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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נרות להאיר
תכנית חברתית-חסידית לכיתות יסוד

"נרות להאיר" הוא מושג שגור בשפה החסידית, ומוזכר רבות בשיחות ובאגרות הקודש, שכתב הרבי נשיא 
דורנו. משמעותו שאולה מנרות המנורה של המקדש, שתפקידם היה להאיר. כך גם הכריז אדמו"ר הרש"ב 
נ"ע, כי תפקיד ה'תמימים' )תלמידי הישיבה( הוא להיות 'נרות להאיר'. בדור שלנו קורא הרבי לכל אחד ואחת 
להיות בהתנהגותו בבחינת "נר להאיר": אור הנר לא נשאר בתוכו אלא - הוא מפיץ אור לסביבה. כן התפיסה 
החב"דית היא, שיש לשמש דוגמה אישית בהתנהגות, ובכך להאיר את הסביבה. התכנית החברתית "נרות 
להאיר" חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו הידע, הרצון והיכולת לחיות חיי תורה ומצוות, כפי שהם מוארים 

באור תורת החסידות, וכך יוכל למלא את התפקיד של "נרות להאיר".
בית הספר, כבית חינוך, מציב לעצמו יעד מרכזי – לעצב דמות בוגר, המכילה בתוכה השקפות, מדות וערכים, 

המתאימים לרוח היהדות והחסידות.
הלימודים הפורמליים תורמים לבניית דמות הבוגר באופן עקיף ורק לעתים בצורה ישירה, כיוון שחלקם הגדול 
מכוון במוצהר לצבירת הישגים ולהגדלת הספקים. רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים המעשיים 

בין התיאוריה לבין המעשה, והם זקוקים להכוונה ברורה.
החיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר הם המארג של התכנית החברתית הבית-ספרית; שיעורי החינוך 
יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של התכנים הפורמליים-הלימודיים ובין התכנים הבלתי 

פורמליים, המתבטאים בפעילויות הבית-ספריות.
תפיסה כזאת עשויה להוביל לתהליך של שינוי, ולתרום להשגת היעד של דמות הבוגר הרצויה.

מתוך גישה זו נגזרים היעדים הבאים:
1.   לבחון ערכים מרכזיים, ולהעניק לתלמיד הבנה מעמיקה של מהותם והנעה ליישם אותם.

2.   להציע דרכים מעשיות, שתבאנה את הערכים הללו לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית.
3.   ליצור מימד של חוויה, שיסייע להטמיע את הערכים המבוקשים.

4.   לפתח כישורי חיים בהתאם לצרכים בגילים השונים ובהלימה לרוח היהדות והחסידות.

חשוב לציין: 
1. יישומים חסידיים ישולבו כחוויה במערך השיעורים ובמטלות הנלוות אליהם )ניגון/ התוועדות/ סיפורים(.

2. נושאי התכנית החברתית ישולבו במגוון פעילויות בלתי פורמליות בבית הספר. 
המשתלבות  פעולה,  כדרכי  ואף  עצמם  בפני  כנושאים  הנושאים  של  במערך  ישתלבו  חברתיים  יעדים   .3
שיתוף  דרך  אחרים  בשיעורים  זה  לערך  נתייחס  אך  השונות,  על  שיעור  נייחד  לדוגמה:  אחרים.  בנושאים 
תלמידים בפעילויות, תוך הצפת ערך השונות והתרומה של כל אחד לתוצר. דוגמה נוספת: ניישם את העקרון 
של כבוד הדדי במהלך הדיונים. חשוב שהמורה ישים לב לעקרונות כאלה, ויתבונן עם התלמידים ביישומם 

במהלך השיעורים. 
ניהול  חברתית,  מעורבות  והשתתפות,  שיתוף  השיעורים:  במהלך  שישתלבו  חברתיים,  עקרונות  להלן 

קונפליקטים, אחריות, נתינה, אחדות ושונות, כבוד לזולת, עבודה בצוות, ביטחון ובטיחות.

מבוא
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

מבוא

מבנה התכנית ופריסת הנושאים

התכנית היא שש-שנתית, ומיועדת לבני כיתות א'-ו'. 
בבחירת הנושאים ובסידורם ברצף השנתי הובאו בחשבון שתי הנחות יסוד: 

א. "משקפיים חסידיים" מהווים אמצעי לתפקוד ולהתפתחות חברתית תקינים. 
ב. מעגל השנה הוא גורם מזמן, רלוונטי ומשמעותי.

הסילבוס כולל שישה נושאים, המסודרים לפי רצף התפתחות לוגי של תפיסה חסידית-חברתית-ערכית. 
כל נושא מכיל נושאי משנה, שיילמדו בהקשר למעגל השנה.  

אני בחברה – עוסק באדם-התלמיד עצמו במעגל הפנימי. נושאי משנה: כוחות,ויכולות  הנושא הראשון – 
ותיקון המידות.

נושא זה נדון מתחילת השנה, כהכנה לעבודת התשובה בחגים, ויתפרס גם על פני חודש חשוון: "ויעקב הלך 
לדרכו" – לקיחת המאגרים לתחילת העבודה.

השליחות שלי בעולם, העוסק בתפקיד, שהאדם   – בנושא השני  לאחר בחינת המעגל הפנימי נעבור לדון 
נדרש למלא. הנחת היסוד החסידית היא, שניתנו כוחות לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. במסגרת נושא 
זה נבחן שני נושאי משנה: עבודת ה', מחויבות ובחירה. נושאים אלה ישפכו אור על עבודת ה', וירחיבו על 
התמודדות עם אתגרים בכל מעגלי החיים. נושא זה מתאים לחודשים כסלו וטבת, שבהם עוסקים במלחמת 

האור בחושך, שהיא יסוד ובסיס לעבודת הבינוני בתניא. 
לאחר העיסוק בתפקיד נבחן במסגרת נושא שלישי – האמצעים – נושאים חשובים ויסודיים למילוי התפקיד 
ושמחה )בהתאמה  לי' שבט(,  נושאי המשנה בהתאם לכך הם: התקשרות לרבי )בהתאמה  באופן מיטבי. 

לחודש אדר(. 
במסגרת הנושא הרביעי נציב לתלמידים את המטרה –  גאולה )בהתאמה לגאולת מצרים בניסן(. הנושא 

יילמד מנקודת מבט חברתית: צפייה פעילה, מעורבות ועשייה, קבלת אחריות ועוד.
הנושא החמישי הוא יסוד הקיום של היחיד ושל העם – בנושא זה ייבחנו ערכים מרכזיים בחיי היהודי, והדרך 
שבה הם משפיעים על ביצועם של המטרה ושל התפקיד. נושאי המשנה הם אהבה ואחדות )בהקשר לימי 

הספירה( והתורה )בהקשר לחג השבועות(.
הנושא הששי הוא ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת – לקראת החופשה נסכם את המשאבים, שהתלמידים 

קיבלו במהלך השנה.

לא הוקצה זמן לימוד מוגדר לכל נושא, כדי לאפשר למורה להרחיב או לצמצם לימוד נושאים מסוימים, כפי 
שיקול דעתו ובהתאם לצורכי הכיתה. 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

מבוא

מבנה המדריך למורה

מורה יקרה,
לפניך מדריך קצר שיסייע לך להתמצא ולהבין באופן ברור את מערכי השיעור שיופיעו במדריך זה.

"מילון" אייקונים

אייקוני ניהול השיעור:
כיצד  מסמלים  אלו  אייקונים  מאחד(.  יותר  מופיע  )לעיתים  כתום  ריבועי  אייקון  מופיע  פעילות  כל  כל  ליד 

תתנהל הפעילות ובאיזה פורום היא תועבר )במליאה, בקבוצה, באופן יחידני או ע"י ניהול דיון קבוצתי(

לפניכן מקראה של האייקונים:

אייקוני הזמן:
ליד כל כל פעילות מופיע אייקון עגול כחול. אייקונים אלו מסמלים את משך זמן הפעילות בדקות.

לפניכן האייקונים:

דיון קבוצתיקבוצות זוגות יחידני מליאה 

סוגי הנספחים מתחלקים ל3:

1.   כל הנספחים לפי הסדר על A4 ובשחור לבן. נספחים אלו מופיעים הראשונים בחלק ה"הכנה ואביזרים" ללא    

     סימון מיוחד לידם. בסיום השימוש החזירי אותם למקומם על מנת שיהיו לך לשנים הבאות בעז"ה.

2.   נספחים "לא מתכלים"- נספחים אלו מגיעים בצורה שונה,

     )צבעוני, גדול, הדפסה דו צדדית או כל חריגה אחרת מהרגיל(. בחלק ה"הכנה ואביזרים" הם מופיעים עם 

     סימון של   ליד מספר הנספח.   גם נספחים אלו עלייך להחזרים למקומם ולשומרם.

3.   נספחים "מתכלים"- הם נספחים שאין צורך לשמור עליהם לשנה הבאה. הם מופיעים עם הסימן 

      לרוב הם מודפסים בכמות של תלמידי הכיתה אך לעיתים לפי הצורך, הם מודפסים בבודדים.

הנספחים
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הסבר הפריסה המעגלית: 
נבחר מעגל עם נושא 

גרעין בתוכו, להבהיר כי 
כל הנושאים קשורים אליו 

ומקבלים ממנו. 
הנושאים נכתבו במעגל 
כדי להראות שאין סדר 

היררכי אלא מבנה מעגלי 
שאין בו התחלה וסיום, וכל 

נושא יכול להיות קשור 
לכל נושא אחר ולשמש 

נקודת מוצא לנושאים 
האחרים.

נושאי המשנההנושאנושא מספר
החודשים 
המומלצים

התייחסות למעגל השנה 
ותאריכים חסדיים

מספר 
שיעורים

אני בחברה1
1. כוחות ויכולות
2. תיקון המידות

אלול – חשוון
7ו‘ תשרי, ח“י אלול, כ‘ חשוון

2
השליחות שלי 

בעולם
1. עבודת ה‘

2. מחויבות ובחירה
כסלו – טבת

6י“ט כסלו, כ“ד טבת

האמצעים3
1. התקשרות לרבי

2. שמחה פורצת גדר 
7י‘ שבטשבט – אדר  

3 ב‘ ניסן, י“א ניסןאדר – ניסןגאולההמטרה4

5
יסוד הקיום של 
היחיד ושל העם

1. התורה
2. אחדות ואהבה

אייר – סיוון
 משניות מפרקי אבות הקשורות 

לנושאים.  ב' אייר
7

6
ממשיכים 

בשליחות מחוץ 
למסגרת

משמעות החופשה 
וניהולה באופן 
מתאים ובטוח

2ג‘ תמוז, י“ב תמוזתמוז

סה“כ 32 
שיעורים

מבוא

סילבוס הנושאים

תרשים הנושאים 

כיתה ה‘
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