
מבוקש: מנהיג!
איך צומח מנהיג? 

האם זה משהו שנולדים איתו או אולי דווקא בונים בכוחות עצמך?
האם כל אחד יכול להיות מנהיג או רק יחידי סגולה שנועדו לכך?

האם גם בתוכי קיימות תכונות של מנהיג? איך אפשר לגלות אותן?

מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד...

דף לימוד ושיח בחברותא לחג השבועות

דוד המלך, מהדמויות הבולטות בתולדות עם ישראל, נולד ונפטר בחג השבועות. 
דוד היה גם הנין של רות, שאת סיפורה המיוחד אנו קוראים בחג הזה במגילת רות. 

הצצה אל פרשייה אחת בחייו תוכל לעזור לנו  לגלות כמה דברים מעניינים על מנהיגות ועל הקשר שלה אלינו. 
אך לפני כן כמה נקודות להתבוננות:

 נסו לחשוב על דמות של מנהיג משמעותי בעיניכם )מכל תקופה ומכל תחום – מדינאות, צבא 
ואפילו ספורט(. 

מדוע בחרתם דווקא בו?
מה יש באדם שעושה אותו למנהיג בעיניכם? אילו תכונות נדרשות לשם כך?

קראו יחד את ההיגדים הבאים שנאמרו מפיהן של כמה דמויות מובילות ומשפיעות בתקופות שונות: 
 “מנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים ממוצעים לעשות עבודה יוצאת דופן” )אלברט איינשטיין(

 “מנהיג מוביל אנשים למקום שאליו הם רוצים להגיע. מנהיג גדול לוקח אנשים למקום שבו עליהם להיות“ 
)רוזלינד קרטר(. 

ושואל  היו  לא  שמעולם  דברים  על  חולם  אני  “מדוע?”,  ושואלים  שהם  כמו  דברים  שרואים  אנשים  “יש   
“מדוע לא?”)ג’ורג’ ברנרד שו(.

 “מנהיג ניחן בכישרון לגרום לאנשים להאמין שהם טובים יותר ממה שהם חושבים על עצמם“ )פט ריילי(.
 “כל טוראי נושא בתרמילו את שרביט המנהיג“ )נפוליאון(.

  “הזדמנות אינה דופקת בדלת. היא מציגה את עצמה כשאתה מרסק את הדלת“ )קייל צ’נדלר(.
“המונע הגדול ביותר מן האדם להשיג את מבוקשו - הוא חוסר האמון שלו שהדבר בכוחו“ 

)רבי  נחמן מברסלב(.

 בחרו מתוך הרשימה היגד או שניים, שאיתם אתם מזדהים במיוחד והסבירו מדוע.
 האם תוכלו להוסיף עוד היגד משלכם?



גדול המנהיגים שקם לישראל הוא משה. האיש שהוציא את ישראל ממצרים, האימפריה הגדולה של העולם העתיק, 
וצועד לעבר הארץ המובטחת. דמותו שימשה השראה  והפך אותם מקבוצת עבדים נרצעים לעם המקבל תורה 
למנהיגים ולוחמי חופש רבים שצעדו בעקבותיו. ובכל זאת משהו בסיסי היה חסר לו. כשאנחנו חושבים על דמויות 
והנהיגו, אנו מדמיינים  כמו אלכסנדר מוקדון, צלאח א-דין או נפוליאון, שצעדו בגאון על במת ההיסטוריה, כבשו 

אותם עומדים מול בני עמם וצבאם ונואמים בלהט. על משה מסופר משהו אחר לגמרי: 
שמות ד’,י’: “ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה’ ֹלא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל ַעְבֶּדָך ִּכי ְכַבד ֶּפה 

ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי”.
ממשלה  ראש  בדמיונכם  לצייר  מסוגלים  אתם  האם  מסך”?  “עובר  שאינו  מדיני  מנהיג  היום  לדמיין  אפשר  האם 

שיכולתו הרטורית מוגבלת והוא...מגמגם?
ומצד שני – האם הקסם המילולי והיכולת ללהטט במילים הם התכונות החשובות ביותר למנהיג? 

 “הרטוריקה הפכה את הדיבור לשכנוע. המילים היו אמצעי לזכות בכוח... ניצחון בוויכוח הפך תחליף לגילוי 
האמת. כפיית הסכמה על אחרים הפכה מקור להערכה עצמית. הרטוריקה הפכה לנשק שדיכא מיליונים” 

)לגעת במילים / פרופ’ תיאודור זלדין(

 מהן הסכנות האורבות לאדם שכוחו בפיו? 
 בסולם התכונות הנדרשות למנהיג, היכן אתם הייתם מדרגים את כושר הביטוי הרטורי?

אצל משה, הדיבור לא היה הצד החזק. מה בכל זאת בלט אצלו? באופן מפתיע מתברר ששנות ילדותו של מנהיג 
עם ישראל לא עברו עליו בחיק משפחתו היהודית, אלא דווקא כנסיך בארמונו של מלך מצרים, בנה המאומץ של בת 
פרעה. אך משה הצעיר לא הולך שבי אחרי תפנוקי הארמון, וכבר ברגע הראשון בו הוא עומד על דעתו, לבו מעורר 

אותו לפעולה: 

ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש  ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם.  ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו  ַוִּיְגַּדל מֶׁשה  ַּבָּיִמים ָהֵהם  “ַוְיִהי  י”א-י”ז:  שמות ב’, 
ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש, ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול: 

ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר  ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך:  ִנִּצים.  ִעְבִרים  ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים  ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני 
ַוִּיְׁשַמע  ַהָּדָבר:  נֹוַדע  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר  מֶׁשה  ַוִּייָרא  ַהִּמְצִרי,  ֶאת  ָהַרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר  אֵֹמר  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו,  ְוׁשֵֹפט 

ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶׁשה.
ַוִּתְדֶלָנה  ַוָּתבֹאָנה  ָּבנֹות  ֶׁשַבע  ִמְדָין  ּוְלכֵֹהן  ַהְּבֵאר:  ַעל  ַוֵּיֶׁשב  ִמְדָין  ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב  ַפְרעֹה  ִמְּפֵני  מֶׁשה  ַוִּיְבַרח 

ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן: ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגֲרׁשּום ַוָּיָקם מֶׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם”. 

 נסו להעלות לפחות שלושה טיעונים שהיו יכולים לחלוף בראשו של משה מדוע להתעלם מן 
המחזה שלפניו ולהמשיך ללכת הלאה? מה בכל זאת גרם לו לדעתכם לנהוג אחרת?

  מתברר שלמרות המחיר הכבד ששילם משה על התערבותו הוא אינו לומד לקח מניסיון העבר, 
בשלושת  למצוא  יכולים  אתם  האם  הנרדף.  את  להושיע  פעם  אחר  פעם  לנסות  ממשיך  אלא 

האירועים הללו הדרגתיות כלשהי? 
 אילו תכונות של מנהיג באות לידי ביטוי בהתנהגותו של משה במקרים האלו?

בניגוד למשה, דוד המלך לא צמח בארמון כנסיך יורש עצר. הוא גדל במשפחה רגילה מבית לחם. האירוע שחולל 
מפנה והעלה את דוד לגדולה היה הקרב נגד גולית. נתבונן בו יחד:

שמואל א, יז: “ַוַּיַאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ַמֲחֵניֶהם ַלִּמְלָחָמה ַוֵּיָאְספּו ׂשכֹה ֲאֶׁשר ִליהּוָדה: ְוָׁשאּול ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאְספּו ַוַּיֲחנּו 
ִמֶּזה  ָהָהר  ֶאל  עְֹמִדים  ְוִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזה,  ָהָהר  ֶאל  עְֹמִדים  ּוְפִלְׁשִּתים  ְּפִלְׁשִּתים:  ִלְקַראת  ִמְלָחָמה  ַוַּיַעְרכּו  ָהֵאָלה.  ְּבֵעֶמק 
ְוַהַּגְיא ֵּביֵניֶהם: ַוֵּיֵצא ִאיׁש ַהֵּבַנִים ִמַּמֲחנֹות ְּפִלְׁשִּתים ָּגְלָית ְׁשמֹו ִמַּגת, ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת: ְוכֹוַבע ְנחֶׁשת ַעל רֹאׁשֹו 
ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש ּוִמ ְׁשַקל ַהִּׁשְריֹון ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשָקִלים ְנחֶׁשת: ּוִמְצַחת ְנחֶׁשת ַעל ַרְגָליו ְוִכידֹון ְנחֶׁשת ֵּבין 
ְּכֵתָפיו: ַוַּיֲעמֹד ַוִּיְקָרא ֶאל ַמַעְרכֹת ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָּמה ֵתְצאּו ַלֲערְֹך ִמְלָחָמה, ֲהלֹוא ָאנִֹכי ַהְּפִלְׁשִּתי ְוַאֶּתם ֲעָבִדים 
ְלָׁשאּול, ְּברּו ָלֶכם ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי: ִאם יּוַכל ְלִהָּלֵחם ִאִּתי ְוִהָּכִני ְוָהִיינּו ָלֶכם ַלֲעָבִדים, ְוִאם ֲאִני אּוַכל לֹו ְוִהִּכיִתיו ִוְהִייֶתם ָלנּו 
ַלֲעָבִדים ַוֲעַבְדֶּתם אָֹתנּו: ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאִני ֵחַרְפִּתי ֶאת ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּתנּו ִלי ִאיׁש ְוִנָּלֲחָמה ָיַחד: ַוִּיְׁשַמע 
ָׁשאּול ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּפִלְׁשִּתי ָהֵאֶּלה ַוֵּיַחּתּו ַוִּיְראּו ְמאֹד: ְוָדִוד ֶּבן ִאיׁש ֶאְפָרִתי ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּוְׁשמֹו ִיַׁשי ְולֹו ְׁשמָֹנה 
ָבִנים. ְוָהִאיׁש ִּביֵמי ָׁשאּול ָזֵקן ָּבא ַבֲאָנִׁשים: ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶׁשת ְּבֵני ִיַׁשי ַהְּגדִֹלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָׁשאּול ַלִּמְלָחָמה, ְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן: 

ְוָדִוד הֵֹלְך ָוָׁשב ֵמַעל ָׁשאּול ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ָאִביו ֵּבית ָלֶחם”.

 מדוע מציין התנ”ך לגבי דוד שהיה רועה צאן? מה המידע הזה יכול ללמד על דמותו? 
נצרכים  כישורים שעשויים להיות  רועה צאן? אילו   מי עוד מבין הדמויות הבולטות בתנ”ך היה 

למנהיג, דורש התפקיד הזה?

“ַוִּיַּגׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב ַוִּיְתַיֵּצב ַאְרָּבִעים יֹום: ַוּיֹאֶמר ִיַׁשי ְלָדִוד ְּבנֹו ַקח ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהָּקִליא ַהֶּזה ַוֲעָׂשָרה 
ֶלֶחם ְוָהֵרץ ַהַּמֲחֶנה ְלַאֶחיָך: ַוַּיְׁשֵּכם ָּדִוד ַּבּבֶֹקר ַוִּיּטֹׁש ֶאת ַהּצֹאן ַעל ׁשֵֹמר ַוִּיָּׂשא ַוֵּיֶלְך ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ִיָׁשי. ַוָּיבֹא ַהַּמְעָּגָלה 
ְוַהַחִיל הּיֵֹצא ֶאל ַהַּמֲעָרָכה ְוֵהֵרעּו ַּבִּמְלָחָמה: ְוהּוא ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ִאיׁש ַהֵּבַנִים עֹוֶלה ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי. ַוְיַדֵּבר ַּכְּדָבִרים 
ִאיֶתם ָהִאיׁש  ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד: ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּבְראֹוָתם ֶאת ָהִאיׁש ַוָּיֻנסּו ִמָּפָניו ַוִּייְראּו ְמאֹד: ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהרְֹ



ָהעֶֹלה ַהֶּזה ִּכי ְלָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל עֶֹלה: ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָהֲאָנִׁשים ָהעְֹמִדים ִעּמֹו ֵלאמֹר ַמה ֵּיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת 
ַהְּפִלְׁשִּתי ַהָּלז ְוֵהִסיר ֶחְרָּפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִמי ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ִּכי ֵחֵרף ַמַעְרכֹות ֱא-ֹלִהים ַחִּיים: ַוִּיּסֹב ֵמֶאְצלֹו ֶאל 

מּול ַאֵחר ַויֹאֶמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַוְיִׁשֻבהּו ָהָעם ָּדָבר ַּכָּדָבר ָהִראׁשֹון”.

 מה אנחנו יכולים ללמוד על דמותו של דוד מהמתואר כאן )יחסו עם אביו, אחריותו כלפי הצאן, תגובתו 
לדברי האנשים(?

 מדוע דוד עובר מאיש לאיש ואומר להם שניתן לנצח את גולית? חישבו על יותר מסיבה אחת.

ֵיֵלְך  ַעְבְּדָך  ָעָליו  ִיּפֹל ֵלב ָאָדם  ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ַאל  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיָּקֵחהּו:  ִלְפֵני ָׁשאּול  ַוַּיִּגדּו  ָּדִוד  ִּדֶּבר  ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  “ַוִּיָּׁשְמעּו 
ְוִנְלַחם ִעם ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה: ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ֹלא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה ְלִהָּלֵחם ִעּמֹו, ִּכי ַנַער ַאָּתה ְוהּוא 
ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמְּנֻעָריו: ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול רֶֹעה ָהָיה ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבּצֹאן. ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר: 
ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִּכִתיו ְוִהַּצְלִּתי ִמִּפיו ַוָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו: ַּגם ֶאת ָהֲאִרי ַּגם ַהּדֹוב ִהָּכה ַעְבֶּדָך 
ְוָהָיה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ְּכַאַחד ֵמֶהם ִּכי ֵחֵרף ַמַעְרכֹת ֱא-ֹלִהים ַחִּיים: ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ה’ ֲאֶׁשר ִהִּצַלִני ִמַּיד ָהֲאִרי ּוִמַּיד ַהּדֹב 

הּוא ַיִּציֵלִני ִמַּיד ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה. ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ֵלְך ַוה’ ִיְהֶיה ִעָּמְך”.

 מה חשיבותו של הסיפור על הניצחון של דוד על הארי והדוב? 
 נסו להיזכר במקרים מן החיים שלכם בהם התמודדתם עם אתגר משמעותי והצלחתם? במה 

הידיעה הזו עשויה לעזור בהתמודדויות אחרות?
 כיצד מעז שאול להפקיד את גורל הקרב ואת עתיד העם בידיו של איש צעיר וחסר ניסיון לחימה? 

על מה זה מעיד לדעתכם?

ַוּיֶֹאל  ַוַּיְחּגֹר ָּדִוד ֶאת ַחְרּבֹו ֵמַעל ְלַמָּדיו  ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִׁשְריֹון:  ְוָנַתן קֹוַבע ְנחֶׁשת ַעל רֹאׁשֹו  “ַוַּיְלֵּבׁש ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד ַמָּדיו 
ַוִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו  ַוְיִסֵרם ָּדִוד ֵמָעָליו:  ִנִּסיִתי.  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ֹלא אּוַכל ָלֶלֶכת ָּבֵאֶּלה ִּכי ֹלא  ָלֶלֶכת ִּכי ֹלא ִנָּסה. 
ַוִּיְבַחר לֹו ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל ַוָּיֶׂשם אָֹתם ִּבְכִלי ָהרִֹעים ֲאֶׁשר לֹו ּוַבַּיְלקּוט ְוַקְּלעֹו ְבָידֹו, ַוִּיַּגׁש ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי: 
ַוֵּיֶלְך ַהְּפִלְׁשִּתי הֵֹלְך ְוָקֵרב ֶאל ָּדִוד: ַוַּיֵּבט ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיְרֶאה ֶאת ָּדִוד ַוִּיְבֵזהּו ִּכי ָהָיה ַנַער ְוַאְדמִֹני ִעם ְיֵפה ַמְרֶאה: ַוּיֹאֶמר 
ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד ֲהֶכֶלב ָאנִֹכי ִּכי ַאָּתה ָבא ֵאַלי ַּבַּמְקלֹות?! ַוְיַקֵּלל ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת ָּדִוד ֵּבא-ֹלָהיו: ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד 
ְלָכה ֵאַלי ְוֶאְּתָנה ֶאת ְּבָׂשְרָך ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ַהָּׂשֶדה: ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית 
ֱא-ֹלִהים  ֵיׁש  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוֵיְדעּו  ֵחַרְפָּת...  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ַמַעְרכֹות  ֱא-ֹלֵהי  ְצָבאֹות  ה’  ְּבֵׁשם  ֵאֶליָך  ָבא  ְוָאנִֹכי  ּוְבִכידֹון 
ָקם  ִּכי  ְוָהָיה  ְּבָיֵדנּו:  ֶאְתֶכם  ְוָנַתן  ַהִּמְלָחָמה  ַלה’  ִּכי  ְיהֹוִׁשיַע ה’  ּוַבֲחִנית  ְּבֶחֶרב  ִּכי ֹלא  ַהֶּזה  ַהָּקָהל  ָּכל  ְוֵיְדעּו  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ַוִּיַּקח  ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאת ָידֹו ֶאל ַהֶּכִלי  ַוָּיָרץ ַהַּמֲעָרָכה ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּתי:  ַוְיַמֵהר ָּדִוד  ַוִּיְקַרב ִלְקַראת ָּדִוד  ַוֵּיֶלְך  ַהְּפִלְׁשִּתי 
ִמָּׁשם ֶאֶבן ַוְיַקַּלע ַוַּיְך ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ִמְצחֹו ַוִּתְטַּבע ָהֶאֶבן ְּבִמְצחֹו ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו ָאְרָצה: ַוֶּיֱחַזק ָּדִוד ִמן ַהְּפִלְׁשִּתי ַּבֶּקַלע 
ּוָבֶאֶבן ַוַּיְך ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִמיֵתהּו ְוֶחֶרב ֵאין ְּבַיד ָּדִוד: ַוָּיָרץ ָּדִוד ַוַּיֲעמֹד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּקח ֶאת ַחְרּבֹו ַוִּיְׁשְלָפּה ִמַּתְעָרּה 
ַוְימְֹתֵתהּו ַוִּיְכָרת ָּבּה ֶאת רֹאׁשֹו. ַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ֵמת ִּגּבֹוָרם ַוָּיֻנסּו: ַוָּיֻקמּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ַוָּיִרעּו ַוִּיְרְּדפּו ֶאת 

ַהְּפִלְׁשִּתים ַעד ּבֹוֲאָך ַגְיא ְוַעד ַׁשֲעֵרי ֶעְקרֹון. ַוִּיְּפלּו ַחְלֵלי ְפִלְׁשִּתים ְּבֶדֶרְך ַׁשֲעַרִים ְוַעד ַּגת ְוַעד ֶעְקרֹון”.

 מדוע ויתר דוד על מדי המלחמה של שאול ובחר במקומם בחלוקי האבנים? איזו איסטרטגיה של 
התמודדות אפשר ללמוד מכאן?

 מה מלמדת ה’שיחה’ בין גולית לדוד על האישיות של כל אחד מהם?

בסופו של דבר, אחרי מסכת ארוכה של קשיים, יהפוך רועה הצאן מבית לחם, הנין של רות, האלמנה הענייה ממואב, 
למלך ישראל הנכבד. הרמב”ם )רבי משה בין מיימון. מגדולי חכמי ישראל שבכל הדורות. נולד בספרד לפני כ-900 

שנה( מציין שתכונתו הבולטת של המלך היא:

שליבו הוא לב כל קהל ישראל )הלכות מלכים ג,ו(

 איך אתם מבינים את הביטוי “ליבו הוא לב כל קהל ישראל”?
 מהי ההשפעה של הרקע המשפחתי והאישי של דוד על התאמתו לתפקיד המלך?

לסיום, נוסיף נקודה למחשבה מעניינת מרבי חיים מצאנז, ממנהיגי החסידות באירופה )נפטר לפני כ-140 שנה(. 
הוא היה רגיל לומר כך: 

“כשהייתי צעיר וחופשי ולדמיוני לא היו גבולות - חלמתי לשנות את העולם. 
כשבגרתי גיליתי שהעולם לא ישתנה, אז הגבלתי את האופק שלי והחלטתי לשנות רק את ארצי. 

אך גם היא נראתה כבלתי נתונה לשינוי. 
כשהתחלתי להזדקן התפשרתי והחלטתי להסתפק בשינוי משפחתי. אך גם בה גיליתי שלא חל שום שינוי. 

ועכשיו, כשאני שוכב על ערש דווי אני מבין.
 לו רק הייתי משנה את עצמי תחילה, אזי באמצעות הדוגמה שלי, 

ייתכן והייתי משנה את משפחתי. בזכות העידוד שלהם, י
יתכן והייתי משפר את ארצי, ומי יודע, אולי הייתי מצליח לשנות גם את העולם”.

 מה החידוש שיש בדבריו של רבי חיים מצאנז לגבי תפקידו ואופן פעולתו של מנהיג?
חג שמח! היכן מנהיגות באה לידי ביטוי בחיים שלכם?
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85,000 כלות וחתנים של צהר

מ-85,000  יותר  ללוות  זכינו  היום  עד 
לחתונה  בדרך  חילוניים  וחתנים  כלות 
יהודית על פי ההלכה כדת משה וישראל

100,000 אורחים בחגי ישראל

יותר  מארחים  צהר  פעילי  שנה,  מידי 
מ-100,000 משתתפים בפעילויות ביום 
ושבועות, עבור משפחות  כיפור, פורים 

דתיות וחילוניות ברחבי מדינת ישראל

200 רבני קהילות

הכשרות  העניק  צהר  ארגון  היום,  עד 
רבנים  מ-200  ליותר  מגוונות  מקצועיות 
רבני  רבנות,  בוגרי  בהם  הארץ,  ברחבי 

קהילות  וראשי ישיבות ותיקים.

20,000 עולים הוכיחו יהדות

עד היום מרכז שורשים של צהר סייע ליותר 
מ-20,000 עולים מברית המועצות ומדרום 
שורשיהם  את  להוכיח  אמריקה  וצפון 
היהודיים בבתי הדין של הרבנות הראשית 

לישראל 

149 חקיקות בכנסת 

שותפים  היו  לחקיקה”  “צהר  נציגי 
פעילים ב-149 חקיקות, ועדות הכנסת 
והליכים פרלמנטרים, כדי לקדם חקיקה 

חברתיות ברוח היהדות

1,000 מתנדבים ומתנדבות

שהם  ומתנדבות  מתנדבים  מ-1,000  יותר 
צהר,  ארגון  פעילות  של  הפועם  הלב 
למנוע  כדי  כלילות,  ימים  המקדישים  
יהודי,  דור  עוד  להבטיח  וכדי  התבוללות 

מאוחד, בארץ ישראל.

ההצלחה של צהר 
במספרים:

היו שותפים
באחדות החברה ושמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

התרומות מוכרות למס ע”פ סעיף 46

באשראי באמצעות אתר האינטרנט:
www.tzohar.org.il

באשראי באמצעות הטלפון
1800-07-14-14

בהמחאה באמצאות הדואר לכתובת:
“צהר”

רח’ המלאכה 1, א.ת צפוני לוד 71520

הפקדה ישירה באמצעות חשבון
בנק לאומי סניף 624 עמק הברכה

מס’ חשבון 014266/96


