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אלול
   ספטמבר

יש סימנים שכבר חלפה לה עוד "
 ..."שנה

הכרות עם  
הבנות ועם  

 -התכנית
?  איזהו חכם"

הלומד מכל 
 "אדם

 :התחלות חדשות
על ראש השנה  
ורבי עקיבא  

שהתחיל ללמוד  
 40בגיל 

לקראת ראש 
:  השנה

עם  משתפרים 
 השופר



תשרי
   אוקטובר-ספטמבר

 שיתוף והשתתפות

 :לקראת יום כיפור
ממי ועל   -סליחה

 ?מה

  -ארבעת המינים
 אחד  לכל 

 תפקידיש 

בלב איש  דאגה "
   -"ישיחנה

 , כשמשהו כואב
.  לא לשמור בבטן

 כדאי לשתף



חשון
 נובמבר -אוקטובר

 מעורבות חברתית

  -משה רבנו והגדי
 לב  לשים 

 שסביבילמי 

כל ישראל ערבים  "
   -"זה לזה

ערבות ומעורבות  
 בעם ישראל

אהרון הכהן  
  -משכין שלום

לעזור ולפייס  
 את חבריי

 -רבי אריה לוין
 עזרה לחלש



כסלו
 דצמבר -נובמבר 

 שונות

דוד המלך  
 -והעכביש 

לכל אחד יש 
 ערך

 יחסי  
   -אברהם ולוט

אהבה וכבוד גם 
למי ששונה  

 ממני

פעילות  
מיוחדת לרגל  
יום ההוקרה  

ל  "לפצועי צה
ומערכות 

 האיבה

  -חנוכה
כל אחד הוא אור 
קטן וכולנו אור 

 איתן



טבת
   ינואר-רדצמב

 ניהול קונפליקטים

דיבור  "פרויקט 
 "  טוב
 

 כוח הדיבור

ניהול  
קונפליקטים  
לאור פרקי 

 אבות

דיבור  "פרויקט 
 "  טוב
 

סוד אהבת 
 הימים

דיבור  "פרויקט 
 "  טוב
 

 רק מילה טובה



שבט
   פבוראר-ינואר

 אחריות

אם אין אני  "
על  " ?מי לי, לי

 אחריות אישית

ו  "לקראת ט
 :בשבט

אחריות 
 סביבתית

מרים דואגת 
-למשה הקטן

אחריות על מי 
 שסביבי

נח והחיות  
 -בתיבה

אחריות 
קודמת לנוחות  

 שלי



אדר
   מרץ-פבוראר

 נתינה

נתינה לאור 
מנהגי חג  

 הפורים

נתינה בסיפור 
 מגילת אסתר

אברהם אבינו  
 -מכניס אורחים
,  נתינה אמתית
לא בשביל  

 תגמול

 רבי עקיבא  
   -מבקר את החולה

נתינה היא גם מילה  
 טובה וחיוך



ניסן
   אפריל-מרץ

 אחדות

פעילות  
:  חווייתית

אפיית מצות  
והצגת יציאת 

 מצרים

 תלמידי 
  -רבי עקיבא

ספירת העומר  
 וחשיבות האחדות

  -שמואל הנביא
איחד את עם  

 ישראל



אייר
   מאי-אפריל

 כבוד

יהי כבוד חברך  "
חביב עליך  

 "כשלך

 דמאסיפורו של 
על   -בן נתינה

 כיבוד הורים

 –ליבי 
פעילות ייחודית 

   -לכבוד עיר הלב
 .ירושלים

פעילות לקראת 
 חג השבועות



סיון
   יוני-מאי

 עבודת צוות

 -יששכר וזבולון
עבודת צוות בין  

 אחים

  -מגדל בבל
כדי לעבוד יחד  
צריך תקשורת  

 טובה

משל האיש  
  -באוניה

כל אחד משמעותי  
 למען הצלחת הכלל

 פרוייקט
לסיכום עבודת 

יצירה  -צוות
משותפת של  
הכיתה למען  

 בית הספר



תמוז
 יולי-יוני

 בטחון ובטיחות

ונשמרתם מאוד "
  -"לנפשותיכם

זהירות וערנות  
 לקראת החופש

ז בתמוז "לקראת י
 -והחופש הגדול

פעילות על אהבת 
 סיכום ופרידה, חינם


