  הוא  העיקר  במניין?  התפילה  חשיבות  מהי  לדעת  ברצוני 

מתפלל ביחידות או במניין?

שלום וברכה.

יש כמה מעלות לתפילה בציבור שלא קיימות בתפילה ביחידות:

עשרה מישראל שעוסקים בתורה או בתפילה – שכינה שורה עמהם, שנאמר )תהלים פב, א( "ֱאֹלוִקים 

שיש  אלא  עימו,  שורה  השכינה  לומד  או  מתפלל  מישראל  כשאחד  גם  ואמנם  ֵא-ל".  ַּבֲעַדת  ִנָּצב 

מדרגות בזה, והמדרגה הגבוהה היא כאשר עשרה מישראל עוסקים בדבר שבקדושה, שאז הקדושה 

מתגלה בעולם. ועל פי זה תקנו חכמים, שכל הדברים שבקדושה יאמרו במניין של עשרה. בין הדברים 

שבקדושה הם: חזרת הש"ץ, ברכת כהנים, ברכו, קדיש וקריאת התורה

ואמרו חכמים שהתפילה שאדם מתפלל עם הציבור מתקבלת, שנאמר )תהלים נה, יט( "ָּפָדה ְבָׁשלֹום 

ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי". ואפילו אם לא כוונו כל כך בתפילתם, אין הקב"ה מואס בתפילתם 

הוא  בציבור  התפילה  עיקר  ומתקבלת,  יותר  חשובה  בעשרה  שנאמרת  תפילה  שכל  ואף  רבים.  של 

שעשרה מישראל יתפללו ביחד תפילת שמונה עשרה.

נמצא אם כן שיש שתי מעלות במניין: האחת, במניין אפשר לומר את כל אותם דברים שבקדושה 

שתקנו חכמים לומר במניין; השניה, בזכות המניין התפילה מתקבלת.

 אבל יש עוד מעלה בתפילה בציבור שלא קיימת בתפילת יחיד. למרות החשיבות שבחוויה הפרטית, עיקר 

מגמתנו בעולם לקדש שם שמיים, ולקשר את כל העולם על כל מרכיביו לשורשו הרוחני, ולשם כך אנחנו 

צריכים לפעול מתוך הכלל ולמען הכלל. הדבר בא לידי ביטוי גם בתפילה במניין. וכן בנוסח התפילה אנחנו 

מבקשים בעד הכלל: "רפאינו ונרפא", "ברך עלינו את השנה הזאת", "תקע בשופר גדול לחרותינו ושא נס 

לקבץ גלויותינו", "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", וכן כל הברכות שבתפילת שמונה עשרה.

מישראל  עשרה  ואף  בציבור.  הקדושה  את  לגלות  מסוגל  שהוא  ישראל,  עם  של  המיוחד  עניינו  זהו 

שמתכנסים לדבר שבקדושה מגלים במידה מסוימת את קדושת כלל ישראל. 
)מתוך פניני הלכה(

קיצור הלכות ייחוד
הרב יוסף צבי רימון

א. טעם הדין
הרמב"ם כותב ש"ייחוד הוא הגורם הגדול לגלות ערווה". מכאן, שהאיסור של ייחוד הוא משום סייג.

אולם, יש להעיר, שגם אם איש ואישה התייחדו ביניהם וב"ה לא נכשלו בעבירה, הרי שהם עברו איסור 

דאורייתא בעצם הייחוד - כיוון שהייחוד הוא איסור תורה עצמאי, והנימוק לייחוד איננו בעל משמעות 

מעשית עבורנו.

פרט לכך, כיוון שהתורה קבעה שייחוד אסור בתור סייג לערווה, הרי שיש כאן קביעה מהותית, שמצב 

קרבה  אישות;  המבטאת  מיוחדת  קרבה  של  מצב  הוא  עבירה,  למעשה  להביא  העשוי  ייחוד  של  זה 

שאסור שתהיה בין איש לאישה אחרת.

במצב  רחוק  מאוד  מאוד  אישות  למעשה  שהחשש  מרגישים  אנשים  לעתים  ימינו,  של  במציאות 

מקרים  ויש  לעריות,  אפוטרופוס  ואין  כך,  לומר  פשוט  שלא  )למרות  נכון  זה  דבר  אם  גם  ייחוד.  של 

רבים שנכשלים בכך גם אנשים שלא חשבו שייכשלו בכך(, עדיין גדרי ייחוד קיימים ושרירים, לא רק 

גם מבחינה מחשבתית. ראשית, כפי שהבהרנו, עצם המציאות שמאפשרת  מבחינה הלכתית, אלא 

מעשה אישות )גם אם ברור לנו שמצדנו דבר זה לא ייעשה( יוצרת קרבה שלא אמורה להיות בין בן 

ובת שאינם נשואים. שנית, המציאות בייחוד יוצרת קירוב מיוחד, שעשוי להביא - אולי אפילו בטווח 

הרחוק, לאחר שייצאו מהייחוד - לידי נגיעה וכדומה.
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בס"ד

ב. היתרים לייחוד:
1. פתח פתוח: אם הדלת פתוחה לרשות הרבים אין איסור ייחוד. כאשר מדובר על דלת סגורה אך לא 

נעולה - אם מדובר בקומה אחרונה וכד', שאין שום סיכוי שייכנס לשם אדם, יש בכך איסור ייחוד. 

אולם, אם מדובר במציאות שבה אמנם לא סביר שייכנס לשם אדם, אך יש סיכוי מועט שייכנס )ואדם 

היתר.  בכך  יש  האם  אחרונים  נחלקו   - הדלת(  את  לנעול  מבלי  עבירה  מעשה  לעשות  חושש  היה 

למעשה ראוי להחמיר בכך ודי להשאיר מעט מן הדלת פתוחה.

2. בעלה בעיר: נחלקו ראשונים האם יש היתר ייחוד כשבעלה בעיר. מדברי רש"י נראה שאוסר ואילו 

התוס' התירו, ורוב האחרונים פסקו להתיר. 

3. שומר: מותר להתייחד עם אשה כשיש שם ילד או ילדה מעל גיל 5 עד גיל 9 , ויש אומרים עד גיל 

11-12, כי הילד לא שומר סוד ומתביישים ממנו. 

ג. מקרים מעשיים
1. מכונית: איסור ייחוד קיים גם במכונית, כי יש חשש שמא יעצור. לכן הנסיעה מותרת רק כשניתן 

לראות מה שקורה במכונית )אור יום או פנסי רחוב( וכאשר מידי כמה דקות עוברת מכונית. אם עוברות 

מכוניות אך יש חושך, ניתן להקל ע"י הדלקת אור במכונית. כאשר חסרים התנאים הנ"ל ניתן להקל רק 

בשני אנשים עם אשה אחת או בשלוש נשים עם איש אחד. ניתן להקל אם יש שם ילד או ילדה מעל 

גיל 5. בשעת הדחק או במקום של סכנה ניתן לקחת טרמפיסטית גם כאשר לא קיימים התנאים הנ"ל 

וכאשר  לא קיים חשש למעשה עבירה,  כיוון שבשעת הנסיעה  ראוי להדליק אור במכונית(,  )ומ"מ 

יעצרו יש בדרך כלל מכוניות נוספות )או מחסומים צבאיים עם אנשים נוספים( ואם יעצרו באמצע 

הדרך יחששו שיעצרו לידם מכוניות. ובפרט יש מקום להקל במקרה זה, בכביש שאי אפשר לעצור 

בו )או שמסוכן לעצור בו(. ומכל מקום כל זה הוא בשעת הדחק, אך באופן נורמלי צריך להקפיד על 

התנאים הנ"ל גם בנסיעה במכונית.

ובת שהולכים לטיול: אם נמצאים בתוך בית צריכים להקפיד על התנאים שהוזכרו לעיל. אם  בן   . 2

נמצאים בחוץ, צריכים להיות במקום שיש בו תאורה ושמידי פעם עוברים שם אנשים. אין זה צריך 

להיות מקום המוני, אך בהחלט לא מבודד. דווקא במקרים כאלו, צריך להקפיד יותר על דיני ייחוד, 

ובעיקר בבן ובת שיש להם כבר קשר ארוך או אחר אירוסין. כמובן, שגם לאחר דיני ייחוד צריך להקפיד 

על דיני צניעות, ודיני ייחוד כשלעצמם אינם ערובה להתנהגות באופן צנוע. 

המלצות לבריאות וכושר גופני בחופש
השמירה על כושר ובריאות בחופש היא מאתגרת יותר, מפני שכל הסדירויות שלנו נעלמות. עם זאת , 

הזמן שהתפנה לנו  הוא הזדמנות להיכנס לכושר ואפילו להוריד כמה גרמים למי שצריך.
כמה טיפים:

צמצמו את זמן הצפייה והשימוש בטלוויזיה, במחשב וכדו' ,פעילות גופנית היא חשובה יותר <<  רכשו 

לכם דלגיות, גומיות כושר, כדורי ספוג ואביזרים קטנים נוספים שיעודדו אתכם להפוך את סלון הבית 

ואת הגן הציבורי שמתחת לבית למגרשי ספורט ואת הפעילות הגופנית לחוויה מאתגרת << השתדלו 

בפארקים,  או  הים  חוף  על  צעידות  אופניים,  על  רכיבה  מסע  רגלי,  מסע   – לטבע  ביציאות   להרבות 

שחייה בבריכה וכו '.  הכל בהתאם לתנאי מזג האוויר, כמובן, ותוך נקיטת אמצעי זהירות נדרשים << יש 

חדרי כושר גם באפרת וגם בגבעה הצהובה, אפשר לרכוש מנוי רק לקיץ או כרטיסיה. תירשמו ביחד עם 

חברים, כך תרוויחו  גם מפגש חברתי וגם עשיית כושר << אתרו מסלולי הליכה ומתקני ספורט ונופש 

פעמיים  לפחות  קבועה  בצורה  שם  לבלות  והשתדלו  הקרובה  בסביבתכם  ובגנים  בפארקים  לילדים 

בשבוע. בפארקים אפשר לרכוב יחד על אופניים, גלגיליות או רולר-בליידס, לשחק כדורסל וכדורגל או 

פשוט ללכת או לרוץ יחד << הגעתם לים או לבריכה? אל תשתרעו על כסאות הנוח. תארגנו תחרויות 

שחייה, מירוץ במים רדודים, משחקי כדור במים, תפיסת גלים, פריסבי, מטקות וכו '.    

אוכל
למרות שהחופש מאופיין בשבירת מסגרות, חשוב לשמור על מסגרת ארוחות בריאה ומסודרת. ולא 

לחטוף בלי השגחה מן המקרר ולהמעיט במזון מהיר.

ארוחת בוקר: דגנים מחיטה מלאה או שיבולת שועל עם חלב << ארוחת עשר: סנדוויץ' מלחם או פיתה 

ארוחת   >> מדגנים מלאים בתוספת אבוקדו, טחינה, חומוס או גבינה רזה  ולידו פרי או ירק אהובים 

צהריים: חזה עוף בתנור, קציצות הודו, שניצל ביתי או עוף מבושל ולידם אורז מלא, פסטה מלאה, 

ירקות אפויים או קטניות כמו חומוס. את סלט הירקות החיים ניתן לגוון או, לטובת שונאי סלט צעירים, 

לחתוך ירקות למקלות וטבעות, כך שלא ייראו כמו הדבר האמיתי << ארוחת ביניים: פרי או ירק, יוגורט 

עם גרנולה או סנדוויץ' עם ירקות וגבינה << ארוחת ערב: מרק ירקות, ירקות מוקפצים, חביתה או ביצה 

עשויה לפי הטעם, שתי פרוסות לחם או תבשיל המבוסס על דגנים כמו אורז, או תבשיל בטטות או 

פתיתים מקמח מלא. 
העיקר, שמרו על הבריאות והקפידו לעשות כושר גופני.
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בס"ד

 למרות ש"משפחה לא בוחרים",
חשוב "לבחור במשפחה", ובמיוחד בקיץ

"כמו שמן ומים,  כמו חתול ועכבר... זה לא יתכן, זאת מלחמת אחים!..."
)מתוך "משפחה לא בוחרים" של יונתן קוניאק ואיציק כהן(

ואני בסך הכל מחפש  ודורשים,  ביניהם, ההורים מצפים  זה מרגיש בבית. אחים רבים  לפעמים ככה 

את השקט שלי ולהיות עם חברים. לפעמים אנחנו מרגישים ש"הלואי והייתי יכול להיות במשפחה 

אנשים  שכששואלים  מסתבר  מעצבנים.  כללים  ויש  דורשים  מציקים,  "חופרים",  אצלנו  רק  של...". 

בצורה ישירה אם הם היו מחליפים את משפחתם לו היו יכולים, כמעט כולם עונים בשלילה. למה זה? 

מצד אחד, בבית יש מתח, דרישות ומפריעים לי לעשות "מה שאני רוצה" אבל מצד שני אני לא יכול 

לדמיין את עצמי ללא המשפחה שלי. 

קשרים בין אנשים וחוויות מיוחדות לא נוצרים מאוויר. הם דורשים השקעה, זמן ואמונה. כדי לצבור 

יחד עם אותם אנשים. במהלך השנה החיים שלנו מתנהלים  וזיכרונות, אנחנו צריכים לבלות  חוויות 

בקצב מהיר ולא תמיד יש לנו הזדמנויות לבלות זמן ניכר עם המשפחה. בקיץ יש רצף של זמן בו אנחנו 

נמצאים בבית  ביחד עם המשפחה. זו הזדמנות לחזק את קשרי המשפחה ותחושת הביתיות, ולא רק 

בטיולים ופעילויות מיוחדות. יש עוצמה גדולה דוקא בשגרה. ביום-יום הרגיל, הלא מרגש או מלהיב. 

מתי הפעם האחרונה שישבתי עם אחי או אחותי לדבר? שיחה אמיתית ולא סתם ויכוח, מי יפנה את 

השולחן או מי עכשיו במחשב. מתי יצאתי לטיול קצר או לגלידה עם אחות אחרת?

כפי שכולם יודעים, אנחנו מרגישים קשורים לדברים שאנחנו משקיעים בהם ומתאמצים בשבילם. 

כך גם במשפחה ובבית. ככל שנשקיע ונקדיש זמן לשים לב לאנשים שאיתנו בבית ולהיות איתם, לא 

לעשות איתם אלא להיות איתם, כך נחזק את הקשר ונרוויח ממנו. יש היבט נוסף לתחושת ה"בית". 

אפשר להתארח בבית מבלי שמרגישים בבית. פעמים רבות אנחנו אורחים בבית של עצמנו. מישהו 

אחר )לרוב מישהי אחרת אבל לא תמיד( מכין בשבילנו אוכל, מפנה ומנקה ועושה לנו את הכביסה. 

במצב כזה, אני לא גר בבית אלא מתארח בו. בהתחלה, זה נשמע מאוד נחמד ומשחרר, אבל בפועל אף 

אחד לא נהנה להיות אורח תמידי. אנחנו זקוקים לעוגן, לבסיס יציב עליו לבנות את הזהות ואת החיים 

שלנו. מכאן, שאם אני רוצה להרגיש בית במהלך הקיץ, חשוב שגם אקח על עצמי להשתתף בחלק 

ממטלות הבית. התחושה האם המקום הוא בית או אכסניה מבוססת לא רק על עשיה אלא גם על גישה 

והתייחסות. "אחרי המעשים נמשכים הלבבות". אם אני מתנהג כאילו שאני חלק מהמשפחה ומהבית, 

כך גם אהיה.

הרב יהודה
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מוגש באהבה על ידי צוות מגמת ארץ ישראל.

נחל שווה במרכז הגולן, משופע במפלים ובריכות 

מים, והליכה נעימה בין ערבי נחל והרדופים.
איך מגיעים?

מעט צפונה לקצרין נמצאת צומת נשוט על כביש 

ולפני  ק"מ  כ-1.5  צפון-מזרח  לכיוון  נוסעים   .91

צפונה  שילוט  לפי  פונים  צבאי  למחנה  הכניסה 

בדרך עפר טובה המסומנת באדום. בפיצול פונים 

ימינה. הדרך מוליכה אל שרידי הכפר הסורי דבורה 

ובסופה שדרת עצי אקליפטוס ורחבת חניה.
פרטים נוספים

הכיף  ג'לבון.  לנחל  אדום  המסומן  בשביל  יורדים 

מהר  ודי  זורמים  מים  ברקע  שומעים  מתחיל.. 

מימיו  מטר.   12 שגובהו  דבורה  מפל  אל  מגיעים 

ליודעי   – ועמוקה  יפהפיה  בריכה  לתוך  נופלים 

האדום  בשביל  להמשיך  מומלץ  בלבד.  שחייה 

שחוצה מפעם לפעם את הנחל. 

כשהשביל עוזב את אפיק הנחל ומתחיל לעלות 

למפל  שמתקרבים  סימן   – הדרומית  הגדה  אל 

המשיכו  מטר!   40 זה  מפל  של  גובהו  ג'לבון. 

על  תחשבו  לא  לבריכה.  והגיעו  האדום  בשביל 

לימודים שם.. שיא הכיף! עמוק, מוצל וקריר.

על  מעט  לחזור  יש  קצר,  במסלול  למעוניינים 

עקבותינו ולעלות בשביל הכחול לחניון.

עד  האדום  בשביל  להמשיך  ניתן  למאריכים 

ל"גשר הפקק", אך קחו בחשבון זמן הליכה.
קצת "ארץ ישראל"...

התחלנו בכפר סורי שהפך למחנה צבאי בתקופה 

שהגולן היה תחת שלטון סורי. מהעבר השני של 

שזמנו  דבורה,  הכפר  של  שרידים  ישנם  הנחל 

כתובות  התגלו  בו  והתלמוד,  המשנה  מתקופת 

שהיו  מסתבר  מרשימים.  אבן  וגילופי  מעניינות 

פה לפנינו...

בלבה  שמקורם  בזלת,  סלעי  נראים  בדרך 

העשירה  הצמחייה  והתקשתה.  שהתקררה 

כוללת שיחי הרדוף וערבי נחל, שכשמם, אוהבים 

מאוד מים.
ובקיצור...

מקום נעים מאוד ליום קיץ חם, אך חשוב להביא 

מחשש  מהשבילים  לסטות  ולא  מים  מספיק 

נפילה או עלייה על מוקשים נטושים.

רמת הגולן - נחל ג'לבון 
מפלי מים ובריכות עמוקות

מוגש באהבה על ידי צוות מגמת ארץ ישראל.

רחבות  לגונות  יוצר  דרכו  בסוף  משושים  נחל 

ידיים, עמוקות וקרירות. אם לא הייתם – רוצו!
איך מגיעים?

נוסעים לצפון הכנרת ממערב למזרח ופונים ימינה 

בצומת כפר נחום לכביש 87. מגיעים לגשר אריק 

)יש שלט מעליו( ומיד אחרי הגשר פונים ימינה 

כמעט  קיאקים  לידינו  בירדן  )רואים  עפר  לדרך 

לא  בירדן  לטבול  הפיתוי  אף  על  המסלול(.  בסוף 

לנו  מחכות  ויפות  שקטות  לגונות  מתפתים... 

ביותר  השמאלית  העפר  בדרך  הולכים  בהמשך. 

מרחוק.  הנצפים  לאקליפטוסים  עד  דקות  כ-10 

סעו  אחרת   ,4X4 רצוי  ברכב  לנסוע  בחרתם  אם 

לאט לאט... הדרך משובשת.
פרטים נוספים

הגעתם  בשמש,  מההליכה  התייאשתם  לא  אם 

לאזור מוצל ובו מבנה בזלת גדול. זהו בית הֶּבק! 

לפי  אותו  עברו  חורבה...  לראות  באנו  לא  אבל 

סימני ההליכה והשבילים ותוך כמה דקות יתגלה 

בינות לסבך שפך נחל המשושים. בטח אין עם מי 

לדבר כי אתם כבר במים... 

היזהרו מאדמה טובענית ומעומק!
קצת "ארץ ישראל"...

אנחנו בבקעת בית ציידה. המבנה היה שייך לבעל 

קרקעות מדמשק בתחילת המאה ה-20 שנודע 

ליישב  )תואר עות'מאני(, ששאף  "הֶּבק"  בכינויו 

ולעבד את האדמות באזור בעזרת קבוצת עולים 

יהודים. הישוב לא החזיק יותר מכמה שנים בשל 

קשיים שונים – מחלות וניתוק מאזורי התיישבות 

אחרים. אבל אתם כבר במים, אז נסתפק בזה...
ובקיצור...

אחד המקומות השווים! ולא לספר לכל העולם...

הכנרת - בית הֶּבק 
לגונות שקטות קרוב לכנרת



    ישיבת בנ"ע אורות יהודה "הדרך לחופש עם ערך"  2829 "הדרך לחופש עם ערך" ישיבת בנ"ע אורות יהודה

בס"ד

מוגש באהבה על ידי צוות מגמת ארץ ישראל.

טיול של ירידה תלולה וקסומה בין סלעים ומצוקים.
איך מגיעים?

לכרמל(  שנושק  )האזור  עילית  מחיפה  מגיעים 

672. אפשר  לכיוון הכפר הדרוזי עוספיה בכביש 

דמון  צומת  לכיוון  אורן  בית  מצומת  לעלות  גם 

למגרש  מגיעים  עוספיה  בתוך  לעוספיה.  ומשם 

מכאן  הנוער.  תנועות  לחניון  הצמוד  כדורגל 

מתחילים ללכת על פי הסימון האדום.
פרטים נוספים

יגור  יורד ממרומי הכרמל הגבוה לקיבוץ  השביל 

המצוי למרגלותיו. כל אורכו של הנחל המתחתר 

בסלעי הגיר הוא 1.5 ק"מ בקו אווירי אך ההליכה 

הסלעים  מדרגות  בשל  רב  זמן  מתמשכת  בו 

וזהירות  מסוים  מאמץ  הדורשות  הגבוהות 

מאוד.  וחווייתית  מאתגרת  ההליכה  אך  מוגברת, 

המסייעות  ברזל  יתדות  ישנם  מקומות  במספר 

לתמיכה ומקלות על הירידה.

עצרו לרגע והקשיבו לשקט!
קצת "ארץ ישראל"...

עצים:  של  רחב  מגוון  מכיל  תיכוני  הים  החורש 

ער  ארצישראלית,  אלה  תבור,  אלון  מצוי,  אלון 

ושרכים  מטפסים  וכן  ועוד,  החורש  כליל  אציל, 

רבים. רוצים להפגין ידע בסיסי מאוד? הבלוטים 

שייכים לאלון, הפרחים הוורודים )בעונה( לכליל 

עלי  עממית  בשפה  הוא  האציל  והער  החורש 

בהם  ולהשתמש  עליו  את  לייבש  שניתן  דפנה, 

כתבלין.

לגבי הדרוזים שפגשנו בתחילת המסלול, ששש... 

הדת שלהם סודית, אבל נאמנותם למדינה גלויה 

וידועה. ומי שמתעניין יותר כדאי לו לקרוא דבר 

או שניים אודותיהם!
ובקיצור...

להתנתק מהעולם לתוך שקט ירוק ומוצל..

הכרמל - נחל יגור 
שקט ורוגע בלב חורש טבעי

מוגש באהבה על ידי צוות  מגמת ארץ ישראל.

את  להזמין  אתכם  מזמינים  אנחנו  זה  במסלול 

המשפחה ליום של חוויה – במרחק של נסיעה קצרה.
איך מגיעים?

לנו, כתושבי גוש עציון, הדרך הקצרה ביותר היא 

הר  דרום  לכיוון   60 כביש  על  דרומה  להמשיך 

חברון ואחר כך להמשיך דרומה לכיוון ערד.

ערד  לכיוון  שוקת  מצומת  הארץ  ממרכז  לבאים 

)כביש 311( כשני קילומטרים אחרי הכניסה לישוב 

אל  המוליך  כביש  )שמאלה(  צפונה  עולה  חורה, 

עולה  ערד,  תל  ליד  לערד,  הדרך  בהמשך  היער. 

כביש נוסף המטפס לחלקו המזרחי של היער.
פרטים נוספים

ניתן להיכנס לאתר ולהדפיס את מפת יער יתיר: 

www.eyarok.org.il

לרכב  חלקם  מסלולים,  כמה  ישנם  יתיר  ביער 

וחלקם מסלולים רגליים.

שביל המתקנים החקלאיים )שביל רגלי(:

השביל יוצא מחניון בור המים. 

עפר  בדרך  מגיעים  לחניון 

יתיר,  יער  העולה דרומה מדרך 

חורבת  מחניית  מטר  כ-150 

השביל  לראש  בסמוך  ענים. 

מים  ובו  הבור  חניון  נמצא 

לשתייה.

לדריכת  גת  מים,  בורות  נמצאים  השביל  לאורך 

ענבים ומפרכה – מתקן המשמש לריסוק הזיתים 

לאורך  זית.  שמן  של  ההפקה  בתהליך  כשלב 

המקומי  הקירטון  בסלע  חצובים  נותרו  השביל 

מסתיים  השביל  יצירתם.  בראשית  בתים  חלקי 

בגיא רדוד שעובר למרגלות חורבת ענים.

יער  של  הנוף  מדרכי  באחת  לנסוע  גם  מומלץ 

יתיר, במזרחית או במערבית.
קצת "ארץ ישראל"...

כחלק  דרכים  בפריצת  יתיר  יער  של  ראשיתו 

מהאתגר הלאומי של פיתוח הנגב. ב- 1964 נטעו 

כל  כנגד  יערני קק"ל את העצים הראשונים  כאן 

הסיכויים ולמרות זאת, היער הפך לגדול היערות 

בישראל.

ונקרא  דונם   30,000 פני  על  משתרע  יתיר  יער 

ששרידיה  המקראית  הלווים  עיר  של  שמה  על 

עבור  ירוקה"  "ריאה  המהווה  ביער,  בו.  נמצאים 

תושבי האזור, למעלה מארבעה 

מיליון עצים מסוגים שונים.
ובקיצור...

בארץ  גדול  הכי  )הנטוע(  היער 

לא  ואפילו  אלינו  בסמוך  נמצא 

ידענו. 

הר חברון - יער יתיר 
מסלול משפחתי אל היער הגדול בארץ
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בס"ד

מוגש באהבה על ידי צוות מגמת ארץ ישראל.

מעין המוביל את מימיו לבריכה גדולה ושווה. אם 

לא הכרתם עד היום – אל תחמיצו!
איך מגיעים?

מגיעים לקיבוץ רשפים בעמק המעיינות בכביש 

669. משמאל )מזרח( לגדר הקיבוץ פונים לכביש 

עד  קילומטר  כ-2.5  מתקדמים  בכחול.  מסומן 

שמגיעים לשער צהוב שחוסם את הכביש. ניתן 

להגיע עם רכב רק עד מחסום זה. משם יש ללכת 

ברגל עוד כ-400 מטר. באזור מופעלות בתשלום 

ניתן  וכן  )קלנועיות(  פתוחות  חשמליות  מכוניות 

תשלום  דורש  אבל  לאללה  כיף  אופניים.  לשכור 

וכניסה מאזור הסח'נה...
פרטים נוספים

ומשם  גדולה  בריכה  לתוך  זורמים  המעיין  מי 

יתרון:  מזרחה.  חרוד  נחל  אפיק  לתוך  יוצאים 

ומתנקים  מתחלפים  אלא  עומדים  לא  המים 

כל הזמן. המקום מוקף עצי אקליפטוס ויש בו 

מלא  המקום  חיסרון:  ומים.  פיקניק  שולחנות 

והעמקים  הגליל  אגב,  ומתרחצים...  מטיילים 

על  מחשבה  )תנו  מיעוטים  בישובי  מלאים 

באזור  ציונית  יהודית  התנחלות  הקמת 

בעתיד!(.
קצת "ארץ ישראל"...

שלמרגלותיו  השומרון  בצפון  הר  הוא  הגלבוע 

פרושים העמקים. תופעת השבירה וההתרוממות 

של הגלבוע יצרה בשוליו מעיינות העתק, כלומר 

מעיינות שנחשפו בשל השבירה הגיאולוגית. לכן 

יש שם הרבה מעיינות שווים במיוחד! אם אתם 

ונחל  הסח'נה  שוקק,  לעין  קפצו  בסביבה,  כבר 

הקיבוצים!
ובקיצור...

בריכה גדולה, קרירה, מוצלת בחלקה ושווה מאוד 

– במרחק נגיעה! 

עמק המעיינות  - עין מודע 
מעין שופע ובריכה גדולה

מוגש באהבה על ידי צוות מגמת 

ארץ ישראל.

דרך יפהפיה מערבית לראש העין.
איך מגיעים?

יש   5 מכביש  ברכב  לבאים 

בכביש  ולהשתלב  ירקון  במחלף  דרומה  לפנות 

נראה שילוט חום המכוון אותנו אל מקורות   ,40

הירקון, כחצי קילומטר ממחלף ירקון ישנה צומת 

מרומזרת בה נפנה שמאלה )מזרחה(. נחלוף על 

פני תחנת דלק ונמשיך בכיוון כפר הבפטיסטים, 

בכביש המתפתל בין שדות ועוקף את שטחי כפר 

עד  כקילומטר  של  קצרה  בנסיעה  הבפטיסטים, 

שנגיע לשערי הגן הלאומי מקורות הירקון, על יד 

שער הכניסה לכפר הבפטיסטים.
פרטים נוספים

גן  בתשלום(,  )שניהם  מתחמים  שני  על  מדובר 

לאומי מקורות הירקון וגן לאומי תל אפק שהוא 

אתר ארכיאולוגי. ביניהם נמצאת בריכת הנופרים 

אשר הכניסה אליה היא חינם )שימו לב, שלמרות 

בשעות  רק  אליה  להיכנס  ניתן  חינם,  שהיא 

פתיחת הפרק(.

הפארקים  משני  אחד  אל  יכנס  שמעוניין  מי 

הפארק  ממתקני  להנות  ויוכל  בתשלום 

ומהמסלולים בו.

בריכת  אל  להגיע  מקרה  בכל  ממליצים  אנחנו 

ניתן לגשת לבריכה בדרך  הנופרים. 

לקיבוץ  מזרחית   ,483 מכביש  עפר 

משולטת  )פנייה  השלושה  גבעת 

מכיוון  לבוא  יש   - מקורות  למתקן 

לרכב  חסומה  זו  דרך  העין(.  ראש 

בתחילתה. ומשם הולכים ברגל עד לבריכה.
קצת "ארץ ישראל"...

מקורות הירקון נובעים מתוך אקוויפר ההר, שהוא 

מאגר מים תת קרקעי הגדול ביותר בישראל. מי 

הם  ומשם  לאקוויפר  מחלחלים  בהר  הגשמים 

מוצאים את דרכם החוצה או באמצעות מעיינות 

בארות  הקודחת  מקורות  חברת  באמצעות  או 

הישר אל האקוויפר ושואבת משם את המים.
ובקיצור...

טבע, בריכה, מסלולי הליכה וגם ארכיאולוגיה.

השרון - תל אפק ובריכת הנופרים 
מסלול אל מקורות הירקון



32 "הדרך לחופש עם ערך" ישיבת בנ"ע אורות יהודה

בס"ד

מוגש באהבה על ידי צוות מגמת ארץ ישראל.

לנוח  לטייל,  ניתן  בה  מדברית,  טבע  שמורת 

ולראות את הטבע בהדרו.
איך מגיעים?

.)90 מס'  )כביש  המלח  ים  חוף  בכביש  נוסעים 

מול חוף עין גדי פונים לפי שילוט לנחל ערוגות, 

ונוסעים בין מטעי תמרים עד למגרש החנייה. כאן 

מתחיל ומסתיים מסלול הטיול.
פרטים נוספים

בנחל מצויים שני נתיבים עיקריים להליכה:

אינו  זה  )שביל  המים,  ובצדי  במים  עובר  האחד 

המטייל  אחריות  על  היא  בו  ההליכה  לכן  מסומן, 

בלבד(. 

השני - שביל 'יבש' המסומן בצבע אדום. השביל 

הצפונית  בגדה  עובר 

כאשר  הנחל,  של 

ניתן  הנחל  מתוך 

ה'יבש'  לשביל  לחזור 

מפגש.  נקודות  בכמה 

בדרך  ללכת  מומלץ 

הרטוב,  בשביל  הלוך 

מגיעים  בתחילה 

כ100  שאורכו  למעוק 

מטר, אפשר ללכת בו או לעקוף אותו מימין.

השילוט  פי  על  הנחל  לאורך  ללכת  אפשר  מכאן 

מהסלע.  מים  של  נביעות  מספר  נראה  ובדרך 

בהמשך מגיעים לנקיק נסתר שעומקו כ 30-40 

מטר שבסופו מפל מים יפהפה שגובהו 10 מטר 

ולרגליו בריכה, זהו המפל הנסתר.
קצת "ארץ ישראל"...

בקצה  עציון,  בגוש  אצלנו  מתחיל  ערוגות  נחל 

קדם  פני  לישוב  מתחת  עובר  עוז,  מגדל  קיבוץ 

כמובן  זהו  גדי.  לעין  עד  המדבר  דרך  וממשיך 

מסלול למיטיבי לכת, המצריך הכנה מתאימה.
ובקיצור...

טיול משפחתי נעים, ליום קיץ חם. 

מדבר יהודה - נחל ערוגות )זה הידוע(
בריכות, מפלים, יעלים וצל בלב מדבר


