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 לממלכתיתוביל לפעילות של החודש/ערך *לחיצה על הסמליל 

מעגל קשרי  
 פרט קבוצה

מעגל החיים 
 הכיתתי

מעגל החיים 
 הבית ספרי

מעגל החיים 
 הלאומי

מעגל החיים 
 הקהילתי

שיתוף 
 והשתתפות

  
 תשרי

 

שיתוף ברגשות, 
במחשבות 

ובשאלות, תוך 
בחינת התחלות 

שונות במעגל 
 החיים

תפקיד לכל 
 -תלמיד

התארגנות 
לקראת מילוי 

 תפקיד

העמקת ההיכרות 
באמצעות חפץ 

 אישי

ממי ועל  -סליחה
 מה? 

 )יום כיפור(

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 
 להיות מוגן ואהוב

 
 

היבטים להערכה 
במילוי תפקיד: 

אחריות, התמדה, 
יוזמה  ותקשורת 

 בין אישית
 

הצורך בכללים 
הנותנים מענה 

לשונות 
והמבססים את 

 תחושת המוגנות
 

-מסרים חברתיים
ערכיים ביצירותיו 

של עוזי חיטמן 
)פטירת עוזי 

 חיטמן(

פעילות יזמית 
בשיתוף הקהילה: 

בדרך לאמנה 
 ספרית-בית

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי
 חמ"ד

  שונות
 

 כסלו
 

שונות בצרכים, 
בתכונות 

ובהעדפות 
 אישיות

 

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

אינטראקציות עם 
לומדים ובעלי 
תפקיד בבית 

הספר והשפעתן 
 על כלל השותפים

מקומם של ניסים 
 יום-בחיי היום

 )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

אחריות הפרט 
והקבוצה במניעת 

הקונפליקט ו/או 
 בניהולו

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

המסלול הבטוח 
לבית הספר 

 ובחזרה

השפעותיה של 
שנאת חינם 

)תחילת המצור 
 על ירושלים(

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/ChinuchMukar/Kita2maagal1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2418682F-6C69-4441-8831-A22A3044EE75/201182/24.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160170/resource4.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/klali.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160136/resource8.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/anava.htm
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/2-1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/2-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/class_02.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0AD2F267-C2B8-42C6-B535-B38AE00DBA4F/179165/bet4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160166/resource95.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/z.htm
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita2maagal2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kita222.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160142/resource992.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/z.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58354/tishrei_b_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58626/tishrei_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58355/tishrei_b_3.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/147F1321-3985-4D8A-93EC-AE5F7AD1E8A2/58356/tishrei_b_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/58484/heshvan_b_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/82708/heshvan_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F2C5A14-6ADB-4EDA-8175-A1535EAC2D6B/58489/heshvan_c_kehila.doc
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/2-1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60743/kislev_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/60744/kislev_b_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-4FF1-8A49-271A1015B570/85407/tevet_b_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85378/tevet_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/10EB2602-B3EF-4FF1-8A49-271A1015B570/85376/tevet_b_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

אחריות להגנה 
 על צמחי בר

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

התעודה 
כמשקפת היבטים 

שונים הקשורים 
 לפרט 

 )חלוקת תעודות(

מקומו של הפרט 
בביצוע מטלות 

ומשימות 
 משפחתיות 

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 מוחשית 
המתחשבת 

 ברגשות הנמען

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

שימוש בטוח 
וזהיר באביזרי 

 התחפושת

כוחה של 
השמחה 

וגבולותיה 
 )פורים(

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  על ימי לוח
 

נתינה לקהילה 
 יזמיתבגישה 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר

 מגזר ערבי 

 חמ"ד
אחדות 
 ושונות

 
 סןני

ילדים מפעילים  
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

מקומו של הילד  
בליל הסדר 

 )פסח(

ליל סדר בגישה 
 יזמית

 השיח הבין דורי

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי                                                          

 כבוד
 

 אייר

כבוד לדגל תוך 
היכרות עם 

מרכיביו 
ומשמעויותיו 

במישור הפרטי 
 והלאומי

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

הטקס הבית 
 ספרי: 

 מה רואים? 
 מה שומעים? 

מה מרגישים? 
 איך מתנהגים?

היבטים 
ערכיים -חברתיים

בסיפורה של 
העיר ירושלים 
 )יום ירושלים(

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/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/h.htm
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/21.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/charedy/a_Kita_B_Circ2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/charedy/CitaB_Circ3new.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/kitaB.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160144/resource9995.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160144/resource9995.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/h.htm
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-8C98-31F649960591/160207/resource_985329123.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160175/resource99992.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/am.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62910/shvat_b_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/62912/shvat_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A1C214C4-D135-480B-87DF-03BD243035C2/63170/shvat_b_5.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-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69576/adar_b_1.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69577/adar_b_2.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BA81A423-A1D2-4620-80E6-5AA2C35AE590/69578/adar_b_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_b_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/nisan/nisan_b_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_b_2.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Eyar/iar_b_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

אחריות הפרט 
להצלחת התוצר 

 בעבודה בצוות

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

-מסרים חברתיים
ערכיים בספרים 

)שבוע הספר 
 העברי(

כוחה של ענווה 
בחיבור ל "ריב 

 ההרים"

פעילויות 
קהילתיות בדגש 

  ימי לוחעל 

 

 
 ממלכתי

 
 ממלכתי

  

 
 ממלכתי

  חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר חרדי מגזר

 מגזר ערבי      

 חמ"ד                                                             

ביטחון 
 ובטיחות

 
 תמוז

ביטחון ובטיחות 
בפעילות פנאי 

 ונופש

ילדים מפעילים 
ילדים בדגש על 
 ערכים ומיומנויות

הענקה והערכה 
 בסיום שנה

 )סיום תקופה( 

פעילויות  
קהילתיות בדגש 

 סיום ופרידהעל 

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 

 
 ממלכתי

 מגזר ערבי   

 

http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/2kitaB.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/maagalB2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/B_3_circ.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/D_2_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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/am.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/AklimMeitavi/HinuhHevrati/am.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E5DF95B9-18C0-485F-8C98-31F649960591/160181/resource_118485204.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_b_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/SivanMafteachLev/sivan_b_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_b_1.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_b_3.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/MafteachHalev/Tamuz/tamuz_c_kehila.doc

