
בהוצאת עמותת יסודות במכללת הרצוג

בואו נדבר

כרטיס לניהול שיח מורכב

"ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל: ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמו�, ַוֲהֵריִני
אוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַנְפִׁשי ּוְמאוִדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי

ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדוׁש ָּברּו� הּוא:"
(הנהגת האר"י הקדוש לפני תפילת שחרית)

תפילה לשלום המדינה
 

רֵָאל וְגוֲֹאלוֹ, ּבָרֵךְ ֶאת ְׂ ַמיִם, צוּר יִש ָ ּבַׁשּ ָאבִינוּ ׁשֶ
ית צְִמיַחת ּגְאֻּלֵָתנוּ. הָגֵן רֵָאל, רֵאׁשִ ְׂ ְמדִינַת-יִש

עָלֶיהָ ּבְֶאבְרַת ַחְסּדֶךָ וְּפרֹשׂ עָלֶיהָ סֻּכַת
רֶיהָ יהָ, שָׂ לַח אוֹרְךָ וֲַאִמּתְךָ לְרָאׁשֶ לוֶֹמךָ וּׁשְ ׁשְ
וְיוֲֹעצֶיהָ, וְַתּקְנֵם ּבְעֵצָה טוֹבָה ִמּלְָפנֶיךָ. ַחּזֵק
נוּ, וְהַנְִחילֵם ֱאלֹקינוּ ֶאת יְדֵי ְמגִּנֵי ֶארֶץ ָקדְׁשֵ
לוֹם יְׁשוּעָה וֲַעֶטרֶת נִּצָחוֹן ּתְעַּטְרֵם, וְנַָתּתָ ׁשָ

בֶיהָ. וְֶאת ַאֵחינוּ ּכָל ְמַחת עוֹלָם לְיוֹׁשְ ִׂ ּבָָארֶץ וְש
רֵָאל, ּפְָקד-נָא ּבְכָל ַארְצוֹת ּפְזוּרֵיהֶם, ְׂ ּבֵית יִש

וְתוֹלִיכֵם ְמהֵרָה קוְֹמִמּיוּת לְצִּיוֹן עִירֶךָ
ה ֶמךָ, ּכַּכָתוּב ּבְתוֹרַת מֹׁשֶ ּכַן ׁשְ לַיִם ִמׁשְ וְלִירוּׁשָ
ם ָ ָמיִם, ִמׁשּ ָ עַבְּדֶךָ: ִאם יִהְיֶה נִּדֲַחךָ ּבְִקצֵה הַׁשּ
ם יִּקֶָחךָ: וֱֶהבִיֲאךָ ה'  ָ יְַקּבֶצְךָ ה' ֱאלֹקיךָ וִּמׁשּ

ר יָרְׁשוּ ֲאבֶֹתיךָ  ֱאלֹקיךָ ֶאל הָָארֶץ ֲאׁשֶ
ּתָּה, וְהֵיִטבְךָ וְהִרְּבְךָ ֵמֲאבֶֹתיךָ: וְיֵַחד וִירִׁשְ

מֹר ֶאת ֶמךָ, וְלִׁשְ לְבָבֵנוּ לְַאֲהבָה וּלְיִרְָאה ֶאת ׁשְ
לַח לָנוּ ְמהֵרָה ּבֶן-ּדָוִד ּכָל ּדִבְרֵי תוֹרֶָתךָ, וּׁשְ
יַח צִדְֶקךָ, לְִפּדוֹת ְמַחּכֵי ֵקץ יְׁשוּעֶָתךָ. ְמׁשִ
בֵי ֵתבֵל הוַֹפע ּבֲַהדַר ּגְאוֹן עֻּזֶךָ עַל ּכָל יוֹׁשְ

ָמה בְַאּפוֹ: ה' ֱאלֹקי ר נְׁשָ ַארְצֶךָ, וְיֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ
לָה, ָאֵמן ֶסלָה. רֵָאל ֶמלֶךְ וַּמלְכוּתוֹ ּבַּכֹל ָמׁשָ ְׂ יִש

באחריות



מציאות פוגשת רגש,
רואה חושב שואלפוגשת ערך בונה טענה

מציאות פוגשת רגש 
סבב: מי אני? מאיפה אני בא? 

איזה רגש אני מביא איתי (נוכח הסוגיה)? 

פוגשת ערך 
נשהה רגע ברגש ונבין איזה ערך הפעיל את הרגש הזה?

נשתף ונניח את הערכים השונים במעגל.  

בונה טענה 
מה הטענה הערכית שלך ביחס לסוגיה?

"אני חושב ש... מכיוון ש..." 
      (יש להקפיד על טיעון ערכי, לא מבוסס רגש או אינטרס). 

עם מה אני יוצא מכאן? 
פונים למישהו אחר בקבוצה מתוך אחת האמירות:

       - "שמעתי בדבריך ש..." 
       - "התחברתי אליך ערכית בטענה ש..."

רואה (מדייק) 
סבב: מי אני? מאיפה אני בא? 

מה הדבר שהכי מטריד אותי בסוגיה הנידונה?

חושב (טוען)
מהי הטענה (הערכית) ביחס לסוגיה שהעלתי?

שואל (את עצמי) אחת מהשאלות הבאות: 
 איפה הטענה שלי חסרה? 

מה קשה בטענה שלי? 
לאיזו נקודה בעמדה הנגדית אני יכול להתחבר?  


