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 לממלכתיתוביל לפעילות  /הערך*לחיצה על הסמליל

מעגל קשרי  
 פרט קבוצה

מעגל החיים 
 הכיתתי

מעגל החיים 
 הבית ספרי

מעגל החיים 
 הלאומי

מעגל החיים 
 הקהילתי

שיתוף 
 והשתתפות

  
 תשרי

 

שיתוף במסרים 
אישיים המביעים 

הצעה/בקשה/ 
צורך/ציפייה של 
 הפרט מהקבוצה

כשלב בבניית 
 תכנית חברתית

תפקיד לכל 
 -תלמיד

התארגנות 
לקראת מילוי 

 תפקיד

העמקת ההיכרות 
תוך בירור 

המאחד והמייחד 
את הפרטים 

 בקבוצה

 –יום כיפור 
הסליחה 

 ומשמעותיה

פעילות עם 
הקהילה בדגש 

על התחלות וחגי 
 תשרי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  מגזר חרדי   מגזר חרדי

 מגזר ערבי  
 ד"חמ

  

מעורבות 
 חברתית

  
  חשוון

 

מעורבים 
חברתית ופועלים 

למימוש הזכות 
להנות מפעילות 

 פנאי
 
 

היבטים להערכה 
במילוי תפקיד: 

אחריות, התמדה, 
יוזמה  ותקשורת 

 בין אישית
 

עדכון התקנון תוך 
בירור צרכים, 

ציפיות, משאלות, 
 זכויות וחובות

 

יום זכויות הילד 
הבינלאומי הזכות 

 לקיום בכבוד

יזמית פעילות 
בשיתוף הקהילה: 

בדרך לאמנה 
 ספרית-בית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 ד"חמ

  שונות
 

 כסלו
 

שונות 
בכישרונות, 

 ברצונות וביכולות
 

משתפים ילדים 
ילדים ב"סיפורו 

של..." תוך 
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

חברתיות סוגיות 
ערכיות סביב 

תהליך הבחירה 
 ותוצאותיו

מנהיגות ילדים 
יום -בחיי היום

בחיבור 
למנהיגותו של בן 

 גוריון

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

 על חנוכה

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי

  מגזר ערבי

 ד"חמ

 ניהול קונפליקטים
 

 טבת

קונפליקטים סביב 
השימוש ברכוש 

 משותף

משתפים ילדים 
ילדים ב"סיפורו 

של..." תוך 
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

התנהגות 
בסביבה 

 הווירטואלית

גבורת ילדים 
 בשואה

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

 על ימי לוח

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר חרדי מגזר מגזר חרדי
 

 

 מגזר ערבי
  ד"חמ 

http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/Kita5maagal1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2418682F-6C69-4441-8831-A22A3044EE75/201185/54.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160170/resource4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B4CCDD31-C2DD-4C19-AC48-2409120529CF/132121/99993.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160136/resource8.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B4CCDD31-C2DD-4C19-AC48-2409120529CF/132126/99997.doc
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/5-1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/5-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/class_05.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/he4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160166/resource95.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4537A1E0-E327-4B89-B7B4-142112E1646A/197597/2b.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita52.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita53.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160142/resource992.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4537A1E0-E327-4B89-B7B4-142112E1646A/197588/7b.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58623/tishrei_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58387/tishrei_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58388/tishrei_e_3.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58389/tishrei_e_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58390/tishrei_e_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58569/heshvan_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58562/heshvan_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58564/heshvan_e_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60778/kislev_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60779/kislev_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60780/kislev_e_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60781/kislev_e_kehila1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85375/tevet_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85374/tevet_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85386/tevet_e_3.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85400/tevet_e_kehila.doc
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מעגל קשרי  
 פרט קבוצה

מעגל החיים 
 הכיתתי

מעגל החיים 
 הבית ספרי

מעגל החיים 
 הלאומי

מעגל החיים 
 הקהילתי

 אחריות
 

 שבט

לשמירה אחריות 
על איכות 

הסביבה בדגש 
 על מיחזור

משתפים ילדים 
ילדים ב"סיפורו 

של..." תוך 
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

תיעוד אירועים 
ורגעים מיוחדים 

בחיי הפרט 
והקבוצה בסיכום 

מחצית שנת 
 הלימודים

 –יום המשפחה 
תהליך הבעת 

 תודה למשפחה 

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח
 

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי

 ד"חמ

 נתינה
 

 אדר

ושכלת נתינה מ
המתחשבת 

בצורכי הנמענים 
 וביכולות המוענים

משתפים ילדים 
ילדים ב"סיפורו 

של..." תוך 
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

שיקולי דעת 
בסוגיית ההוצאות 

סביב ציון החג 
בכיתה ובבית 

 הספר

קווים לדמותו של 
קשיים  –מנהיג 

במנהיגות 
ומגבלות אישיות 

בחיבור למשה 
 רבנו

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח
 

נתינה לקהילה 
 בגישה יזמית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר  חרדי מגזר חרדי מגזר

 מגזר ערבי

 ד"חמ
 אחדות ושונות

 
 ניסן

משתפים ילדים  
ילדים ב"סיפורו 

של..." תוך 
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

מעורבות וחסד  
במעגלים שונים 
בחיבור למצוות 
 "קמחא דפסחא"

ליל סדר בגישה 
 יזמית

 השיח הבין דורי

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי

 כבוד
 

 אייר

וך ת להמנוןכבוד 
היכרות עם 

אירועים שונים 
בהם הוא מושמע 

ובחינת 
ההתנהגות 

המחייבת בעת 
  השמעתו

משתפים ילדים 
יפורו ילדים "בס

תוך  של..."
התמקדות במסר 

חברתי ערכי 
מזווית ראייה 

 אישית

-מסרים חברתיים
ערכיים בטקס 

בחיבור לטקס יום 
העצמאות בהר 

 הרצל

 –יום ירושלים 
כוחה של אחדות 
הקבוצה במצבים 

שונים בחיבור 
לסיפורה של 
 העיר ירושלים

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  לוחהעל ימי 

 

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 ד"חמ

  

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160123/resource998.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C7708FA1-A6BD-40CD-980E-94A5CAF1B7D6/198822/b28.doc
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/51.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/52.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/maagalH.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160144/resource9995.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C7708FA1-A6BD-40CD-980E-94A5CAF1B7D6/198841/9996.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160207/resource_985329123.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160175/resource99992.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/ah125.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62923/shvat_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62924/shvat_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62925/shvat_e_3.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62927/shvat_e_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62928/shvat_e_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69593/adar_e_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69594/adar_e_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69595/adar_e_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69596/adar_e_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/nisan/nisan_e_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/nisan/nisan_e_4.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/nisan/nisan_e_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_e_2_mavo.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_e_4.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_e_kehila.doc
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מעגל קשרי  
 פרט קבוצה

מעגל החיים 
 הכיתתי

מעגל החיים 
 הבית ספרי

מעגל החיים 
 הלאומי

מעגל החיים 
 הקהילתי

עבודה 
 בצוות

 
 סיוון

הגורמים 
המקדמים 

והבולמים את 
 עבודת הצוות

משתפים ילדים 
ילדים "בסיפורו 

תוך  של..."
התמקדות 

במסר חברתי 
ערכי מזווית 
 ראייה אישית

מסרים 
-חברתיים

ערכיים בספרים 
)שבוע הספר 

 העברי(

היערכות אישית 
וקבוצתית 

בחיבור להכנות 
 למעמד הר סיני

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר

   מגזר ערבי                                                        
 ד"חמ                                                

ביטחון 
 ובטיחות

 
 תמוז

יטחון ובטיחות ב
 במסיבות

משתפים ילדים 
ילדים "בסיפורו 

תוך  של..."
התמקדות 

במסר חברתי 
ערכי מזווית 
 ראייה אישית

 –סיום תקופה 
מקומו של 

הפרט בקבוצה 
 והשפעותיו

פעילויות  
קהילתיות בדגש 

 ופרידה סיוםעל 

 

 
 ממלכתי

 אין פעילות

  
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

   מגזר ערבי  

 

http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/5KitaH.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/maagalE2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/E_3_circ.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/D_5_zevet.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160195/resource_667849305.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160195/resource_667849305.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/ah17.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160181/resource_118485204.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_e_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_e_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_e_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_e_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_e_3.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_e_kehila.doc

