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 תיקון ליל שבועות במושבים

 2017תשע"ז 

ללימוד תורה, כהכנה סמלית  המוקדשתיקון ליל שבועות הוא ליל שימורים 

מימי הכיתות של  . זהו מנהג קדוםבשבועותלמעמד מתן תורה שהתרחש 

ובראשם ר'  16-, שחידשו מקובלי צפת במאה הבית שני ואולי אף קודם לכן

  שלמה אלקבץ מחבר הפיוט "לכה דודי". 

במסורת הקבלית שתי משמעויות למילה תיקון. האחת היא תיקון דבר 

לתיקון המציאות שהתקלקלה.  אמצעיהוא לימוד התורה  - שנפגם

בליל שבועות מקשטים לומדי  .א קישוט והתקנהיה תהאחר המשמעות

מעמד הברית בין עם ישראל  לקראתכנסת ישראל, הכלה, היא התורה את 

הלימוד המסורתי של  ,לאלוהיו שהתרחש בשבועות. בשפתו של הזוהר

התיקון הוא "לעסוק בתורה, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים 

ובמדרשות של פסוקים וברזי החכמה, משום שאלו הם תיקוניה ותכשיטיה" 

התגוונו דרכי הלימוד , בעשורים האחרונים )משנת הזוהר, ח"אח, ע"א(.

 .נושאי אקטואליה וחברהבעוסקים גם ותכניו, ורבים 

 מגילת רות:ב עוסקיםבחוברת שלושה מערכי לימוד, שני הראשונים 

קבלת  -בית לחם, ובהקבלה לעוסק בקבלתה של רות הזרה  הראשון

 ויצירת חיבור קהילתי.  למושב מצטרפים חדשים

השדה של בועז כהתרחשות חברתית, ובמצוות לקט  עוסק בחלקת השני

 פאה ושכחה כאמצעי מוסרי וחברתי לשיתוף הנזקקים בתנובת האדמה. 

 קהילתי וחברתי.  ,הוא לימוד לנוער העוסק בתיקון אישי השלישי

בלילה זה אתם מוזמנים לדרוש בתורה, מתוך החיבור המיוחד שלכם 

 בר.ולהוסיף מקישוטיכם ותיקוניכם לדורות הע

 ;ניהול תוכן תכנית שריגים: רני יבין מונטגיו;-עריכה: חפציבה כהן
 שושי נשר ,טואהילה יתח, עינב לוצ ,רני יבין צוות היגוי:

 מענית, בטאון תנועת המושבים האיורים מתוך

 



 

2 
 

 אין לך אדם שאין לו מקום

 קהילה מתחברת מחדש

  ?מהי קבוצת ההשתייכות המשמעותית שלכם? מהם מאפייניה 

שאלת יחסנו אל החדש המגיע לקהילה, אל הזר.  מעלה את מגילת רות

אולם דווקא רות המואבייה, הנוכרייה, הופכת להיות אמו הקדמונית של 

דוד המלך. מגילת רות מלמדת אותנו על החסד הנדרש מאתנו בתהליך 

 הקהילה הקיימת.הקבלה של החדש והזר לתוך 

אמר ר' זעירא: מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, 

גומלי חסדים )מדרש רות רבה, פרשה לולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב 

  )כ, טו
 

  ספרו על חוויה של מעבר מקבוצת השתייכות אחת לאחרת, או

)למשל כבנים חוזרים או מצטרפים  ממשפחה אחת לאחרת

חדשים למושב(, שלכם או של אחרים? מה היה קשה, ומה היה 

 משמח במעבר?

 . ואנכי נוכרייה 1

א( ַוְיִהי ִבְיֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ( 

ִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו ָלגּור ִבְשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְשּתֹו ּוְשֵני ָבָניו: )ב( ְוֵשם הָ 

ַוִּתָשֵאר  ... ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה

ָהִאָשה ִמְשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָשּה: )ו( ַוָּתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָשב ִמְשֵדי מֹוָאב ִכי 

ֵדה מֹוָאב ִכי ָפַקד ה' ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם: )ז( ַוֵּתֵצא ִמן ָשְמָעה ִבְש 

ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָּמה ּוְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה ַבֶדֶרְך ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ 

ֵבית ִאָּמּה ַיַעשה ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ֹשְבָנה ִאָשה לְ  ְיהּוָדה: )ח(

}ַיַעש{ ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי: )ט( ִיֵּתן ה' ָלֶכם 

ָ ְמנּוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשּה ַוִּתַשק ָלֶהן ַוִּתֶשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנה: )י(  ּוְמֶצאן

ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֹשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה : )יא( ְלַעֵּמְךַוּתֹאַמְרָנה ָלּה ִכי ִאָּתְך ָנשּוב 
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)יב( ֹשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִכי  ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים:

ְוַגם ָיַלְדִּתי  ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש ִכי ָאַמְרִּתי ֶיש ִלי ִתְקָוה ַגם ָהִייִתי ַהַלְיָלה ְלִאיש

)יג( ֲהָלֵהן ְּתַשֵבְרָנה ַעד ֲאֶשר ִיְגָדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיש  ָבִנים:

ַוִּתֶשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנה ַאל ְבֹנַתי ִכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶכם ִכי ָיְצָאה ִבי ַיד ה': )יד( 

ָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּה: )טו( ַוּתֹאֶמר ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמֵּתְך עֹוד ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹו

ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה שּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך: )טז( ַוּתֹאֶמר רּות ַאל ִּתְפְגִעי ִבי 

ין ַעֵּמְך ַעִּמי ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְך ִכי ֶאל ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאלִ 

ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי: )יז( ַבֲאֶשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָשם ֶאָקֵבר ֹכה ַיֲעֶשה ה' ִלי ְוֹכה ֹיִסיף 

ִכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך: )יח( ַוֵּתֶרא ִכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַדל 

ַלְכָנה ְשֵּתיֶהם ַעד ֹבָאָנה ֵבית ָלֶחם ַוְיִהי ְכֹבָאָנה ֵבית ֶלֶחם ְלַדֵבר ֵאֶליָה: )יט( ַוּתֵ 

ַוֵּתֹהם ָכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי: )כ( ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל 

ְכִּתי ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ ִלי ָמָרא ִכי ֵהַמר ַשַדי ִלי ְמֹאד: )כא( ֲאִני ְמֵלָאה ָהלַ 

ְוֵריָקם ֱהִשיַבִני ה' ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַוה' ָעָנה ִבי ְוַשַדי ֵהַרע ִלי: )כב( 

ַוָּתָשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיה ַכָלָתּה ִעָּמּה ַהָשָבה ִמְשֵדי מֹוָאב ְוֵהָּמה ָבאּו ֵבית 

  :ֶלֶחם ִבְתִחַלת ְקִציר ְשֹעִרים

 פרק א, רותמגילת 

 

  .מה בחנו את הזיקות למשפחה ולקהילה של נעמי, רות וערפה

המכריע של פירוק ברגע  הבחירה שעושה כל אחת מהן

 מה דעתכם על החלטות אלה?? המשפחה

 ב של מגילת רות המופיעים בחוברת-קראו את פרקים א  -     

וכיצד הן  כיצד מתקבלות רות ונעמי על ידי קהילת בית לחם?

נעמי כשבה לקהילתה המקורית  –ל קהילת בית לחם נוהגות מו

 ורות כמצטרפת חדשה? )ובהקבלה, יחסי ותיקים חדשים(. 
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 . בסבר פנים יפות 2

ִנים יָּפֹות ָּ ֵסֶבר פ  ם ב ְ דָּ אָּ ל הָּ ל ֶאת כ ָּ ֵ   ֶוֱהֵוי ְמַקב 

 )מדברי שמאי, מסכת אבות, א, טו( 

 

  ?מהו סבר פנים 

 או קבוע? האם להיות חדש בקהילה הוא מצב זמני 

 ילה קיימת, חברותמהו הבסיס המוצק יותר להצטרפות לקה ,

 על מה מבוססים יחסי רות ונעמי? משותפים?או ערכים  משפחה

 

 . ניכור והיכרות 3

ִרָיה  ִכי ָנכְּ ָאנֹּ ַהִכיֵרִני וְּ ֵעיֶניָך לְּ אֶמר ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן בְּ  י(, ברות )ַותֹּ

 לבועז? מהי חווייתה של רות בשאלתה 

 

 הכרה בזולת

לעתים מוצא אדם את עצמו בהמון, בין זרים. הוא חש בודד. איש אינו 

 .יה קיומיתומכירו, איש אינו שם לב אליו, איש אינו מעוניין בו. אף זוהי חו

מתחיל להטיל ספק בערכו הישותי ומגיע לניכור מן ההמון הסובב  הוא

ם אין אתה פלוני אלמוני? הא"אותו. לפתע טופח מאן דהו על שכמו ואומר: 

כהרף עין משתנה מצבו התודעתי. יצור מנוכר שמעתי עליך כה הרבה". 

ההמון(. מה חולל את השינוי? ההכרה )נהיה לעמית בקהילה קיומית 

שהוכר על ידי מישהו, המילה! להכיר אדם אינו רק לזהותו גופנית. יותר 

יד, שאיש זולתו לא מזאת: הכרת הזולת היא זיהויו הקיומי כאדם בעל תפק

 .יוכל למלאו כראוי

 322-321הרב י. ד. סולובייצ'יק, דברי הגות והערכה, עמ' 

 

  ?האם החוויה שמתאר הרב סולובייצ'יק מוכרת לכם 

  כיצד אתם נוהגים כשאתם נתקלים בחוויה של ניכור וזרות של

 עצמכם ושל אחרים?
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 . מי בפנים ומי בחוץ? 4

ִכי ֶיה ָלֶכם ַהֵגר -וְּ ָרח ִמֶכם ִיהְּ ֶאזְּ , כְּ תוֹּ נּו אֹּ ֶכם ֹלא תוֹּ צְּ ַארְּ ָך ֵגר בְּ ָיגּור ִאתְּ
ָך ָת לוֹּ ָכמוֹּ ָאַהבְּ ֶכם וְּ  לד(-לג, יטויקרא, )  ַהָגר ִאתְּ

ָרִים ֶאֶרץ ִמצְּ ֶתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגר ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם בְּ ַדעְּ ַאֶתם יְּ ָחץ וְּ ֵגר ֹלא ִתלְּ  וְּ
 )שמות כג, ט(

  הציווי על יחס מטיב לגר מופיע עשרות

מדוע לדעתכם כה גדול  –פעמים בתורה 

 הדגש על מצווה זו? 

  מהם הציוויים הכלולים בפסוקים אלה לגבי

 הגר?

 מה היו שיקוליכם כל שהיא האם הייתם חברים בוועדת קבלה ?

 לקבלה או דחייה?

 קבוצה? מה מאיים ומה מעשיר בקבלת חדשים לקהילה או ל 

 

 . זרות, זהות, שייכות5 

יום אחד עמדתי מול המילה  ...בעיית הזהות מעסיקה אותי מזה זמן רב

וראיתי בה את המילה זהה, זהות, תעודת זהות, מנסה לעשותך לא דומה, 

והרי מה יכול להיות מפחיד יותר  ..לא קרוב, אלא זהה לאיש השני ברחוב.

ת היא מילה מספיק קשה, אבל מאשר להיות זהה לאיש שזר לך. הזדהו

לכן אני מעדיף לדבר על המילה שייכות,  ...זהות זה כבר מעבר לכוחותיי

אני מוצא את עצמי בפני חברה שמנסה ת... אולי היה צריך תעודת שייכו

בכל כוחה לקטלג אותי, אתה מזרחי, אתה ספרדי, אתה מרוקאי, אבל יכול 

אבל אז אני מגלה  ...בר אחרבאותו יום אני דווקא אמריקאי יותר מכל ד

 .שאני לא רק שייך לקבוצות שאני בוחר, אלא שיש קבוצות שבוחרים לגבי

האתר האישי בתוך  ,IDENTITY`מואיז )משה( בן הראש: 'זהות ... זיהוי, זהה

  :http://www.notes.co.il/benarroch/8247.asp של מואיז בן הראש

http://www.notes.co.il/benarroch/8247.asp
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 שייכות?ע עדיפה המילה מה מפחיד במילה זהות? מדו 
  זהות והשתייכות? מה חזק יותר לגביך? האם יכולה השתייכות

 לפתור את בעיית הזרות? 
  מה נדרש מהם מול  – מבוססמצטרפים חדשים מגיעים למקום

 תיקים?ותושבי המקום הו

 

 . גן נעול/ רחל6

 לזר

 ַמּדּוַע ָיד מּוֶׁשֶטת ִמי ַאָתה? 
ת? ֶגֶׁשת ַיד ָאחוֹּ  ֹלא ּפוֹּ

ֵתָנה ֶרַגע ֵעיַנִים ַאְך ַתמְּ  וְּ
ת. כוֹּ בוֹּ ָבר נְּ לּו כְּ ִהֵנה ָׁשפְּ  וְּ

  
ִביל ֵאָליו, ֹלא ֶדֶרְך. ַגן ָנעּול.  ֹלא ׁשְּ
 ָאָדם. –ַגן ָנעּול 

 ַהֵאֵלְך ִלי? אוֹּ ַאֶכה ַבֶסַלע
ב ָּדם?  ַעד זוֹּ

  
 אדר, תרפ"ח
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 נצאה אל השדה

 חלקת השדה כזירה חברתית

 . ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים1

 .ּוְשמֹו ֹבַעז ּוְלָנֳעִמי מידע )מֹוָדע( ְלִאיָשּה ִאיש ִגבֹור ַחִיל ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך א

ַהָשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִשֳבִלים ַאַחר  ָנא-ָנֳעִמי ֵאְלָכה-ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֶאל ב

ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה  ג .ֵחן ְבֵעיָניו ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי-ֲאֶשר ֶאְמָצא

 ד .ַאֲחֵרי ַהֹקְצִרים ַוִיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך

 ה .ה'ִעָּמֶכם ַויֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך  ה'ֹבַעז ָבא ִמֵבית ֶלֶחם ַויֹאֶמר ַלקֹוְצִרים -הְוִהנֵ 

ַוַיַען ַהַנַער ַהִנָצב  ו .ְלִמי ַהַנֲעָרה ַהזֹאת ַהקֹוְצִרים-ַויֹאֶמר ֹבַעז ְלַנֲערֹו ַהִנָצב ַעל

 ז .ָנֳעִמי ִמְשֵדי מֹוָאב-ַהָשָבה ִעם ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא ַהקֹוְצִרים ַויֹאַמר-ַעל

ָנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהקֹוְצִרים ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז -ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה

רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת -ַויֹאֶמר ֹבַעז ֶאל ח .ַעָּתה ֶזה ִשְבָּתּה ַהַבִית ְמָעט-ַהֹבֶקר ְוַעד

-ְלִכי ִלְלֹקט ְבָשֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי ִמֶזה ְוֹכה ִתְדָבִקין ִעםּתֵ -ִבִּתי ַאל

ַהְנָעִרים -ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת-ֵעיַנִיְך ַבָשֶדה ֲאֶשר ט .ַנֲעֹרָתי

ַוִּתֹפל  י .ֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנָעִריםַהֵכִלים ְוָשִתית ֵמאֲ -ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל

ָפֶניָה ַוִּתְשַּתחּו ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִכיֵרִני ְוָאֹנִכי -ַעל

י ֲחמֹוֵתְך ַאֲחרֵ -ָעִשית ֶאת-ַוַיַען ֹבַעז ַויֹאֶמר ָלּה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי ֹכל ֲאֶשר יא .ָנְכִרָיה

ָיַדַעְּת -ַעם ֲאֶשר לֹא-מֹות ִאיֵשְך ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי ֶאל

ֱאֹלֵהי  ה'ָפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵּתְך ְשֵלָמה ֵמִעם  ה'ְיַשֵלם  יב .ְּתמֹול ִשְלשֹום

ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ִכי -ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא יג .ְכָנָפיו-ָבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת-ִיְשָרֵאל ֲאֶשר

 יד .ֵלב ִשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהֶיה ְכַאַחת ִשְפֹחֶתיָך-ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַבְרָּת ַעל

ַהֶלֶחם ְוָטַבְלְּת ִפֵּתְך ַבֹחֶמץ -ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ֹגִשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן

ַוָּתָקם ְלַלֵקט  טו .ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוִּתְשַבע ַוֹּתַתר-ֶשב ִמַצד ַהֹקְצִרים ַוִיְצָבטַוּתֵ 

-ְוַגם ֹשל טז .ְנָעָריו ֵלאֹמר ַגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵקט ְולֹא ַתְכִלימּוהָ -ַוְיַצו ֹבַעז ֶאת

ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה  יז .ָבּה-ה ְולֹא ִתְגֲערּוַהְצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְקטָ -ָּתֹשלּו ָלּה ִמן

ַוִּתָשא ַוָּתבֹוא  יח .ִלֵקָטה ַוְיִהי ְכֵאיָפה ְשֹעִרים-ָהָעֶרב ַוַּתְחֹבט ֵאת ֲאֶשר-ַעד

הֹוִתָרה -ָלּה ֵאת ֲאֶשר-ִלֵקָטה ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן-ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר ָהִעיר ַוֵּתֶרא

ּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלַקְטְּת ַהיֹום ְוָאָנה ָעִשית ְיִהי ַמִכיֵרְך וַ  יט .ִמָשְבָעּה
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ָעְשָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ֵשם ָהִאיש ֲאֶשר ָעִשיִתי -ָברּוְך ַוַּתֵגד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר

ָעַזב ַחְסדֹו -ֶשר לֹאאֲ  ה'ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָלָתּה ָברּוְך הּוא לַ  כ .ִעּמֹו ַהיֹום ֹבַעז

 כא .ַהֵּמִתים ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיש ִמֹגֲאֵלנּו הּוא-ַהַחִיים ְוֶאת-ֶאת

-ִלי ִּתְדָבִקין ַעד ִאם-ַהְנָעִרים ֲאֶשר-ָאַמר ֵאַלי ִעם-ַגם ִכי ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה

טֹוב ִבִּתי ִכי  רּות ַכָלָתּה-ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל כב .ילִ -ַהָקִציר ֲאֶשר-ִכלּו ֵאת ָכל

ַוִּתְדַבק ְבַנֲערֹות ֹבַעז ְלַלֵקט  כג .ָבְך ְבָשֶדה ַאֵחר-ַנֲערֹוָתיו ְולֹא ִיְפְגעּו-ֵתְצִאי ִעם

  .ֲחמֹוָתּה-ַהְשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִטים ַוֵּתֶשב ֶאת-ְכלֹות ְקִציר-ַעד

 פרק ב מגילת רות,

 

 שלא יגערו בי. 2

ָכה לאחד משדות אנשי העיר... אשר אמצא חן בעיניו  -ָנא ַהָשֶדה" -"ֵאלְּ
 על רות ב, ב( פירוש רש"י (שלא יגער בי

 
  רות, בועז והקוצרים,  –מהם היחסים החברתיים המתגלים בפרק

 מה אפשר ללמוד מיחסה של רות לבועז בעל השדה?והיכן נעמי? 

 מתנות עניים -ת רות הרקע למגיל. 3

ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם, לֹא ְתַכֶלה ְפַאת ָשְדָך ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא 

ֶלָעִני ְוַלֵגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם,  י ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַכְרְמָך לֹא ְתַלֵקט ְתַלֵקט:

  ט ויקרא פרק יט, :ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם

בעלי השדות לת רות מדגימה את יישומן של מתנות העניים. כמו בועז, מגי

להיות  נדרשהעני לנזקקים, שעמלו עליה נדרשים להשאיר מתנובת השדה 

שרות עושה מדי יום. העני ניזון ולחקלאי  אקטיבי, לבוא בעצמו לשדה וללקט, כמו

 ההפסד קטן...

או או פירות שנשרו בשעת הקטיף , שיבולים שנשמטו מהעומרים בשדה :ֶלֶקט

 הבציר.

ְכָחה  .עומרים שנשכחו בשדה בשעת הקציר, או פרי בודד שנשכח על העצים :שִׁ

ָאה  חלקת שדה, מטע או כרם שיש להשאיר עם גידוליהם לעניים. :פֵּ

לֹות  העצים.שנשכחו על  , או זיתיםענבים בודדים ואשכולות קטנים ודלים :עֹולֵּ

  .דים שנשארו על הענף או נפלו על הקרקע, כמו הלקט בשדההענבים הבוד :ֶפֶרט
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 לאחוז ולשמוט. 4

 ה, נפילה, עזיבה, ר, נטישָ תּוטה, ויִ מָ שט, הַ מֵ של, הֶ יטּוב - שמיטה

, לכידה, שּויבה, חיבור, כטיפָ ה, חֲ ביקָ ת, חֲ קּובהחזקה, הידַ  - אחיזה

ין, יָ נְ ה, קנייה, ִק יעָ לִ קישור, ְק ה, לָ בָ ד, קַ ימּולפיתה, לקיחה, נטילה, נקיטה, צִ 

 מילון מילה במילה. קשירה, רכישה, שילוב, שליטה, תפישה, כליאה

 

  לאחוז או לשמוט? –מהי נטייתכם הטבעית יותר 

 ,לאומיים( שבהם נכון יותר  שתפו במצבים )אישיים, מושביים

  לשמוט מלאחוז, ולהיפך.

 

 את ידך פתוח תפתח. 5

ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְבַאַחד ְשָעֶריָך ְבַאְרְצָך ִיְהֶיה ְבָך -ִכי

ץ ֶאת ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ה'-ֲאֶשר ְקֹפץ -לֹא ְתַאמֵּ ְלָבְבָך ְולֹא תִׁ

  ָיְדָך לֹו-ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת-ִכי ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון ָיְדָך-ֶאת

 ח-דברים ט"ו א,ז

 

  כיצד קשורים הלב והיד לנתינה?  

  מה מקשה יותר לתת?  - הלב ' ו'קפיצת היד''אימוץ 

 

 ידך תיסגר –. אם תקשה לבך 6

 ָיְדָך, -ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקֹפץ ֶאת-על כן התורה מצווה לֹא ְתַאֵּמץ ֶאת

לך 'שאז האצבעות שוות ואז תאמר לו  ,ידך תיסגר - אם תקשה לבך

שיש , ואז תראה האצבעות 'פתוח תפתח את ידך'אלא כי . 'תעבוד כמוני

בבני האדם גדולים  הקדוש ברוך הואכך ברא . ניהן גדולים וקטניםיב

 ליקוטי אהרון, רבי ישועה ללום, דרשה יז .וקטנים
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 מדוע יש לנו נטייה לקפוץ את היד לפי קטע זה?  

  איזו תפיסה חברתית גלומה בפתיחת היד ואיזו מציאות היא

  ?יוצרת

 

 

 יבורך העמל. 7

 

 

ַרְך ֶהָעֵמל  בֹּ  ,ַבַחָמה ּוַבֵצליְּ

ַבִים ַעת ֵבין־ַערְּ ִבׁשְּ ִסין, כְּ ַלַהט ַחמְּ  ,בְּ

טּוִחים ֵבִדים ּובְּ ה כְּ ָעָדיו כֹּ  צְּ

ּדוֹּ  ַבק ַּדׁש ִבגְּ ֶרֶגב ִידְּ  ,וְּ

ָנּה ָהִריִרית ׁשוֹּ ֵהָמה ִבלְּ  ּובְּ

ַלֵקק ֶאת ָידוֹּ   תְּ

ַפַלַחת ֵרָׁשה מְּ ַלֵּפף ַמחְּ ַכּפוֹּ תְּ  ,וְּ

ָפָניו ֵעת ַמֲעִנית  ַתַחת –בְּ  ֵלב ּפוֹּ

ֶמֶרת  אוֹּ ַרע –וְּ  !זְּ

 
 ע. בן צבי, מושב חרות, מתוך מענית תשכ"ג

 

 

 פעילות:

, המה נשאר ב. להגדיר את פאת השדה, פרדסאו למטע ל ,יציאה לשדה

מה האתגרים שעמדו בפני האם נותרו לקט, שכחה או עוללות.  - מה נפל

 ....( )השקיה, סלעים, עשבים, בעלי חיים בשדההעובדים 
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 אם קלקלת אתה יכול גם לתקן

 תיקון ליל שבועות לנוער 

 תיקון אישי –יחידה ראשונה 

 אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן
 )ר' נחמן מברסלב(  

 
 . תיקון: הגדרות 1

  .הנכוןא. מילוי הפגם או הליקוי בדבר, החזרת דבר למצבו השלם או 

  .ב. שינוי לטובה, שיפור, השבחה

 שושן החדש -מילון אבן

  ?מהו ההבדל בין שתי ההגדרות 

  ?כיצד מתקשרות שתי הגדרות אלה לתיקון ליל שבועות 

 דיבייט -. האם אפשר לתקן? 2

 

 . מעוות לא יוכל לתקוןא

ה ַהֹכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ַהַּמֲעִשים ֶשַנֲעשּו ַּתַחת ַהָשֶמש ְוִהנֵ -ָכל-ָרִאיִתי ֶאת

 15-14קהלת א, . יּוַכל ְלִהָּמנֹות-יּוַכל ִלְתֹקן ְוֶחְסרֹון לֹא-ְמֻעָּות לֹא

 

 . כל מה שנברא צריך תיקוןב

כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה, כגון החרדל צריך 

להיטחן, אפילו אדם  למתוק, התורמוסים צריך למתוק, החיטין צריכין

  .צריך תיקון

  6, פרשה יא ,בראשית רבהמדרש 

 

 



 

12 
 

 ?מהו הטיעון המרכזי של כל אחד מהטקסטים 

  באיזו גישה אנחנו מתנהלים בחיים שלנו? שאפשר או אי אפשר

 לתקן?

 ?מי מחליט?  אילו דברים בחיים אפשר לתקן לדעתכם? ואילו לא

 במה ההחלטה תלויה?

 ג. כל עוד הנר דולק

ה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי מעש

 התשובה וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. 

ליד נר דועך ומכה בחיפזון  נכנס רבי ישראל וראה מתקן נעלים יושב

 בפטישו על הנעל. 

 שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?" 

 אפשר עוד לתקן!"  -לק ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דו

 יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: 

 "יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!" 

 מעשיות חסידים , אור הגנוזמתוך מרטין בובר, 

  מה לדעתכם מסמל הנר הדולק בסיפור? מהו המסר של רבי

 ישראל? 

  ?מה גורם לנו להאמין שאפשר לתקן? אילו נרות דולקים נחפש 

   האם אפשר להדליק נר שכבה? האם זו האחריות שלנו בתוך

 מעגלי השייכות שעליהם אנחנו משפיעים?

  . תיקון עצמי3

 שתיקנתם או שהייתם רוצים –לכם על פתק סיטואציה שקרתה כתבו 

אדם  עםיחסים )משהו שהייתם רוצים לשפר בעצמכם, או ב לתקן

 (קרוב

 בהתאם לרצונכם, שתפו את הקבוצה.
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 אל תפחד/ אהוד בנאי

  אל תפחד

 אתה לא לבד

 הייתה זו דקירה קטנה

 ,פתאומי ומהירזעזוע 

 נכון, איבדת שליטה לרגע

 ,לא היית מספיק זהיר

 ועכשיו פעמוני אזהרה

 מצלצלים בראשך

 אתה רוצה לשכוח

 להתחיל מהתחלה

 אז תאמין שאם קלקלת

 .אתה יכול גם לתקן, כן, כן

 

 .אתה לא לבד אל תפחד

 אם יחזור שוב רגע הפחד

 אבוא להושיט לך יד

 תמיד אהיה קרוב אליך

 שתרעד לחבק במקרה

 עכשיו פעמוני אזהרה

 מצלצלים בראשך

 אתה רוצה לשכוח

 להתחיל מהתחלה

 אז תאמין שאם קלקלת

 .אתה יכול גם לתקן, כן, כן

 

 אל תפחד 

  אתה לא לבד

 

 המלצות לסרטים העוסקים בתיקון -יחידה שנייה 

מייסד שיטה ה לאס וגאסעל הילד טרוור מ -תעביר את זה הלאה

לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיבל אותה ממנו,  לשינוי חברתי

 אלא לשלושה אנשים אחרים, מוכרים או זרים. 

מזוקק מתנדבת לנחות אישה מכוכב  -אורחים מהכוכב הירוק

בכדור הארץ, הידוע לשמצה בזיהום שלו, על מנת ללמד את 

 .התושבים לחיות בריא

מאירה את סיפור חייהן  , סקיטר60-מיסיסיפי בשנות הב -העזרה

ויחסים וחברויות מתחילים להתערער של עוזרות בית בעיירה, 

 .יווצר מחדשהול

מצטרפת למאבק  קבוצת להטב"ים - 1984בריטניה, קיץ  -גאווה

 הכורים הוולשים על אף מחאת השמרנים. 
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 המלצות לסרטונים קצרים:

https://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty

_with_the_lions איך לחיות בשלום לצד האריות בקניה 

/watch?v=oSwQlVnHFao&t=103shttps://www.youtube.com 

 הפרדוקס של זמננו

https://www.youtube.com/watch?v=IHORTt6N6Oc  קוני

2012 

 

 תיקון קבוצתי  -יחידה שלישית

  מאיפה מתחילים לתקן?. 1

העולם למוטב. כשהייתי צעיר לימים, סבור הייתי שאחזיר את כל 

כשהתבגרתי, ידעתי כי יהיה לי די אם אחזיר למוטב את אנשי עירי 

בלבד. יגעתי ימים רבים ולא עלה הדבר בידי. לאחר מכן אמרתי, 

לפחות יש בי הכוח לקבוע את אורחות החיים של משפחתי ובני 

 רצוני לתקן את נפשי...  ביתי. עתה משזקנתי

 הקבוץ הארצי תשס"הר' חיים מצאנז, אור הגנוז, הוצאת 

 ?אלו מעגלים לתיקון נזכרים 

 ?מה תהליך התיקון שמוצג פה 

  איזו דוגמא אתם יכולים למצוא לתהליך הזה ביומיום

 שלכם?

  ?האם יש מעגלים שאתם מרגישים שאינם באחריותכם 

 

 

https://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty_with_the_lions
https://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty_with_the_lions
https://www.youtube.com/watch?v=oSwQlVnHFao&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=oSwQlVnHFao&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=IHORTt6N6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=IHORTt6N6Oc
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  מעגלי השפעה. 2

כתבו על שלושה פתקים את שלושת מעגלי השייכות המשפיעים 

שלושה פתקים את שלושת מעגלי השייכות ביותר עליכם, ועל 

עליהם ביותר )לדוגמא, הורים, אחים, חברים,  יםשאתם משפיע

כיתה, חניכים, צוות הדרכה, מושב, מועצה וכו'(. אפשר לדרג אם 

 רוצים.

 .שתפו במעגל את בחירותיכם 

  ?מהם מעגלי ההשפעה שחזרו הכי הרבה? למה דווקא הם 

 ?האם הגיל משפיע  מה יוצר השפעה? מה מפחית אותה

 על היכולת לתקן? 

  ?באיזה מעגל שייכות הייתם הכי רוצים להשפיע ולתקן

 )לאו דווקא במעגל שכתבתם(.

 הכוח והאחריות  – ספיידרמן

https://www.youtube.com/watch?v=P9MXg3N6jDE 

  הכוח הגדול?איזו אחריות באה עם 

 האם מעגלי ההשפעה באיזו צורה אתם משפיעים על ?

 ההשפעה שלכם לרוב חיובית או שלילית?

  

https://www.youtube.com/watch?v=P9MXg3N6jDE
https://www.youtube.com/watch?v=P9MXg3N6jDE
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  אחריות הקבוצה. 3

 הפרט והכלל

חלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל יהאדם צריך לה

מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, 

ואין קץ ליסורים גשמיים  ת,לעומק הקטנושזהו מוריד את האדם 

ורוחניים, המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, 

ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, 

לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם  ,לאדם

וכל מה שהתפיסה הכללית היא  .הפרטיות שלו בצורה הראויה

 ...חזקה אצלו ככה תגדל שמחתויותר 

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות הקודש ג', עמוד קמ"ז

 ?איך תעזור ראיית  מה הרב קוק מבקש מהאדם הפרטי

 הכלל לאדם? איך היא תעזור לחברה?

  האם אתם מתחברים לתפיסה הזאת? איך אפשר ליישם

 אותה ביומיום? )תנועת נוער כמובן!(

 במושב?  מה הכוח של הקבוצה שלכם 
 

 . ניצחון האור על החושך 4

לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת 

  ר.הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האו

 א. ד.גורדון

 

  ?אילו 'מקומות חשוכים' הייתם רוצים להאיר במושב 

 ?מה התיקון הקבוצתי שתרצו לעשות בקהילה שלנו 

 שיפוץ מושבי - פיזי. תיקון 5

  ארוחת בוקר חגיגית קבוצתית. 6


