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שיתוף ברגשות, 
במחשבות 
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 אחריות
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פעילויות 
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 למתחפש?

הכוח לשנות 
מצבים לא רצויים 
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גזירות המן 
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פעילויות 
קהילתיות בדגש 
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 ושונות
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ליל סדר בגישה 
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ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות
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מעגל החיים 
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מעגל החיים 
 הקהילתי

עבודה 
 בצוות

 
 סיוון

תרומתו של 
הפרט לאווירה 

החברתית 
 והלימודית בכיתה

 

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

-מסרים חברתיים
ערכיים בספרים 

וע הספר )שב
 העברי(

הבכורה 
ומשמעויותיה 

בחיבור להבאת 
 ביכורים )שבועות(

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי
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  מגזר חרדי רדימגזר ח מגזר חרדי מגזר חרדי

 מגזר ערבי
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ביטחון 
 ובטיחות

 
 תמוז

  ביטחון ובטיחות
בשכונה 

 ובסביבותיה

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

רגשות ומחשבות 
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קהילתיות בדגש 
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