
 בס"ד שבט תש"ף

  רכז יקר!

אנו מודים לך ולצוות בית הספר על בחירתכם לקחת חלק 

 בפרויקט "סימנים בדרך".

הינו חלק , רביעית, המתקיים זו השנה הפרויקט חינוכי זה

שנהרג  ,מפרויקטים נוספים להנצחתו של יקירנו צביקה קפלן הי"ד

  במבצע 'צוק איתן' בעזה כקצין האג"ם של גדס"ר גולני.

מתוך החיסרון, האבל והכאב, אנו רואים נחמה גדולה בהנחלת 

 אישיותו, ערכיו ומידותיו לדורות הבאים. 

מתוך רצון לחיבור אמיתי ומבט מעמיק בתורה, צמח פרויקט זה של 

ובאירועים נבחרים בספרים יהושע,  לימוד והעמקה בסוגיות מנהיגות

 . ושמואל ב שמואל א', שופטים

בזמן הזה עולות סוגיות של אמונה, אחדות, כמו בימים ההם אף 

גות, מסירות נפש ואהבת העם והארץ, מן הלימוד ופוגשות מנהי

מטרתו של לימוד זה מלבד הרובד של עיון בספרי הנביאים הקדושים, הינו העמקה בסוגיות  בחיים.

 העולות מתוכו וחיבורן למידותיו של צביקה. 

, הדבקות במטרה, האמונה והישרה לא נוכל להביא את אישיותו המלאה, העמוקה, מלאת האמת

במלואה אך אנו תקווה כי דמותו תעלה מתוך הערכים הנלמדים בחוברת ותצליח לגעת, לקדם 

 ולהשפיע על תלמידיכם, מנהיגי הדורות הבאים.

 ל. -מי ייתן ופרויקט זה יהווה סימנים של ערכים ואמת בדרך העולה בית א

 כה.עם הנצח לא מפחד מדרך ארו

 בהערכה והוקרה על השותפות לדרך.

 משפחת קפלן.

 

 החוברתומעט על 

בוגרי החמ"ד, חברים . חי ולומד' באווירא דארץ ישראלית מדרש 'בהחוברת שלפניכם הנה תוצר של 

 , למדו והתבוננו בספרים יהושע ושופטים. מתוך הלימוד עלו והוארוהי"ד ובני משפחתו של צביקה

. תוצרי בית דור התחיה הלאומית -הרלוונטיים לדורנוערכים משתקפים בהם אירועים וסוגיות ש

לערכים מתוך חיבור לערכי חזון החמ"ד ו סוגיות חינוך ומנהיגותב הדנההמדרש נערכו לידי חוברת 

  .בחייו הי"ד קידם צביקהאותם 

 ייצר קהילות לומדות שמשמרותטרת הלימוד בחוברת זו היא למ

 , לאירועים ולדמויות חיבור -בית המדרש אווירתאת 

 דור חדש של מנהיגים ארצישראלייםוהצמחת  בסוגיות ערכיותדיון 

 בעלי מסירות נפש ושיעור קומה.  

 ,יהיה הלימוד לעילוי נשמתו הקדושה של סרן צביקה קפלן הי"ד

 ,ולחיזוק אחיזת עמנו האהוב בתורתו ובארצו

 קינו וה' יעשהחזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלו"

 הטוב בעיניו"



 בס"ד שבט תש"ף

   -לאורך השנה לימודהכנית ותפירוט 

  -חומר הלימוד

רקי , ופחזון החמ"ד והערכים הנגזרים ממנו, יהושע שופטים ישט הפרקים בספרפ

 'סימנים בדרך' –החוברת 

  -פרק הזמן הכללי ללימוד

   כ"ד באייר )טיול וחידון מסכם( ועדט"ו בשבט מ

  -חלוקה ליחידות לימוד

  -החומר מחולק לשש יחידות לימוד. כל יחידה כוללת

 מספר פרקים בלימוד פשט הפסוקים  .1

 'סימנים בדרך'בערכים הנלמדים, וברלוונטיות לחיינו מתוך חוברת הלימוד דיון  .2

 יועברו לבתי הספר דפי שאלות לשינון וחזרה. שבועייםכמדי  .3

 ים". החידות מזכות בפרסים אישיים וקבוצתיים. מדי יעלו חידות לאתר "מעלה לילד .4

 -פירוט תכנית הלימודים

 תאריכים עמודים בחוברת פרקי הלימוד  

 כ"ט בשבט –ט"ו בשבט  18 - 32 ו-יהושע א 1יחידה 

 י"ג באדר –א' באדר  33 - 49 יא-יהושע ז 2יחידה 

 כ"ז באדר –י"ד באדר  50 - 65 כד -יהושע יד, טו, טז, כ 3יחידה 

 כ"ה בניסן –כ"ח באדר  68 - 86 ז -שופטים א 4יחידה 

  ו' באייר –כ"ו בניסן  87 - 103 יד –שופטים ח  5יחידה 

 באייר י"ט –באייר  ט' 104 - 125 כא –שופטים טו  6יחידה 

 יתקיים אי"ה יום טיול לנבחרות ובסיומו יתקיים החידון המחוזיכ"ד באייר ב

 

  -הערות

  פשט הפסוקים, תיאור הדמויות והאירועים. לחידון הנוהידע הנדרש 

. אין חובה לקשר אירוע או דמות כלשהי לערך אחד דווקא. הערכים המפורטים בחוברת 1

ניתנים לפרשנות, דיון והרחבה. נשמח לשיתוף ברעיונות ובחומרים נוספים שיעלו מבתי 

 המדרש תוך כדי הלימוד 

 ניתן ללמוד בקצב המתאים לכל קבוצה על פי רצונה.    . קצב הלימוד שהוצע אינו מחייב.2

הלימוד מהחוברת הינו לצורך העשרה, עיון והרחבה במטרה לעודד רלוונטיות לחיי הלומד 

 וחיבור ערכי בין חומר הלימוד לערכים ופעולות מרכזיות בחיינו.

  מאחלים לכולם הצלחה גדולה בלימוד ובחידון!


