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מחשבח חברתית אצל הכביאים (עפ"י עמוסם).

מבנח ארגוני ועקרונות הכרתיים במגילוה ים חמלה( .פרך חיהד).

מוסדות החנחגה המדינית של חפרוסים( .משנכח סכחדריך).
חחכם  -כמכחיג ומחנך<( ,פי מקורות מלוקטים)
עקרונות הברתיים של הקחילה.
חמבנח חארגונכי של הקהילח.

ראשי פרקים לתכניות מתרבוה ישראל
בתנועת  -הנוער.

הכניתer 

איסים ביהדות .1 :חלל ושמאי ,2 ,ר' עקיבא ור' אליעזר הגדול.

 .5ר' יחושע ורבן גמליאל .4 ,ר' מאיר וֶר' אלישע בן אבויה.
 “A ESשמואל ורב .6 ,ריח"ל וחרמב"ם ,? ,ר' תם ור' מאיר

מרוטנםרג “8 .ר'

ישראל בעל-שם טוב וחמגיד מדובנא .9 ,ר' מכדלי

מקוצק ור' לוי יצחק מברדיצ'ב ,01 ,ר' פלאכט וכו'5%

א .התכנית הברח על הקבלה בין שתי דמויות ,שמותוכח נכתן להפיק
שוני בתפישת דרך חחיים של האדם ,ולפתה ע"י כך שיהה מסביב לבעיח
עקרונית .עם זאת נתן יחיח לתה בדרך זו תאור של מספר דמויות
עקריוה מיחדות ,דמויות המיצגות אותח כל אהת בזמנח.
 daהתכנית מיועדת לשכבות הצעירות והיא תועבר3302 0910 2013 
ספרותי חדש ,ובאגדות ,וספורי עם ,ותורות קלוה שכשארו על אנשים
אלה מזמנים קודמ*%פם,
הככית ב,

הכניה ג.

חערות:

החשכח העברית +תכניה עחוכח לפי נושאים המכוונים להגי-ישראל
המפורתיים ,מתוך שימה דגש רב על חתכן חמסורתי של כל הג ,ונסיוך
לעבד הכנית לחגים עצמם שיקרבו את הכוער להגים חללו קרבה כפשית
ולא רעיונית בלבד( .לפרוט :ע"י "תככיה חשכה העברית" של התכועח
המאוחדת).
עיצוב אור-חתיים של האדם היחודי .1 :בין אדם להברו 22 .המשפהח.
 )5האחריות לצבור .4 .בין אדם למקום .5 .עיצוב אור-התיִכם; חיום-

יומת.
א ,חתכניה צריכח לגעת לא בארגון חהיים החברתיים ,אלא בעיצוב
אורה החהיים של חיה%ד ,כמטרח עקרית של ההלכח והאגדח בישראל;

יא צריכח להאיר אידיאל זח מכל צדדיו ,ולא רק מן חצדדים חקרו-
וח
בים לכו במיוחד ,חייכו :גם את תלקו של חפולתן חדתי בעיצוב
אורח החיים של אדם מ%שראל ,ב ,את הרקע להתמודדות ממשית של
חחכיך עם ההומר הזח יס למצוא בנכפיון של העמדת אורה חהיים שלנו -

כנגד אורח חתי"ם הזח ,קביעת ההבדלים והערכתם ,ג .מכאך פתה להעמיד

כנגד חומר שישאב מספרותכו חעתיקה וגם ההצשח (שלום עליכם ועגכון)

גם חומר ספרוהי שירחי ,אפילו  Joחספרוה חכללית.
ד .התכנית מכווכת לשכבח ביכונית (כתח שישית  -שביעית),

עיצוב חיים הברתיים בישראל .1 ;:המהשבח החברתית הגכוזה בהוק
המקרא ובנבואח .2 ,חהברח היחודיה בהקפּפת הכית חשני ,5 ,חאידיאל
 4. Gmspan bo manaחהברח ה*חודית בגלות בבל .5 .חקהילח

היהודית במזרת אירופה 4? .הקלויז ההסידי,

א .חתכניה כועדת לתלמ*דא כתה שביעית או שמינית ,ותפקידה לחעמיד

לגד נסיונות הגשמח שוכים של היי-חכרח צודקים  -את הכסיון חיהודי

מתוך חדגשת חעקרונות ודרכי ביצוען ,ומדת ההצלהח והכשלון .ב .חהופר.

לתאור יהיח מדעי-מחקרי בעקרו .ג ,חרקע לשיתה כפול יחיח:
/.

|

א .חשואת חנסיוכות חללו אל חנסיונות חאתרים ,ב ,חשוואתם אל
חכסיון הארצי-ישראלי ,מציאת חחבדלים ואף הדכרים שכתקבלן כמפוהת
«mn

ערכי מסורת בישראל .1 :התפילח .2 .חשכת .5 ,המועדים.
 eתפקיד שתכנית להצביע על השיכותם של אלמפטים לא פוציולו-
גיים ,אלא תרבותיים טחורים בתתי האדם ,להצביע ע< טיב חאלמכטיםת
חללו ביחדות ועל התפקיד שמלאו בתיי האדם היחודי .ב .DN
העזר שאב מתוך חספרות חעברית העתיקח וחתדשח (המחזור ,ספרי
הדינפם ,אגדות ,פולקלור  -ותאור החוי היחודי בספרות העברית
 sa (meanmהרקע לחתמודמות אקטואלית  -יחיה שוב :העמרת אורח-
חתחה"פם שלחו כנגד אורת התיים חיחודי ,חשיפת חפרובלמטיקח חתר-
בותית שבחויתכו ובדיקת הפתרונזת השוכים שחוצאו לבעיה זו עד
חיום.

