
אדריינוס ישחקו עצמותיו היה עובר בשבילי טבריה, וראה זקן אחד עומד וחוצב חצובות לנטוע 
נטיעות.

אמר לו: "זקן, זקן, אם השכמת לא החשכת". 
אמר לו: "השכמתי והחשכתי. ומה שטוב לאדון השמים יעשה." 

אמר לו: "בחייך זקן, בן כמה אתה?" 
אמר לו: "בן מאה שנה". 

אמר לו: "ואתה בן מאה שנה עומד וחוצב חצובות לנטוע נטיעות? אתה סבור שתאכל מהם?" 
אמר לו: "אמר לו- אם אזכה אוכל, ואם לא, כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע לבני." 

אמר לו: "בחייך, אם תזכה לאכול מהם, תהא מודיע לי". 
לימים עשו הנטיעות תאנים. 

אמר: "הנה הזמן שאודיע למלך." 
מה עשה? מילא סלו תאנים ובא לשער הארמון,

אמרו לו: "מה עסקך?"
אמר להם: "להיכנס אל פני המלך." 

כיון שבא, אמר לו: "מה עסקך?"
אמר לו: "אני הזקן שעברת עלי ואני חצבתי חציבות לנטוע נטיעות, ואמרת לי אם תזכה לאכול 

מהם תהא מודיע לי. זכיתי ואכלתי מהם, ואלה התאנים מן הפירות." 
אמר אדריינוס באותה שעה: "מצווה אני שתתנו כסא של זהב וישב לו. ומצווה אני שתרוקנו את 

סלו ותמלאו אותו בדינרים". 
אמרו לו: "כל הכבוד הזה לזקן מן היהודים?!" 

אמר להם: "בוראו כיבדו, ואני לא אכבדו?!"
תאנים  אוהב  שהמלך  ראיתי  אפילה,  "בן  לבעלה:  אמרה  אווילים,  בת  היתה  השכן  של  אשתו 

ומחליפם בדינרים". 
מה עשה? מילא מיכלו תאנים ובא לשער הארמון. 

אמרו לו: "מה עסקך? "
אמר להם: "שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפם בדינרים."

הלכו ואמרו למלך- "זקן אחד על שער הארמון מילא מיכלו תאנים, וכששאלנו אותו מה עסקו, 
ענה, שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפם בדינרים." 

אמר להם: "מצווה אני שתעמידו אותו לפני שער הארמון וכל מי שנכנס ויוצא יהא משליך על פניו." 
לפנות ערב פינו אותו והלך לביתו. אמר לאשתו: "כל הכבוד הזה אני אשלם לך!" 

אמרה: "לך התפאר לאמך שהיו אלו תאנים ולא אתרוגים. שהיו בשלות ולא פגות." 

• מדרש רבה פ' קדושים פרק כה' •

מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב



רש"י: 
רוב  עבר  שכבר  שנה,  גשמי  רוב  ויצאו  הואיל 
שרף  ועלה  רביעה  זמן  שהוא  הגשמים  ימות 

באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה."

ד"ר עקיבא לונדין: 
"לפני הרבה שנים סביב טו בשבט, נתתי הרצאה 
בפני חקלאי לכיש על נושא ט"ו בשבט ומדוע 
חוגגים את ט"ו בשבט בזמן הכי פחות מתאים, 
באמצע החורף כשרוב העצים בשלכת ואין כלל 
פירות )בתקופתם(. אחד החקלאים לקח אותי 
ובכמה מכות מעדר פתח בור בעומק  לכרמו, 
של כ-40 ס"מ בקרקע "עכשיו איש צעיר )הוא 
פנה אלי( תביט פנימה ותגיד מה אתה רואה"? 
קטנים  לבנים  שורשונים  הרבה  ראיתי  ואכן 
בוקעים מתוך שורשי הגפן החומים, והוא ענה 
לי שזה הזמן בו הוא מתחיל להשקות. לשאלתי 
החורף(?  גשמי  )לאחר  בהשקיה  הצורך  מה 
ענה כי ההשקיה מיועדת לצורך החדרת דשן 
ולכן הוא משקה כי בעת הזו מתחיל הצימוח 

הממשי של הגפן לשנה הקרובה.

רש"ר הירש: 
"המחשבה השגרתית מה היא אומרת? בבוא 

האביב  לעיננו  ייחשף  כאשר  הפריחה  עת 
ברבות ציצים ופרחים, או אז נחגוג בצהלה את 
חג אביב הטבע, אשר ברכו ה' שהוא גם אביבנו 
שלנו. אבל המסורת היהודית העתיקה מצביעה 
בפנינו על האילנות הקרחים עוד בעיצומן של 
ימי חורף, ממתיקה סוד איתנו ולוחשת באוזננו 
כבר  חוגגים  האילנות  אלה  הנה  השכל,  מוסר 
הבא.  האביב  של  התחדשותו  יום  את  היום 
השסועה  הקפואה  הקליפה  למעטה  מבעד 
האילנות  את  שמכרבלת  והצוננת,  האפורה 
כבר  החלו  זו,  לקליפה  מתחת  הערטילאיים 

לפכות במלוא חומם חיים חדשים ורעננים!"

• "החשוב באמת סמוי מן העין" •

מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

משנה, מסכת ראש השנה א'/א':

ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן-ראש השנה למלכים ולרגלים.. באחד בשבט – ראש השנה 
לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו."

גמרא, ראש השנה, יד ע"א:

"באחד בשבט ראש השנה לאילן- מאי טעמא- אמר בי אלעזר אמר רבי אושעיא: הואיל ויצאו רוב 
גשמי שנה, ועדיין רוב תקופה מבחוץ..  

תחשבי שאת עץ

גם עצים מתכופפים ברוח

אבל בין הענפים

עומדות הציפורים ושרות
)דמיון/עידית ברק(



נפש של ראיית  נחמן עוסק בחשבון  רבי  זה מזה, האחד של  לפניכם שני מקורות שונים 
הטוב, והשני של החוזה מלובלין עוסק בחשבון נפש של התבוננות בחולשות. 

האם יש נקודות חיבור בין המקורות? 	 
אלו עקרון/עקרונות רוחניים אתם יכולים ללמוד מהם, באופן שישפיע על תהליך ההערכה 	 

ובניית התעודה? 
נסו לנסח "שלוש דיברות" עקרונות רוחניים לכתיבת תעודה. 	 
שלמדנו 	  המקור  לאור  רוחניים  עקרונות  על  המושתת  אחרת  תעודה  לעצב  תוכלו  האם 

והמקורות הבאים? חשבו מי כותב את התעודה, מהם סעיפיה ואיך היא מעוצבת.

מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

שיח שרפי קודש לפרשת וילך: 
"אנכי הסתר אסתיר פני. "

פעם אחת שאל הרה"ק בונים מפרישסחא זי"ע להרה"ק הרבי מלובלין זי"ע וכי כן הוא האמת 
העולם  שאומרים  כמו  הוא  נפשו,  וחשבון  עצמו  ערך  מכיר  שאדם  באם  הרבי  שאומר  כמו 
בעת שמחשב עם חבירו חשבונותיו, אחר החשבון הוא חצי פרעון )אב גירעכינט איז האלב 

באצאלט( ?
והשיב לו הן, סברא הוא. כמו מי שיש לו סחורה מחוץ למדינה, "טרייפינע סחורה" )סחורה 
מוברחת(,אם המלך מניח החותם שלו על הסחורה נעשה כשר, כמו כן מי שמכיר ערך עצמו 
כפי מה שהוא באמת א"כ נקרא עליו שם מלך מלכי המלכים הקב"ה אשר חותמו אמת ונעשה 

כשר, והבן כי עמוק הוא. 
וכעין זה מ"כ בס' כש"ט בשם הבעש"ט הק' זי"ע וז"ל כאשר יודע האדם נגעי לבבו שהוא חולי 
רפואתו. משא"כ  וזה  זה.  ע"י דעת  אז ממתיק  זה  לו דעת  הנפש בסוד הקטנות אחר שיש 
כשהוא בסוד ההסתר כמ"ש ואנכי הסתיר אסתיר שאינו יודע שהוא חולה ברוחני אז אין לו 

רפואה למכתו האנושה ע"כ:"

תורה רפ"ב ליקוטי מוהר"ן
דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות , ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו 
ודן אותו לכף  ידי זה שמוצא בו מעט טוב,  איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל 
זכות, על-ידי-זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת )תהלים לז 
י(: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", הינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף 
זכות, ואף-על-פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף-על-פי-כן צריך אתה לחפש ולבקש 
למצא בו מעט טוב ששם אינו רשע וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט 
טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע, כי אף-על-פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב 
עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל-ידי-זה שאתה מוצא בו 
עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על-ידי-זה אתה מעלה אותו באמת 
מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על-ידי-זה, .... כי על-ידי שמוצאין בו עוד מעט 



מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

טוב, איזה נקדה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על-ידי-זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף 
זכות. וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל, והבן: 

וכן צריך האדם למצא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד, 
ולהרחיק העצבות מאד מאד ... ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, 
והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, 
איך  כי  טוב,  מעט  איזה  בעצמו  ולמצא  לחפש  צריך  רק  מזה,  לפול  לו  אסור  אף-על-פי-כן 
אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב... צריך האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו 
איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש ומוצא 
בעצמו עדין מעט טוב. על-ידי-זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה, 
לדון  שצריכין  כמו  הינו  כנ"ל,  ואיננו"  מקומו  על  והתבוננת  רשע  ואין  מעט  "ועוד  בבחינות 
אחרים לכף זכות אפלו את הרשעים ולמצא בהם איזה נקודות טובות. ועל-ידי-זה מוציאין 
אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל, כמו כן הוא 
אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצא בעצמו איזה נקדה טובה עדין, 
כדי לחזק את עצמו שלא יפול לגמרי, חס ושלום, רק אדרבא יחיה את עצמו, וישמח את נפשו 

במעט הטוב שמוצא בעצמו...."
זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח  נגונים... בחינת מנגן בכלי  נעשין  ידי-זה 
.... כי נגינה דקדושה היא גבוה מאד מאד כידוע, ועקר הנגון נעשה, על-ידי  נכאה עצבות 
על-ידי-זה  הרע,  מתוך  טובות  הנקדות  ומלקטין  שמבררין  שעל-ידי  הרע,  מן  הטוב  ברור 

נעשים נגונים וזמירות



למדו את המקור שלפניכם.
אלו עקרון/עקרונות רוחניים אתם יכולים ללמוד ממנו, באופן שישפיע על בניית התעודה?	 
נסו לנסח "שלוש דברות" עקרונות רוחניים לכתיבת תעודה.	 
האם תוכלו לעצב תעודה אחרת המושתת על עקרונות רוחניים לאור המקור שלמדנו והמקור 	 

הזה? חשבו מי כותב את התעודה, מהם סעיפיה ואיך היא מעוצבת. 

מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

צו וזרוז /הרבי מפיאסצ'נה: ב:
לחייך  ולא תעמוד בשנת השבעים  ולהעלות את עצמך מעלה,  לעבוד את השם  רצונך  אם 

כביום הבר-מצווה שלך, עשה זאת אפוא: בכל שנה עשה לך מטרה.
השגותיו,  יהיו  מה  הבאה,  בשנה  תהיה  ראובן  איזה  למשל,  ראובן  שמך  אם  בעצמך,  צייר   
בו  למידה למדוד עצמך  לך  יהיה  והראובן הדמיוני  וכל תוכנו בעוד שנה.  עבודתו, מידותיו 
לאורך השנה, כמה חסר לך עוד להראובן הדמיוני, האם עבודתך ותיקון מעשיך של יום יום 
יספיקו להשלים את הראובן של השנה הבאה. ואם הגיעה השנה הבאה ומדדת את עצמך 
ולא הגעת אפילו לקרסולי הראובן של השנה החדשה, יהיה בעיניך שחס ושלום לא הארכת 
ימים. כי רק הראובן אשר לפני שנה או אשר לפני עשר שנים עדיין חי, ולא הראובן של שנה זו. 
נאמר בפסוק 'ואברהם זקן בא בימים' - אברהם של היום, היה של היום, ולא האברהם של 

אתמול.

צו וזרוז יד': 
רצונך למוד את עצמך ולדעת אם עלית או חס וחלילה ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו? 
הסתכל ברצונך, אבל רק ברצונך ולא בברכתך. כי רק הרצון שהאדם רוצה ועובד ביגיעה לבוא 
לאיזה דבר, רצון נקרא. ואם אינו עובד בו, אף אם הוא רוצה, אין זה רצון, רק מן ברכת הלב, 
שמברך ומאחל לעצמו להתאשר בזה הדבר. העני למשל, הרוצה שתהיה לו פרנסה, רצון הוא, 
כיון שגם עובד עליו. אבל הרצון שיש לו שימצא מציאה של אלף אלפים דינר זהב, זהו רק 

ברכה שמברך ומאחל לו להתעשר היא, ולא רצון.
הן יש לכל איש ישראלי רצון שיהיה צדיק, אבל זהו רק ברכה שמברך לעצמו שישכים בבוקר 
וימצא את עצמו צדיק, ולא זה רצון. ורק המדרגה ומצב קדושה שהאדם רוצה ועובד לבוא 

אליו זהו רצון באמת. 
לכן הרצון הבלתי אמיתי, תמיד יכול להיות גדול הרבה מאוד, ובכל המצבים שהאיש נמצא, 
יכול רצונו להיות במדה אחת, לדלג ולאחל לו למצוא הון רב. או שבן רגע לצדיק מרומם מאוד 
יעשה. לא כן הוא רצון האמיצי, הרצון אשר עם עבודה. לא מדלג הוא רק צועד, צועד צעד 
אל מצב ועבודה יותר מרוממה, רק אשר בדעתו והחלטתו להוסיף. ובשביל זה כפי מצבו של 

האיש כך רצונו, אם קטן הוא, גם רצונו קטן וכשעולה בעבודתו וכל מצבו, גם רצונו גדל. 



לימדו את המקורות שלפניכם.

מרוח 	  עולים  המחצית  ולתעודות  ההערכה  לתהליך  רלוונטים  ערכים/עקרונות  אלו  חשבו 
המקור. 

האם תוכלו לעצב תעודה אחרת המושתת על עקרונות רוחניים לאור המקור שלמדנו והמקור 	 
הזה? חשבו מי כותב את התעודה, מהם סעיפיה ואיך היא מעוצבת.

מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

 מתוך מכתב של הרבי מליובאוויטש 
אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, תשכ"ד: 

בריאת האדם מתייחדת בין השאר, בכך שהאדם "נברא יחידי" בניגוד לנבראים אחרים שנוצרו 
במספרים גדולים.

לתכליתה  כולה  הבריאה  את  להביא  האפשרות  ויחיד  אחד  לאדם  כי  ומדגיש  מורה  זה  דבר 
ביום ראש-השנה הראשון –  זאת. מיד לאחר בריאתו,  ולשלמותה, כשם שאדם הראשון עשה 
אדם הראשון דרש ואף השיג שכל ברואי עולם יכירו בשלטון הבורא, מתוך הכרזה: "בואו נשתחווה 
הנברא  מסוגל  עצמית  התבטלות  ידי  על  "נשתחווה",  ידי  על   – עושנו"  ה'  לפני  נברכה  ונכרעה 

להתאחד עם הבורא ובכך להשיג את השלמות הרמה ביותר.
וחכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים זאת לגבי כל אדם: 

"לפיכך נברא האדם יחידי, ללמד כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".
לדרגא  להגיע  להתרומם  המוחלטת  האפשרות  לו  יש   – יימצא  בו  ומצב  מקום  בכל  יהודי  כל 

העילאית ביותר של שלמות, ולהחיל אותה גם ב'עולם מלא' – בבריאה כולה.

הרב סלובייצ'יק:
האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות…
בתקופה  נולד  ולא  מוגדר,  ובמקום  מיוחדת  בתקופה  מסוים,  בזמן  חי  שמישהו  העובדה  את 
אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. 
ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים 
את שליחותו, באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא בכוחו של אדם למלא את שליחותו. בורא 
עולם פועל בהתאם להלכה האומרת, כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד, שהוא למעלה 

מכוחותיו של השליח...
משום כך נברא האדם היחיד בתקופה ובמקום, שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו. 
שליחותו של הקב”ה לאדם היא בבחינת דבר שאינו קצוב בזמן- היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן 

מקבל האדם תפקידים ומעשים חדשים. זוהי שליחות לכל החיים, והיא מסתיימת עם המוות.

מכתב של המשוררת זלדה לילד: 
)אני  עצמו  על  רעות  לחשוב  הוא  האדם  של  ביותר  והאפל  הנורא  שהחטא  חושבת  אני  פעמים 

קוראת לזה להביט על עצמו 'בעיני השכנים' ולא בעיני האינסוף(. 
ואין בזה ענווה כלל – כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא כמדומני אחד מיסודות היהדות. 
אהוב את האלוהי שבך ואת כישרונותיך שהם טיפה ממקור הנצח. אני מאמינה בכוחותיך ובעתידך. 



מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

מטרות:
להביא  ויוכלו  יחוו  תוכן משמעותי שהם  חיים באמצעות  מובילי תורת  הרלוונטיות של  -חיזוק 

לקחל
-הכנה לקראת חלוקת התעודות - והשפעה על התהליך כדי ש"ידבר שפה" של תורת חיים ויקדם 

את ערכי ת.חיים.
-חיזוק קבוצת השייכות של המובילים בקהילה האזורית

-המשך בהכשרה של המובילים לפי המוקדים: חבורה, התפתחות אישית, פדגוגיה השראתית 
בקודש )חבד(

-בחרנו לעסוק בנושא ההערכה במיקוד בשלושה ערכי תורת חיים:
א. הערכה כחלק מתהליך התפתחות רגשי רוחני 

ב. הערכה כהזדמנות להעצמה ולחיבור לשליחות האישית
ג. הערכה מאפשר לראות בקושי כחלק מהזדמנות לצמיחה )על כל סעיף נמצא מקורות מתאימים( 

לימוד המדרש על אדריינוס והזקן שנוטע נטיעות- יש שם שתי אג'נדות- תוצר מול תהליך, פרט . 	
מול כלל )הזקן כחלק משרשרת הדורות(, ישיבה על כסא זהב מול הליכה ונטיעה. מצד אחד עומד 
הזקן, ומן הצד השני אדריינוס וגם השכן והשכנה שאינם קולטים את המהלך אלא מתייחסים לתוצר. 
 מתוך הלימוד, שקשור גם לשבט, אפשר לדון- מה צריכה להיות נק' מבט אמונית על התעודה.

נלמד את המדרש עם כלי לימוד פדגוגי של שאילת שאלות וכתיבה יוצרת: 
נכתוב על לוח את כל שמות הדמויות בסיפור - אדריינוס, הזקן, השכנה, השכן והשומרים. . 	
ב. נחלק למשתתפים פתקים קטנים - כל משתתף יבחר דמות וינסח בכתיבה 3-	 שאלות . 	

לדמות. 
ניקח אלינו את הפתקים ונערבב - נחלק את פתקי השאלות למשתתפים, כל משתתף . 3

יקבל דף, ויצטרך לענות לשאלות בשם הדמות במונולוג בגוף ראשון.
מתוך השיתוף יתפענח המדרש לעומקו על תפיסות העולם השונות בתוכו. 

נדבר על הקשר בין ט"ו בשבט לתהליך - זמן שבו מתרחשים תהליכים סמויים מן האין, 
אין פירות על האילנות, זמן שמלמד אותנו להאמין בתהליך גם כשפרותיו עדיין מכוסים. 

חיבור למטרת המפגש: 
דווקא בעת כזאת בד"כ מגיעות התעודות. האם יש לנו השקפה אמונית על התעודות? 
האם יש לתורת חיים מה לומר בנושא? ננסה לברר יחד ולגבש מסמך משלים לתעודה 

כהצעה מבית תורת חיים וכן "עשרת הדברות לכתיבת תעודות" מבית תורת חיים. 
העולם . 	 תפיסת  מהי  לחשוף  שונות-  עולם  תפיסות  המבטאות  שונות  לתעודות  חשיפה 

העומדת מאחורי התעודה. )במצגת או במסמכים מצולמים. – אני מציעה בדפוס כי לא תמיד 
יש ברקו מסודר למפגש..( מתוך החשיפה והניתוח של הערכים העומדים מאחורי התעודה, 
הבנה שהתעודה אמורה להתאים לעולם הערכים שלנו, ולכן עליה להיבנות בהתאם לתפיסה 

האמונית והחינוכית שלנו. 

מפגש שלישי מובילים בנושא הערכה:



מפגש שלישי
מובילי תורת חיים תשפ"ב

שיתוף אישי: להיזכר ולשתף בהערה/תעודה שבנתה אותי או הורידה אותי. )שיתוף בזוגות . 3
או שיתוף כללי(.

עבודה עם מקורות בקבוצות עבודה - כל קבוצת עבודה מעצבת תעודה ועקרונות רוחניים . 	
המקורות  את  לימדו  מהמדרש.   לתובנות  ובהתאים  מהמקור  שלמדה  מה  לפי  לתעודות 

שלפניכם.

אלו עקרון/עקרונות רוחניים אתם יכולים ללמוד מהם, באופן שישפיע על בניית התעודה? 
נסו לנסח "שלוש דיברות" עקרונות רוחניים לכתיבת תעודה. 

האם תוכלו לעצב תעודה אחרת המושתת על עקרונות רוחניים לאור המקור שלמדנו והמקור 
הזה? חשבו מי כותב את התעודה, מהם סעיפיה ואיך היא מעוצבת.

דפי מקורות לעבודה:
הרבי מפיאס'צנה-מתוך צו וזרוז . 	
נגונים ונגעים- החוזה מלובלין ורבי נחמן. 	
"לפיכך נברא האדם יחידי"- הרבי מלובביטש, הרב סלובייציק וזלדה. 3

ו/או . 	 שלנו  העולם  תפיסת  עם  המזוהה  לתעודה  נספח  של  משותף  וגיבוש  תוצרים-  הצגת 
עשרת הדברות לכותבי תעודה.  

עבודה אישית עם המסמך: לשבת עם התעודה/מסמך שגיבשנו ולתת לעצמי תעודה כמוביל . 	
תורת חיים. 

רפלקציה-בחזרה למשולש- למדנו את המדרש עם כלי פדגוגיה יצירתית בקודש, חיברנו את . 	
הלימוד לתהליך אישי שפוגש את הנפש שלנו כלומדים ומלמדים, שיתפנו בתהליכים שלנו 
את הקבוצה ועבדנו בחבורות- קבוצות עבודה שיש בהם הקשבה, לימוד ועבודה משותפת 
על תוצר, תוך פינוי מקום של המנחה שלא הגיע עם רעיונות מוכנים מראש, אלא נתן לקבוצה 

להגיע לתובנות מתוך הלימוד והיצירה המשותפת. 

הכנה למפגש:
	. דפי ממו, דפים רגילים ועטים ללימוד

	. בריסטולים דפים וטושים, או עבודה עם תכנת מחשב לעיצוב- ואז מחשב לכל צוות. 
3. דפי מקורות: מדרש הזקן ואדריינוס, החושב ביותר סמוי מן העין, 3 דפי מקורות לבניית תעודות  

4. צילומי תעודות שונים/או מצגת תעודות שונות. 


