צמח השינן ,מרדכי היהודי ויוסף שלום החלמאי מקהילת
קודש ורשה נפגשו ביום עיון וגיבוש במכללה

חותרות

למנהיגּות

הידעת
החל משנת
תשס"א מתקיים
במכללה
מסלול מצויינו ּת
שאליו מת
קבלות תלמידות
עם מ
מוצע ציונים גבוה
במיוחד
והמוכנות לדחוס
חומר לימודי
של ארבע שנים
לשלוש שנים.

ז

'סבא' מנהיג .עבודתה של התלמידה חני מעודה
ה היה יום גיבוש מיוחד לכ90-
המצויינו ּת
תוכנית
תלמידות
במכללת בית רבקה בכפר חב"ד
ב' ובשלוחה הצפתית שלה .מיוחד
בזכות הנושא שנבחר לעמוד במרכזו
של היום – מנהיגו ּת – ומיוחד גם בשל
העבודה שהתלמידות שנטלו בו חלק
לא באו אליו כאורחות אלא כמארגנות
וכמוציאות לפועל שלו.

"מדובר בנוהג שכבר הפך מסורת",
מסבירה הגב' חנה סגל ,מרכזת תוכנית
המצויינו ּת בבית רבקה" .פעם בשנה
מתנסות תלמידות התוכנית בהכנת
יום עיון וגיבוש שהן לבדן אחראיות לו
ולתכניו".

תלמידות תוכנית רג"ב – מצויינּות בבית רבקה בכפר חב"ד ובשלוחה
הצפתית נטלו חלק פעיל בארגונו ובניהולו של יום גיבוש שעסק
בתכונת המנהיגּות על שלל היבטיה • מבין  64עבודות שהוכנו והוגשו
בחר צוות השופטים שכלל תלמידות ואנשי סגל בשלוש עבודות
מצטיינות במיוחד • על העומד מאחורי היום המיוחד הזה וגם כיצד
הגיבה המרכזת הארצית של תכנית רג"ב אשר נכחה בו ובירכה את
משתתפותיו • מגדילות ראש בהוראה
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והשנה הוחלט להתמקד בנושא המנהיגו ּת
תוך הצגת וניתוח שלל היבטיו :מיהו מנהיג
אמת ,כיצד מפתחים תכונות מנהיגותיות,
מנהיגו ּת עצמית ומנהיגו ּת סביבתית,
מנהיג היוצר מנהיגים ועוד .התכנית כללה
מספר מרצים ,עריכת סרט ,הכנת קליפ,
תחרות יצירות כתובות וויזואליות ועוד .כל
זאת ,כאמור ,כאשר כל אחת ממשתתפות
יום העיון היא שותפה מלאה גם לארגונו
או להפעלתו.
יום העיון שהתקיים בד' בכסלו נפתח
בהקראת איגרת קודש של הרבי – גדול
המנהיגים הרוחניים שקמו לעמנו בדורות
האחרונים – בקריאת פרק התהילים שלו
ובצפייה בשיחת קודש בנושא הנדון.
לאחר מכן נישאו דברי ברכה מפי ראש

המכללה ,הרב משה חפר והרצאה מאת
הרב שמואל רסקין ,משלוחי הרבי בעיר
חולון.
בחלקה השני של התכנית התקיים
משחק קבוצתי אינטראקטיבי בנושא
המנהיגו ּת ולאחר מכן הוכרזו שלוש מבין
 64עבודות כתיבה ויצירה שהשתתפו
בתחרות .העבודות המצטיינות נבחרו על
ידי צוות שופטים שכלל תלמידות ואנשי
סגל.
היה מרשים
עבודתה של התלמידה חני מעודה

צמח השינן נראה
כמעט בכל שטח
חקלאי ויש המייחסים
לו סגולות רפואיות .אך
יש לו עוד תכונה אחת
המעניקה לו תואר
מנהיג והיא יכולתו
הייחודית להפיץ את
זרעיו לכל עבר כדי
שגם אחרי קמילתו
יגדלו צמחים נוספים
בצלמו ובדמותו

שבחרה להמחיש את דמות המנהיג
באמצעות צמח השינן (המכונה בפי רבים
'סבא') ,זיכתה אותה במקום הראשון
בתחרות בכתיבת שירה .צמח השינן
נראה כמעט בכל שטח חקלאי ויש
המייחסים לו סגולות רפואיות .אך יש לו
עוד תכונה אחת המעניקה לו תואר מנהיג
והיא יכולתו הייחודית להפיץ את זרעיו
לכל עבר כדי שגם אחרי קמילתו יגדלו
צמחים נוספים בצלמו ובדמותו.
במקום הראשון בתחרות של היצג ויזואלי
זכתה עבודתה של התלמידה מוסי
אולידורט אשר ראתה במרדכי היהודי
את דמות המנהיג האולטימטיבי והטיבה
להציג זאת על ידי שילוב מוצלח של
רעיונות עיוניים מן המקורות עם עיצוב
ויזואלי נאה.
את המקום הראשון בתחרות בכתיבת
סיפור קצר קטפה התלמידה שיר חלילי
אשר בחרה להאיר את דמות המנהיג
דרך הצגה הומוריסטית של דמות האנטי
מנהיג ,זה אשר רואה רק את עצמו ועל
כן נתפס לצדדים שוליים וחיצוניים של
מנהיג אמיתי .אלא שלרוע המזל ,כאשר
גם המונהגים נותנים את עיקר דעתם
וליבם לזוטות ולחיצוניו ּת ,עלול גם איש
שכזה להגיע לעמדת הובלה.
היצירות הזוכות הוצגו בהקראה מלווה
במוזיקה וביצירה בחול.
במהלך היום התקיימה גם הופעה
משותפת מרגשת של בני הזוג אליעזר
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הידעת

הידעת

בש
ה נת תשנ
"
ז
ה
ו
ק
מכללה מרכזיי מה בלב
ה
המספקת לת פדגוגית
מ
י
ד
המכללה וכן ל ל ות
מורות ו
במוס
למורים
ע דות חב
"
ד
מ
כ
זרי למידה בר ל הארץ,
ו
ח חב"ד.

לול העיוני
מס
בצד ה בית רבקה
פועל ב
להכשרה
בית הספר
שבמרוצת
ת,
מקצועי שיר אלפי
שנים הכ
ה
דות בשלל
תלמי
גרפיקה,
עות ובהם
מקצו
מזכירוּת
שבונאות,
ח
ם ועריכה.
אית וצילו
רפו
"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי"
מרדכי היהודי ,המנהיג הבולט של עם ישראל בדורו שקול
כמשה רבינו ,גדול הנביאים והמנהיגים בעם ישראל ,שמכונה
גם כן "והאיש משה ענו מאד" ( מדרש אסתר רבה)
כינויו של מרדכי במגילה כ"איש יהודי" מלמד שעיקר מהותו
היא כשר ,מושל ומנהיג ליהודים ומפעלו בהארת הנקודה
היהודית בקרב אנשי דורו (בעל התניא) .כלומר ,המגילה בוחרת
לכנות את מרדכי הצדיק על שם הנהגתו כמנהיג היהודים.
מנהיג שהיווה דוגמה אישית ליהודי שושן – "לא יכרע ולא
ישתחווה" – והראה להם את דרך הישר.
מרדכי היושב בשער המלך ,המקורב למלכות ובן דודה של
המלכה ,לא היה תחת איום גזירת ההשמדה של המן הרשע.
אולם ,התמסרותו העצומה לעם ישראל גרמה לו לחוש כי
הגזירה האיומה מרחפת על ראשו שלו .כפי שנאמר במגילה
"ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו" .מרדכי כמנהיג הרגיש
עצמו כאחד העם ונשא על עצמו את צרותיהם( .האדמו"ר מלובביץ)
כאשר התמנה מרדכי היהודי להיות "משנה למלך" ,ירד
מדרגתו הרוחנית כאחד מראשי הסנהדרין .מרדכי החליט
להיכנס לחצר המלוכה כדי להיות "דורש טוב לעמו ודובר
שלום לכל זרעו" .ההתמסרות למען כלל ישראל הכריעה את
הכף ,אפילו שבאה על חשבון העיסוק למען שלימות עצמותו
במדרגתו הרוחנית .גם לאחר נס פורים ,המשיך להראות לנו
מרדכי היהודי מהי מנהיגות טובה( .האדמו"ר מלובביץ)

מרדכי היהודי .עבודתה של
התלמידה מוסי אולידורט

ושרה רוזנפלד מהיישוב כוכב השחר,
שבשני אסונות שונים שכלו (לא עלינו)
שניים מילדיהם ,ובכל זאת הם מוצאים
כוחות נפש להפיץ סביבם אמונה
ואופטימיות .הופעתם המשלבת קטעי
נגינה נקראת "להנהיג בכוחו של ניגון".
ביום העיון השתתפה הד"ר רמה קלויר,
המרכזת הארצית של תכנית רג"ב (ראש
גדול בהוראה) שאף השמיעה דברי
ברכה .בסיום היום יצאה הגב' קלויר
בהתפעלות רבה מאיכות התלמידות,
כמו גם מכושר הארגון ורמת התוכן
שהוצג לאורך היום" .באמת היה
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הרבי חינך ומחנך אותנו
באמצעות דוגמה אישית
וכן בשיחותיו ובאגרותיו
הקדושות להיות מנהיגים
המשפיעים על סביבתנו.
תלמידות מסלול המצויינּות
הן ללא ספק מועמדות
טבעיות לעמדות מנהיגותיות
בעתיד

מרשים" ,כתבה לאחר מכן לגב' ד"ר
סגל ,ומייד גם הזמינה אותה להציג
בפני רכזי תכנית רג"ב את סיפורו של
יום העיון הזה.
"הרבי חינך ומחנך אותנו באמצעות
דוגמה אישית וכן בשיחותיו ובאגרותיו
הקדושות להיות מנהיגים המשפיעים
על סביבתנו" ,מסכמת הגב' סגל.
"תלמידות מסלול המצויינו ּת הן ללא
ספק מועמדות טבעיות לעמדות
מנהיגותיות בעתיד .הצפה של הנושא,
תוך כדי דיון ועיסוק בו ,מקרבים אותן
עוד אל היעד הזה"■ .
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