
 ענווה ושליחות
 מדריך למורה

 ענווה ושליחות, הדרכה תורנית 

  ושליחות, סדנא למוריםענווה  

 ראיון עם הרב שמואל אליהו 

 צעירים, מדריך למורה וטבלה מסכמת ענווה ושליחות 

 בוגרים, מדריך למורה וטבלה מסכמת ענווה ושליחות 

 שמיטה מערכי שיעור 

  
 שיעורים לשכבה הצעירה

 1שיעור 

  , כיתה א', מעגל ראשון, הקדמה שלום כיתה א'שיתוף והשתתפות

 , כיתה ב', מעגל שלישי, הקדמה, כל שנה מתחילה בסימן שאלהשיתוף והשתתפות

  , כיתה ג', מעגל שלישי, הקדמה, הזהב שבי הזהב שבנושיתוף והשתתפות

 2שיעור 
 , שליחות עם ענווה ם יסודותמניחי

 3שיעור 
  בפתח, הידד אני שליח

 4שיעור 
 שלום, אחרית ענווה מעשה אבות

 5שיעור 
 

  , כיתה א', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמידשיתוף והשתתפות

 , כיתה ב', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמיד שיתוף והשתתפות

 , כיתה ג', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמיד והשתתפות שיתוף

 6שיעור 
   , הנני כאןמתבוננים ובונים

 7שיעור 
 , מעגל רביעי, סוכה והכנסת אורחים, הקדמה שיתוף והשתתפות

 8שיעור 

  , כיתה א', מעגל ראשון, הקדמה, לכולנו הזכות לטעותבות חברתיתמעור

  , כיתה ב', מעגל ראשון, הקדמה, לכולנו הזכות להיות מוגנים ואהוביםמעורבות חברתית

 , כיתה ג', מעגל ראשון, הקדמהמעורבות חברתית

 9שיעור 
   האוצרות שב, לכולנו הזכות להיות שותפים לפעילות הקבוצתית, מתבוננים ובונים

 10שיעור 
 , להפוך את הלימון ללימונדה מתבוננים ובונים

 11שיעור 
 , הממלכה הסגולה מתבוננים ובונים

 12שיעור 

  גל שני, הקדמה, תורני היום בקבוצה, כיתה א', מעמעורבות חברתית

 , כיתה ב', מעגל שני, הקדמה, תורני היום בקבוצה מעורבות חברתית

 , כיתה ג', מעגל שני, הקדמה, תורני היום בקבוצה מעורבות חברתית

 , ביקור במוזיאוןשיעור סיכום 13שיעור 
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 הבוגרתשיעורים לשכבה 

   , בשבילי נברא העולםמניחים יסודות 1שיעור 

 2שיעור 

  מחברנו לקבוצה, כיתה ד', מעגל ראשון, הקדמה, כל שנבקש שיתוף והשתתפות

, כיתה ה', מעגל ראשון, הקדמה, פותחים שנה ויוצרים את חבילת התקשורת שיתוף והשתתפות
  שלנו

  , כיתה ו', מעגל ראשון, הקדמה, ושוב נצאה אל הדרךשיתוף והשתתפות

   בפתח, שליחות סודית 3שיעור 

  מעשה אבות, והאיש משה 4שיעור 

 5שיעור 
 

 , כיתה ד', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמיד שיתוף והשתתפות

  , כיתה ה', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמיד בעקבות בחינהשיתוף והשתתפות

, כיתה ו', מעגל שני, הקדמה, תפקיד לכל תלמיד בחיבור למסע במנהרת שיתוף והשתתפות
  הזמן

 , חבילה משמים מתבוננים ובונים 6שיעור 

   , כתה ה, מעגל רביעי סליחה, הקדמה, כוחה של סליחהשיתוף והשתתפות 7שיעור 

 8שיעור 

  , כיתה ד', מעגל ראשון, הקדמה, לכולנו הזכות לקבלת עזרהמעורבות חברתית

   כיתה ה', מעגל ראשון, הקדמה, לכולנו הזכות ליהנות מפעילות פנאי, מעורבות חברתית

 , כיתה ו', מעגל ראשון, רועים שאכפת להם מעורבות חברתית

 , ושלח להם ציר נאמן מתבוננים ובונים 9שיעור 

   , הלומד מכל אדםמתבוננים ובונים 10שיעור 

 , עם שלם עושה שליחות מתבוננים ובונים 11שיעור 

 12שיעור 

  התפקיד, כיתה ד', מעגל שני, הקדמה, מעריכים את בעלי מעורבות חברתית

  , כיתה ה', מעגל שני, הקדמה, מעריכים את הפעילות למען האחרמעורבות חברתית

  , כיתה ו', מעגל שני, הקדמה, מעריכים את בעלי התפקידיםמעורבות חברתית

  , ביקור במוזיאוןשיעור סיכום 13שיעור 
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