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  ה"ב
  

  כתה יב
  

         מימוש עצמי היכולת לעשות שינוי  – החסיד והרבי הציר המארגן:

 אני יכולה לעשות שינוי! –יש לי עוגן  הכותרת השנתית:

  

  הרציונל

במהלך כל השנתונים התבררה הזיקה העמוקה שיש לכל נושא חברתי אוניברסאלי 

לתורת החסידות. לכל נושא אוניברסאלי הוצמד נושא  –ויהודי לפנימיות התורה 

יהודי חסידי שהאיר, ונתן כלים להטמיע את הערכים. התברר שרק התעמקות 

  ים. וראיית הפנימיות, יכולים לתת כלים להתמודדות באתגרי החי

בכל הכיתות נבנתה האישיות; המודעות העצמית, העבודה העצמית. בכתה יב, 

כיתת סיום התיכון, יושם דגש על היכולת ליצור שינוי, בהתבסס על כל המושגים 

והכלים שלובנו בשנים הקודמות: המשאבים, העקרונות וההשקפה, דרכי העבודה, 

  יי משפחה יהודיים חסידיים. ה"רווחים" שביצירת השינוי לקראת בניית העתיד; ח

הציר המרכזי וההתקדמות בדרך הנכונה היא התקשרות והיצמדות לנשיא הדור 

המכוון והמורה לחיים. הבנת השקפת הרבי תהיה כה עמוקה עד שהיא תהווה 

שיקול דעת מכריע בהתלבטות לגבי עשיית מעשה: מה הרבי  אומר על כך? איך הוא 

ה ז' יוכל להיות היה רואה את זה?  מימוש הפוטנציאל שעליו דובר בהרחבה בכת

בהכוונה ובהדרכה של נשיא הדור ובאמצעות הבנה מושכלת של התורה כפי שהיא 

  תורת החסידות.  -מוארת במאור הפנימי שבה 
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נקודת המוצא: בחינת ההתנהלות 
החברתית בהתאם ליעדים שהוצבו 

 .ולמשאבים

 שיעור פתיחה

 יש לי כח לעשות שינוי

הדרך  מיצוי עצמי -התקשרות לרבי

 למימוש העצמי החסידי

 ערכים בהקשר לנושא השנתי

 . עובד ה' ואשר לו עבדו3

 מיהו עובד ה'? ההרגל מול השינוי.

 השקפה ואקטואליה

 יום העצמאות
הציונות הדתית וחבד 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

 . הצורך בשינוי והקשיים לעשות אותו.1

 .  היכולת לעשות שינוי.2

 סדרי עדיפויות

 

 קריירה או משפחה?

 בחירת מקום לימודים

 .חינוך חסידי כיסוד לבית חסידי

 מידות

 וויתור ואסרטיביות

 צניעות
 

 בדרך ליחסים בריאים בעתיד -צניעות

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 מצריך עבודה 
עצמית. הרבי ועקרונות החסידות 

ממכוונים את האדם ליצירת שינוי 
 מתאים.

; ערכים בהיבט אני מול עצמי

 והחברהה אני המשפח אישי  ובזיקה לבית היהודי
אני יהודי וחסיד 

 תפיסת עולם

תחומי העבודה העצמית 

 שתוביל לשינוי והעצמה

   אני יכולה לעשות שינוי -יש לי עוגן  – אורות וכלים

תפקיד הרבי הוא לחבר את היהודי לה' לסייע לו למלא את 

 תפקידו בעולם ולהכין את כל העולם לקראת ביאת המשיח. 
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 טבלה לפריסת יחידות הלימוד 

 הערות   הנושא מס' היחידה

  תפיסת העולם שלי –אני יהודי וחסיד 
 

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

שליחותו בקיום התורה והמצווות) הדבר מצריך עבודה עצמית. הרבי ועקרונות 

 החסידות ממכוונים את האדם ליצירת שינוי מתאים.

  יחידת פתיחה .1
 

  יש לי כח לעשות שינוי

הדרך למימוש  -התקשרות לרבי

  העצמי החסידי.

 

  מימוש עצמי. 

בירור הצורך למימוש עצמי. מהו? מהן השאיפות שלי, 

כיצד להגיע למימושן?  השינוי תלוי ברצון האדם. מיקוד 

  שליטה פנימי וחיצוני.

 

  איך ליצור שינוי? .2

תפקיד הרבי הוא לחבר את היהודי לה', לסייע לו למלא 

את תפקידו בעולם ולהכין את כל העולם לקראת ביאת 

  המשיח.

  הדרך להרגשת החיבור ולביסוסו היא

היצמדות להוראותיו של הרבי ולימוד תורתו. (הרבי רואה 

 -את העולם בתפיסה רחבה; התמונה אינה משתנה 

פיתוח אופקים -משתנה רק התפיסה. חסידות חב"ד 

 (מצגת זום). -והארה שונה על העולם
  ערכים בזיקה לנושא השנתי

 ההרגל מול השינוי. עובד ה' ואשר לא עבדו .3
  השקפה ואקטואליה

4. 

 ממשיכים להאמיןיום השואה:

  מומלץ להקדיש כמה דקות להתייחסות הלכתית. -

השואה מבחן לאמונה. דיון בשאלות אמוניות העולות  -

 בעקבות השואה. 

 

5. 

  אנחנו והמדינה: יום העצמאות

 

הציונות הדתית וחב"ד; משמעותה הדתית של  מדינת 

גישת חב"ד וגישות אחרות. פגיעה במוסדות ישראל. 

  המדינה מול פגיעה באזרחים. סירוב פקודה וכד'.

 

  ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי -  אני מול עצמי

  -  

 בחינת ההתנהלות והשינוי בהתאם להכוונות הרבי. נקודת המוצא:
  כוחות ויכולות

6,7. 

 לעשות שינוי

לעשות שינוי והיכולת  תחומי השינוי והשיפור; הקושי

 לעשות שינוי.

דרך לעומת התוצאה (מהו  –היכולת לעשות שינוי  - 
  .ה"מנוע" שלי שיגרום לי לרצות לעשות שינוי)

  כיצד ניתן לבצע שינוי? -
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 הערות   הנושא מס' היחידה

ההתמודדות מול אתגרים, נותנת כוח ומגלה יכולות.  -
  לראות את הטוב שבכל דבר.

 
  סדרי עדיפויות

 
 

  משפחה?קריירה או  .8

 

 רצוי מול מצוי בהתנהלות הבית

  בחירת מקום לימודים  .9

 
 חינוך חסידי כיסוד לבית חסידי

  מידות
 אסרטיביות וויתור למה לוותר? .10

  צניעות
11. 

הערובה ליחסים בריאים  -צניעות
 בעתיד

משמעות ההפרדה והצניעות כאבן יסוד ליצירת מערכת 

 יחסים בריאה בעתיד. 
חשיבות מוסד השידוכים. מאפייני ההיכרות על פי  .12

 ההלכה 
  קדושת הבית היהודי

 
 

13,14. 

 מי היא אשת חיל?

עוצמתה של האישה בבית ובחוץ כמחנכת, רעיה, שליחה; 

אישה כשרה העושה את רצון  בעלה, "חכמת נשים בנתה 

  ביתה" 

 האשה ותפקידה בבניית הדור הבא.
15,16. 

 במי לבחור?
קיימא לעומת רגש חולף. ,מיהו בן הזוג -ברתאהבה 

 האידיאלי?
17. 

 "אני בונה את ביתי על יסודי..."
כיסוי  –הנהגות בנושא הבית היהודי לפי הוראת הרבי 

 ראש, פגישות, חתונה לא מעורבת.

  אני, המשפחה והחברה
 

 בחינת ההתנהלות החברתית בהתאם ליעדים שהוצבו ולמשאבים. נקודת המוצא:
  כישורים חברתיים

18 . 
 סומכים עלי

  קבלת סמכויות, המתח שבתחרותיות, סיכויים וסיכונים.

 

  התא המשפחתי

19 . 
  תקשורת והתקשרות

 פתרון קונפליקטים  מי צודק? .20
  שליחות

 ההתמודדות מגלה כוחות. -שליחות  אני יכולה! .21

  


