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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 
במשאלות/בקשו
ת ביחס לקשרי 

קבוצה -פרט
במשימה 
 משותפת

תפקיד לכל 
 -תלמיד

התארגנות 
לקראת מילוי 

 תפקיד

הצגה עצמית 
תוך מתן 

לגיטימציה 
 לשונות

המייחד  
והמאחד בחיבור 
 לארבעת המינים

 )סוכות(

פעילות עם 
הקהילה בדגש 

על התחלות וחגי 
 תשרי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  מגזר חרדי   מגזר חרדי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

מעורבות 
 חברתית

  
  חשוון

 

מעורבים 
חברתית ופועלים 

למימוש הזכות 
 לקבלת עזרה

 
 

היבטים להערכה 
במילוי תפקיד: 

אחריות, 
התמדה, יוזמה  

ותקשורת בין 
 אישית

 

הכללים 
כמסייעים לקידום 

 מטרות הקבוצה

מלחמה להסכם 
 שלום 

הסכם )חתימת 
 השלום עם ירדן(

פעילות יזמית 
בשיתוף 

הקהילה: בדרך 
-לאמנה בית

 ספרית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

  שונות
 

 כסלו
 

 שונות בדעות
 

משתפים ילדים 
ילדים ב "סיפורו 
של..." בדגש על 

-מסר חברתי
ערכי מזווית 

 אישית

מצע בחירות 
אישי 

 ומשמעויותיו

ביטוי אישי ייחודי 
של הפרט בתוך 
גבולות המסגרת 

והכללים 
-המחייבים

בחיבור לחנוכייה 
 כשרה

 )חנוכה( 

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

 על חנוכה

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

ניהול 
 קונפליקטים

 
 טבת

דרכים למימוש 
צרכי הפרט לצד 

מימוש צרכי 
 הכלל

ילדים משתפים 
בסיפורו  ילדים

של קונפליקט, 
תוך מיקוד במסר 

ערכי -חברתי
מזווית ראיה 

 אישית

התנהגות 
 בספרייה

קבלת השונה 
בחיבור למשנתו 

של יאנוש 
קורצ'אק )יום 

 הקדיש הכללי(

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

 על ימי לוח

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

   חרדי מגזר חרדי מגזר מגזר חרדי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

http://meyda.education.gov.il/files/charedy/D_FirstCirc.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2418682F-6C69-4441-8831-A22A3044EE75/201184/44.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/132120/3_152377277.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/132125/99996.doc
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/4-1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/4-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/class_04.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/daled4.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/197601/2a.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita4.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita42.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita43.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/197595/7A.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58361/tishrei_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58362/tishrei_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58363/tishrei_d_3.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58364/tishrei_d_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58385/tishrei_c_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58492/heshvan_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58493/heshvan_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58489/heshvan_c_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60756/kislev_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60757/kislev_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60758/kislev_d_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60812/kislev_c_kehila1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85382/tevet_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85383/tevet_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85406/tevet_d_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85400/tevet_e_kehila.doc


 מפתח הל"ב לשעת חינוך
 'דסילבוס שנתי לכיתה 

 משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף א' לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה
 

מעגל קשרי  
 פרט קבוצה

מעגל החיים 
 הכיתתי

מעגל החיים 
 הבית ספרי

מעגל החיים 
 הלאומי 

מעגל החיים 
 הקהילתי

 אחריות
 

 שבט

לחיסכון אחריות 
 במים

ילדים משתפים 
 הילדים בסיפור

של אחריות בעת 

, מילוי תפקיד
תוך מיקוד במסר 

ערכי -חברתי
מזווית ראיה 

 אישית

משמעות  
 התעודה

 כהערכה מעצבת
 )חלוקת תעודות(

"חוקים ירוקים" 
ומשמעותם )יום 

 הולדת לכנסת(

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח
 

שבט ו בסדר ט"
עם הקהילה 
 בגישה יזמית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

 נתינה
 

 אדר

נתינה מושכלת 
המתחשבת 

ביכולות הנותן 
 ובמגבלותיו

ילדים משתפים 
ילדים בסיפורה 

תוך , של נתינה

מיקוד במסר 
ערכי -חברתי

מזווית ראיה 
 אישית

יחס מכבד לאופן 
בו כל תלמיד 

 בחר להתחפש

"איש לרעהו" 
ערבות הדדית 

בחיבור למצוות 
פורים ולתענית 

 אסתר 
 )פורים( 

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח
 

נתינה לקהילה 
 בגישה יזמית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר  חרדי מגזר חרדי מגזר
 מגזר ערבי

 חמ"ד
 אחדות ושונות

 
 ניסן

ילדים משתפים   
ילדים בסיפורו 
של ליל הסדר 
בסימן אחדות 

תוך , ושונות

מיקוד במסר 
ערכי -חברתי

מזווית ראיה 
 אישית

הימנעות  
מהתנהגויות 

שליליות ובחירה 
בהתנהגויות 

מקדמות בחיבור 
 ל "ביעור חמץ"

 )פסח(

ליל סדר בגישה 
 יזמית

 השיח הבין דורי

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי

 כבוד
 

 אייר

 כבוד לדגל 
בחיבור ל "חוק 

 הדגל"
 ולמשמעויותיו

משתפים ילדים 
ילדים בסיפורו 

של מקום 

תוך , בירושלים

מיקוד במסר 
ערכי -חברתי

מזווית ראיה 
 אישית

הטקס כמאחד 
וכהזדמנות 
להתכנסות 
משותפת, 

 לעצירה ולזיכרון

"הזהרו בבני 
היחס  –עניים" 

לחלש בחיבור 
לדמותו של רבי 

 עקיבא
 )ל"ג בעומר(

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח

 

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

 

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-94A5CAF1B7D6/198813/b24.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/41.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/42.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kitaDalet.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-94A5CAF1B7D6/198820/b104.pdf
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/av2812d.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62946/shvat_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62947/shvat_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62948/shvat_d_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62920/shvat_c_kehila.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69586/adar_d_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69588/adar_d_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69590/adar_d_4.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69579/adar_b_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/nisan/nisan_d_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_f_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_d_2_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_d_4.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_c_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

דרכים מגוונות 
להשגת מטרות 
הצוות ובחינת 

מחויבות חבריו 
 להשגתן

ילדים משתפים 
ילדים בסיפורו 

של עבודה 

תוך , בצוות

מיקוד במסר 
ערכי -חברתי

מזווית ראיה 
 אישית

מסרים 
ערכיים -חברתיים

בספרים )שבוע 
 הספר העברי(

היבטים 
ערכיים -חברתיים

 בעלייה לרגל

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר

 מגזר ערבי
 חמ"ד

ביטחון 
 ובטיחות

 
 תמוז

ביטחון ובטיחות 
 בים ובבריכה

ילדים משתפים 
ילדים בסיפורו 

תוך , של ...

מיקוד במסר 
ערכי -חברתי

מזווית ראיה 
 אישית

תכנון מושכל של 
 שעות הפנאי

פעילויות  
קהילתיות בדגש 

 סיום ופרידהעל 

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי  
 

  

 

http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/4kitaD.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/maagalD2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/D_3_circ.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/D_4_zevet.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160195/resource_667849305.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/av2817d.pdf
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_d_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_d_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_f_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_d_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_d_3.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_c_kehila.doc

