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  תיאור

השונים.  חינוךהמוסדות בומארגנת פעילויות זהות יהודית  וסביבתהגבעתיים עשור ב מעלעמותת מרחביה פועלת 
  משרד החינוך.מפוקחים ע"י ותכני הפעילויות  ריכים מנוסים, בעלי תואר ראשון בחינוךע"י מד הפעילויות מועברות

  והרבה אהבה., סיפורים, הצגות מוזיקהמלוות בכולן הפעילויות 

  חזון

  וק המכנה המשותף שלנו כעם וכלאום:ע"י חיז מרחביה שמה לה כמטרה לאחד ולגשר בין המגזרים השונים בעם
   מעגל השנה. לאורךפעילות חווייתית ומעשירה , זאת באמצעות המסורת היהודית וערכיה

  פעילויותלוח הזמנים של ה

  הפעילות נושא  חודש

  אלול
  ספטמבר

  ומשמעות התקיעהצלילי השופר  –פתיחה והכרות עם הילדים, השופר  .1

  ברכה והתחדשות בשנה החדשה –ראש השנה סימני  .2

  תשרי 
  אוקטובר -ספטמבר 

  של בקשת סליחה חשיבותה -יום כיפור .3

   ארבעת המינים כסמל לאחדות בעם ישראל -סוכות .4

  פתיחה לנושא סיפורי התורה -חג שמחת תורה .5

  חשון 
  דצמבר –אוקטובר 

  השמירה על הטבע והעולם ערךסיפור הבריאה ו -בריאת העולם .6

  כבוד השבת וההכנות לשבת -בעקבות סיפור הבריאה .7

   טובים מסייעים לפיתוח העולםמוסריות ומעשים  -תיבת נח והמבול .8

  מי הם? אברהם אבינו בילדותו  -האבות והאימהות .9

  כסלו
  נובמבר –דצמבר 

  מתנהג ביושר בעסקיואברהם הולך לארץ ישראל ו .10

  רחים אצל אברהם אבינו ולידת יצחקהכנסת או .11

  יעקב ועשיו התאומים נישואי יצחק ורבקה ולידת .12

  והאור שנמצא בכל אחד מאתנוגבורת המכבים  -סיפור חנוכה .13

  טבת
  ינואר –נובמבר 

  כוחה של אהבת חינם -עשרה בטבת .14

  מכירת הבכורה וברכת יצחק -ועשיויעקב  .15

  הוויתור של רחל אמנו מידתנישואי יעקב ורחל,  .16

  ושינוי שמו לישראלמולדתו שיבת יעקב לארץ  .17

  שבט
  פברואר –ינואר 

  לידתו, ילדותו וחלומותיו  -יוסף .18

  כל אחד הוא מיוחד -ראש השנה לאילנות, שבעת המינים –ט"ו בשבט  .19



  2עמוד 

  הפעילות נושא  חודש

  המשפחה היא מתנה וערך כיבוד הורים -יום המשפחה .20

  מעבדות ועד מלוכהקורותיו  -יוסף במצרים .21

  אדר
  מרץ -פברואר 

  סיפור מגילת אסתר -לקראת פורים .22

  מנהגי חג הפורים ומטרתם: שמחה ואחדות .23

  יעקב לבניו ופטירתו פגישת יוסף ואחיו, ברכת .24

  ולידת משה עם ישראל במצריים עבודת .25

  ניסן
  אפריל –מרץ 

  גדת ליל הסדריציאת מצרים והסיפור  .26

  אפיית מצות בגן -פעילות חגיגית .27

  אף פעם לא מאוחר להתחיל ללמוד –עקיבא  רבי .28

  אייר
  מאי -אפריל 

  השמחה בהקמת המדינה וסיפור העלייה לארץ ישראל -יום העצמאות .29

   "ואהבת לרעך כמוך" -ספירת העומר .30

   ואומץ ליבו רבי שמעון בר יוחאי -ל"ג בעומר .31

  הוא האחדות  בירהסודה של עיר ה -יום ירושלים .32

  סיון
  יוני -מאי 

  של הר סיני, הבאת ביכוריםמידת הענווה  -חג השבועות .33

  חשיבות הנתינה והצדקה -ביתו הנדיבה של רבי עקיבא .34

  וסבלנותו המופלגת סיפורים על הלל הזקן -מידת הסבלנות .35

  כוח הדיבור הנלמד מסיפור חלב לביאה .36

  תמוז
  יוני

  וירה טובה וחבריתטוב וחיובי יוצר אדיבור  .37
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