




תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

 נושא: אני בחברה

נרות להאיר

ב"ה

יש לי כח לשנות את 
עצמי ואת העולם!

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

מי את? הכרות עם הנשמה
ממה אנחנו מורכבים שיעור 1 

אלוקים אחד ושני עולמות שיעור 2 
מחשבה על הקשבה שיעור 3 

יושר
נצמדים לאמת שיעור 4 

זה פשוט לא משתלם שיעור 5 
חוֹשבים עוד קצת שיעור 6 

אמת - ככה זה נראה שיעור 7 



























ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

 אני רוצה לדעת 
למה באתי לכאן!

קבלת עול - ערך קיומי
חוקים הם שם המשחק שיעור 8 
עול - זה טוב בשבילנו שיעור 9 

כולם מקבלים שיעור 10 

מצווה גוררת מצווה 
בחירה קטנה, צעד גדול שיעור 11 

בכח המשיכה שיעור 12 
שרשרת של מעשים טובים שיעור 13 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: השליחות שלי בעולם

נרות להאיר



































ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

אני רוצה לפעול ולעשות, 
אבל איך?

הרבי סומך עלי
כל אחד יכול! שיעור 14 

כח של ילד יהודי שיעור 15 
להשתדל ולצמוח! שיעור 16 

לשמוח בשמחת השני
מרגישים! שיעור 17 

שמחתך - שמחתי שיעור 18 
משמחים שיעור 19 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: האמצעים

נרות להאיר

























ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

יוצאים ממצרים
מבית עבדים פדיתנו שיעור 20 

לא האדון שלי! שיעור 21 
משתחררים שיעור 22 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: גאולה

נרות להאיר

בכל פעולה אני צועדת עוד צעד, 
הנה, כבר, אני מגיעה אל היעד!

























ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

 אני מחוברת
 לשורשים עמוקים!

מדברים אהבת ישראל
לדיבור יש כח! שיעור 23 

לדבר טוב ולאהוב שיעור 24 
זהירות! הלשון מתגלגלת... שיעור 25 

אהבת ישראל - בואו נדבר על זה שיעור 26 

להתייגע בתורה
המטרה - להגיע ליגיעה! שיעור 27 

יגעת ומצאת - תאמין! שיעור 28 
אפילו אנחנו יכולים! שיעור 29 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: יסוד הקיום של היחיד והעם

נרות להאיר


































