
 

 

 ,צוות יקר

 .וכל מה שגלום באדמה ובאילנות פורץ החוצה ,חודש שבט הוא זמן בו הטבע מתעורר לחיים

 ,ו בשבט הוא כראש השנה"מובא בספרים שט .הוא מהווה כעין לידה חדשה של הארץ

אלו בניו ובני בניו שיעסקו  ,של האדם "הפירות"ובכללן  ,שמסוגל לתפילה על פירות האילן

   .בים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב )מתוך אתר "ישיבה"(טובתורה ובמעשים 

 ,בצמיחה ובפריחה ,בחודש זה בו אנו מתבוננים סביבנו ומתרגשים לחזות בהתעוררות הטבע

ושהחינוך שאנו  ,שנזכה לראותם צומחים בתורה ובמידות ,נתפלל גם על בנינו ובנותינו

הגלום בהם מן הכוח אל הפועל ונראה עמלים להעניק להם יסייע בידם להוציא את הטוב 

  .אותם פורחים ומוסיפים מאורם ומטובם לעולם

 

   :הנשמה בשביל משהו ,ראשית

הורים  של כוחם על מחשבה שמעורר מקסים שיר אלברשטיין חוה )שוברט)  סרנדה

 אמונה ,עידוד ידי על שלהם העצמי הערך תחושת את ולבנות ילדיהם את להצמיח)ומחנכים( 

 עצמו כלפי ויחסו הבוגר האדם של תודעתו את לעצב ילדות זיכרונות של כוחם ועל ,והערכה

 .הפועל אל הכוח מן בו הגלומים הכוחות את ולהוציא לפרוח לו שיאפשר באופן ,חייו לאורך

 

שורים בתוך תכנית הליבה לחודש קי) ציונות דתית :חודש שבט מזמן עיסוק בנושאים שונים

להלן  . יום המשפחה ועוד ,יום גוש קטיף ,איכות הסביבה וקיימות , ו בשבט"ט שבט(,

 .קישורים לפעילויות שונות בנושאים הללו

 

 תכנית הליבה לשיעורי חינוך

 

 והרבנית שלמה הרב של דמויותיהם לאור דתית ציונית זהות טיפוח - שלמה לגאולה בציפייה

 ל"זצ גורן צפיה

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaAafdWEwOc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/tochliba.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/hgoren.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/hgoren.htm


 

 

 : לחודש שבט חינוך שיעורי

 

ההפעלה שבגיליון זה מחברת בין ערכי הסביבה   21' מס דת"חמ גיליון "- ירוק"ב מקורות

מתוך הבנה כי חינוך לקיימות ולהטמעת ערכי  ,המחשבה היהודית וההלכההמודרניים לבין 

 .הקיימות הוא חלק בלתי נפרד מחינוך לערכים יהודיים ולקיום מצוות

ההפעלה בגיליון זה 10גיליון חמ"דת מס'  -עץ -על חשיבות הנטיעה ומשמעות ההשוואה אדם

ולהבין כי מעשה הנטיעה  ,בוחנת כיצד ניתן להתייחס אל מעשה הנטיעות מתוך זיקה רוחנית

ה לעם "ה ולפיכך הוא מסייע לחיזוק הקשר בין הקב"יש בו משום הליכה בדרכיו של הקב

  .ישראל ולארץ ישראל

שנועדה להקנות למשתתפים ידע  ,פעילות חווייתית בשבט ו"לט והפעלות למשחקים הצעות

כל זה בדרך  – גלגוליו השונים ועל הנושאים האקטואליים הקשורים בו  ,מנהגיו ,על החג

 .קטעי קריאה ושירים ,חידונים ,חווייתית ובאמצעות משחקים

-הו בשבט הוא מנהג שהחל במאה "סדר ט עברי טבע באתר שונים בשבט ו"ט לסדרי הצעות

י הקדוש שעלה ארצה וחי "עם עליית המקובלים יוצאי ספרד ופורטוגל ובראשם האר 16

 .בצפת

 .בקובץ זה מבחר נוסחים שונים - ו בשבט ישנם נוסחים שונים"לסדר ט

ח ,התבוננות של אפשרות הנוער לבני לזמן התוכנית מטרת .מינהל חברה ונוער לחיות ביפה

להביא כדי והחיים הסביבה איכות שמירת בנושא מרכזיות בשאלות ופעולה התלבטות ,שיבה

עמ בנקיטת מתנסים הנוער בני שבהן הפעלות מגוון כוללת התוכנית .והנוף הסביבה לטיפוח 

 זיהום של שאלות מול לתושבים עבודה מקורות יצירת של ,פיתוח מול שימור של בסוגיות דה

 . בנושא מעשית לפעילות הצעות בתוכנית יש כן כמו .ונוף טבע בערכי ופגיעה

מטרת הפעילות היא להעלות למודעות את  111גיליון על סדר היום מס'  -העיקר להיות בריא 

נוער לשמור על אורח לעודד בני  ,חשיבות נושא הבריאות בחיי היומיום של כל אחד מאתנו

 .חיים בריא וליזום דרכים לקידום הנושא בחברה ובקהילה

סיפורים ואירועים התכנית מתבססת על  משפחתי (חינוך בית ,חינוכי צוות ,משפחה) ב"מצ

ואשר הועלו  ,אותנטיים שעוסקים ביחסים שבין בני הנוער למשפחתם בכלל ולהוריהם בפרט

שילוב הסרטונים בפעילות מאפשר לבני  .ד"בסרטי בוגרים שיצרו בוגרי מגמת תקשורת בחמ

זאת כיוון שבעיסוק בסיפור של מישהו אחר יש  ,הנוער הבטה על אותו אירוע מזוויות שונות

  .וכך מתאפשרת חשיבה יצירתית ,ות עומס רגשיפח

http://meyda.education.gov.il/files/noar/410.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon61.htm
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-226-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-109-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/hacharathHaartsVeahavathHaMoledeth/LichyotBeyafe.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/sederyom111.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/MiyumanuyothChevratioth/family.htm


 

 

דווקא  הנעשים, המשפחתי המצב אודות על והשיח הדיון שיתוף הוא זו תכנית של ייחודה

חשיבותה  בדבר משמעותיות לתובנות להגיע ניתן כך .מחנך של ובהנחייתו הנוער בני בין

  לבחון וכן המשפחה של

 .ותגובה פעולה אפשרויות

 ,למעלה מעשר שנים עברו מאז ההתנתקות 136על סדר היום גיליון מס'  -זוכרים את גוש קטיף 

יפורם כחלק ובסיפור ס ,היישובים והמתיישבים ,ויש חשיבות בהזכרת ההתיישבות בגוש קטיף

 .מסיפור המפעל הציוני

באתר מרכז קטיף להנצחת   החינוך במערכת קטיף גוש ליום כיתות לפי חינוכיות פעילויות

 .מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 
 :סרטים

 איש הבןחיים ) יוסף 'ר שכתב לפיוט מנחם דוד הרב של ביצוע בשבט ו"לט פיוט - ירנן אז
  (.חי

 ד"אתר מינהל החמ- סרטונים לעבודה חינוכית בנושא יום גוש קטיף 

 

 ובשורות טובות טוב חודש

 ד"חמ ן"ח צוות

 יעל קופרשטוק ,מרים קורן ,האן-מיכל דה ,שושי שפיגל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/gilayon+136.htm
http://www.mkatif.org/Web/He/LegacyCenter/EducationalActivities/4870.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=5ZZEGkW7CPk
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Odot/ChozrimVenehalim/gosKatif.htm

