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 נרות להאיר

 ד"תשע -מבוא  –תכנית חברתית חסידית לכיתות יסוד 

 :לארציונ

הכוחות וכל המשאבים , היכולות, לשם כך ניתנו הכישרונות. להשפיע –יהודי בעולם הזה האת מהות מטרת מאפיין אשר , הוא מושג שגור בשפה החסידית" נרות להאיר"

 . את העולם כולו רה של המקדש שתפקידם היה להאירמשמעותו שאולה מנרות המנו. ם אצל כל יהודיימיוהגשמיים הקיהרוחניים  –האישיים 

בא הדבר  ות-אצל ילדים .פיץ אור לסביבהאלא הוא י; שאר בתוכוא יאור הנר לש; "נרות להאיר"קורא לכל אחד ואחד להיות בהתנהגותו בבחינת  נשיא דורנו הרביבדורנו 

 . שיש להוות דוגמא אישית בהתנהגות ובכך להאיר את הסביבה לידי ביטוי בכך

הרצון , הידעאת חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו  ,ק"ד בארה"ותלמודי תורה חב ת השיעורים החברתיים בבתי ספרהמועברת במסגר "נרות להאיר"התכנית החברתית 

 .כראוי" נרות להאיר"יוכל למלא את התפקיד של כך בו, פי שהם מוארים באור תורת החסידותוהיכולת לחיות חיי תורה ומצות כ

התכנים הופכים . כיוון שרובם מכוונים במוצהר להשגת הספקים, בצורה ישירה תיםיבאופן עקיף ורק לעאך דמות הבוגר תורמים לבניית אמנם הלימודים הפורמאליים 

 .המעשיים בין התיאוריה למעשה והם זקוקים להכוונה ברורהרבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים . במקרים רבים לחלק מחומר שעליו יש לעבור עבור התעודה

רת בין ההפנמה המעשית של שיעורי החינוך יכולים להוות חוליה מקש; ספרית-הוא המארג של התכנית החברתית הבית, באופן ישיר החיבור לתכנים ובניית האישיות

 .ספריות-אים בפעילויות הביתהלימודיים ובין התכנים הבלתי פורמאליים המתבט-הפורמאלייםהתכנים 

 

 :מתוך גישה זו נגזרים היעדים הבאים

 .ומוטיבציה ליישם אותם הבנה מעמיקה במהות שלהם ון ערכים מרכזיים ולהעניק לתלמידלבח .1

 .בהתנהלות היומיומית ם לידי ביטוילהציע דרכים מעשיות שיביאו את הערכי .2

 .ליצור מימד של חוויה שיסייע להטמיע את הערכים המבוקשים .3

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



 : חשוב לציין

 (.סיפורים/ התוועדות/ ניגון. )יעורים ובמטלות הנלוות אליהםיישומים חסידיים ישולבו כחוויה במערך הש. 1

אך נשתף  ,נייחד שיעור על השונות: לדוגמא. לבו במערך של הנושאים כנושאים בפני עצמם ואף כדרכי פעולה המשתלבים בנושאים אחריםויעדים חברתיים יש. 2

רפלקציה על יישום , ניישם את העקרונות של כבוד הדדי במהלך דיונים: דוגמא נוספת. תלמידים בפעילויות תוך הצפת ערך השונות והתרומה של כל אחד לתוצר

 . העקרונות החברתיים

 

 מבנה התכנים

 . היעד הסופי הוא שלכל כתה תהיה תכנית לימודים קבועה המיועדת לה בלבד. תכנית זו נבנית בהדרגה. ו-ת אהמיועדת לכיתו, שנתית 6התכנית היא תכנית 

 .לכן הנושאים הכלליים אינם משתנים משנה לשנה

 :בשנת לימודים זו יפותחו יחידות לימוד לשלושה שכבות גיל. מצורף אליו פיתוח כל נושא לפי שכבות גיל .וס זה נכתבו הנושאים באופן כלליבסילב

 .'נפתח את הנושאים של כתה ב -ג-א

 'נפתח את הנושאים של כתה ה -ו-ד

 . הדבר ייתן יכולת תמרון למורה במרווח הזמן. לחמשה נושאים כלליים יותר התכנים בשנה זו בעקבות הערות מהשטח חילקנו את 

 .שיעורים 33 השנתי הואכל השיעורים  כ"סה

 

 



 

 : תרשים של הנושאיםה                                                                             סילבוס הנושאים                                                                            

 

   

 

נושא 

 פרמס

' מס החודשים המומלצים נושאי משנה הנושא

 שיעורים

 כוחות ויכולות. 1 אני בחברה 1

 תיקון המידות. 2

 חשוון -אלול 
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 'עבודת ה. 1 השליחות שלי בעולם 2

 מחויבות ובחירה. 2

 טבת -כסלו 

 

6 

 האמצעים והמטרה 3

 

 התקשרות לרבי. 1

 שמחה פורצת גדר . 2

 גאולה. 3

 ניסן -אדר  –שבט 

 (אמצעים) -שבט אדר 

 (מטרה)ניסן 

11 

 התורה. 1 יסוד הקיום של היחיד והעם 4

 אחדות ואהבה. 2

 סיוון -אייר 
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ממשיכים בשליחות מחוץ  5

 למסגרת

 ניהולמשמעות החופשה ו

מתאים באופן  חופשהה

 ובטוח

 תמוז

 

2 

 33 כ שיעורים"סה


