
 

 

 

 הפרט בחברה

 תיקון המידות/כוחות ויכולות 1' מס סדנא ד"חב –בינה ודעת , חכמה

התכנית החברתית )ת "חבדי -ד ניכרים בייחודיותם כבתי חינוך לגיבוש זהות חסידית"רשת בתי ספר חב
 (.היא אחד מהאמצעים לכך

אשר (: "'מ כד"י ע"שיחות תש)שון הרבי ייחודיות מעצם הגדרתה מתבטאת בחיצוניות בשונות והבדלה ובל
שהוא משהו )דרש ווי די וועלט ב צריך להיות ניכר עליו אז ער איזעפעסאנכל תלמיד ותלמיד בעת הלכו ברחו

השקפה חסידית המתמקדת בגילוי הכוחות  -אך היא נובעת ממהות פנימית אחרת (" מהעולםאחר 
 .החיוביים הפנימיים של האדם

ת עצמינו החסידות נותנת לנו באמצעות כח המשלח כלים לחינוך מיטבי ומאפשרת לנו להכשיר א, כמחנכים
כדברי הרבי ביחידות . ומילוי שליחותינו בעולם. ואת תלמידינו להתמודדות ראויה עם המציאות היומיומית

את הנפש , להאיר ראשית כל -אמיתיים ' נרות להאיר'שתהיו ( "ב"חשוון תשמ)ק "ת מאה"לתלמידי תו
ראשית , שתבססו.. בעולם' רנרות להאי'ולאחר מכן להיות גם ' חלקו בעולם'הבהמית הפרטית ואת הגוף ו

 .."בכל מקום שהם, ושל כל היהודים, הפרטי ולאחר מכן את העולם של כל יהודי' העולם הקטן'לכל את 

 
 

 .כמחנך חסידי, כחסיד, לזהות את הייחודיות שלנו כאדם. 1

 .הכוחות והיכולות: לבחון כיצד ההשקפה החסידית מאירה את הנושא הראשון בתכנית החברתית. 2

 .תאמת פתרונות לכיתהלעמוד על הקשיים העולים מהמערכים להפנמת המסר וה. 3

 

 

 ('דק 11)לגלות ביחד את הייחודיות   -' שלב א

 ית"חבד -זיהוי הייחודיות של מחנכת חסידית  - פעילות הרחבה

 ('דק 22)התמודדות ראויה עם הייחודיות  -' שלב ב

 ('דק 21)תרגום התובנות לפעילות בכיתות  - "המעשה הוא העיקר" -'שלב ג

 

 (1 'סנספח מ) צילום דף מקורות כמספר המשתתפים 

  מקרן( + 2 'סנספח מ)" הביצה החריגה"סרטון 

 רצועות בריסטול וטושים כמספר המשתתפים 

  דפים וכלי כתיבה 

 שכבה בוגרת. ?מה אני רוצה באמת: שכבה צעירה: ונים לכל קבוצהצילום מערכי השיעורים הראש :
 ".אלקיכם' בנים אתם לה"

 (3' נספח מס. )צילום דפי המשוב 

 שכבה גבוהה/ שכבה צעירה

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 כוחנו בייחודיותנו
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 1' מס סדנא

 

 יחודיותנוכוחנו בי
 :הסדנאמהלך 

 ת הייחודיותלגלות ביחד א -'שלב א

 :פעילות פתיחה

 . שלו" כרטיס הביקור"מאפיינים מהותיים ב 1כל מורה מתבקש לרשום  -יחידני

ואת (  וכו, אמא, מורה: כמו)מזהים את המאפיינים הזהים , רשימות המאפיינים שלהם 2בשלב הבא כל זוג מורים משווה בין 
 ('יצירתית וכו, ..מנגנת, אוהבת לבשל) המאפיינים השונים 

 ?במה ניכרת הייחודיות שלנו בשווה או בשונה: דיון במליאה

 ייחודי הוא שונה: סיכום

 (1 'סנספח מ)מדף המקורות  1קריאת קטע 

 ?במה ניכרת השונות הייחודית שלנו כנשים חסידיות: דיון
 ית"חבד -זיהוי הייחודיות של מחנכת חסידית  -פעילות הרחבה  

 ית"חבד -כל מורה מקבלת רצועת בריסטול ועליה לרשום את המאפיין המהותי ביותר למחנכת חסידית -יחידני 

 תליית המאפיינים על הלוח  

  - מליאה
האם באמת הוא ייחודי למחנכת חסידית או שהוא מתאים גם למחנכת במגזרים ( לגבי כל אחד מהמאפיינים הרשומים: )דיון.1

במהלך הדיון יש להוריד את המאפיינים המשותפים לשאר המגזרים ולהשאיר על הלוח את המאפיינים הייחודיים ? אחרים
 (1 'נספח מס)מדף המקורות  2קריאת קטע  :חסידי -ינוכיגיבוש אני מאמין ח. 2. ת"חבדי -למחנכת חסידית

החסידות . הרבי ומחויבת לערכי החסידות -מחנכת חסידית היא שליחה של הרבי בשדה החינוך והיא פועלת בכח המשלח  -סיכום 
" יים גאולתיותפוקחת לנו עינ"החסידות נותנת לנו זווית ראיה מעמיקה . מגלה את המהות ומשנה את המציאות, היא פנימיות

 .המתמקדות בטוב ובחיובי שבעולם ובאדם

ולעורר בהם את ' כמחנכות חסידיות יש לנו את הכלים השזורים בתורת החסידות לגילוי הכוחות הפנימיים החיוביים של התל
 .המחויבות לעבודה עצמית ולמילוי שליחותם בעולם במעגל האישי והחברתי

 התמודדות ראויה עם הייחודיות -'שלב ב

הסרטון מתאר ללא מלל כיצד ביצה חריגה מנסה להשתלב עם האחרות . ('דק 7) ( 2' נספח מס)" הביצה החריגה" צפייה בסרטון 
 .לבסוף מתגלה כי  הביצה החריגה בשונה מהאחרות נושאת בתוכה אפרוח. ולנסות לדמות להם אך ללא הצלחה

  :נקודות לדיון

  אי נפילה , היוזמה, התעוזה, מחד הערכה על ההתמדה)? הייחודיות שלה/ מה דעתכן על דרך ההתמודדות של הביצה עם השונות
 ..(תחושה של החמצה בשל אי הכרתה בייחודיות הפנימית המהותית שלה ורצונה להידמות לכל השאר, אך מאידך. לייאוש

 (תחושת נחיתות, "כמו כולם"הרצון להיות )? מה מניע אותה בבחירת דרכי ההתמודדות... 
 דרישות / ד"ד בתוך זרם הממ"שלנו כמחנכות בבתי ספר חב עד כמה דרכי ההתמודדות שלנו עם הייחודיות -הביצה היא אנחנו

 ?משרד החינוך תואמות את דרכי ההתמודדות של הביצה

 כיצד הייתן כמחנכות חסידיות מסייעות להן להתמודד נכון עם הייחודיות של בת חסידית -הביצה היא התלמידות שלנו- 
 ...(לגבש את הזהות החסידית שלהן, שלהןהפנימיים החיוביים , לגלות את הכוחות הייחודיים)? ת"חבדי

ולעבוד על ' התפקיד שלנו כמחנכות חסידיות הוא לגלות באמצעות החסידות את הכוחות הפנימיים החיוביים של התל: סיכום הדיון
כפי שהיא משתקפת , "נרות להאיר" -וזו למעשה התשתית לכל התכנית החברתית , המידות הדורשות תיקון מתוך ראיית הטוב

 חשוון -בנושא הראשון של חודשי אלול

 (1ס "נספח מ)מדף המקורות  3קריאת קטע 

 

 תרגום התובנות לפעילות בכיתות -"המעשה הוא העיקר" -'שלב ג

 (1 'סנספח מ).מדף המקורות 4קריאת קטע  -מליאה

 . החסידות מגלה לנו כי הכח הייחודי שלנו כיהודים נובע מעצם בריאתנו מפנימיות הרצון האלוקי: דיון

כדאי להרחיב על ההגדרה של רצון )? ה בבריאת העולם הוא דווקא בך"נימי של הקבשהרצון הפ, מה זה אומר לך: שאלה לדיון
נשמות בני , היהודי -(המטרה)ואילו הרצון הפנימי ' הגויים וכו, הקוסמוס, האמצעי הוא העולם= הרצון החיצוני .חיצוני ופנימי 

 .ישראל

היחס של ...( הנשמה היא העקר, מחויבות, הרצון, יש לי הכח) האני הפנימי שלי: קבוצות 2סיעור מוחין וסיווג התשובות על הלוח ל
 ...(השגחה פרטית, אהבה, בן יחיד) ' ה

 "אלוקיכם' בנים אתם לה" -'כיתה ה. האני הפנימי שלי? מי אני -'כיתה ב: להתאים לנושאי המערכים

 (3' נספח מס) 'מערך כיתה ה -כיתות גבוהות. 'מערך כיתה ב -כיתות נמוכות: חלוקה לפי שכבות  -עבודה בקבוצות

 דיון+ הצגת תוצרים במליאה -משוב

 

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 בוההשכבה ג/ שכבה צעירה


