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 חות"ם של מנהיגות ומעורבות חברתית  -שער.2
 ודעות לסביבהמרומה לקהילה, תזקות, חו -חות"ם 

 
זה יותר ממצוות החוק. עיקרון חוקי אפשר לפרשו פירוש ּפסיבי ושלילי: לא  – ”ואהבת לרעך כמוך“

לא די בהימנעות מפגיעה  –לקפח, לא לגזול, לא לעשוק, לא לפגוע. התורה היהודית לא הסתפקה באלה 
גומלין, -בזכויות הזולת. יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל, על עזרה הדדית, על זיקת

ישראל -תיכון מדינת” ואהבת לרעך כמוך“הבריות. רק על יסוד הצו -רות של שווים, על אהבתעל חב
 הנאמנה ליעוד האנושי הגדול של היהדות. רק בצו זה יימצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה."

 הרוח והחלוציות בישראל/ דויד בן גוריון.  עודיי                                                                 

 

 מתוך חזון ביה"ס:

 "...אנו שואפים לטפח בוגר בעל מודעות לתהליכי הצמיחה שלו, סקרן, יוזם, יוצר, 

 ושואף למצוינות כדרך חיים...מעמיקים את השייכות הקושרת אדם  מעורב חברתית

 ומגבירה את מחויבותו לתרום לקהילתו, לחוף הכרמל, לארץ ישראל ולתרבות היהודית 

 לקהילה, לעם ולארץ..."

 

 ביה"ס "כרמל וים" מטפח מנהיגות ומעורבות חברתית כאחד מהערכים המרכזיים 

 בארגון. ערך זה בא לידי ביטוי במגוון תחומים בביה"ס. אנו מפנים זרקור לתלמידים 

  נימה, וכן לאלו הבוחרים לתרום לקהילות מחוץ לביה"ס. התורמים לקהילת ביה"ס פ

 והובלה, מתרחשת  בתפקידי מנהיגותבמעורבות חברתית ובאמצעות התנסויות שונות 

 בעתיד צמיחה של אחריות  , ואנו מאמינים כי היא עשויה להניבהעצמה של הפרט

 אזרחית, מעורבות פעילה והנהגה ערכית ואחראית.

  

פירוט כלל התוכניות תחת שער חות"ם של מנהיגות ומעורבות חברתית המשולבות 

 בשגרת חיי ביה"ס: 

 

  .מנהיגות מטביעה חות"ם -תעביר את זה הלאה -מוצר מארגי )1

  –יהודי , ציוני ואזרחי  ת התחומים:מנהיגות ומנהיגים המייצגים את שלוש 10בחרנו 

 ומהווה נכס צאן    עמנוהותיר חותם בהיסטוריה של  אחד ואחת מהםדמוקרטי. כל 

 , לומדים עליה ומקיימים דף 1-2דמות ברזל. בכל שכבת גיל התלמידים נחשפים ל

 שנות לימודיו של  6חברותא סביב הערכים והסיפורים הקשורים בה. באופן כזה בתוך 
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