מנהלים ,מורים ,גננות ,רבני בתי ספר ורכזים יקרים ,
אנו שמחים להגיש לכם את חוברת:
"בציפייה לגאולה שלמה "
טיפוח זהות ציונית דתית לאור דמויותיהם של הרב והרבנית גורן
החוברת הופקה ע"י מינהל החמ"ד ,נערכה ע"י מיכל דה האן ,אפרת עמנואל ומרים קורן ,ונכתבה ע"י
צוותי הכתיבה של מינהל החמ"ד :אדווה זיידמן ,יעל קופרשטוק ,ראומה הררי ונעמה טורם ,יחד עם
בעלי תפקידים בתחומי הדעת השונים .
מידע רב בחוברת הגיע מספרו של אבי רט "בעז ותעצומות" והתהליך כולו נעשה בשיתוף עם
המשפחה.
החוברת נמצאת בשלב הסופי של ההגהות לפני ההוצאה לדפוס ולבתי הספר .נשמח לקבל הארות
והערות למייל  miriamcoren@gmail.comלא יאוחר מה 55-בדצמבר.
בברכת עשייה חינוכית פוריה ומועילה
צוות הכתיבה
 פרקי פתיחה
 דבר ראש המינהל
 דבר המשפחה
 בציפייה לישועה שלימה מטרות התכנית
 זמן גאולתנו :קורות חיים
 חיבורי הרב גורן
 הרב גורן  -מסע אל הגאולה
 פרק א | הכשרת הלבבות
 יחידה  | 1מנהיגות בראי הרב גורן פעילות בתחום כישורי חיים
 יחידה  | 2מסורת מול חידוש פעילות לחדרי מורים ולערב במ”ה
 פרק ב | טיול ישראלי עם הרב גורן
 יחידה  | 3טיול ישראלי עם הרב גורן מרכז למידה
 פרק ג | חינוך קדם יסודי
 יחידה  | 4כרטיסי סיפור מותאמים לגילאי קדם יסודי ולכיתות א’-ב’
 יחידה “ | 5על כנפי יונה”  -ספר קריאה מותאם לגילאי קדם יסודי ולכיתות א’-ב’































פרק ד | חינוך חברתי ערכי בבתי ספר יסודיים
 יחידה  | 6בעוז רוח ובתעצומות נפש לאור דמותו של הרב שלמה גורן
 יחידה  | 7בת מלך אשת מלך ומלכה לאור דמותה של הרבנית צפיה גורן
פרק ה | חינוך חברתי ערכי בבתי ספר העל יסודיים
 יחידה  | 8הרב גורן והתרת עגונות חיילי צה”ל המחוייבות העמוקה להלכה
 יחידה “ | 9רבות בנות עשו חיל” על מעמדה של האישה היהודי לאור דמותה של
הרבנית צפיה גורן
 יחידה “ | 11על כפיו יביא” לקראת שירות משמעותי ואקטיביסטי לאור הערכים
שהנחיל הרב גורן
 יחידה  | 11הלכות צבא לאור ערכי חייו של הרב גורן
פרק ו | תורה שבעל פה
 יחידה  | 12החזון וההלכה במשנת הרב גורן
 יחידה  | 13בציפייה לגאולה – בדרך למימוש החזון לגאולת העם והארץ
 משחק מסלול בעקבות מאמרו של הרב ד”ר זולדן
פרק ז | מחשבת ישראל
 יחידה  | 14מדינת ישראל כשלב בחזון הנביאים דיון השוואתי ,יחידת לימוד לכיתות
ט’-יב’
פרק ח | תנ”ך
 יחידה  | 15סירובו של יונה הנביא להינבא על נינוה  -לדמותו של הרב גורן יחידת
לימוד לכיתות ד’-ח’
פרק ט | חינוך לחיים במשפחה
 יחידה “ | 16תרומת הגורן” תשובת חינוך
 יחידה  | 17התבוננות באורחות חייהם של הרב והרבנית גורן
פרק י | חינוך לשוני
 יחידה  | 18הרב גורן רב ואלוף
 יחידה  | 19על דבקות במטרה
פרק יא | היסטוריה
 יחידה “ | 21צבא יהודי ולא רק חייל יהודי” לדמותו של הרב גורן
פרק יב | ספרות
 יחידה  | 21לכל אחד הכותל שלו
 יחידה “ | 22יום אחד לאחר שתיגאל העיר העתיקה”
פרק יג | חינוך מיוחד
 יחידה  | 23מי אתם הרב והרבנית גורן? יחידת לימוד על הרב גורן בהתאמה לילדי
חינוך מיוחד
פרק יד | קליטת עלייה
 יחידה “ | 24קומו ונעלה ציון” עלייה לארץ לאור דמותו של הרב גורן
התמודדות עם תהליך העלייה והקליטה בארץ ישראל
פרק טו | אנגלית -דמותו של הרב גורן לשיעורי אנגלית
 יחידה Rav Goren for Junior high | 25
 יחידה Rav Goren for high school | 2
רציונל
סיפורים ואנקדוטות ערכיות וחינוכיות אודות הרב והרבנית גורן
פעילות חינוכית על הרב גורן (מעין מרכז למידה) לכתות ה-ח
הספר לגני הילדים על כנפי היונה  -דוגמית מהספר המקוון
סקירת ספריו הרב אריה שלום
חומרים רבים כגון תולדות חיים ,מאמרים לא ממוין .מחבר לא ידוע

חומרים רבים נוספים


דמויות הקשורות אל הרב והרבנית ודרכי התקשרות (כולל מרצים)




התקבלו (מחקרים ,מאמרים וחומרי למידה חינמיים)
חינוך בלתי פורמלי (ערכות למידה ,סרטונים ,פרסומים ,הצגות)

