
                                                                                                                                                                                                                    ''''טטטט    כיתהכיתהכיתהכיתה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
בשליטהבשליטהבשליטהבשליטה    אניאניאניאני    - - - -     שלישלישלישלי    בידייםבידייםבידייםבידיים    ההגהההגהההגהההגה  

 ישראל דינתמ הקמת של המשמעות| 

        

  ה"ב

        

        

        

        

        

        

        

        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

 בדבר הדיון את איתו מעלה העצמאות יום

 היראים ככל .ולציונות למדינה ד"חב יחס

 את מכל בכל ד"חב רי"אדמו שללו 'ה לדבר

 מעם ההתור את לעקור שבאה הציונות

 עם את להפוך באה המדינה הקמת. ישראל

 הדבר כאשר האומות ככל לעם ישראל

 אלא התורה לא הוא לאומה אותנו המאגד

 כבר הוקמה כאשר ,פקטו דה .המדינה

 הרבי ,גדולים וחסדים ניסים בעזרת המדינה

 את להכניס"ו הנתון המצב על להשפיע קרא

 היה הרבי". מלכותו להיכל חזרה המלך

 למדינה תתל כדי מדיניים הליכיםב מעורב

 הייחודית גישתו .האפשר ככל יהודי ציביון

 כאשר גם המצב על להשפיע - הרבי של

 הפסולה הדיעה עם עקרונית מסכימים איננו

 בתחומים ביטוי לידי ובאה ינולרגל נר היא

  .שונים

  

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

 הציונות של האמיתית למשמעות להתוודע> 

 .המדינה והקמת

 היהדות של שונות תגובות בין הבחיןל> 

 .המדינה להקמת הדתית

 יחסנו על וברורה נכונה השקפה לתת> 

 .למדינה

 חההמנ הקו על יחידה גאוות לעורר> 

 .פסול בדבר בהתקלות הרבי שהתווה

 פסולות לדיעות התנגדותנו בין להבחין> 

 .מעשית לפעולה גישתנו לבין

. 

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    

        ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת    הקמתהקמתהקמתהקמת    שלשלשלשל    המשמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעות

        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    מהלךמהלךמהלךמהלך>>>> >>>> >>>> >>>>  
  

        '              '              '              '              דקדקדקדק    10101010    ����                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ודיוןודיוןודיוןודיון    גירויגירויגירויגירוי: : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

 של )1 נספח ( תמונות תולה שלה אחד בקצה. לוחה על סקאלה מעין משרטטת המורה

 נטורי של תמונות השני ומהעבר" נהדרת מדינה: "כותבת ומעל ישראל דגלי עם "מזרחי"ה

 ".נעדרת מדינה: "כותבת ומעליהן קרתא

 יהודים של שונות התייחסיות רואים אנחנו המדינה הקמת שבעקבות מסבירה המורה

 יום את וחוגגים "דגאולה תחלתאא "בה ראוש יש. למדינה ומצוות תורה שומרי

 מבקשת המורה. מקיומה ומתעלמים ליהדות גדול אסון בה שרואים ויש ,העצמאות

 .הסקאלה על "ד"חב "טשל את למקם מהכיתה

 מגלה המורה ניסיונות כמה לאחר .שלהן התשובה את לנמק מהבנות מבקשת המורה

 השלט את מדביקה והיא והז אלההסק על נמצאת לא כלל ד"חב האמת למען כי לכיתה

  .הסקאלה מעל
        

        מונחהמונחהמונחהמונחה    דיוןדיוןדיוןדיון| | | | 

 הייחודית גישתו את ולהעצים הבנות של הידע את להציף הוא הדיון של מטרתו

 .ישראל למדינת בנוגע ד"חב שיטת ולהגדרת להבנות נגיע בהמשך . הרבי של

  ? לאומי-הדתי לזרם דומה ד"חב גישת במה> 

 ?ציונותה למתנגדי דומה ד"חב גישת במה>

 ?בבחירות מצביעים אנחנו ומאידך בכנסת דית"חב מפלגה אין לדעתכן מדוע> 

  

        

  

  

                      

  

<<<<<<<<
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בשליטהבשליטהבשליטהבשליטה    אניאניאניאני    - - - -     שלישלישלישלי    בידייםבידייםבידייםבידיים    ההגהההגהההגהההגה  

 ישראל דינתמ הקמת של המשמעות| 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        דידקטיתדידקטיתדידקטיתדידקטית    הגדרההגדרההגדרההגדרה| | | | 

 להשפיע נתון מצב בכל אך הדיעה את לשלול

  .טוב

  

  

        הדידקטיתהדידקטיתהדידקטיתהדידקטית    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה    הרחבתהרחבתהרחבתהרחבת| | | | 

 בסתירה שעומדת דיעה    - - - -     הדיעההדיעההדיעההדיעה    אתאתאתאת    לשלוללשלוללשלוללשלול

 פוסלת ד"בח. מכל בכל מושללת היא לתורה

 את לשנות באה שהיא משום הציונות את

 ככל עם להיות ישראל כלל של מהותו

 יכולה אינה אדם של יהדותו .העמים

    אךאךאךאך. ישראל במדינת אזרח בהיותו להסתפק

 עובדה מול עומדים אנו    - - - -     נתוןנתוןנתוןנתון    מצבמצבמצבמצב    בכלבכלבכלבכל

 כאן והוקמה גדולים ניסים ראינו - מוגמרת

 ה"להקב טובה להכיר במקום לצערינו. מדינה

     טובטובטובטוב    להשפיעלהשפיעלהשפיעלהשפיע. דתי צביון בעלת אינה המדינה

 המדינה כי להשפיע הוא תפקידנו כעת    - - - - 

 ולדאוג תורה דעת לפי שניתן כמה תתקיים

 היהודים של והרוחנית הגשמית לרווחתם

 מסכימים איננו כי – מבפנים לא. כאן הגרים

 ובמלא - מבחוץ אך העקרונות עם רעיונית

  .הכוח

        

        

        

 

        

  דיוןדיוןדיוןדיוןהההה    הרחבתהרחבתהרחבתהרחבת: : : : השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    גוףגוףגוףגוף| | | | 

                '    '    '    '    דקדקדקדק    20202020    ����                                                 ומליאה יחידני, מליאה /הציונות רצתה מה:  :  :  :  3333    פעילותפעילותפעילותפעילות| | | | 

 .לדעתן משמעותה מה הבנות את ושואלת "ציונות "המילה את הלוח על כותבת המורה

  .ציון מהמילה נובעת ציונות המילה לכאורה

 אנחנו הרי? לציון להגיע וברצון בכמיהה רע מה -  התמיהה תא מעלה הבנות בעזרת רההמו

  ?"לציון בשובך ענינו ותחזינה "פעמים 3 יום כל אומרים

 בן אליעזר שכתב עיתון )2 נספח (מידעה קטעי את מוקדים בכמה בכיתה תולה המורה

. ועוד הציונות מהוגי –" העם אחד "של מכתביו קטע צ"תומ שומר שאינו ציוני  - יהודה

 השניה העולם ממלחמת פליטה, דמות לעצמן לאפיין עליהן )3 נספח (מטלה ניתנת לבנות

  .שקראה הקטעים על עולמה מתוך ולהגיב

 שחשה וברגשות שקראו בקטעים,  שאפיינו בדמויות משתפות הבנות – למליאה חזרה

  .הקריאה בעקבות הדמות

  
        

        

        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון    שאלותשאלותשאלותשאלות| | | | 

  ?ציוניתה התנועה של מטרתה הייתה למעשה מה> 

 ?גשמית מבחינה ישראל מדינת הועילה האם>

  ?הארץ מקימי לדור רוחנית מבחינה ישראל מדינת הועילה האם> 

 לצפות או בה בנעשה מעורבים להיות עדיף האם – המדינה שהוקמה לאחר> 

  ?אפשרות בכל והחסרונות היתרונות הםמ? מבחוץ

 רבבות בה והתיישבו רץלא עלו בזכותה הרי – המדינה את לשלול  ניתן כיצד> 

  ?יהודים

  

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות| | | | 

 את ולעקור האומות ככל לאומה ישראל עם את להפוך באה ישראל מדינת לכתחילה

 אך מתעתע "ציונות" התנועה שם. לתורה שלו והקשר ישראל עם של המיוחדת הסגוליות

 המשמע – ציונות .בציון דווקא לאו מדינה הקמת של הצעות שקלו הציונות ראשי למעשה

  .קדושה בהם אין – ישראל מתורת מנותקים ישראל ועם ישראל ארץ כאשר .מהתורה ניתוק

 עם ישראל ארץ– בשלימותם המשולש קודקודי שלושת יש כאשר רק קיימת הקדושה כי

 את מצילה היא היותה םצובע הוקמה כבר המדינה כאשר בדיעבד.  ישראל ותורת ישראל

 למצב גם ולסייע שלה היהודי הציביון על הניתן ככל להשפיע עלינו רבים יהודים של חייהם

  .בה המתגוררים היהודים של הגשמי

  

  

        בבבב""""יייי    כיתהכיתהכיתהכיתה
שינוישינוישינוישינוי    לעשותלעשותלעשותלעשות    יכולהיכולהיכולהיכולה    אניאניאניאני    ––––    עוגןעוגןעוגןעוגן    לילילילי    ישישישיש  

<<<<<<<<
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 ישראל דינתמ הקמת של המשמעות| 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים| | | | 

  תמונות .1

  מידע קטעי .2

  יחידנית מטלה .3

  מצגת - הרבי דעת תיעוד .4

 העצמאות יום על הרבי מכתב .5

  

        ואביזריםואביזריםואביזריםואביזרים    הכנההכנההכנההכנה| | | | 

 בגדול מומלץ 1 נספח את להדפיס .1

  .ובאיכות

 לשכפל כדי, 2 נספח את ולהגדיל להדפיס .2

  .הכיתה לגודל  בהתאם

  התלמידות כמספר 3 נספח את לשכפל.3

  4 נספח – התיעוד להקרנת ומחשב מקרן. 4

 התלמידות' כמס הרבי מכתב את לשכפל. 5

 

 

 

        

                                ''''דקדקדקדק    10101010    ����                                   המנחה הקו: : : : 4444    ילותילותילותילותפעפעפעפע| | | | 

 )4 נספח (הבאים מהנושאים אחד כל על הרבי של דעתו על תיעוד מראה המורה

  ואינטרנט טלויזיה

  פסולות דיעות בעלי אנשים

    לכנסת בחירות

 הרבי של תייחסותוה ומהי בדבר  פסול יש מדוע מהנושאים אחד כל על משלימים וביחד

  .לנושא

 נתון מצב בכל אך הדיעה את לשלול :הרבי של המנחה הקו את מנסחים הבנות עם ביחד

 .טוב להשפיע

  

                         ''''דקדקדקדק    5555    ����                                                                                                                                                                                                                                                                                    מליאהמליאהמליאהמליאה/ / / / משובמשובמשובמשוב: : : : סיוםסיוםסיוםסיום| | | | 

  

        )5 נספח (הרבי של מכתבו את ומסבירה קריאהמ המורה

        

        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון    שאלותשאלותשאלותשאלות| | | | 

  ?"הארמון"מן המלך "את הוציאו כיצד> 

  ?העצמאות ביום" הלל "אומרים לא אנו מסוימים חוגים כמו מדוע> 

  ?"לארמון חזרה המלך את להכניס "נוכל כיצד >  

  

<<<<

 

<<<<<<<<

  

 ישראל מדינת הקמת של המשמעות| 

 


