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                "אורות וכלים" "אורות וכלים" "אורות וכלים" "אורות וכלים" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דובה רסקיןמנהלת אגף השתלמות מורים מכללת בית רבקה: 

  עדי לחיאניריכוז השתלמות מורים: 

  אורה קפלוןעריכה : 

  אורה קפלוןהספיראלית של הנושאים:  כנית והפריסהכתיבת מסגרת הת

  אורה קפלון עדי לחיאני,חלוקת הנושאים ליחידות לימוד לפי הכיתות: 

  משי הלפרין, מירי לויןרחלי מעטוף, צוות כתיבת המערכים: 

ענטבי, שרה הלפרין, חני רוזנבוים, חיה  צוות כתיבת שיעורי  פתיחה:

ריה ברדוגו, רבקה זנו, קניג, דבורה נחשון,שושנה קורנוויץ, ברו מרים

  שושנה הורביץ, עדי לחיאני, גלית מלכיאלי , אורה קפלון. 

  אלישיב קפלוןהגהה ועריכה לשונית: 

  עדי לחיאניהפקה: 
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        תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים
  

  

 6 ..................................רציונאל........................... –"אורות וכלים". 1

 

  8 ....................................................םתכנית הלימודי יה שלעקרונות. 2

 המבנה  

 הצירים המארגנים והזהות היהודית 

 עקרונות לפיתוח  הנושאים בהקשרים רחבים 

 פיתוח שיעורי חינוךעקרונות ל 

  

 11 ..................................................ב"י - כיתות ז'ב הנושאים פיתוח. 3
 טבלת פריסת הנושאים

  עוצמות ויכולות -הנשמה היהודיתהציר המארגן:  – כתה ז'

  בשייכותהצורך  -יהודי ואמונההציר המארגן:  – 'כתה ח

 שליטה עצמית – הציר המארגן:  שליטה/ בחירה ביהדות - 'כתה ט

 אחריותלקיחת  -חסיד הוא פנסאיהציר המארגן:  – 'כתה י

  גבולות ומסגרות הצבת – הציר המארגן: חסיד וקבלת עול  - א"כתה י

 ינויות שמימוש עצמי היכולת לעש - הציר המארגן: החסיד והרבי –ב "כתה י

 

 

 61 .......................................................עקרונות ומודל לשיעור חברה. 4
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  הקדמההקדמההקדמההקדמה

  

  צו השעה! –הצורך 

ל התלמידים. חסידית ש-מחנכים רבים עומדים אובדי עצות לנוכח התמורות בזהות היהודית

  ההתפתחות הטכנולוגית העצומה הביאה איתה דילמות ובלבול;

  כיצד נחנך את ילדינו ברוח חסידית? כיצד עקרונות החסידות יתרמו לבניין האישיות של התלמיד? 

משרה"ח יצר מודעות לבעיה החינוכית המתעצמת בשנים האחרונות והציע תכנית חינוכית.  אנו 

בעלי כלים חינוכיים עוצמתיים.  ערכי החסידות הם המזור  -ת כאמונים על ברכי החסידו

לתחלואי הדור.  מטרתנו היא, אפוא, לקרב את התכנים והערכים החסידיים לעולמו הפנימי של 

  התלמיד.

  

   השתלמות מורות

הוחלט להכשיר מורות ולתת להם כלים מקצועיים ודידקטיים בחינוך חברתי. מכללת 'בית רבקה' 

  ורס לחינוך חברתי.  דאגה לפתח ק

  

  במסגרת ההשתלמות פותחה תכנית חינוכית בתפיסה חדשנית;

תפיסת התכנית היא כי החסידות איננה נופך ערטילאי לשיעורי חברה, אלא מהווה בסיס לכל 

  הערכים היסודיים ואף לאלה הנחשבים לאוניברסאליים.

הזהות החסידית בכל  כל שכבת גיל תתמקד ותדון סביב נושא מרכזי  העומד בבסיסה של

במקביל לתכנים השקפתיים אלה, נבחרו  המעגלים; המעגל האישי, החברתי והמשפחה העם.

  . הנגזרים מהתכנים החסידייםתכנים חברתיים אוניברסאליים 

  

  להלן חלק מתגובות המורות שהשתתפו בהשתלמות:

  בתורת החסידות. צרכים של המתבגרת, יש מענה ההשתלמות חידדה אצלי את העובדה שלכל ה> 

  ההשתלמות נתנה לי כלים מעשיים למבנה נכון של שיעור חינוך.> 

  ההשתלמות העצימה א ת הכוח והאחריות שלי כמחנכת. > 

  ההשתלמות העניקה לי טיפים לפיתוח כישורי הנחיה בשיעורי חינוך. > 

  לתכנים החסידיים. םההשתלמות יצרה אצלי חיבור בין התכנים האוניברסאליי> 

  ההשתלמות העשירה אותי  ברעיונות ודרכי הוראה יצירתיים שלא הכרתי. >

  

  

  פרסום התכנית החברתית שלב א'

אחת המטרות של ההשתלמות היא, לפתח באמצעות המשתלמים תכנית חברתית מלווה בחומרי 

  למידה למורה, לצורך העברת שיעורי חינוך.

ם בהנחיה מקצועית. כל שנה יתווסף הרעיון הוא שהתכנית תתפתח בשלבים באמצעות המשתלמי

  נדבך נוסף של פיתוח נושאים שונים, תוך חשיפה לתפיסה שעומדת בבסיסה של התכנית.
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במסגרת ההשתלמות פותחה תכנית ספיראלית שמציגה נושאים לכל שנתון. פותח רציונאל 

הדגמה.  המפתח וממפה את הנושאים של כל שנתון לפי ציר מרכזי. ניתן מודל ייחודי ובוצעה

  המורות המשתלמות חיברו מערכים לשיעורי פתיחה בהתאם לכלים שקיבלו. 

   

  פרסום התכנית החברתית שלב ב'

בשנת תשע"ג נבחרו כותבות לפיתוח מערכי שיעור נוספים. פותחו כמה נושאים ספיראליים לכל 

  כיתות התיכון, ובמקביל מערכי שיעורים לכתה ט'. 

  

  הערכה שלפניכם  כוללת:

  סיליבוס ורציונל של התכנית "אורות וכלים".. 1

  . עקרונות ומודל לשיעורי חברה.2

  . מערכי שיעורים:3

  י"ב -. שיעורי פתיחה  לכיתות ז' 1

  י"ב -. צניעות: כיתות ז' 2

  י"ב -. סדרי עדיפויות: כיתות ז 3

  כתה ט'כל השנה ל. פיתוח מערכי שיעורים ל4
  

�  

חלק בהוצאה לאור של פרויקט חשוב זה, ובראשם למנהל  ברצוני להביע תודה לכל מי שהיה לו

מכללת בית רבקה הרב  משה חפר שראה בהו"ל של חוברת זו חשיבות עליונה, העיר והאיר את 

עיננו בביקורת בונה ותמך בכל התחומים לאורך כל הדרך; למנהלת אגף ההשתלמויות שלא חסכה 

ה במסירות רבה את ההשתלמות ואת כל זמן ומשאב למינוף התכנית; לעדי לחיאני שארגנ

ההוצאה לאור של התכנית; למורות שהשתתפו בהשתלמות והקדישו מאמצים ומחשבה בכתיבת 

  המערכים.  
  

�  

  

כמערכי שיעורים למורות. ייתן ה' ותכנית זו  -אני תקווה שנצליח להשלים את פיתוח כל הנושאים 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו  תתרום לחינוך חסידי ערכי של בנות חב"ד ותהווה נדבך

  בקרוב ממש.

  

תשע"ג – אורה קפלון
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  רציונלרציונלרציונלרציונל        ––––" " " " אורות וכליםאורות וכליםאורות וכליםאורות וכלים""""
  

רואה לעצמו יעד מרכזי לעצב דמות בוגר המכילה בתוכה, השקפות,  ,כבית חינוך ,בית הספר

  1ערכים ומידות המתאימים לרוח היהדות והחסידות.

הצורך לנתב  את  את בתורת חב"ד גם מבטאהסוד,  עולם"אורות בכלים", מושג השאול מ

   2.ליישום בפועל -  שבנפש האדם ההתלהבותו האנרגיות, הרצון

 םשאר ב"אורות" אלא לקחת את העוצמות של ה"אורות" ולהביאיהמטרה היא לא לה

לפעולה מעשית. תכלית העולם היא להגיע לידי מעשה ולא להסתפק בהתעוררות, בכוונות 

  הם תורמים לעשייה משמעותית. .ות" חשובים כמנועה"אור ,מרוממות. מצד שני

הרעיון המהותי העומד מאחורי התכנית החברתית לבניית זהות הבוגר. " הוא אורות וכלים"

החסידות מכוונת לעשייה מתוך החסידות היא ה"אורות"; התכנים, התפיסה, דרך החיים. 

תלמידים שעליהם לקלוט ה -ואילו ה"כלים" הם  מתוך תכנים אלו, משמעות, רצון ואהבה,

כלים מעשיים דידקטיים שבאמצעותם ניתן ל"תרגם" את האורות של  -  את ה"אורות" וכן

  .החסידות

כדי שיוכלו לתת לתלמידים  יש לקבל את האורות (התכנים וההכוונה) ולנצלם בצורה נכונה

ים וכלים להתמודדות יומיומית מול האתגרים שמציב ,להשתלבות  בחברההכוונה מעשית 

      החסידות.  לחיות את חייהם כפי שהם מוארים באורהתלמידים יוכלו החיים.  כך 

בצורה  -ורק לעתים  ,הלימודים הפורמאליים תורמים לבניית דמות הבוגר באופן עקיף

במקרים רבים לחלק  ספקים. התכנים הופכיםלהשגת הֶ  , כיוון שרובם מכוונים במוצהרישירה

את החיבורים ור התעודה. רבים מן התלמידים אינם יוצרים עבור עבמחומר שעליו יש ל

 להכוונה ברורה. יםזקוק המעשיים בין התיאוריה למעשה, והם

-ג של התכנית החברתית הביתהחיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר הוא המאר

התכנים  שיעורי החינוך יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של ספרית; 

                                                 
  דמות הבוגר 1

 מאמין ומבין את מטרת בריאת העולם. - 
 מאמין בזיקה שבין מעשי האדם לאיכות חייו כפי שהדבר משתקף ביהדות. - 
לנשמה שבו, דרך לימוד התורה ושמירת  –כוח האינסוף שבו מבין שמימוש העצמי של היהודי הוא חיבור ל - 

 המצוות.
 בעל ידע והבנה עמוקה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. - 
 מבין את מקומה של החסידות בהעצמת המודעות וההתחברות לכוחותיו הפנימיים. - 
הוא זה שמגיע מבין את החשיבות העליונה שמקנה היהדות למוסר גבוה. מבין שמוסר אבסולוטי בלתי תלוי  - 

מצו הבורא. תיקון המידות מוביל לחיבור לבורא וממילא למימוש עצמי. חש בצורך לשפר את מידותיו 
 ולשאוף תמיד להתקדם.

תחושת גאווה יהודית וחסידית על היותו חלק מנבחרת שמטרתה להביא אור לעולם בתור יהודי בכלל   - 
 ובתור חסיד חב"ד בפרט.

 הקרובה והרחוקה. תחושת שליחות ותרומה לקהילה - 
  

  שיחת כ"ח בניסן תנש"א.   2

 

  
  

1 
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-הלימודיים ובין התכנים הבלתי פורמאליים המתבטאים בפעילויות הבית- ורמאלייםהפ

  ספריות.

  תפיסה כזאת יכולה להוביל לתהליך של שינוי ולתרום להשגת היעד של דמות הבוגר הרצויה.

במכלול  שפיתוח פעיל של דמות הבוגר מתרחש" היא אורות וכליםהתכנית "תפיסתה של 

הצבת היעדים של העיצוב החברתי של דמות הבוגר במרכז העשייה   3 הפעילויות החברתיות.

  תתרום להצלחת התוכנית.  -הבית ספרית 

  מתוך גישה זאת ייגזרו התחומים הבאים:

 . זהו תחום עיקרי ומרכזי – שיעורי החינוך  .א

  עיבוי המסרים במסגרת של תכניות חברתיות, סמינריונים וכד'.  .ב

   .רמאלייםתכנים במסגרת השיעורים הפושילוב ה  .ג

                                                 
לא נדון כאן הנושא של פיתוח "סביל" של דמות הבוגר כתוצאה מחשיפתו לחיי החברה בתחומים שונים. התכנית  3

 מתייחסת למרכיב  ההתערבותי של מערכת החינוך בטיפוח של דמות הבוגר.



 8

        

  תכנית הלימודיםתכנית הלימודיםתכנית הלימודיםתכנית הלימודים    יה שליה שליה שליה שלעקרונותעקרונותעקרונותעקרונות

  

  המבנה  2.1

  

; מערכת המוסר והשקפת העולם מבנה התכנית הוא מעגלי ומתפתח מהחלק הפנימי של האדם

תפיסת עולם". המעגל השני הוא המעגל  –אני יהודי וחסיד  " המהווים בסיס להתנהלותו:

בהקשר האישי: "אני מול עצמי".  התנהלותו בינו שיותו  של האדם; כוחותיו,יהמתמקד בא

המעגל החיצוני מבטא את האינטראקציה של האדם והחברה שבה הוא נמצא; החברה הקרובה 

  והמארג של העם: "אני המשפחה והחברה". 

  נית.השרטוט שלהלן מבטא את המבנה המעגלי של התכ

 אני, המשפחה והחברה

 אני מול עצמי

אני יהודי 
 –וחסיד 

תפיסת 
 עולם

  
  

2 
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  הצירים המארגנים והזהות היהודית  2.2

  

שיבססו א והגרעין של כל החינוך החברתי. יהיו שיעורי חינוך ההשקפה היהודית היא נקודת המוצ

  ה.ראאך גם במעגלים האחרים היא תופיע כבסיס וכמקור ידע והש אותה,

כל שכבת גיל תתמקד ותדון סביב נושא מרכזי  העומד בבסיסה של הזהות החסידית בכל 

נבחרו  מוסריים,  –ההשקפתיים במקביל לתכנים  .המעגלים; המעגל האישי, החברתי והמשפחה

  תכנים חברתיים אוניברסאליים הנגזרים מהתכנים החסידיים. 

חשוב לציין שתהיינה השקות בין נושא  למשנהו, ובכל כתה יטופלו גם נושאים שנדונו בכתה 

  אחרת ההבדל יהיה בהדגש הכמותי והאיכותי. 

  :לצד הנושאים החברתיים מוסריים -להלן הנושאים ההשקפתיים

  

  יב  יא  י  ט  ח  ז  הכתה

הכותרת 
  השנתית 

  

אני מיוחדת 
  חכויש בי  –

  

יש לי בטחון 
  אני שייכת -

  

ההגה בידיים 
אני  –שלי 

 בשליטה
  

אני לוקחת 
 אחריות

  

מה הגבול 
  שלי?
  

 -יש לי עוגן 
אני יכולה 

  לעשות שינוי!

הנושא 
ההשקפתי      

  

הנשמה 
  היהודית

יהודי 
  ואמונה

  

שליטה/ 
בחירה 
  ביהדות

  

חסיד הוא 
  נסאיפ

  

חסיד וקבלת 
  עול

החסיד 
 והרבי
  

הנושא 
  האוניברסאלי

עוצמות 
  ויכולות

הצורך 
  בשייכות

שליטה 
  עצמית

לקיחת 
  אחריות

גבולות 
  ומסגרות

 מימוש עצמי
היכולת 

  לעשות שינוי.
  

  

  

 הנושאים בהקשרים רחביםפיתוח בעקרונות  2.3
  

לבין התכנים הנלמדים יש למצוא את החיבורים שבין הנושאים שנידונים בשיעורי חינוך  .1

 כדי שהדיון יהיה מעמיק ופורה. ,בשיעורים בשאר המקצועות

ספריות כהעשרה לנושאים שמפותחים בשיעורי חינוך. -ניתן לכוון את הפעילויות הבית  .2

ספרי ובתחום -בהצעת התכנית חשוב לתת את הדעת לאפשרויות פיתוח בתחום הבית

  הקהילתי.

 בתכנית הפורמאלית ואלו יועשרו בשיעורי חינוך וכד'.יש לדון אלו נושאים יתבררו רק  .3

יתברר מתוך הקשר יהודי. כדי לתת מענה  ,כל נושא חברתי אוניברסאלי שיידון בשיעורי חינוך .4

 אדם יכול להיות אדם טוב גם כך...לפיה להשקפה ש

אים זוהי התשתית לתפיסת הנוש -  מוסר אנושי מול מוסר אלוקיח בנושא ליצור שי.  יש מקום 5

  החברתיים. 
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  פיתוח שיעורי חינוך   2.4

 

 י"ב יתבססו בארבעה מעגלים. כל כתה תעבור בכל מעגל ובמיקוד שונה. –שיעורי החינוך מז'  .1

  מפגשים.  24בכל שנה מתקיימים כ .2

בין המפגשים ישנם כאלה הדורשים  התערבות מקצועית. יחידות אלה לא פותחו וכל בי"ס  .3

  מי הם אנשי המקצוע המתאימים להעביר אותם בכיתות.  -הכתה בשיתוף עם מחנכת  -יחליט 

רלבנטיים לתלמיד ומותאמים לתחומי העניין ולתפיסה הקוגניטיבית בכל  - שנבחרוהנושאים  .4

 אחת משנות התיכון.

בזיקה לבעיות חינוכיות המתעוררות ומטרידות את  הם - קבעו לכל גילנהנושאים ש .5

 התלמידים בשנים אלו.

 ם מודולאריים ונושאים ספיראליים. זאת בהתאם לעומקו ולחשיבותו של הנושא.נושאישנם י .6

יתיות, יצירתיות ועוד), ניתן לשלב מרצה ישיעורי החינוך יועברו באופן סדנאי (התנסויות חוו .7

  אורח וכד'.
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י"בי"בי"בי"ב    ----פיתוח הנושאים בכיתות ז'פיתוח הנושאים בכיתות ז'פיתוח הנושאים בכיתות ז'פיתוח הנושאים בכיתות ז'

  
  

3 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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 טבלת פריסת הנושאים

  

לפי התפתחות הנושא ובהתאם לצרכים הרגשיים  ו. התכנים נקבע""אורות וכלים""ית של הרעיון המרכזי: ספיראלההתפתחות את המבנה הרציונאל מראה 

  והקוגניטיביים של כל שכבת גיל.

  

   מפגשים.  24התכנית בנויה ל 

  

  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  תפיסת עולם –יהודי וחסיד אני   4

  הציר המארגן

  

  

  -  תהנשמה היהודי

  עוצמות ויכולות

  

  

  יהודי ואמונה

 בשייכותך הצור

  

  חסיד ועבודה עצמית

                שליטה עצמית  

  חסיד הוא פנסאי

  לקיחת אחריות

  

  חסיד וקבלת עול 

  גבולות ומסגרות

  

  - החסיד והרבי

 .מימוש עצמי

היכולת לעשות 

  שינוי.

הכותרת 

  השנתית

   –יש לי בטחון   יש בי כוח –אני מיוחדת 

  אני שייכת

 –ההגה בידיים שלי 

  אני בשליטה

  יש לי כוח   מה הגבול?  אני לוקחת אחריות

  לעשות שינוי

                                                 
  ה.ֶט מאיר מתוכו עליהם. הנושאים המופיעים כאן ישולבו במעגלים האחרים. כיוון השילובים מופיע בגופן מּוזהו מעגל יסודי שמהווה יסוד לכל המעגלים האחרים ו 4
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  תפיסת עולם  – אני יהודי

ים ועוצמות שנותנים ערכ   נקודת המוצא

 .לי את הכוח

  

ערכים ועוצמות 

  .שנותנים לי בטחון

החיבור לרצון הפנימי 

הוא  - צון ה' ר -שלי 

הערובה לשליטה 

 .קוסיפו

  

האחריות שלי כלפי 

העם נובעת  

מהערבות הדדית 

שבין כל חלקי העם, 

ומהרצון לסייע 

בתיקון העולם 

ולהביא את 

  .הגאולה

עשייה לשם מילוי 

מביעה קשר  - מטרה

עמוק מאשר עשייה 

  .לשם הנאה

מימוש עצמי יכול 

להתבצע רק בחיבור 

האדם לבורא (ע"י 

מילוי שליחותו 

בקיום התורה 

בר הד .והמצווות)

ה מצריך עבוד

עצמית. הרבי 

ועקרונות החסידות 

מכוונים את האדם 

ליצירת שינוי 

  .מתאים
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  

  שיעור פתיחה

  

  

  

  

  

  

  

  

יש   –. אני מיוחדת 1,2

  !חבי כו

  

. בכל אחד טמונים 1

אותם קיבל כדי שכוחות 

  תחם ולתרום לחברה.  לפַ 

 מהותו של היהודי. 2

הנשמה האלוקית, היא 

אלוקי אינסופי  חכוזהו 

 נמצא בכל יהודי.ה

  

 - אני שייכת . 1-3 

  יש לי בטחון. 

  

"שייכות" . 1

(הצורך, תחומי 

השייכות, רגש 

 השייכות).

עוצמה שנותנת . ה2

כאשר  ,השייכות

היא מנותבת לכוח 

 אמיתי ונצחי.  

  

ההגה בידיים . 1,2

  אני בשליטה –שלי 

 

הצורך להיות . 1

בשליטה, מהם 

הרווחים בשליטה 

  עצמית.

  ? יטהמהי של. 2

אדם בעל שליטה 

הוא זה  ,עצמית

שמסוגל  לבחור 

ולפעול לפי הרצון 

רצון   -  האמיתי שלו

  נפשו האלוקית. 

אני לוקחת . 1,2 

  אחריות

  

משמעותה של  . 1

האחריות במילוי 

  התפקיד.

תחומי האחריות  .2

 והשפעתם. 

  

  מה הגבול שלי?

  

  
משמעותה של . 1

קבלת העול 

וחיוניותה בכל 

  התחומים.

בלת העול . ק2

מהווה בסיס לכל 

  .היהדות

  
  

יש לי כח . 1,2

  לעשות שינוי

 -התקשרות לרבי

מיצוי עצמי הדרך 

למימוש העצמי 

 החסידי

  

. בירור הצורך 1

  למימוש עצמי. 

.  הדרכים ליצירת 2

השינוי? מקומו של 

הרבי בתהליך 

  השינוי ובתחזוקו. 
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

ערכים 

בהקשר 

  לנושא השנתי

התפילה מגלה בי  .3

  :כוחות

כלי מעשי  -התפילה 

לביטוי העוצמה של 

  .הנשמה

.אמונה בהשגחה 3

: האדם  פרטית

בוחר את הפעולות 

אולם   ,שלו

התוצאות 

והאירועים 

שקורים לו בחיים 

בשבילו   ,הם מה'

  ולטובתו.

עשי לך . 3,4

  משפיעה

רור הצורך י. ב1

בגורם חיצוני שמייעץ 

 ומכוון. 

  צורך טבעי ואנושי  -

העוצמה במילוי  -

  ראה של הרבי.הו

תחומי ההתייעצות . 2

והגבולות, בחירת 

האדם המתאים 

וכוחות המשפיעה 

  כשליחה של הרבי.

  . ערבים זה לזה3,4

 : . ערבות הדדית1

ערבות בין כל 

  חלקי העם.

 . ערבות בין דורית 2

כל אחד הוא  -

חוליה, הקשר בין 

 ננס על גבי - הדורות

  ענק.

  . עבדות וחרות3

חירות משעבוד 

; קיום לתאוות

המצוות ולימוד 

התורה מבטאים את 

ההרמוניה שבין 

 - הגוף והנפש

  המימוש העצמי. 

. עובד ה' ואשר לו 3

  עבדו

מיהו עובד ה'? 

   ההרגל מול השינוי.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  

השקפה 

  ואקטואליה

  

  

   יום העצמאות. 4

 לעם מיוחדמיוחדת ארץ 

-   

ייחודיותה של ארץ 

 ישראל

  ישראל והעמים. 5

יהודי באה מהותו של 

י ביטוי כאשר הוא ליד

יה של ממלא את  צרכ

חיבור  –הנשמה 

 לאינסוף על ידי

קיום תורה, מצוות, 

ועבודה לרכישת ערכים 

  .ומידות

  יום השואה  - . 6

"עשו שונא ליעקב" 

ות לאנטישמיהסיבה 

נעוצה בכוחות 

המיוחדים של עם 

  .ישראל

-יום השואה . 4

   עוצמה של אמונה

מקומה של 

האמונה בניתוח 

ומצבים אירועים 

  בחיים.

  . יום העצמאות5

צמדות להוראות יה

התורה היא 

טחון יהערובה לב

  ולשלום

פולמוס החזרת  -

 שטחים.

  

  יום השואה . 5

יום  –אות גבורה 

 השואה

השואה והגבורה  -

  בעין יהודית

  . יום העצמאות6

 –יום העצמאות 

חב"ד והציונות 

המשמעות של הקמת 

  .מדינת ישראל

עם  –. יום השואה 5

 דאח

ערבות ההדדית בין ה

  היהודים בשואה.

  - יום העצמאות. 6

ככל העמים בית 

  ישראל?

  

 -. יום השואה4 

 - לזכור או לשכוח

 איך ולמה?

 –. יום העצמאות 5

מה קרה לרעיון 

  הציוני?

גלגולי הרעיון הציוני 

בהשוואה לערכי 

  הנצח היהודיים.

    

  . יום השואה:4

  ממשיכים להאמין

השואה מבחן 

דיון  לאמונה.

בשאלות אמוניות 

העולות בעקבות 

 השואה. 

. יום העצמאות: 5

 אנחנו והמדינה

הציונות הדתית 

משמעותה  ;וחב"ד

הדתית של  מדינת 

  ישראל.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  ערכים בהיבט אישי  ובזיקה לבית היהודי – אני מול עצמי

. מודעות לעוצמות שבי  נקודת המוצא

המדד להחלטות: מידת 

התאמתם לסיפוק רצוני 

רצון הנשמה  - העצמי

שבי, וכן בהלימה לרגש 

הכרת הטוב על היכולות 

  שלי.

בחינת ההתנהלות 

והעקרונות 

בהתאמה למקור 

השייכות שנותן לי 

  כוח אמיתי.

האם אני פועלת 

מתוך בחירה ברצון 

האמיתי שלי או שאני 

  משועבדת ליצרים?

אני כדוגמא אישית; 

בחינת המעשים 

והמידות במידת 

הלימתם לשליחותי 

  לםבעו

קבלת עול כיסוד 

הליך מבוקר של תל

קבלת החלטות 

והצבת גבולות. אחד 

השיקולים 

המרכזיים בקבלת 

החלטות הוא 

ההבנה כי המעשים 

שייעשו בשלב זה של 

החיים ישפיעו על 

העתיד; מהי 

התמונה שאליה אני 

  שואפת בעתיד?

התנהלות בחינת ה

והשינוי בהתאם 

  להכוונות הרבי.

  כוחות ויכולות

  

שה' מהם הכוחות .  7 

  נתן לי?

דימוי עצמי: שאלונים, 

הצגת  היכולות 

מהם העקרונות . 6

 ְלמה אנישלי, 

רוצה להיות 

  בכח המוח . 7

  -מח שליט על הלב

אדם שולט הוא מי 

שיכול לנווט את 

. יש לי כוח 7,8

 להצליח למלא את

 התפקיד!

מודעות תוך . 1

  . ביטול עצמי6,7

. מהו ביטול עצמי? 1

העוצמה שבביטול 

עצמי, איך להגיע 

  לעשות שינוי. 6,7

 ,. הצורך בשינוי1

והקשיים לעשות 

  אותו.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

באמצעות דברים 

מעשיים, השם שלי 

והשפעתו על הדימוי 

  העצמי.

קבלה –אני בסדר  .8

  עצמית

מודעות לחסרונות 

והתמודדות איתם ע"י 

  העצמת הכוחות

יש לי כוח . 9,10

  להתמודד עם מעברים.

חשוב להתמודד עם 

נושא זה בשיתוף עם 

בשל  ,עצת בית הספריו

המעבר לחטיבת 

  הביניים.

   שייכת?

רור הנושא:  מה יב

להיות  - זה אומר

בת חסידית? 

הקושי  והרווח 

ללכת שבבחירה 

  סידות.בדרך הח

אני  -. שמחה 7,8

שמחה להיות 

   !שייכת

מהי שמחה? איך  

אפשר להיות 

בשמחה? (שמחה 

שבאה ממקום של 

למה  5 בטחון בה')

  תורמת השמחה?

מעשיו מתוך מודעות 

שכלית בהתאם 

   לרגשותיו.

לקחת אחריות  .8

  בידיים

חריות לקיחת א

בתחום הלימודי; 

הקשיים, 

אסטרטגיות וכלים 

  להתמודדות.

  מה אני מרגישה?. 9

 –מודעות עצמית 

כרות עם עולם יה

הרגשות האופייניים 

בזיקה להתפתחות 

  הגופנית.

אישית: לחצים 

 דרכיוומשברים  

  התמודדות.

סיון,  ומהי ימהו נ .2

 מטרתו?

כלים מעשיים 

   .שבריםלעמידה במ

  -יושר פנימי  .9,10

  אני עם עצמי

. מהו יושר? 1

"דוגמא אישית" 

  נובעת מיושר פנימי.  

. בחינת היושר 2

במצבים של 

   .קטקונפלי

  

  לביטול עצמי? 

הביטול ככלי . 2

  להתמודדות

.  היכולת לעשות 2

  שינוי.

  

                                                 
  .השמחה ככלי לקבלת הברכה 5

  האלוקית" אלא לזרום איתה. לחוש מוגן (החלום של העקבות).כלי לעמידה בפני משברים. לא לנסות להילחם נגד "התכנית כאמונה בהשגחה פרטית 
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

. יש לי כוח 11,12

להתמודד עם דרישות 

 לימודיות

אסטרטגיות לימודיות, 

ניצול זמן, הצלחה 

  וכשלון

  

  . אין לאן לברוח10

התמודדות עם 

  קשיים.

  !לא להתמכר . 11

מהות ההתמכרות, 

התהליך, התוצאות 

  וכו'.

  . הפרעות באכילה12

סדרי 

  עדיפויות

   במה לבחור?. 13

אני משקיעה את     

כוחותיי בדברים 

שובים לי באמת, הח

להתייחס לנושא של 

   הידור מצווה.

  

היכן מתאים לי . 9

  ללמוד בתיכון?

חינוך הבנות 

בחינוך הכשר 

כיסוד לבית 

  החסידי.

הזמן שלי . 13,14

  בשליטה

הזמן הוא בעל . 1

הוא ניתן לאדם ; ערך

כדי שינצלו בצורה 

   .יעילה

. כיצד לתכנן את 2

זמננו בצורה יעילה? 

 כלי  - ניצול הזמן

  להצלחה בלימודים.

לקבל החלטות  .11

  באחריות

קיימת חשיבות 

החלטות  לקבלת

  באופן מושכל.

 

אני יודעת לקבל  .2

  החלטות

לקיחת אחריות 

מכוונת לסדר 

  . מה להחליט?8

השימוש . יישום 1

בכלים של קבלת 

החלטות מבוקרת 

בנושאים רלבנטיים 

  לכתה זו. 

הקצאת משאבים   -

  כלכליים.

מקום בחירת   -

  .לימודים

קריירה או . 8

 משפחה?

בחינת מקום 

הקריירה והמשפחה 

והאיזון הנכון בין 

  אמצעי למטרה.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

 .עדיפויות מודע

 בקבלת החלטות.

אסטרטגיות וכלים 

יישומיים בקבלת 

המשפיעה  החלטות.

ככלי עזר לקבלת 

  ההחלטות.

  

חינוך חסידי כיסוד 

  .לבית חסידי

  

  . למה לוותר?9  . השמח בחלקו9,10  . גאווה וענווה13  ר את הכעס!. לעצו15    הקנאה בוערת...  . 14  מידות

 השדר שלי -. הלבוש15  צניעות

  הבגד כמתייג:

מי אני? ומהו  -צניעות 

השדר שאני רוצה 

  להעביר על עצמי?

. צניעות זה 10,11

 יוקרתי;

גיל ההתבגרות  -

תופעות 

פיזיולוגיות, 

השינויים 

הפיזיולוגיים  

מבטאים את 

. צניעות בכל 16

 הלבושים

צניעות היא תכונת  -

נפש המתבטאת 

בלבושים מחשבה, 

  דיבור ומעשה

לבושי הנפש  -

 משפיעים על הנפש

. חיצוניות  מול 14

 פנימיות 

הפנימיות חשובה  -

  יותר מהחיצוניות

ה את הצניעות מגל

ערכו האמיתי של 

  .האדם

  

. קבלת עול 11

 לגבולות ההלכה 

המסגרת נחוצה,  -

וקל לשומרה מתוך 

  הבנה.

ההלכה היא  -

הוראות ההפעלה של 

  האדם.

. צניעות 10,11

כבסיס לחיים 

 בריאים

 לאישה כוחות -

ועליה  מיוחדים

למצותם בדרך 

 לייעודה.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

ה, כוחות האיש

חשוב לנתבם 

להעצמה נשית ולא 

  לזלזול באישה.

הגנה  -הצניעות 

 וכבוד.  

לאישה כוחות  -

אדירים שעליה 

  .לנצלם לבנייה

דבר יקר הוא  -

מכוסה ושמור 

  .מפני כבודו

כוחן של הנשים  -

הוא בהפרדה 

מלאה ובשמירה על 

  צניעות הלבוש.

  

 

    
יופי חיצוני נחשב  -

לבעל ערך כאשר 

ופי הוא מוקרן מי

  פנימי.

צניעות כדרך  -

 להעצמה נשית.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

. איך אני 12

  נראית?

: המראה החיצוני

ח וטיפו ,דימוי גוף

הגוף ככלי  .גיינהיה

למילוי הייעוד 

(השמירה עליו 

שיבות שישנה והח

  .טיפוחו)ל

  

קדושת הבית 

  היהודי

" האיש"שלא עשני  . 17

מצוות האישה   מדוע?

  כביטוי לעוצמתה. 

ההפרדה נותנת לי . 18

  כח

ההפרדה נותנת ביטוי 

לעוצמה של האישה;  

ביטוי העוצמות 

. תפקיד האישה 13

  ביהדות

מדרכי לימוד 

האמהות, תפקיד 

האישה ביהדות 

כנגזרת של 

  הצניעות.

  

השליטה . 17

  בהפרדה

  הלכות ייחוד

 ההאישמעמד . 15

   ביהדות

 . מתוקשבים12

השפעת התקשורת 

  על צביון הבית.

זהות ה  .13,14

  .נשיתה

ההבדלים בין 

 המינים. הדרך

לחיים של משמעות 

מי היא . 12,13

  אשת חיל?

עוצמתה של האישה  

בבית ובחוץ 

כמחנכת, רעיה, 

  שליחה.

  במי לבחור?. 14,15

בה ברת קיימא אה
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

ללא מתח  ,והיכולות

  הנוצר בחברה מעורבת.

. העוצמה 14

  הנשית

העוצמות של 

האישה בעיתות 

(אמונה  משבר

  וכו'). 

  

  

היא מילוי השליחות 

  שניתנה לכל אחד.

  

  

לעומת רגש חולף. 

מיהו בן הזוג 

 האידיאלי?

אני בונה את . 16

  ביתי על יסודי...

הנהגות בנושא 

פי הבית היהודי ל

 –הוראת הרבי 

כיסוי ראש, פגישות, 

  חתונה לא מעורבת.

    אני המשפחה והחברה

הכוח שאני נותנת   נקודת מוצא

ומקבלת  מהחברה 

  .ומהמשפחה

הביטחון 

שבהשתייכות 

חברתית, בחינת 

החברה המתאימה 

בהתאם לעקרונות 

  האמונה.

בחינת חופש  

הבחירה ביחס 

  .לחברה ולמשפחה

האיזון שבין הרצון 

לבין היחסים  ,לתקן

עם החברה 

  שמסביב.

ככלי  - ביטול 

ליצירת תקשורת 

וכבסיס  חיובית

  לשלום בית בעתיד.

בחינת ההתנהלות 

החברתית בהתאם 

ליעדים שהוצבו 

ולמשאבים 

  האישיים.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

כישורים 

  חברתיים

  מהי חברות? . 19,20

 –היכרות חברתית 

  ,מאפייני חברות

הבת ישראל וכבוד א

  הזולת.

  ם?איך מתחברי. 21

 איך למצוא חברות?

 .הסתגלות חברתית

כולנו ביחד כמו . 22,23

  משפחה אחת 

אחווה בין  -גיבוש כתה  

 חסידים.

  .השונות וקבלת השונה

  

15 . 

לאיזו חברה אני 

   בוחרת להשתייך?

אני בוחרת 

להשתייך לחברה 

שמתאימה 

לעקרונות שלי. 

זרמים ודרכים 

 ביהדות.

המתח בין 

הקונפורמיות 

ת והרצון להיו

ייחודי. כיצד 

להישאר ייחודי אך 

גם לא לאבד את 

ות היתרונ

שבהשתייכות 

לזרם חיובי 

  חב"ד).( ביהדות

משתלבים . 18

  בחברה

 קבלת השונה, נתינה

קבלה, תקשורת בין  -

  . אישית

לחץ  –זהירות  .19

  !חברתי

המתח שבין 

 ;אמונותיי והחברה

עמידה על העקרונות 

ה ללחצים מול כניע

  חברתיים.

את מי לתקן? . 16

   מהי שיפוטיות?

הזולת הוא המראה 

   שלי.

. ביקורת  17

ושיפוטיות. לתת 

  ולקבל.

קבלת ביקורת 

מבעלי סמכות 

  .(הורים, מורים)

. לראות את 18

לימוד זכות  -הטוב

  על הזולת.

ראיית הטוב בזולת 

מסייעת לו להעצים 

  את הטוב שבו.

. נותנים  או 19

  מקבלים?

לתת ולקבל ביחסים 

  . סומכים עלי17  

קבלת סמכויות, 

המתח 

 שבתחרותיות. 

  



 25

  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

באהבת . 21 -16

ישראל נבנה חברה 

  מתוקנת:

החברה מורכבת . 1

  .מפרטים שונים

אם נצליח . 2

לראות  בכל אחד 

את הטוב שבו. 

נוכל  לאפשר 

לכולם לבטא את 

ייחודיותם ולתרום 

לכלל (נתינה 

  קבלה). ו

. הוויתור ככלי 3

לבניית תקשורת 

  נכונה.

. אסרטיביות מול 4

  .וויתור

  חברתיים.

, יחסי מניעי הנותן

תלות לעומת נתינה 

 "בריאה".
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

 - . הידברות5

  היכולת להקשיב.

  .פתיחות בחברה. 6

  

התא 

  המשפחתי

המשפחה נותנת לי . 24

  כח

יחסי הורים וילדים  

  כיבוד הורים

השייכות . 22

למשפחה נותנת לי 

   !חכו

  –כיבוד הורים 

הדילמה ביחסים 

ורים שבין ה

ומתבגרים: 

עצמאות מול 

  תלות.

  

ציות מול  .20

  עצמאות

   

  . איך לאהוב?15,16  

הנתינה מייצרת 

אהבה; התמקדות 

במערכת היחסים 

בין בני הזוג ובין בני 

המשפחה, כהכנה 

  לבניית משפחה.

. "אני לא 17,18

מסכימה איתך 

  אבל..." 

סובלנות וכבוד 

הדדי, תרבות 

  הדיבור.

. אני בסדר, אתה 19

. תקשורת 18

 והתקשרות

   . מי צודק?19

  פתרון קונפליקטים
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

  דרבס

קבלת השני בתא 

  המשפחתי.

  . כיבוד הורים20

חובת הציות בקבלת 

עול כבסיס 

 .להתנהלות נכונה

  גם בעתיד.

. אני יודעת 23    מידות

  להכיר טובה

        

 .השפעה על הסביבה. 25  שליחות

גילוי  - השליחות

האמונה העומדת בתוך 

 כל אחד. 

גילוי הנשמה שבכל אחד  

כנקודת מוצא להשפעה 

  על הסביבה.

 - אני שליחה . 24

השפעה על 

הסביבה: חיזוק 

העמידה על 

העקרונות מהווה 

נקודת מוצא 

להשפעה על 

  הסביבה. 

יש   - שליחות .21,22

  לי כוח להשפיע!

בכל  -כל אחד שליח  

עת ובכל מקום.  

 השוני מול החברה

להשפעה מתועל 

  .ולשליחות

  ?עד כמה לתת. 20

 .נתינה ושליחות

 - הנתינה כערך

התנדבות או 

  "פראייריות"

. האם אני 21

  שליחה מוצלחת?

  . אני במבצעים21

התקשרות למשלח 

תתבצע בשמירה על 

אמות מידה 

הלכתיות ביציאה 

  למבצעים.

  ני יכולה!. א20

 -שליחות 

ההתמודדות מגלה 

  כוחות.
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  הכיתות         

  

  הנושאים

  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'

המדד להצלחה אינו   

 האנשיםבכמות 

שאיתם יצרת קשר 

כל יהודי   - חיובי

   הוא עולם מלא.

 -. אני בשליטה23      

   שיעור סיכום
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  כתה ז' 
 מודעות עצמית  – הציר המארגן: הנשמה היהודית

  

  חכויש בי  –אני מיוחדת הכותרת השנתית: 
  

   :הרציונאל

כוחותיהם ויכולותיהם.  להעצים אתו ם לבחון ולבנות  את הדימוי העצמישנה שבה חשוב לתלמידי כתה ז' היא

  ;הכוחות והיכולות של עם סגולהנושא ייבחנו הבמסגרת 

אלוקי אינסופי הנמצא בכל יהודי. הביטויים מעשיים של הכוח  חכומהותו של היהודי היא הנשמה האלוקית  זהו 

מילוי מה הם לניתוב האנרגיה של הנשוחתירה לחיבור רוחני, לצדק ולמוסר. הדרכים  יכולות רוחניות גבוהותהם 

   ע"י: קיום תורה, מצוות, ועבודה לרכישת ערכים ומידות. לה'חיבור צרכיה; 

המודעות ומילוי הפוטנציאל מביאים לידי סיפוק מנוחה ושמחה; לעומת זאת אי מודעות ואי ניצול המשאבים 

 .עות רצון ולחיפוש תמידי אחר מימוש עצמימביאים לחוסר שקט, לחוסר שבי

  ברה נבחן את התחומים של המימוש העצמי בזיקה לכוחות המיוחדים הטמונים בכל אחד.במסגרת שיעורי ח
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שאפשר לתת  חכוה נקודת המוצא:
 ולקבל מהחברה ומהמשפחה

ערכים  שנותנים לי את : נקודת המוצא:
 .חהכו

  כישורים חברתיים

  חברות למה?  

מאפייני חברות  –היכרות חברתית  -

  (אהבת ישראל וכבוד הזולת).

 הסתגלות חברתית -

  אחווה בין חסידים, -גיבוש כתה   -

  התא המשפחתי

  יחסי הורים וילדים  כיבוד הורים -

  שליחות

   -מגלים נשמות 

עוצמה תפקיד השליח הוא לגלות ה

 היהודית שבזולת

 

  

אני מיוחדת  –.הנשמה האלוקית 1

  !חי כויש ב

  ערכים בהקשר לנושא השנתי

כלי מעשי לביטוי  - התפילה. 2

  העוצמה של הנשמה

 השקפה ואקטואליה:

. חידת היקום בראייה יהודית 1

 חסידית

יום  -. ארץ ישראל לעם המיוחד 2

  העצמאות

  . שלא עשני גוי3

  יום השואה - שו שונא ליעקב. ע4

 

המדד  מודעות לעוצמות שבי.נקודת המוצא: 
סיפוק רצוני להחלטות: מידת התאמתם ל

רצון הנשמה שבי, וכן בהלימה לרגש  -העצמי 
 הכרת הטוב על היכולות שלי.

  : כוחות ויכולות
  קבלה עצמית דימוי עצמי

הכוחות והיכולות בהתמודדות עם ביטוי של 

  .דרישות לימודיותו מעברים

 תסדרי עדיפויו
אני משקיע את כוחותיי בדברים החשובים לי באמת (הידור  

  מצווה)   
  :קנאה  מידות

 קדושת הבית היהודי:
כביטוי  המצוות האיש –? " מדועה"שלא עשני איש

  הלעוצמתה. ההפרדה נותנת ביטוי לעוצמה של האיש
  : הבגד כמתייג:צניעות
מי אני? ומהו השדר שאני רוצה להעביר על  - צניעות
  עצמי?

 

ישי  ; ערכים בהיבט אאני מול עצמי

 ובזיקה לבית היהודי

 התחומים למימוש העצמי

תפיסת  – יהודי וחסיד אני והחברה אני, המשפחה
 שלי עולםה

 

 !חיש בי כו –:  אני מיוחדת "אורות וכלים" 
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   טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

  תפיסת עולם -אני יהודי

  .חהכונקודת המוצא: ערכים ועוצמות שנותנים לי את 

  :הת פתיחויחיד  .1,2

  !חכוי וחדת יש באני מי

 . בכל אחד טמונים כוחות אותם קיבל כדי לפתחם ולתרום לחברה.  1

  . מהותו של היהודי היא הנשמה האלוקית, זהו כוח אלוקי אינסופי הנמצא בכל יהודי.2

    ערכים בהקשר לנושא השנתי

  של הנשמה כלי מעשי לביטוי העוצמה -התפילה  מגלה בי כוחות התפילה   .3

    שקפה ואקטואליהה

ארץ ישראל לעם המיוחד   . 4

  יום העצמאות  -

  ייחודיותה של ארץ ישראל 

  חיבור לאינסוף ע"י: –מהותו של היהודי באה לידי ביטוי כאשר הוא ממלא את  צרכיה של הנשמה   שלא עשני גוי  .5

  קיום תורה, מצוות, ועבודה לרכישת ערכים ומידות

יום  - עשו שונא ליעקב  .6

  אההשו

  "י.מהסיבה לאנטישמיות נעוצה בכוחות המיוחדים של ע –"עשו שונא ליעקב" 

  ; ערכים בהיבט אישי  ובזיקה לבית היהודיאני מול עצמי

רצון הנשמה שבי, וכן בהלימה לרגש הכרת הטוב על היכולות  - . המדד להחלטות: מידת התאמתם לסיפוק רצוני העצמימודעות לעוצמות שבינקודת המוצא: 

  לי.ש

    כוחות ויכולות

מהם הכוחות שה' נתן     .7

  לי? 

  שאלונים, הצגת  היכולות באמצעות דברים מעשיים, השם שלי והשפעתו על הדימוי העצמי.דימוי עצמי: 
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מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

  מודעות לחסרונות והתמודדות איתם ע"י העצמת הכוחות.  קבלה עצמית –אני בסדר   .8

יש לי כוח להתמודד עם   .9,10

  מעברים.

  בשל המעבר לחטיבת הביניים.  ,להתמודד עם נושא זה בשיתוף עם יועצת בית הספרחשוב 

עם  להתמודד חכויש לי   .11,12

  דרישות לימודיות 

  אסטרטגיות לימודיות, ניצול זמן, הצלחה וכשלון

    תסדרי עדיפויו

  . כוחותיי בדברים החשובים לי באמתאני משקיע את   במה לבחור?  .13

    מידות

  ניתוב  רגש הקנאה לניצול הכוחות. - היבטים שונים בקנאה    בוערת... אהקנה  .14

    צניעות

 הבגד כמתייג:  השדר שלי –הלבוש  .15

  מי אני? ומהו השדר שאני רוצה להעביר על עצמי? - צניעות

    קדושת הבית היהודי

 " מדוע? האיש"שלא עשני   .17

  

  כביטוי לעוצמתה. ההאישמצוות 

  ביטוי העוצמות והיכולות ללא מתח הנוצר בחברה מעורבת.;  הההפרדה נותנת ביטוי לעוצמה של האיש  לי כח ההפרדה נותנת   .18

  אני המשפחה והחברה

  מהחברה ומהמשפחה ני נותנת ומקבלתשא חהכו נקודת המוצא:

    כישורים חברתיים

  מאפייני חברות  –היכרות חברתית   מהי חברות?  19,20
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מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

  .הבת ישראל וכבוד הזולת

  ?איך למצוא חברות  .21

  

  הסתגלות חברתית

כולנו ביחד כמו משפחה   .22,23

  אחת

 אחווה בין חסידים, -גיבוש כתה  

  השונות וקבלת השונה

    התא המשפחתי

  כיבוד הוריםיחסי הורים וילדים   המשפחה נותנת לי כח  .24

    שליחות

  ולתתפקיד השליח הוא לגלות העוצמה היהודית שבז  מגלים נשמות   .25
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   כתה ח 
  הצורך בשייכות  –הציר המארגן: יהודי ואמונה

  

 אני שייכת -יש לי בטחון : תהשנתי הכותרת 
  

הצורך הזה מתעצם בתקופה  טחון ובשייכות.יאחד הצרכים הבסיסיים של האדם הוא הצורך בב

מערכת החברתית בעידן שנובע משינויים בעולם וב ביטחוןר ההאחרונה לנוכח רגש של ערעו

  טחונית. ירת בישראל בשל המתיחות הבתחושה זו מתגב מודרני. ה

 ביטחוןה חשיבות לאחר שבכתה ז' פותח הנושא של הכוחות והיכולות, יושם הדגש בכתה ח' על

. הביטחון הפיזי הוא ההשתייכות לעם היהודירגש זה מתחזק ומתעצם מפאת ותחושת היציבות, 

ן בהנהגת ה' בעולם ומונחה לפעול על פי הנחיותיו. בעצם הנגזרת של המצב הרוחני. יהודי מאמי

החסיד נצמד למנהיג הדור שמורה ומתווה את הדרך. היצמדות להוראות הרבי נותנת תחושת 

במסגרת שיעורי החברה ייבחן הביטוי המעשי של הפיזי.  ןלביטחובטחון למצב הרוחני ותורמת 

  חינוך לאמונה בכל המעגלים.
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  כישורים חברתיים

  השתייכות חברתית:

לאיזו חברה אני בוחרת 

   להשתייך?

  

באהבת ישראל נבנה חברה 

  מתוקנת:

   רה מורכבת מפרטים שוניםהחב

 פתיחות בחברה

הוויתור ככלי לבניית תקשורת 

 ,נכונה ( הדברות, הקשבה

  )מול וויתור תאסרטיביו

  התא המשפחתי

  !חהשייכות למשפחה נותנת לי כו

   מידות:

  הכרת הטוב

  שליחות:

 השפעה על הסביבה - אני שליחה 

הביטחון נקודת המוצא: 

כות חברתית, בחינת שבהשתיי

 בהתאם לעקרונות האמונה. החברה

 -אני שייכת .1

  יש לי בטחון

ערכים בהקשר 

  לנושא השנתי

  הכל לטובתי!

 השקפה ואקטואליה

עוצמה של אמונה  .2

  יום השואה -

  יום העצמאות

   

: ערכים נקודת המוצא

ועוצמות שנותנים לי 

 בטחון.

; ערכים בהיבט אני מול עצמי

 אישי  ובזיקה לבית היהודי

 –אני יהודי וחסיד 

 אני, המשפחה  שלי עולםהתפיסת 
 והחברה

  

  תחומי  השפעתה של האמונה למקור ההשתייכות

 אני שייכת -יש לי בטחון :  "אורות וכלים"

להתמודדות עם ניסיונות  חלו כוכיוון שהיא מעניקה , לאדם יש צורך בשייכות

  .מקור נצחי, היא נותנת  לאדם בטחון אמיתישר השייכות מנותבת לכא. החיים

  

: בחינת נקודת המוצא

בראי האמונה   ההתנהלות

 והמעשים המתאימים לרצון ה'.

  כוחות ויכולות: 

ְלמה  -. מהם העקרונות שלי1

  אני רוצה להיות שייכת? 

  .שמחה ובטחון 2

  סדרי עדיפויות:

היכן מתאים לי ללמוד  

  בתיכון?

    צניעות:

  .יפה לי להיות צנועה 

 םהשינויים הפיזיולוגיי

  .הכוחה של האישמבטאים את 

לי: דימוי גוף המראה ש 

  וטיפוח היגיינה

  קדושת הבית היהודי:

 ביהדות התפקיד האיש
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  טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

  תפיסת עולם – יהודי וחסידאני 

  .נקודת המוצא: ערכים ועוצמות שנותנים לי בטחון

  יחידות פתיחה:    1

יש לי  -אני שייכת

  בטחון

. "שייכות" (הצורך, תחומי השייכות, רגש 1

 השייכות).

  

מנותבת  . העוצמה שנותנת השייכות כאשר היא2  2

 לכוח אמיתי ונצחי.  

  

    

    ערכים בהקשר לנושא השנתי

פעולות אמונה בהשגחה פרטית : האדם  בוחר את ה  הכל לטובתי!  3

לו בחיים אולם התוצאות והאירועים שקורים שלו, 

  בשבילו ולטובתו. הם מה', 

  .במה שמונח לחברואין אדם נוגע 

    השקפה ואקטואליה

 -עוצמה של אמונה   4

  ם השואה יו

מקומה של האמונה בניתוח אירועים ומצבים 

  .בחיים

    יום העצמאות  5

  ובזיקה לבית היהודי; ערכים בהיבט אישי אני מול עצמי

  אמיתי חכונקודת המוצא:בחינת ההתנהלות והעקרונות בהתאמה למקור השייכות שנותן לי 

    כוחות ויכולות

 -מהם העקרונות שלי  6

ְלמה אני רוצה להיות 

  ייכת?ש

 הקושי לבחורבת חסידית? מהי  הנושא:  רוריב

  ת והרווח שבבחירת הדרך הזו.ילהיות בת חסיד

אני שמחה  -שמחה   7,8

  !להיות שייכת

(שמחה  מהי שמחה? איך אפשר להיות בשמחה?

למה תורמת  שבאה ממקום של בטחון בה')

  השמחה? (לקשר לפורים)

    סדרי עדיפויות

היכן מתאים לי ללמוד   9

  כון?תיב

  חינוך הבנות בחינוך הכשר כיסוד לבית החסידי.
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מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

    צניעות

גיל ההתבגרות, תופעות פיזיולוגיות. השינויים   - צניעות זה יוקרתי  10

הפיזיולוגיים  מבטאים את כוחות האישה; חשוב 

 לנתבם להעצמה נשית ולא לזלזול באשה.

(הערה: יש להתייחס  לרגש המבוכה והבושה 

  אלה). שמתלווה לשינויים

לאישה כוחות אדירים שעליה לנצלם  -

 לבנייה

  .דבר יקר הוא מכוסה ושמור מפני כבודו -

כוחן של הנשים הוא בהפרדה מלאה ובשמירה על 

  צניעות הלבוש.

 הלאישההפרדה בין בנים לבנות מאפשרים   .11

  להתפתחות רוחנית לקראת הקמת משפחה.

הגוף  .גיינהיה וטיפוח החיצוני : דימוי גוףהמראה   איך אני נראית?  12

ככלי למילוי הייעוד (השמירה עליו והחובה 

  בטיפוחו)

    קדושת הבית היהודי

ביהדות  ההאישלימוד מדרכי האמהות, תפקיד   ביהדות ההאישתפקיד   13

  כנגזרת של הצניעות.

  (אמונה וכו') בעיתות משבר ההאישהעוצמות של   העוצמה הנשית  .14

  והחברה אני המשפחה

הביטחון שבהשתייכות חברתית, בחינת החברה המתאימה בהתאם לעקרונות  המוצא:נקודת 

  האמונה.

    כישורים חברתיים

לאיזו חברה אני   .15

  בוחרת להשתייך?

ברה שמתאימה לעקרונות אני בוחרת להשתייך לח

  זרמים ודרכים ביהדות. שלי.

המתח בין הקונפורמיות והרצון להיות ייחודי. כיצד 

ות י אך גם לא לאבד את היתרונייחוד רלהישא

  חב"ד).( שבהשתייכות לזרם חיובי ביהדות

נבנה אהבת ישראל ב  .16

  חברה מתוקנת 

  החברה מורכבת מפרטים שונים 

  

אם נצליח לראות  בכל אחד את הטוב שבו. נוכל    .17

לאפשר לכולם לבטא את ייחודיותם ולתרום לכלל 
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מס' 

  היחידה

  הערות  הנושא

   ינה וקבלה). (נת

  ניית תקשורת נכונה הוויתור ככלי לב  18

  מול וויתור תאסרטיביו 19

  היכולת להקשיב. - הידברות 20

  פתיחות בחברה  21

    התא המשפחתי

נותנת  משפחההשייכות ל   22

  !חכולי 

הדילמה ביחסים שבין הורים   –כיבוד הורים 

  ומתבגרים: עצמאות מול תלות

    מידות

    אני יודעת להכיר טובה  23

    שליחות

ל העקרונות ע חיזוק העמידההשפעה על הסביבה:   שליחה ני א  .24

   .מהווה נקודת מוצא להשפעה על הסביבה
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  כתה ט 
 שליטה עצמית –הציר המארגן:  שליטה/ בחירה ביהדות 

  

  אני בשליטה–הכותרת השנתית: ההגה בידיים שלי 

  

נת הכוחות והעוצמות בכתה ז', ביטחון בכיתות ז' וח' הונחו היסודות לבניית האישיות: בחי

 ,הנשמה היהודית כמקור לכוחות –שבהשתייכות חברתית בכתה ח'. במקביל נבנה בסיס האמוני 

טחון. בכתה ט' מתחיל השלב של העבודה העצמית לשינוי. עבודה זאת תמשך יוהאמונה כמקור לב

  אף בכיתות הבאות בהדגשים אחרים.

ות של הנוער בגיל הבגרות. הם נמצאים בתחילת התקופה; היא אחת השנים הסוערכתה ט'  

רוצים בעצמאות ובשחרור מצד אחד אך אינם די בוגרים ובשלים מן הצד השני. הנושא של שליטה 

ח עצמאות לפתשקולה ו יסייע להם להתבגר בצורה, באמצעות בחירה מודעת במעשיםעצמית 

ם בתפיסה מעוותת של חופש נעוצישורשיה של מכת ההתמכרויות בעידן המודרני מבוקרת. 

השליטה העצמית היא אחד היסודות היהודיים  ה,ושחרור, המובילה ל"נשלטות". לעומת

השליטה העצמית הנכונה היא ביטוי להרמוניה שבין השכל והרגש. חסידות חב"ד  והחסידיים.

אלא   ,מגדירה זאת כשאיפה שהמוח ישלוט על הלב; אין הכוונה  להדחקת הרצונות והרגשות

  מודעות לדחפים ולרגשות ובחירה בטוב בעזרת שיפוט שכלי.  

בתורה מחנכת את האדם לשליטה עצמית ולריסון. החסידות דורשת שלב שמערכת הציוויים 

שבתניא הוא זה  'בינוני'מעמיק יותר בשליטה העצמית; שליטה עצמית פנימית ולא רק חיצונית. ה

ואילו הנשלט  ,מחשבותיו. האדם השולט הוא מלךששולט על מערכת מעשיו ובמקביל גם על 

  והפועל לפי גחמותיו הוא עבד ליצריו ולתאוותיו.

חיצוניים כמו ההשתעבדות מוגדרת ככל רצון שאין האדם רוצה בו באמת. רצון המונע מגורמים 

חורין הוא מי שבוחר במה שהוא רוצה ן לחיקוי, תחרות וכד'. יהודי בן רצולחץ חברתי, קנאה, 

ת. אדם זה הוא האדם שעוסק בתורה; העיסוק בתורה ובמצוות הוא החיבור לרצון הפנימי באמ

   והעמוק של האדם, חיבור לאינסוף שבתוכו. 

, עצמית במעגלים השוניםההשליטה  פיתוח הנושא בכתה ט' ילבנו התלמידים את נושאבמסגרת 

  ויקבלו כלים מעשיים לפתח כושר שליטה עצמית.
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  יחידות פתיחה: . 1
אני  –ההגה בידיים שלי 

   .בשליטה
הצורך להיות בשליטה, (

  )מהי שליטה
  . משפיעה2

אני מכוונת  –משפיעה 
  לשליטה

רור הצורך בגורם חיצוני יב(
תחומי . ווןשמייעץ ומכ

ההתייעצות והגבולות, 
  ).בחירת האדם המתאים

  
  השקפה ואקטואליה

מיהו  - . יום השואה1
  הגיבור?

השואה והגבורה בעין (
  . )יהודית

  .  יום העצמאות2
המשמעות של הקמת (

 .)מדינת ישראל
  
 

  כישורים חברתיים
. להשתלב 1

המפתח  -בחברה
קבלת בידי! (

 -השונה, נתינה
ן קבלה, תקשורת בי

  )אישית
לחץ  –. זהירות 2

  חברתי
  התא המשפחתי

אני מחליטה? 
(ציות להורים מול 

  עצמאות).
  שליחות

יש לי   -שליחות 
  כוח להשפיע

בכל עת ובכל   -
כל אחד  -מקום 

 שליח..  

האם אני :  נקודת המוצא
פועלת מתוך בחירה ברצון 

או שאני  ,האמיתי שלי
  משועבדת ליצרים.

חופש  בחינת  נקודת המוצא:
הבחירה ביחס לחברה 

 ולמשפחה.

: החיבור מוצאהנקודת 
רצון ה'  -לרצון הפנימי

הוא הערובה לשליטה 
 וסיפוק.

  כוחות ויכולות: 
מח ( . איך להיות בשליטה?1

  .)שליט על הלב
אני שולטת: אני לוקחת  .2

   אחריות ומצליחה
לקיחת אחריות בתחום (

  .)הלימודי
  מה אני מרגישה?. 3
 עולם הרגשות כרות עםיה(

  .)שלי
התמכרות  לא להתמכר! .4

   מול שליטה
   הפרעות באכילה. 5

  :פויותיסדרי עד
  איך לשלוט בזמן?

   ).תכנון זמן (
במחשבה, דיבור : צניעות
  ומעשה.

  :קדושת הבית היהודי
  השליטה בהפרדה 

  : ידותמ
 לעצור את הכעס

 

; ערכים בהיבט אני מול עצמי

 ני, המשפחהא אישי  ובזיקה לבית היהודי
 והחברה

 תחומי השליטה והבחירה

 אני בשליטה –ההגה בידיים שלי 

אדם בעל שליטה עצמית הוא זה שמסוגל לבחור ולפעול 
בעל אדם רצון הנפש האלוקית.  - לפי הרצון האמיתי שלו

  חש סיפוק ותחושת ערך עצמי. -שליטה 

 –אני יהודי וחסיד 

 תפיסת העולם שלי
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  בלה לפריסת יחידות הלימוד ט

מס' 

 היחידה

 הערות הנושא

  תפיסת העולם שלי –אני יהודי וחסיד 

 רצון ה' הוא הערובה לשליטה וסיפוק. -החיבור לרצון הפנימינקודת המוצא: 

יחידות פתיחה לנושא  1

ההגה בידיים  -השנתי

 אני בשליטה –שלי 

הצורך להיות בשליטה, מהם הרווחים בשליטה . 1

 ת.עצמי

  מהי שליטה? . 2 2

לבחור בעל שליטה עצמית הוא זה שמסוגל  אדם

רצון  נפשו  - ולפעול לפי הרצון האמיתי שלו

 האלוקית.

  למה משפיעה?  עשי לך משפיעה .3

  רור הצורך בגורם חיצוני שמייעץ ומכוון. יב

  צורך טבעי ואנושי   -

העוצמה במילוי הוראה של הרבי.   –      

 א בשל מילוי הוראת הרבי).יעתא דשמיי(הס

  איך משפיעה? 4

תחומי ההתייעצות והגבולות, בחירת האדם 

וכוחות המשפיעה כשליחה של  ,המתאים

 הרבי .

  השקפה ואקטואליה

  יום השואה –אות גבורה  5

 

 השואה והגבורה בעין יהודית

חב"ד  –יום העצמאות  6

 והציונות

המשמעות של הציונות והקמת מדינת 

 ישראל

  ; ערכים בהיבט אישי  ובזיקה לבית היהודיאני מול עצמי

: האם אני פועלת מתוך בחירה ברצון האמיתי שלי או שאני משועבדת נקודת המוצא  

 ליצרים?

  כוחות ויכולות

אדם שולט הוא מי  - מח שליט על הלב בכח המוח 7

שיכול לנווט את מעשיו מתוך מודעות 
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מס' 

 היחידה

 הערות הנושא

 שכלית בהתאם לרגשותיו.  

להתמקד בלקיחת אחריות בתחום  חת אחריות בידייםלק 8

הלימודי, להתייחס לקשיים, לתת 

  אסטרטגיות וכלים להתמודדות. 

 של מתיא.מומלץ לערב יועצת ומורה 

כרות עם עולם יה –מודעות עצמית  מה אני מרגישה? 9

להתמקד בצרכים הייחודיים של  .הרגשות

גיל זה וברגשות האופייניים בזיקה 

 הגופנית. להתפתחות

מהות ההתמכרות, התהליך, התוצאות  לא להתמכר! .10

 וכוו'.

 .עם קשייםהתמודדות   אין לאן לברוח  . 11

 לערב את היועצת הפרעות באכילה .12

  סדרי עדיפויות

הוא ניתן לאדם כדי   ,הזמן הוא בעל ערך הזמן שלי בשליטה .13

 ערך הזמן .שינצלו בצורה יעילה

את זמננו בצורה יעילה? ניצול  כיצד לתכנן .14

 כלי להצלחה בלימודים. - הזמן

  מידות

 עדיין לא פותח -התגברות על מידת הכעס לעצור את הכעס! .15

   -צניעות
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מס' 

 היחידה

 הערות הנושא

16 

 

צניעות היא תכונת נפש המתלבשת בלבושי האדם:   צניעות בכל הלבושים

מחשבה, דיבור ומעשה. ככל שהלבוש קרוב יותר 

ה עמוקה יותר ועל כן יש לנפש, השפעתו עלי

כן להיזהר בשמירת טוהר המחשבה במיוחד ו

בכוחם  וההנהגה שאףבשמירת טוהר הדיבור 

להשפיע על הנפש. המחשבה היא כלי שיש למלאו 

בתוכן טהור ושמור, הדיבור צריך להיות עדין ולא 

מופנה לכל איש וההנהגה צריכה להיות הנהגה 

  ת, הנהגה של ענווה.ללא בליטּו

יש להקשיב  עות כבר חקוקה בכל יהודי;הצני

מי הקורא לטוהר ולשמר למנגנון היהודי הפני

פיונים החזקים של יכי היא אחד הא אותה היטב,

  עם ה'. 

צניעות היא תכונת נפש המתבטאת  -

 בלבושים מחשבה, דיבור ומעשה

 לבושי הנפש משפיעים על הנפש -        

  קדושת הבית היהודי

 הרבנית בהשתתפות - הלכות ייחוד השליטה בהפרדה 17

  אני המשפחה והחברה

 בחינת חופש  הבחירה ביחס לחברה ולמשפחה נקודת המוצא:

  כישורים חברתיים

בתי ספר שהמעבר הוא בכתה ט' רצוי  משתלבים בחברה  18

להתייחס להתמודדות במעברים בזיקה לתכנית 

 של כתה ז'.

 יש להתייחס לנושאים  של קבלת השונה,  

 קבלה, תקשורת בין אישית -נתינה

עמידה על  -המתח שבין אמונותיי והחברה  לחץ חברתי! –זהירות  19

 העקרונות מול כניעה ללחצים חברתיים.

  התא המשפחתי
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מס' 

 היחידה

 הערות הנושא

 ציות להורים מול עצמאות אני מחליטה? .20

  שליחות

יש לי כוח   -שליחות .21,22

 להשפיע

ם.  השוני בכל עת ובכל מקו -כל אחד שליח   -

 .מול החברה מתועל להשפעה ולשליחות

 שיעור סיכום  -אני בשליטה .23
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  כתה י 
  לקיחת אחריות -הציר המארגן: חסיד הוא פנסאי

  

  : אני לוקחת אחריותתהשנתי הכותרת

  

  הרציונאל

 -עם ישראל הוא עם סגולה. הוא נבחר להביא את אור ה' לכל העולם ולהכינו לקראת ייעודו  

  זוהי זכות שהיא בעיקר חובה. המשיח. ביאת

משך אף בכיתות ילאחר שבכתה ט' התחיל השלב של העבודה העצמית לשינוי. עבודה זאת ת

 הבאות. ההדגש בכתה י' היא בחינת המעשים וההתנהגות בהתאם לשליחות של כל יהודי בעולם.

  ניתן  לבחון את הנושא בכמה מישורים:  

ם עומד בזכות ובגלל מציאות בני ישראל. התנהגות בני ישראל . עבודת ישראל כעם; כל העול1

  מביאה את העולם לתיקונו.  ישראל עםיעה על התנהלות כל העולם. עבודת משפ

עם ישראל גוף אחד. כל מעשה של כל אחד הוא על אחריותו של  –. הפרט כמרכיב בתוך העם 2

ו של המחלל שבת), ולכן על כל אחד העם כולו. (הסיפור של הרב הכט ותכנית הרדיו בהקשר לעונש

לדאוג לכלל למלא את השליחות.  כמו כן,  לכל אחד בעם ולעם ככלל יש אחריות על הפרטים 

  הנמצאים בו.

  כל מעשה של כל פרט מהעם משפיע על כל העולם.  –. הפרט ביחס לעולם 3

משפיעה על הוא נושא הערבות ההדדית כעם: התנהגות בני ישראל  - הקשר בין הכלל והפרט

  ההתנהלות של כל העולם. 
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 וא פנסאיחסיד ה –עם סגולה  

   נקודת המוצא:
אני כדוגמא אישית; בחינת 

המעשים והמידות במידת הלימתם 
  .לשליחותי בעולם

לכל מעשה של כל אחד מבני ישראל יש השפעה על העם ועל העולם  .כוחות מיוחדים יהודי ה' נתן לכל 
  להביא את אור ה' לעולם.   - יש לקחת אחריות ולנצל את הכוחות לצורך ייעודםלכן   .כולו

  

  תחומי האחריות

ערכים בהיבט  ;אני מול עצמי

 המשפחה ,אני דיאישי  ובזיקה לבית היהו
 והחברה

 –אני יהודי וחסיד 

 תפיסת העולם שלי

האיזון נקודת המוצא: 
שבין הרצון לתקן לבין 

היחסים עם החברה 
   :שמסביב

 

   כוחות ויכולות. 1
מודעות תוך ( א. יש לי כוח להצליח

 ברים  דרכיאישית: לחצים ומש

  התמודדות).

אני עם עצמי (מהו   -ב.  יושר פנימי 

בחינת היושר במצבים של  יושר?

  קונפליקט).

 . סדרי עדיפויות2

איך  מה להחליט? אני מחליט?

  להחליט?

  . צניעות3

 חיצוניות מול פנימיות

  . קדושת הבית היהודי4

  מעמד האישה ביהדות -

  מידות. 5

ניצול הכישורים  גאווה וענווה

למימוש השליחות. ניתוב רגש 

 גאוות ההצלחה להכרת הטוב. 

אני לוקחת  שיעור פתיחה:

 - כאשר ניתנים כוחות(אחריות 

יש לקחת אחריות ולנצלם 

 למילוי ייעודם).

ערכים בהקשר לנושא . 1

  השנתי

  ערבים זה לזה: 

  ערבות הדדית וערבות בין דורית.

 ההשקפה ואקטואלי. 2

: ערבות ההדדית . יום השואה1

  בזיקה לשואה.  -בין היהודים 

ככל העמים   - יום העצמאות .2

  בית ישראל?

  
  
  

   . כישורים חברתיים1
א. את מי לתקן? מהי 

  שיפוטיות?  
ושיפוטיות.   ב. ביקורת

  לתת ולקבל.
 -לראות את הטובג. 

  ת על הזולת.לימוד זכו
  
   . נותנים  או מקבלים?2

לתת ולקבל ביחסים 
  חברתיים. 

(נתינה  –מניעי הנותן 
ותמורה (פנימית 

וחיצונית), יחסי תלות 
  לעומת נתינה "בריאה").

  השליחות
האם אני שליחה  

(המדדים  מוצלחת?

 להצלחה בשליחות).

  
  

   נקודת המוצא:
האחריות שלי כלפי העם נובעת  

ערבות ההדדית שבין כל חלקי מה
העם, ומהרצון לסייע בתיקון 

 העולם ולהביא את הגאולה.
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  טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

 הערות   הנושא מס' היחידה

  תפיסת העולם שלי –אני יהודי וחסיד 

ן מהרצוהערבות הדדית שבין כל חלקי העם, ומהאחריות שלי כלפי העם נובעת  נקודת המוצא:

 לסייע בתיקון העולם ולהביא את הגאולה.

אני לוקחת  שיעור פתיחה: 1

  אחריות

 

 משמעותה של  האחריות במילוי התפקיד.. 1

 תחומי האחריות והשפעתם.  .2 2

    ערכים בהקשר לנושא השנתי

3 .  

  ערבים זה לזה

 : ערבות הדדית

  ערבות בין כל חלקי העם 

דירה  - האחריות לתיקון העולם

מפעל השליחות ללהתייחס  נים.בתחתו

  של נשיא דורנו.

 

4 .  
  

אני כחוליה, הקשר  -ערבות בין דורית 

  .קננס ע"ג ענ -בין הדורות

  השקפה ואקטואליה

  עם אחד – יום השואה 5

 

 ערבות ההדדית בין היהודים בשואה.ה

ככל   - יום העצמאות 6

  ?העמים בית ישראל

. סיסמת הבילויי"ם כקו מוביל ב"חינוך"

 .ילדי טהרן, תימן וכו' 

  ובזיקה לבית היהודי ; ערכים בהיבט אישיאני מול עצמי

  אני כדוגמא אישית; בחינת המעשים והמידות במידת הלימתם לשליחותי בעולם נקודת המוצא : 

  כוחות ויכולות

 להצליח חכויש לי   .7

 

לחצים ומשברים  מודעות תוך אישית: 

  התמודדות: דרכי

המציאות ים ולחצים (מהם משבר -

  נתונה אך האדם בוחר בסוג התגובה).

 לעמוד בלחצים ולהצליח חיש לי כו  

(להאמין שאין הקב"ה בא בטרוניה עם 
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 הערות   הנושא מס' היחידה

   יש כוחות). ןריותיו, ולכל ניסיוב

ים ומשברים האופייניים בגיל זה להתמקד בלחצ

  .)עומס לימודי,הצלחה בגרויות(

 

ף ב נוסשניתן מלמעלה הוא של ןניסיוכל   .8

ירידה המקדם אותי לקראת הייעוד שלי (

  לצורך עלייה). 

שברים וכד' כלים מעשיים לעמידה במ

שאני יכול לקבל  חהכו(אמונה, תפילה, 

  ) מ...

לדבר ולשתף, לנסות להפעיל חשיבה  -

  . יצירתית ולהתייעץ

  

אני עם   -יושר פנימי   .9

  עצמי

    מהו יושר? "דוגמא אישית" נובעת מיושר פנימי.

-267האם אני שלם עם עצמי? להיות עם עצמי (

278(  

בחינת היושר במצבים של קונפליקט (העתקה   .10

  במבחנים,לתת להעתיק, התנהלות בחברה).

    )179-181, 160-176(עמ'  סדרי עדיפויות 

לקבל החלטות   .11

  באחריות

הכרה בחשיבות קבלת החלטה מושכלת. 

הוי מקבלי החלטות וזים של דפוסיהכרת 

מומלץ לערב יועצת בנושא   הדפוס האישי. 

  זה.

אני יודעת לקבל   .12

  החלטות

 אסטרטגיות וכלים יישומיים בקבלת החלטות.
 המשפיעה ככלי עזר לקבלת ההחלטות.

    מידות

ניצול הכישורים למימוש השליחות.    גאווה וענווה  . 13

להפוך את גאוות ההצלחה להכרת 

 הטוב. 
  

    צניעות 
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 הערות   הנושא מס' היחידה

  צוניות או פנימיות?חי  .14

  
 יש ערך כשהוא ביטוי ליופי רוחני. ליופי חיצוני

על האישה לשמור על כוחה זה כדי להגן על 

גם להגן על הסביבה נשיותה ולא להוזיל אותה ו

  מפני נזק. 

ינים, בלבוש, בהפרדה בין המ -צניעות ה

היא הדרך  - בהיכרות בשידוך לפני חתונה 

לול להעצמת ערך האישה האמיתי במכ

והערובה לניהול חיי משפחה תקינים  ,כוחותיה

 ויציבים בעתיד.

  

  הרעיונות המרכזיים של היחידה:

 ועליה ,מיוחדים כוחות לאישה  -

  למצותם בדרך לייעודה.

יופי חיצוני נחשב לבעל ערך כאשר הוא  -

 מוקרן מיופי פנימי.

 צניעות כדרך להעצמה נשית. -

  הפנימיות חשובה יותר מהחיצוניות -

  ות מגלה את ערכו האמיתי של האדםהצניע -

  

חיצוניות ופנימיות בעיצוב ופיתוח זהות  -    .15

  נשית.

  מה היית רוצה שיעריכו בך?   

    קדושת הבית היהודי 

 ההאישמעמד   .16

  ביהדות

  .ההאישלהתמקד גם על תפקיד 

 אני המשפחה והחברה

   ברה שמסביב.לבין היחסים עם הח ,האיזון שבין הרצון לתקןנקודת המוצא: : 

    כישורים חברתיים

את מי לתקן? מהי  .17

  שיפוטיות?  

 - פער היושרההזולת הוא המראה שלי. 

תרגיל השיפוטיות; האני האישי מול 

  שיטת המראות). -(  החברתי  האני
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 הערות   הנושא מס' היחידה

  

ושיפוטיות.   ביקורת 18

  לתת ולקבל.

ס גם ליחס לעולם המבוגרים להתייח

  , מורים)(הורים

 - טובלראות את ה 19

לימוד זכות על 

  הזולת.

זולת מסייעת לו להעצים ראיית הטוב ב

  את הטוב שבו.

נותנים  או  20

  מקבלים?

  לתת ולקבל ביחסים חברתיים.

21  

  

(נתינה ותמורה (פנימית  –מניעי הנותן 

וחיצונית), יחסי תלות לעומת נתינה 

  "בריאה")

  
  

    שליחות

התנדבות  -ערךנתינה ושליחות הנתינה כ  ?עד כמה לתת  22

 ( ללמד במקביל לערך "פראייריות" או

  .הנתינה)

האם אני שליחה   23

  מוצלחת?

כל ,  המדד להצלחה אינו בכמות האנשים

 יהודי הוא עולם מלא. 

  להיות מחובר לרצון המשלח.

מומלץ להביא שליחה כדי להטמיע את 

  המסרים.
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  כתה יא 
 ת גבולות ומסגרותהצב –הציר המארגן: חסיד וקבלת עול 

  

 הכותרת השנתית: מה הגבול שלי?

  

 ונל:הרצי
 בחירה ושליטה.של  יםמושגלובנו הבכתה ט'  וח' היה המיקוד על כוחות ומשאבים.בכיתות ז' 

  בכתה י' הוטמעו הערכים הנלמדים באמצעות הערך: "אור לגויים". 

בגיל זה ישנה חשיפה  כמו כן,. התפיסה העצמיתשל מת מתקד קיימת התפתחות  א בכיתה י"

עם עצמאות במובן  ותלהתמודדהמסייעים בכלים לכן חשוב להצטייד  ,גבוהה יותר לשוק העבודה

 אפוא, ,שהגבולות יהיו ברורים ומופנמים. קיים התלות בהורים מצטמצמת, חשוב  רחב יותר.

  הנובע מהליך מבוקר של קבלת החלטות.  ,צורך לברר את הנושא של הצבת גבולות

בלו היהודים ינושא של קבלת עול; כאשר קהעמידה לאדם בבסיס עבודתו את מיסה היהודית התפ

הכרזה זאת היא המקור לקשר העמוק שלהם עם הקב"ה.  .את התורה הם הכריזו "נעשה ונשמע"

קשר שאיננו תלוי בהבנה השכלית ולכן השכל לא יכול לפגוע בו. ההבנה יכולה לסייע בעבודת ה' 

קבלת עול היא גם תפיסה בוגרת של התנגשות יפנה השכל את מקומו לאמונה. אולם במקרה של 

  המציאות; לעתים, ישנם דברים שיש לעשותם גם אם הם לא מסבים הנאה. 

ובלתי הגיוניים. עם ישראל גישה זאת, היא שסייעה לשימור המסורת במצבים בלתי אפשריים 

   נשאר נאמן לה' למרות ועל אף כל מה שעבר.

האמיתית היא יכולת החרות  תתברר ההבנה כי ,בת הגבולותהעול והצ תנושא של קבלבבחינת 

מה התורה אך כאן יתברר במימד עמוק יותר; הגבול שש ,נושא זה לובן בכתה ט' הצבת הגבולות.

 הגבלת החומר היא חירות הרוח, זוהי בעצם ההרמוניה שבין הגוף והנפש.  הוא החירות האמיתית.

נראה כי ההנאה תגיע לאחר שהאדם יפעל מתוך קבלת עול; העשייה תתחבב בסופו של התהליך 

יצבור מומחיות וייהנה הוא מקבל ממנה. ייתכן מצב שהאדם עליו כיוון שראה את התועלת ש

  ההצלחה להתגבר ולעשות דבר חשוב. עצם מ מעצם העשייה, אך בכל מקרה תבוא הנאה

  

  :ההשלכות המעשיות הנובעות מקבלת עול

  בלתי מוגבל עם ה'ר קש. 1 

  קבלת החלטות מבוקרת. 2

  יכולת  התמודדות במצבים קשים. 3

  בר הנכון או לעשות את הדבר החשוב. סיפוק מההצלחה לבחור בד4

  . הרגשת בטחון5
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  :התא המשפחתי

  אהבה ונתינה

סובלנות, כבוד הדדי 

  ותרבות הדיבור

  קבלת השני

כיבוד הורים וקבלת 

  ביקורת.

  

  שליחות:

  .אני במבצעים

ההתקשרות לנשיא הדור 

תהיה בעמידה באמות 

מידה הלכתיות ביציאה 

 למבצעים.

עשייה  נקודת המוצא:
 -לשם מילוי מטרה

מביעה קשר עמוק מאשר 
  עשייה לשם הנאה.

הביטול  נקודת המוצא:
ככלי ליצירת תקשורת 

 חיובית.

קבלת עול כיסוד נקודת המוצא: 
 להליך מבוקר של קבלת החלטות

  והצבת גבולות. 

  : כוחות ויכולות

  ביטול מול שפלות

  הביטול ככלי להתמודדות;

  סדרי עדיפויות:

  מה להחליט? 

שימוש בכלי של קבלת החלטות 

  מבוקרת בנושאים רלבנטיים לכתה זו.

 ).בחירת מקצוע ,הקצאת משאבים(

  מידות: 

  השמח בחלקו

  צניעות

   ההלכה קבלת עול (ציות) לגבולות

  קדושת הבית היהודי:

  השפעת התקשורת על צביון הבית

התכונות נגזרות ממהות  -זהות נשית

 התפקיד.

 –אני יהודי וחסיד 
 אני, המשפחה תפיסת עולם

 והחברה

; ערכים בהיבט ול עצמיאני מ

 אישי  ובזיקה לבית היהודי

 התחומים של קבלת עול

 מה הגבול שלי?  - " "אורות וכלים""

קבלת עול היא בסיס הקשר של האדם עם הבורא. זהו קשר על שכלי; יש 
 לעשות כי כך נצטווינו. כלומר, הדבר חשוב, ולא בשל ההנאה שיש בעשייתו.

הגבול  מה - פתיחה

  שלי?

משמעותה של קבלת 

העול  וחיוניותה בכל 

 התחומים.

  

ערכים בהקשר לנושא 

  :השנתי

  עבדות וחירות

  

  השקפה ואקטואליה

   יום השואה: 

לזכור או לשכוח  איך 

  ולמה?

   :יום העצמאות

 מה קרה לרעיון הציוני?
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  טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

מס' 

 היחידה

 הערות   הנושא

  תפיסת העולם שלי –אני יהודי וחסיד 

  מביעה קשר עמוק מאשר עשייה לשם הנאה. - עשייה לשם מילוי מטרהנקודת המוצא: 
  מה הגבול שלי? - פתיחה   1

  

  

משמעותה של קבלת העול וחיוניותה בכל . 1

  התחומים.

  .. קבלת העול מהווה בסיס לכל היהדות2  2

  

    ערכים בהקשר לנושא השנתי

3  

  ת וחרותעבדו

  חירות משעבוד לתאוות.
 מבטאים את קיום המצות ולימוד התורה -

  מוש העצמי .המי –ההרמוניה שבין הגוף והנפש 
  

    השקפה ואקטואליה

4  

לזכור או לשכוח    יום השואה:

  איך ולמה?

חסות הלכתית הקדיש כמה דקות להתיייש ל

 שואה וזיכרון.ל

  האם חשובה הנקמה בנאצים ?

 לסלוח (מחיית עמלק).מדוע חשוב לא 

5  

 ןמה קרה לרעיו יום העצמאות:

  הציוני?

היצמדות לדרך התורה אף שהיא לא נראית 

  הגיונית מביאה לתוצאות נצחיות.

גלגולי הרעיון הציוני בהשוואה לערכי הנצח 

היהודיים (מהעלייה הראשונה ועד ה"פוסט 

ציוניזם"  ומ"דונם ועוד דונם" ועד לחזון 

 השלום).

  ובזיקה לבית היהודי ; ערכים בהיבט אישיעצמי אני מול

אחד השיקולים  והצבת גבולות. קבלת עול כיסוד להליך מבוקר של קבלת החלטותנקודת המוצא: 
זה של החיים ישפיעו על  הוא ההבנה כי המעשים שייעשו בשלב המרכזיים בקבלת ההחלטות

  שלי? מהי התמונה העתידית של החיים ;העתיד
    : כוחות ויכולות

6,7.  

  ביטול עצמי  

ות. הבסיס מהו ביטול עצמי? ביטול איננו שפל

. העוצמה שבביטול לביטול הוא בטחון עצמי

 עצמי. איך מגיעים לביטול עצמי?

  

  הביטול ככלי להתמודדות.

 הוא כלי(האדם  הגישה לביצוע מטלות וכד'.

. אך התוצאות הם בידי ה' לביצוע שליחות
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מס' 

 היחידה

 הערות   הנושא

  וברצונו.

    ות:סדרי עדיפוי

8  

  

 מה להחליט? 

שימוש בכלי של קבלת החלטות מבוקרת 

  בנושאים רלבנטיים לכתה זו.

  .שירות לאומי

( שימוש מושכל בתקציב  הקצאת משאבים

  .וכו')

  .בחירת מקום לימודים

   מידות:

9.10.  

 השמח בחלקו 

 ";עצמיהביטול נקודת המוצא היא נושא ה"

בל האדם הוא כלי לשליחות וקיהתפיסה היא ש

את המשאבים לשליחותו. המושג "מגיע לי" 

  נובע מרגש גאווה וישות.

מהו המפתח לאושר? הסתפקות ושמחה במה  -
  . (חומרנות מול דבקות בערכי נצח).שיש

  

   צניעות:

11  

 קבלת עול לגבולות ההלכה

ההלכה היהודית והוראות בתי דין של 
ור היא מסגרת חייו של ד  החכמים בכל

אות ההפעלה של העולם. הור היהודי, והן
הקב"ה ברא יצרים וברא להם גם  –היצרן 

דרך פעולה ומסגרת של גבולות לשמירה על 
המכשיר ועל הדרך הבטוחה לתכלית. 

גבולות ההלכה בענין הצניעות מתייחסות 
ללבושים, להנהגה וליחסים בין בני המין, 

נכון ורק ע"י שמירתם ניתן להשתמש 
מתנה  ינובטבעים שהבורא טבע. הגוף ה

שניתנה ע"י הקב"ה, ויש להשתמש בו בדרך 
דרך . נכונה שתוביל ליעדו האמיתי והקדוש

כל פרטי  פי הנהגה של צניעות על -זו היא 
 ההלכות.

המסגרת נחוצה, וקל לשומרה מתוך  -

  הבנה.

ההלכה היא הוראות ההפעלה של  -

  האדם.

   521-52  קדושת הבית היהודי:

  .רת על הביתהשפעת התקשו מתוקשבים?  12

שליחות ההבדלים בין המינים. ה –זהות נשית  זהות נשית  .13,14



 55

מס' 

 היחידה

 הערות   הנושא

  .ים של משמעותהדרך לחי -המיוחדת לכל אחד 

  אני, המשפחה והחברה
  בית, וכבסיס לשלום בית בעתיד.הביטול ככלי ליצירת תקשורת חיונקודת המוצא: 

  

   התא המשפחתי

15,16.  

 איך לאהוב?

בין בני זוג כהכנה  התמקדות במערכת היחסים

אהבה  .הנתינה מייצרת אהבהלבניית משפחה. 

  ונתינה בחברה ובמשפחה.

17,18.  
 "אני לא מסכימה איתך אבל.."

 תרבות הדיבור. סובלנות וכבוד הדדי,
  

  בתא המשפחתי. קבלת השני אני בסדר, אתה בסדר  .19

20.  
 כיבוד הורים

חובת הציות בקבלת עול כבסיס להתנהלות 

  גם בעתיד.נכונה 

   שליחות

21.  

 אני במבצעים

 מילוי הכוונה העליונה. -ת כאידיאלשליחו
מטרות  התקשרות לרבי באמצעות מילוי רצונו.

שמירה על אמות מידה הלכתיות אלה יתמלאו ב
  .במבצעים
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  כתה יב 
 מימוש עצמי היכולת לעשות שינוי -הציר המארגן: החסיד והרבי

  

  !אני יכולה לעשות שינוי - יש לי עוגןהכותרת השנתית: 

  

כל השנתונים התבררה הזיקה העמוקה שיש לכל נושא חברתי אוניברסאלי ויהודי במהלך 

איר, לכל נושא אוניברסאלי הוצמד נושא יהודי חסידי שה .לתורת החסידות –לפנימיות התורה 

ת כלים לת , יכוליםרק התעמקות וראיית הפנימיותהתברר ש. ונתן כלים להטמיע את הערכים

  להתמודדות באתגרי החיים. 

   ודעות העצמית, העבודה העצמית.; המכל הכיתות נבנתה האישיותב

גים בהתבסס על כל המוש ,יושם דגש על היכולת ליצור שינוי ,כיתת סיום התיכון ,בכתה יב

המשאבים, העקרונות וההשקפה, דרכי העבודה, ה"רווחים"  והכלים שלובנו בשנים הקודמות:

  השינוי לקראת בניית העתיד; חיי משפחה יהודיים חסידיים.  שביצירת

התקשרות והיצמדות לנשיא הדור המכוון והמורה  -  התקדמות בדרך הנכונה היאוההציר המרכזי 

טות לגבי הבנת השקפת הרבי תהיה כה עמוקה עד שהיא תהווה שיקול דעת מכריע בהתלב לחיים.

מימוש הפוטנציאל שעליו דובר  וא היה רואה את זה? אומר על כך? איך ה עשיית מעשה: מה הרבי 

בהרחבה בכתה ז' יוכל להיות בהכוונה ובהדרכה של נשיא הדור ובאמצעות הבנה מושכלת של 

  תורת החסידות.  - התורה כפי שהיא מוארת במאור הפנימי שבה
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מוצא: בחינת נקודת ה
ההתנהלות החברתית בהתאם 

 .ליעדים שהוצבו ולמשאבים

 שיעור פתיחה
  יש לי כח לעשות שינוי

 -מיצוי עצמי  -התקשרות לרבי 

 הדרך למימוש העצמי החסידי

  ערכים בהקשר לנושא השנתי

  . עובד ה' ואשר לו עבדו3

מיהו עובד ה'? ההרגל מול 

 השינוי.

  השקפה ואקטואליה
  יום העצמאות

יונות הדתית וחב"ד, הצ
משמעותה הדתית של  מדינת 

  ישראל. 
  יום השואה

  מבחן לאמונה.  - השואה 

 כישורים חברתיים
קבלת סמכויות, המתח 

 שבתחרותיות. 

  

  התא המשפחתי

  תקשורת והתקשרות

 פתרון קונפליקטים

  

  שליחות

ההתמודדות  -שליחות 

 מגלה כוחות.

 כוחות ויכולות
  לעשות שינוי

נוי והקשיים לעשות . הצורך בשי1

 אותו.

  .  היכולת לעשות שינוי.2

 סדרי עדיפויות
  

  קריירה או משפחה?

 בחירת מקום לימודים

 .חינוך חסידי כיסוד לבית חסידי

  מידות

  וויתור ואסרטיביות

  צניעות
  

  צניעות כבסיס לחיים בריאים

חשיבות מוסד השידוכים. מאפייני 
 ההיכרות על פי ההלכה

  
  קדושת הבית היהודי
  עוצמתה של האישה  

  בחירת בן זוג

נקודת המוצא: בחינת 
בהתנהלות והשינוי בהתאם 

 להכוונות הרבי.

נקודת המוצא: מימוש עצמי 
יכול להתבצע רק בחיבור האדם 

לבורא (ע"י מילוי שליחותו 
בקיום התורה והמצווות) הדבר 

עצמית. הרבי מצריך עבודה 
את  ועקרונות החסידות מכוונים

 שינוי מתאים. האדם ליצירת

; ערכים בהיבט אני מול עצמי

 אני, המשפחה אישי  ובזיקה לבית היהודי
 והחברה

אני יהודי וחסיד 
 תפיסת עולם

תחומי העבודה העצמית 
 שתוביל לשינוי והעצמה

 אני יכולה לעשות שינוי! - יש לי עוגן  -" "אורות וכלים""

 

למלא את תפקידו תפקיד הרבי הוא לחבר את היהודי לה' לסייע לו 
 בעולם ולהכין את כל העולם לקראת ביאת המשיח. 
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  טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

 ותהער   הנושא מס' היחידה

  תפיסת העולם שלי –אני יהודי וחסיד 

יכול להתבצע רק בחיבור האדם לבורא (ע"י מילוי שליחותו בקיום מימוש עצמי   נקודת המוצא:

את האדם ליצירת שינוי  מכווניםהחסידות ועקרונות מצריך עבודה עצמית. הרבי התורה והמצווות) הדבר 

 מתאים.

 פתיחה 1
  יש לי כח לעשות שינוי

מיצוי  -לרבי התקשרות

עצמי הדרך למימוש העצמי 

 החסידי

 

 . בירור הצורך למימוש עצמי. 1

 

.  הדרכים ליצירת השינוי? מקומו של הרבי 2  2

 בתהליך השינוי ובתחזוקו. 

  ערכים בזיקה לנושא השנתי

  ההרגל מול השינוי.  עובד ה' ואשר לא עבדו  3

    השקפה ואקטואליה

4  

יום השואה:ממשיכים 
  להאמין

מומלץ להקדיש כמה דקות להתייחסות  -

 הלכתית.

השואה מבחן לאמונה. דיון בשאלות אמוניות  -

  העולות בעקבות השואה. 

 

5  

: אנחנו יום העצמאות
  והמדינה

 

ד משמעותה הדתית של  "הציונות הדתית וחב

 –ד וגישות אחרות "מדינת ישראל. גישת חב

 - פגיעה במוסדות המדינה מול פגיעה באזרחים

  .ירוב פקודה וכד'ס

 
  ובזיקה לבית היהודי ; ערכים בהיבט אישיאני מול עצמי

 
 בהתאם להכוונות הרבי. האישיוהשינוי התנהלות בחינת הנקודת המוצא: 

   כוחות ויכולות

6,7  

  לעשות שינוי

הקשיים לעשות שינוי תחומי השינוי והשיפור; 

 והיכולת לעשות שינוי.

ך לעומת התוצאה דר –היכולת לעשות שינוי  -  
שלי שיגרום לי לרצות לעשות (מהו ה"מנוע" 

  )שינוי
  ?כיצד ניתן לבצע שינוי -
ההתמודדות מול אתגרים נותנת כוח ומגלה  -

  יכולות. לראות את הטוב שבכל דבר.



 59

 ותהער   הנושא מס' היחידה

  
  סדרי עדיפויות

 
 

 קריירה או משפחה?  8

 

 רצוי מול מצוי בהתנהלות הבית

    מידות
  ויתוראסרטיביות ו  למה לוותר?  9

   צניעות
10  

כבסיס לחיים  צניעות
  בריאים

לאישה כוחות ועליה למצותם בדרך  -

 לייעודה.

יופי חיצוני נחשב לבעל ערך כאשר הוא  -

  מוקרן מיופי פנימי.

 צניעות כדרך להעצמה נשית -

חשיבות מוסד השידוכים. מאפייני ההיכרות על   11

  339-344פי ההלכה עמ'/ 

 קדושת הבית היהודי
 

 

12,13.  

  מי היא אשת חיל?

עוצמתה של האישה  בבית ובחוץ כמחנכת, 

רעיה, שליחה, אישה כשרה העושה את רצון  

  .529-539בעלה. חכמת נשים בנתה ביתה" עמ' 

 שה ותפקידה בבניית הדור הבא.יהא

14,15.  

  במי לבחור?

אהבה ברת קיימא לעומת רגש חולף. ,מיהו בן 

  הזוג האידיאלי?

 הדרך לחיים של משמעות+ 411-486, 407-410

אני בונה את ביתי על   .16
  יסודי...

ת הרבי והנהגות בנושא הבית היהודי לפי הורא

 כיסוי ראש, פגישות, חתונה לא מעורבת. –

 והחברה אני המשפחה
 נקודת המוצא: בחינת ההתנהלות החברתית בהתאם ליעדים שהוצבו ולמשאבים

  כישורים חברתיים

17 .  

  סומכים עלי

, סיכויים ת סמכויות, המתח שבתחרותיותקבל

  וסיכונים.

  

    התא המשפחתי

 492-494עמ'   תקשורת והתקשרות  . 18
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 ותהער   הנושא מס' היחידה

  505-543פתרון קונפליקטים עמ'   מי צודק?  .19

    שליחות

  ההתמודדות מגלה כוחות. -שליחות   אני יכולה!  .20
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 עקרונות ומודל לשיעור חברהעקרונות ומודל לשיעור חברהעקרונות ומודל לשיעור חברהעקרונות ומודל לשיעור חברה
  

  

  נות מנחים:עקרו 4.1

 בחירת תכנים מתאימים. .1

 הוראה סדנאית. –פיתוח התכנים בצורה חווייתית  .2

  

  מודל לשיעור חברה 4.2

  

  

 יצירת גירוי
 

 ערךה
 

 המסר -שלב ד': עיבוי המושג

 שלב ג': דיון בעקבות הגירוי
 

  
 שלב ה': משוב

 שלב ב': יצירת גירוי
 

 שלב א': הערך
 

  
  

4 
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  מודל לשיעור חברה/ פיתוח 4.3

  

  שלב א': איתור הערך 
  

  איתור הערך האוניברסאלי החבוי בתוך הערך החסידי. -

  בחירת הערך בזיקה למרכזיותו  בנושאי הלימוד. 

  ת ההקשר הרלבנטי לחיי התלמיד.מציא -

  (הגיל, התאמה לסוג התלמידים בכתה וכד'). 

  

  הגירוי שלב ב':

  העיקרון: לצאת מעולמו של התלמיד ליצור גירוי שיעורר דיון

  

  סוגי גירויים:

  (סדר עדיפויות: מכירה פומבית של ערכים)   יצירת מצב של חוויה / קשר אישי לערך. -  . התנסות1

  אחריות, הצגת סיטואציות ללא סוף בנושא האחריות.שאלון בנושא ה

סיפור אמיתי המעורר השתאות בשל התנהגות הרואית של גיבוריו; אי כניעה ללחץ,  - . סיפור2

  דבקות בערכים הקשורים לנושא וכד'.

 סיטואציה מהחיים, חשיפה לכתבה בעיתון וכד'.  -.  העלאת דילמה 3

מכירה פומבית. קלפי  - ג'ולד .יהווה את כל השיעורשהגירוי לא  רלהיזהיש הערה חשובה:  -

כאשר  .ערכים.  יש לחשוב איך לקחת את הכלי שישרת את המטרה, ממתקי עמדות וכד'

 יש ליצור יחידה  של שעתיים לשיעור. ,הגירוי ארוך

  

  שלב ג': דיון בעקבות הגירוי
 

 . הנחיות כלליות לעריכת דיון1

 מחסומים.משחקי תפקידים מסייעים במניעת  -

  .קביעת כללים לעריכת דיון (כבוד הדדי , לא להתפרץ וכד') -

  לא לפסול.  -  קבלת כל תשובה -
 

 . שאלות מנחות בדיון2

  הצגת שאלות פתוחות ורחבות. – 

  שאלות לא שיפוטיות -

  דוגמאות לשאלות מנחות לדיון.  -

  רת ל...?מה היית עושה במקרה ש...? מה דעתך על..? איך ניתן היה להגיב אח

מרגיש?   \איך היית מגיב הרווח וההפסד ב...? מדוע חשוב ש...? אם היית במקומו של... מה היו

  איזה ערך אנו לומדים מ...?  הבא דוגמא מהחיים ל...
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 . דרכים יצירתיות להעשרת הדיון3

  . כלים להרחבת החשיבה: א

להציג עמדה מנוגדת לדעת  , ניסיון(מה חושבים אחרים) מח"א –מבט שונות  תזוויוהצגת  -

  הדובר.

, הצגת היגדים שונים (מתודיקות (שיקול כל הגורמים) שכ"ג –הצגת היבטים וגורמים שונים.  -

  ), שכנוע בעמדה המנוגדת לדעת הדובר.קיר, כוסות היגדיםשונות בהצגת היגדים תלויים על 

  ., מעניין)(חיובי, שלילי חש"ם –ארגון התפיסה  בצורה שתרחיב את החשיבה  - 

  .חשיבה לטווח ארוך וקצר -

  מסיבת עיתונאים -יסימפוזיונדיון   -

  אופן הדיון:. ב

יחידני, זוגות, קבוצות, מליאה. דיונים קבוצתיים והבאת מסקנות למליאה. חשוב לתת מטלות  -

  לדיון ממוקדות.

  חשיבה מטה קוגניטיבית. -

  התמודדות מול מקורות שעליהם יתבסס הדיון. -

   

 המסר - ד': עיבוי המושג שלב
  

זהו שלב שמציג את מסקנות הדיון בהקשר למסר המרכזי של השיעור.  הדבר נעשה במשותף 

  במליאה.

  

  שלב ה': משוב

  

  מטרת המשוב היא לבדוק את החיבור האישי  של התלמיד לערך.

  האמצעים לעריכת משוב:

  ד'.קלפים, מילים, חפצים, סיום של משפטים וכ -  באמצעות דיבוב -

באמצעות תוצר יצירתי, התוצר מחזק את החיבור האישי של התלמיד לערך. הוא מצביע על  -

 אופן הקלט של התלמיד.

מומלץ שהמטלה תיתן מענה למגוון האינטליגנציות. ניתן לתת לתלמיד לבחור  את המטלה אליה 

תוצרי סוגה  הוא מתחבר. מתאים בעיקר לשיעור סיכום של סדרת שיעורים: קולז', תרשים מפה,

מסוימים אישי או קבוצתי תלוי בכתה (פרסומת, קומיקס, כרזה, סמל, הצגת סיטואציות, חמשיר 

  וכד').

  

 

 

  


