
תכנית המפגשים השנתית
• הסילבוס המלא •
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של  השנתית  התכנית 
כוללת  מבין"  "לב 
יחידות   6 בן  מערך 
לימוד  מפגשי  של 
המציגים  נבחרים,  בנושאים 
נושא  של  החסידית  הזווית  את 
היחידה. מערכי המפגשים נכתבו 
ומתייחסים  מובחר  צוות  בידי 
היום  בחיי  אקטואליות  לסוגיות 
יום של תלמידת אולפנה בימינו. 

כל אחת מהיחידות כוללת שילוב 
בין שיעורי תוכן לשיעור העשרה 
בנושא צילום, הכולל גם משימה 
המוביל  הנושא  ברוח  צילומית 
התלמידה  את  ומכוונת  ביחידה, 
מהלימוד,  התובנות  את  לבטא 

מהזווית שלה )תרתי משמע(. 

אחת  כל  של  הסיכום  במפגש 
של  התוצרים  יוצגו  מהיחידות, 
על  דיון  ויתקיים  המשתתפות 
המשמעות האישית שכל אחת לקחה 

לעצמה מתכני היחידה 
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מבנה התכנית:
• פתיחה ויציאה לדרך - חסידות 

מאז ועד היום

• שמרי על קשר - יחידה ראשונה

• זוהי חירותי - יחידה שנייה

• יופי לך! - יחידה שלישית

• אתגרים שבאנו לפצח - יחידה 
רביעית 

• שמחת הלב - יחידה חמישית

• כמוך! - יחידה שישית

• מפגש הכנה לתערוכה השנתית

באולפנה  חגיגית  תערוכה   •
)אופציונאלי, כרוך בעלות נוספת(

• מפגש סיכום השנה באולפנה 

אפשרות לשילוב במהלך השנה, במסגרת ערב אמהות ובנות,
תכנית הכוללת לימוד חווייתי בצוותא והתנסות משותפת בצילום.



פירוט תכני היחידות:

כיהודים, אנחנו שונים מכל העמים. קיבלנו את תורת ה', המחייבת אותנו 
בתרי"ג מצוות, ויש לנו קשר מיוחד עם הקב"ה. בעולם שמבקש לטשטש 
גבולות ולערער על מסגרות ומחיצות, בירור המהות והזהות היהודית נחוץ 
מאין כמוהו. החסידות מתבוננת לעומק במהות הקשר הייחודי בין היהודי 

לאלוקיו, קשר הנעוץ בעומק הנפש. 

לא מספיק לדעת על הקשר – זהו קשר שיש לו משמעות יומיומית ותמידית, 
ויש דרכים לפתח ולשמור עליו. להצית את הניצוץ הפנימי ולהביא אותו 
לכדי בערה רגשית, לכונן מערכת יחסים עם הקב"ה המונעת מרגשות אהבת 
ה' ויראת ה', כך שעבודת ה' וקיום המצוות המעשי מקבלים משמעות חדשה, 

מלאה ומרוממת. 

עבודת ה' כזו, המשלבת את מכלול הכוחות הפנימיים, שכל ורגש, תודעה 
ותחושה, מביאה למימוש התכלית, להגשמת המטרה האישית ולהשפעה על 

הזולת ועל העולם כולו 

שמרי על קשר
• יחידה ראשונה •
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 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 מה הקשר?

מהות הקשר 
היהודי, מבנה הנפש 

המורכבת מנפש 
אלוקית ומנפש 
בהמית, מלחמת 

הנפשות. 

2 לשמור על קשר  

רגש ומעשה בעבודת 
ה', איך אפשר 

להשפיע על הרגש, 
תהליכי תודעה, 

התבוננות ותחושה, 
אהבת ה' ויראת ה'.

3  קשר נצחי  

גדולת ה', אפסות 
האדם והעולם, 
השגחה פרטית, 

ייעוד אישי והכוח 
להשפיע ולשנות 

עולם.
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זוהי חירותי
 

• יחידה שנייה •

להיות בן חורין – זהו צורך אנושי, שאיפה, וגם עיקרון יסוד בזכויות האדם.

גם בעידן הנוכחי, מבלי להיות משועבדים וכפופים למשטרים דיקטטוריים, 
יש מה שמאיים על חירות האדם המודרני: טכנולוגיה, יצרים, תפיסות עולם 

ומוסכמות, טרנדים ופרסומים מסיביים, ועוד...

אנחנו עלולים ליפול בשבי ולהשתעבד ל'רודנים החדשים' אפילו מבלי להכיר בכך. 

מאידך, בימינו הותר הרסן ושוחררו כל הכבלים. הכול מותר, הכול אפשרי, 
נורמות מוסריות שנחשבו בעבר כערכי יסוד, עוברות טלטלה, קריאת תיגר 

ושינויים מרחיקים לכת.

מתוך כך עולה הצורך החיוני לבחון מהי המשמעות של חירות אישית, 
חברתית ויהודית, ומה מקומם של חוקים וגבולות, שלא יערערו על חירות, 

אלא יבטיחו חירות אמתית. 

המאבק לחירות מתחיל בהכרת האויב, לצד סימון המטרה: מהי החירות 
אליה אנו שואפים.

תורת החסידות מאירה את סוגיית החירות, כנובעת ומתעצבת מתוך הגדרות 
של זהות וייעוד.

מתוך החירות צומחת האפשרות לבחירה אמתית, והדיון מתרחב ומעמיק 
בנושא בחירה חופשית, אמתית ונכונה 
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 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 מלחמת השחרור 

זיהוי האיומים על 
החירות בעידן הנוכחי, 

וההתמודדות מולם 
בדרך להשגת חירות.

2 חירות לאומית 

משמעות החירות, מקומה 
של חירות מול חוקים 
וגבולות, מהי חירות 
אישית ומהי החירות 

היהודית – "עבד ה' הוא 
לבד חופשי".

3 לבחור מתוך חירות 

כוח הבחירה, ההשלכות 
הפרטיות והכלליות 

של הבחירה האישית, 
בחירה נכונה מתוך 

חירות אמתית. 
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יופי לך!
 

• יחידה שלישית • 

החברה המערבית עוברת תהפוכות בנושאי פמיניזם, מגדר ושוויון. 

הסחף העולמי מטלטל, מבלבל, ולעיתים גם מקלקל ומעוות, הופך את 
היוצרות. 

מבט פנימה, אל מקורות היהדות והחסידות, יאיר מחדש את המהות 
למימוש התפקידים  והיכולות, המכוונים  הכוחות  העוצמה,  הנשית. 

המיוחדים שהועיד הבורא לאישה. 

אור היהדות והחסידות מגלה את מלוא המשמעות והעוצמה במהותה 
של האישה, המכונן את בניין העם ומוביל את שרשרת הדורות, ומהווה 

מקור למימוש עצמי, לשמחה ולגאווה.

מן המקורות עולה הכרה במגוון יכולות וכישרונות נשיים, ובכוח רחב 
היקף של השפעה נשית. מתוך ההערכה העמוקה לפוטנציאל הנשי, 
מתעצמת החשיבות לבטא אותו במלואו ולהגשים את הייעוד האישי 

והנשי בהתאם לרצון ה' 
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 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 זהות נשית

מי את? על הזהות 
הנשית לאור 

החסידות. שווה ל... או 
שווה יותר? תכונות, 

יכולות, כוחות 
ייחודיים, ייעוד נשי. 

2 טפל, עיקר ועקרת

על תפקידה המכריע 
של האישה כעקרת 
הבית ועיקרו, על 
הגשמה עצמית, 
על בחירה וסדר 

עדיפויות.  

3 בת מלך

פנימה וחוצה 

על איזון ושילובים: 
צניעות ויופי, עדינות 

ודומיננטיות, פנים 
וחוץ, ועל כוח 

ההשפעה הנשית 
וביטוייו.
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אתגרים שבאנו לפצח
• יחידה רביעית • 

החיים בעולמנו נושאים בחובם, לצד הטוב והיופי, גם קשיים ומצוקות, 
סבל וצער. קשה להכיל את הצרה והיגון, וקשה עוד יותר לקבל אותם 
כאשר אנו מבקשים בסך הכול למלא את שליחותנו ותפקידנו בעולם, 

בהתאם לרצון ה', והוא מנחית עלינו מלמעלה צרות ואסונות.

תורת החסידות עוסקת בהרחבה בסוגיית הכאב בעולם - מדוע הוא 
קיים, מה תכליתו, וכיצד ייתכן קיומו של רע כאשר בורא עולם הטוב 

בתכלית אחראי לכל. 

תורת החסידות מגלה את הטמון בעומק מהותו של הרע, מבחינה בטוב גלוי 
לעומת טוב נסתר, ומגלה את הצמיחה העולה דווקא מתוך הקושי. החיבור 
התמידי לה', המנהיג כל פרט בעולם בהשגחה פרטית, חובר לנושאי אמונה 

וביטחון.

שאלות באמונה ודברים העומדים 'ברומו של עולם' מתבררים ומתלבנים, 
וחודרים לחיי המעשה -  לחיות יום יום מתוך חיבור תודעתי לגדלות 

הבורא, לתכלית הבריאה, ולתפקיד הגדול של האדם הקטן בתוכה 
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 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 להקשות על הקושי 

תכלית הצער והכאב, 
טוב גלוי וטוב נסתר, 
הנס שבניסיון, קושי 

שמצמיח.

2 לאמן את האמונה 

שאלות באמונה, על 
בריאת העולם, על 

הנהגת ה' בעולם, על 
תורה מסיני, על חיים 

של אמונה וביטחון.

3 להחליט על התכלית

יש בורא לעולם, אבל 
מה הוא רוצה מאתנו? 

על תכלית הבריאה, 
על תפקיד האדם, 

על הגשמת התפקיד 
ושילוב בין קודש 

לחול בחיי המעשה. 
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שמחת הלב
• יחידה חמישית •

השמחה היא הרגש הטבעי והבריא ביותר של הנפש. היא ממלאת באנרגיה, 
נותנת כוח לממש יכולות ומשנה את איכות החיים.

השמחה היא התרופה למחלת הנפש מספר אחת בעולם: הדיכאון.

גם ללא אבחנה פתולוגית של דיכאון, העצב נוכח בחיי כולנו. גיל ההתבגרות, 
רווי הסערות הרגשיות, מועד יותר מכול לתחושות של דכדוך, עצב, ייאוש 

ודיכאון.

החסידות מביאה את בשורת השמחה, כאבן יסוד בעבודת ה', וכמרכיב מהותי 
ועמוק בחיים.  

הכרת השמחה האמתית לאור החסידות, כוחה והשפעתה, מציבה את 
המטרה. כדי להגיע למימושה, ניתנים הכלים לגלותה בתוכנו, להיות 
העומדים  מגוונים  בקשיים  רצופה  לשמחה  הדרך  בשמחה.  ולחיות 
כמכשול, והחסידות מקדישה פרק נרחב להתמודדויות אלה, וסוללת 

את הדרך לשמחה – תמיד 

12



 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 המפתח להצלחה 

מהי שמחה, ואיך היא 
משפיעה בעוצמה על 
עבודת ה' ועל חיינו 

בכלל.

2 פשוט עושים את זה 

הסיבות לשמוח, 
השמחה כדבר הנתון 

בידינו, ודרכים שונות 
לגלות את השמחה 

הפנימית.

3 לשמוח במשבר 

לב שבור ושמחה 
כמשלימים זה את 

זה, ואיך לא להתעצב 
מהמלחמה וההתמודדות 

מול היצר הרע.
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כמוך!
 

• יחידה שישית •

אהבה היא רגש קוסם ונפלא. היחס הנפוץ לאהבה, בייחוד בקרב צעירים, 
הוא כרגש ספונטני, שכובש את הלב, ובאותה פתאומיות בה הופיע – יכול 

להיעלם.

מנקודת מבט כזו, המדלגת על עבודה פנימית, קשה להתמודד עם מצוות 
היסוד של אהבת ישראל.  

התבוננות לעומק, מגלה שכל אהבה אמתית וברת קיום כרוכה בעמל ובהשקעה. 

אפילו בין חברים קרובים יש רגעי משבר וקושי, ואז הספונטניות מפנה את 
מקומה לאהבה בוגרת, אהבה שמתקיימת מתוך חשיבה ומאמץ.

אהבת ישראל היא העיקר הגדול של החסידות אותה יסד רבי ישראל בעל 
שם טוב, ולימוד תורת החסידות מאיר את נקודת האהבה שבין יהודי לחברו 

והופך אותה לממשית ומשמעותית. 

האהבה היא רגש, אבל כדי להצמיח אותה בתוכנו עלינו ללמוד ולעיין 
במשמעותה. התבוננות בתוכן העמוק של אהבת ישראל במשנת החסידות, 
תנביע בתוכנו רגש אמתי של אהבת ישראל, כלפי הקרובים כמו גם הרחוקים, 

ותפתח את הלב לקיום מעשי ורגשי של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" 
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 היחידה מכילה שלושה שיעורי תוכן:
1 למה לאהוב?

מהות הקשר שבין 
יהודי לרעהו, כל 

ישראל אחים. 

2  ואהבְתּ

כמה לאהוב ואת מי, 
רמת האהבה כלפי 

סוגי יהודים שונים. 

 

3 הדרך לאהבה

איך נולדת האהבה, 
מצבי התודעה השונים 
הסוללים דרך לאהבה.
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 לפרטים והרשמה:
072-2792077, שלוחה 2

או אצל רבקה: 054-7708670
Levmevinn@gmail.com :או במייל


