
 בנימה אישית © 

שנה חדשה מתחילה בהתרגשות לקראת הבאות: תקוות, צפיות ומשאלות לצד תהיות,  

 חששות, דאגות ושאלות. 

כל שנת לימודים מעניקה לעוסקים במלאכת החינוך הזדמנות להתחיל הכל מהתחלה,  

ציוד   לרענן  מחדש:  ולנסות  נקי  דף  תכנים  לפתוח  להחליף  המרחב,  את  לעצב  ושוב 

מיטיבות  לטפח מערכות יחסים    - ולשכלל כישורים, לאמץ אתגרים וליישם לקחים, וכמובן  

 עם ילדים, הורים ואנשי צוות חדשים. 

חשוב לציין שגם המפגש בין צוות הגן לבין ההורים מעורר קשת רחבה של רגשות בקרב  

לוקת התפקידים ודפוסי התקשורת  שני הצדדים. במקרים רבים סגנון קבלת ההחלטות, ח

שיתוף   ועל  המעורבות  מידת  על  ישפיעו  ההורים  עם  הראשונים  במפגשים  שננהיג 

 הפעולה במהלך שנת הלימודים. 

  , מתגבש אם כן כבר בשלב ההסתגלות למסגרת החינוכית  האקלים הקבוצתיאופיו של  

היערכות יעילה בראשית הדרך, בד    וההכרות הראשונית בין הצוות, ההורים והילדים.

הנהלים והאווירה שננהיג בשלב זה, ישפיעו על האווירה ועל יחסי    ההרגלים,   בבד עם

 הגומלין ההדדיים שישררו בגן במשך השנה.  

 בגן הילדים. לפתיחת שנת הלימודים  תמונות ו  , קטעי קריאהלפניכם לקט פעילויות

 כל שאלה, הארה, בקשה, משוב ושיתוף יתקבלו בברכה. 

 aloncarmit@gmail.comדוא"ל: 

 בקרו באתר שלי לקבלת כלים וחומרים נוספים: 

www.carmitalon.co.il 

 ברטכה בברכת שנה טובה ו 
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 המלצות: איך להיערך לפתיחת השנה ומה כדאי להכין מראש?

הגדרת  מ • צפיות:  ותיאום  הכרות  לצורך  הצוות  אנשי  של  וקבוצתי  אישי  פגש 

המטרות  תפקידים, דרכי תקשורת לעדכון והעברת מידע, תדירות הפגישות,  

 והנושאים שיועלו בישיבות צוות. 

  תל"א בגני חנ"מ מומלץ לקבוע תאריכים להגשת דו"חות, לישיבות צוות בנושא   •

 ת התל"א. ולפגישות הורים לצורך מסיר

 לצוות הגן: דף קשר פנימי של כל אנשי הצוות, מערכת שעות שבועית  •

ילדים   • רשימת  תפקידים,  בעלי  של  מעודכנים  טלפונים  עם  חירום  שעת  תיק 

מרוכזת עם פרטים אישיים, פרטי התקשרות עם מקורות עזרה ראשונה, רשות  

 מקומית, צוות הדרכה ופיקוח.. 

ואישורים רשמ • גן עם טפסים  וויתור סודיות, אישור בריאות,  תיקיית  כגון:  יים 

לוועדת   שאלונים  מוקדם,  איסוף  תרופה,  למתן  אישור  ילדים,  צילום  אישור 

 השמה, רשימת ספקים, וכ"ו. 

דו"חות של  ע רפואי, מיד תיקייה לתיעוד מידע אישי חסוי על כל ילד: אבחונים,  •

 אנשי מקצוע, תיעוד תכתובות ושיחות עם הורים..

ילד המאפשר תיעוד כרונולוגי של חוויות, עבודות  קלסר אישי לכל    -"תלקיט"   •

השנה.   במהלך  משמעותיות  דרך  ואבני  היגדים  לימודיות,  מטלות  יצירה, 

תורם לילד בפן הרגשי והקוגניטיבי, מאפשר לצוות לעקוב אחר תהליך  התלקיט  

, ובה בעת הוא  ההתפתחות ולהיתמך בתוצרים שעה שמוסרים מידע להורים

 סוף שנת הלימודים. ב מתנה  שניתנת כמהותית מהווה מזכרת 

הפעילות  שלטים • השבעזר  טבלאותו  למרכזי  ימי  לוח  תורנים,  לוח  לוח  :  וע, 

 תורנות שבת, לוח שנה, לוח מזג אוויר, לוח ימי הולדת 

מסגרות   • יצירה,  עבודות  להצגת  קבועות  מסגרות  פעילות,  למרכזי  שלטים 

 לתמונות מצולמות.  -אישיות לכל ילד  

 שמות למגירות אישיות וללוח "מי בא לגן" •

 מלאי של ציוד משרד וחומרי יצירה לשימוש שוטף.  •
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 ימושייםטפסים ואישורים ש

 שאלון פרטים אישיים

 שם משפחה של הילד:   שם פרטי של הילד:   

 תעודת זהות של הילד:     :   של הילד תאריך לידה 

 טלפון חירום:      טלפון בבית:   

 כתובת:   

 של האם: .ז.מספר ת    שם האם:   

 מקום עבודה:      מקצוע של האם:   

 טלפון נייד:      טלפון בעבודה:   

 של האב:  .ז.מספר ת    שם האב:   

 מקום עבודה:      מקצוע האב:   

 טלפון נייד:       טלפון בעבודה:   

 מצב משפחתי:    

 שפה מדוברת:                 שנת עליה:      

 עיסוק: , מסגרת לימודים, שם, שנת לידה  –אחים ואחיות 

•  

•  

•  

 שם הרופא המטפל:    חבר בקופת חולים:  

 שם עובדת סוציאלית / פקידת סעד: 

 ועדת השמה:   ותאריך והאבחנה שנקבעה בלגני חנ"מ:  

   ?מי מקבל את הילד אחרי שעות הלימודים בגן 

 שם, כתובת וטלפון:  –צהרון / מועדונית   •

 מסגרות לימודים קודמות:  

•  

•  

   על ידי ההורים: –תיאור חופשי של הילד  



 פרטים על הריון, לידה ותהליך התפתחות: 

 

 תרופות:     רגישויות ידועות:  – מחלות 

 

 חוגים / טיפולים פרטיים:  

 

 בקבוק:    –, שימוש במוצץ  שליטה בצרכים קטנים ו/או גדולים ביום ובלילה  ,גיל גמילה

 

 הפרעות בשינה / השכמה: 

 

 הפרעות אכילה: תיאבון, מאכלים מועדפים, 

 

 יכולת להיפרד מההורים: 

 

 מודעות הילד לסכנה: 

 

 יצירת קשר עם בני גילו: 

 

 שליטה במחשב: 

 

 תחביבים: תחומי חוזק,  

 

 תחומי קושי:  

 

 ציפיות של ההורים מצוות הגן:  –בקשות  

 

 שחשוב לדעת: נוספים  דברים  

  



 טופס ויתור סודיות

 

על בננו / בתנו אנו החתומים מטה מביעים בזאת את הסכמתנו לתת ו/או לקבל מידע 

 עם הגורמים המטפלים המפורטים להלן: על ידי צוות המסגרת החינוכית

 _ __________________  הילד:פרטי ושם משפחה מלא של שם 

  ___________________   של הילד: תעודת זהותמספר 

 

    __________________     / המחנכת:  שם הגננת

 __________________    / בית הספר:  פסיכולוגית הגןשם 

 

 שמות הגורמים המטפלים ותפקידם:

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 ___________מספר תעודת זהות   _____________    שם האב

 

 _______________    תאריך  _____________    חתימת האב

 

 ______________מספר תעודת זהות  ______________  שם האם 

 

 _______________    תאריך  _____________  חתימת האם

  



 של ילדם בגן הילדים ובריאותהצהרת הורים על  

 2006/ א נובמבר  3)חוזר מנכ"ל ס"ז / 

 

 לכבוד  

 שם הגננת 

 )שם הגן( מנהלת גן  

 

לנו על מגבלות  ,  אנו, ההורים של _________________ ידוע  מצהירים בזאת שלא 

 ומטעמו.  בתי להשתתף בפעילות הנערכת בגן  /בריאותיות המונעות מבני 

לגננת להודיע  קבועים    אנו מתחייבים  או  זמניים  או הגבלה  שינוי  כל  על  הגן(  )מנהלת 

 שיחולו במצב הבריאותי של בני / בתי. 

 

 ______________________     תאריך

 

 _ _ ____________________   ט האב: ש

 

 _ __ ___________________    האב: חתימת 

 

 _ _ ____________________   : םט האש

 

 _ __ ___________________    : םהאחתימת 

 

 



 הצהרת הורים על מצב הבריאות של ילדם בגן הילדים 

 2006/ א נובמבר   3 )חוזר מנכ"ל ס"ז / 

 

 לכבוד  

 מנהלת גן )שם הגן( , שם הגננת

___________ של  ההורים  בתי  אנו,   / שבני  בזאת  מצהירים  סובל  _________, 

 אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה...(:   –ממגבלה ו/או ממחלה כרונית )כגון 

 _ _____________________   : הגדרת המגבלה

  : תיאור המגבלה

 _____ _________________________________ ____________________

________________ ______ ____ ___________________ ___ __ ________ 

 __ ______מצורף בזה אישור רפואי אשר ניתן לי על ידי ____________________ 

בפעילו חלקית   / מלאה  השתתפות  מונעות  בתי   / בני  של  הבריאותיות  יות  המגבלות 

 הנערכות בגן ומטעמו כמפורט להלן:  

 _ __ ______________    פעילות בשיעורי ריתמוזיקה  •

 _____________ ____    פעילות בחצר •

 _ _______________   פעילות עם המרפאה בעיסוק  •

 ____________ ____    פעילות אחרת  •

 : לפניה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותיתאיש קשר 

 _______________________      :מלא של איש הקשר שם

 ___ ____ ________________    : מספר טלפון 

 ___   ____________________     : כתובת

אנו ההורים אחראים ומתחייבים להנחות את הגננת, מנהלת הגן, לגבי העזרה הראשונה  

 הנדרשת במצבי חירום.  

עים שיחולו במצבו  אנו מתחייבים להודיע לגננת על כל שינוי או מגבלה זמניים או קבו

 הבריאותי של בני / בתי. 

   ___________   אב:ת הוחתימ    __________  ט האב:ש   ____ ___ __ תאריך 

  ____________   אם:ת הו חתימ   __________   :םט האש  _________תאריך:  



 בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

 לכבוד

 גן )שם הגן ושם מנהלת הגן(צוות 

 

 הנדון: בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

 

 שלום וברכה.

 _______________בעל ת.ז. מספר: אנו, הורי התלמיד / ה _______________, 

)שם התרופה( מצוות המוסד החינוכי לתת לבני / בתי את התרופה בזאת מבקשים 

 במינון של _______________.   _________________

להוראות הרופא אנו מצהירים בזאת שהתרופה ניתנת בידיעתנו, באחריותנו ובהתאם 

המטפל המצורפות בזה. כמו כן אנו מתחייבים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שיחול 

 במצב בריאות התלמיד / ה  ו/או בהנחיות הרפואיות.

____ ו/או כל שינוי חריג במצב במקרה של תופעות לוואי כגון _________________

____________ בטלפון מספר _ כך לבריאותו/ה של בני/בתי יש להודיע על 

.____________________ 

 אריך _______________בקשה זו תקפה מתאריך ________________  ועד ת

 )תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים אחת(.

בני / בתי רשאי לבקר במוסד החינוכי ולקבל את התרופה הנ"ל במסגרת שהריני מאשר 

 .החינוכית

 __________  תאריך: _________: של האם תעודת זהות  _________שם האם: 

 ____________ חתימת האם:

 __________  תאריך: _________: בשל הא תעודת זהות  _________: בשם הא

 ____________ :בחתימת הא

 

  



 טופס אישור צילום 

 

 ______________     תאריך

 ______________    שם הגן 

 ______________    שם הגננת 

 ______________    כתובת הגן 

 

 

 

 _____________________ שם ומשפחה   פרטי של הילד ושם 

מטה   החתום  מאשראני  לא   / הילדים    מאשר  בגן  הילד/ה  את  לצלם  בעגול(  )הקף 

 ולהשתמש בתמונות לפרסום _________________ 

 

 

 

 ___________________    של המאשר   משפחהשם ו פרטי שם 

 ___________________     לילד של המאשר הקשר 

 ___________________      המאשר   כתובת

 ___________________    של המאשר    מספר טלפון 

 

 

 תאריך ______________  _______________    :אםחתימת ה

 

 תאריך ______________  _______________    :באחתימת ה

 

 

 

 



 יים רשימת הילדים ופרטיהם האיש

תאריך   שם הילד

 לידה

ת.ז. של  

 הילד

  טלפון כתובת 

 בית 

 שם האם 

 טלפון נייד 

 שם האב 

 טלפון נייד 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 בגן: ופרטיהם האישיים רשימת אנשי הצוות

      כתובת הגן:   )שם הגן( טלפון בגן: 

תפקיד  העובד שם 

 העובד 

 דוא"ל טלפון נייד  טלפון בית  כתובת  ימים ושעות נוכחות בגן 

     ו ה ד  ג ב א  

      

 גננת אם  

 

          

גננת   

 משלימה

          

 סייעת  

 

          

סייעת   

 משלימה

          

מרפאה   

 בעיסוק

          

קלינאית   

 תקשורת 

          

מרפאה   

 רגשית 

          

פסיכולוגית  

 הגן

          

מורה   

 לריתמיקה 

          

מורה   

 לתנועה 

          

 חוג אחר 

 

          

 סטודנטים  

 

          

בת שירות   

 לאומי 

          



 יעת וחברי הצוות מערך היחסים עם הסי

מנהלים   כצוות  וכמוהן  בגן  הדומיננטיות  הן שתי הדמויות  והסייעת הפדגוגית  האם  גננת 

 שמעצב את תרבות הגן כ"ארגון". 

ועל   "צוות המנהלים" משפיע על הרווחה האישית של כל אחד מהם,  מערך היחסים בין 

סייעת משלימה, מפעילי    –הרווחה האישית של יתר החברים והלקוחות   גננת משלימה, 

חוגים, הורים וכמובן הילדים. במידה כזו או אחרת, כל חברי ה"ארגון" כקבוצה וכל אחד  

את דפוסי התקשורת בין הגננת לסייעת, את אופן    מהם בנפרד עוקבים ובוחנים כל העת

קבלת ההחלטות, את מידת שיתוף הפעולה ביניהן ואת סגנון ההתמודדות שלהן עם חילוקי  

 דעות או עם בעיות שצצות. יתרה מכך: כל אלה מהווים גם מודל לחיקוי ולמידה.  

בוד הדדי,  על סמך "ממצאי הבחינה" מגבשים הילדים את תפיסתם ביחס לערכים כמו כ

קבלת האחר, עזרה לזולת, נתינה, יושרה, אחריות וכ"ו. בסופו של דבר התפיסה הזו היא  

 שמעצבת את התנהגותם המעשית בחיי היום יום: 

כשהילדים מגלים שה"מנהלים" בעצמם מצליחים ליישם את הערכים שמנסים להקנות להם  

ויישמו אותו בחיי היום יום.    השכם והערב, אזי גוברים הסיכויים שגם הם יאמצו את המודל

הילדים   את  מובילים  מקיים",  "נאה  אינו  דורש"  ו"נאה  לרצוי,  המצוי  בין  גדול  פער  מנגד, 

 למסקנה המתבקשת לפיה יישום הערכים הללו הוא בלתי אפשרי. 

 כל אלה מעצבים את האקלים החינוכי ואת מערכות היחסים שישררו בגן. 

 

 מה כדאי לעשות?

פנו זמן ומקום לפגישה אישית עם הסייעת לפני פתיחת שנת הלימודים לצורך הכרות   •

 ותיאום צפיות. במהלך הפגישה הקפידו מאד על אווירה נינוחה ונעימה.  

אפשרו לסייעת לשתף אתכם ברגשות ובחוויות מהחופשה, ולאחר מכן שתפו גם   ✓

 אתם במה שמתאים לכן.  

תפיס ✓ על  לכן  לספר  הסייעת  את  מה  עודדו  היא מאמינה,  החינוכית: במה  תה 

 חשוב לה, מה היא אוהבת בתפקיד ומדוע בחרה לעסוק בתחום החינוך.  



נסו לברר מה הם תחומי החוזק ותחומי הקושי של הסייעת: במה היא טובה, מה   ✓

בררו מה    –מצליח לה היטב, מה הכישורים שלה ובמה היא יכולה לתרום, ומנגד  

 ה שלכן.  קשה לה, במה היא זקוקה לעזר

ספרו לסייעת על תפיסתכן החינוכית: במה אתן מאמינות, מה חשוב לכן להקנות   ✓

 לילדים ומדוע בחרתן בתחום החינוך.  

ספרו לסייעת מה הם הכישורים ותחומי החוזק שלכן, וציינו גם את תחומי הקושי   ✓

 שלכן: איזו עזרה הייתן שמחות לקבל ממנה? 

ביני ✓ התפקידים  חלוקת  את  היטב  אישי  הגדירו  מידע  מוסרת  מי  למשל:  כן. 

להורים?, מי אחראית על קישוט הגן?, מי מכינה חומרי יצירה, עורכת ומפנה  

ובאיזו   מתי  מנקה,  מה  את  מנקה,  ו/או  מסדרת  מי  העבודה?,  שולחנות  את 

חומרי   ציוד,  רוכשת  מי  והיכן הם מאוחסנים?,  חומרים  מנקה, באיזה  תדירות 

 ניקוי וחומרי עבודה אחרים? 

בפעילויות  הקפ מכן  אחת  כל  של  המעורבות  מידת  לגבי  גם  צפיות  לתאם  ידו 

ופעילה   מעורבת  מכן  אחת  כל  כמה  עד  למשל:  הגן.  מהווי  שונים  ותרחישים 

לימודית   במשימות    –מבחינה  לילדים  עוזרת  הרגלים,  מחזקת  ידע,  מקנה 

במשחקי וכ"ו,,  יצירה,  חשיבה  מכוונות,  סיפור  עוזרת    הקראת  מכן    לילדים מי 

  אוכל, ניקוי והחלפה במקרה של בריחת צרכים, וכ"ו., בלבוש

של   ✓ הנוכחות  שעות  למשל:  והיומיומיים.  הקבועים  הנהלים  את  ביניכם  סכמו 

נוהל   הגן,  סגירת  שעת  הפיזור,  ובשעת  בבקר  הילדים  קבלת  אופן  שתיכן, 

מכן    איחורים וחיסורים, סדר היום כולל סדר יום בימי ששי, מה מצופה שכל אחת

אמצעי   בחצר,  הילדים  על  משגיחה  מי  השונות,  הפעילויות  בזמן  תעשה 

אישיות בטלפון,   הכללים של שיחות  ביניכן,  מידע  והעברת  לעדכון  התקשורת 

נוכחות   נוהל  עישון,  כללי  הצוות,  לצרכי  קטנה"  ו"קופה  ארוחות  זמני  נוהל 

 וצתיים. והיערכות לקראת ישיבות צוות, מסיבות ומפגשי הורים אישיים וקב

שבכל   ✓ להסכמה  איתה  הגיעו  לכן.  חשובים  איתה  שהיחסים  לסייעת  הבהירו 

מקרה של אי הבנות שתיכן תנסו ליישב את הקונפליקט בשיחה גלויה במסגרת  

נציגי   כמו  אחרים  גורמים  לערב  שאין  הבהירו  ביניכן.  אישית שתקבעו  פגישה 

על הנושא, וכמובן  הרשות, הפיקוח, ההורים וכ"ו לפני שמתקיימת ביניכן שיחה  

 שלא דנים על נושא המחלוקת בנוכחות הילדים.



שלהם   ✓ האישית  והרווחה  טובתם  שלומם,  הילדים,  שבטיחות  היטב  הבהירו 

בכל   אתכן  ינחה  זה  להסכמה שעיקרון  הגיעו  סדר העדיפויות.  עומדים בראש 

 מחלוקת, קושי או קונפליקט שיתעורר ביניכן.  

  , לו אותה מה עוד חשוב לה שתדעו עליהלקראת סיום הפגישה עם הסייעת שא ✓

  , ואם יש לה שאלות / בקשות נוספות. ספרו לה מה עוד חשוב לכן שתדע עליכן

 וציינו בקשות מיוחדות שיש לכן ממנה. 

 

 מה עם יתר חברי הצוות?

תזמנו פגישה אישית בין גננת האם לבין הגננת המשלימה במבנה דומה לפגישה עם   •

 הסייעת. 

גם  קבוצתי עם כל אנשי הצוות לצורך הכרות ותיאום צפיות:  או  /אישי ומפגש  ארגנו   •

תדירות  תכננו את  מידע,  הוהעברת  התקשורת  דרכי  פרטו את  תפקידים,    ירו הגד הפעם  

 הפגישות הקבוצתיות, המטרות והנושאים שיועלו בישיבות צוות.  

בות צוות  בגני חנ"מ מומלץ לקבוע כבר בתחילת השנה תאריכים להגשת דו"חות, לישי  •

 בנושא תל"א ולפגישות הורים לצורך מסירת התל"א.

הכינו דף קשר פנימי לכל אחד מחברי הצוות. ציינו בו את התפקיד, אמצעי הקשר,   •

 השעות וימי העבודה בהם כל אחד נוכח בגן.  

 

  



 שנחוץ להם לפני פתיחת השנה! מידע את התנו להורים 

עשוי לתת פתרון מעשי   ענייני  שונים מידע  הוא מקנה    ,ובה בעת  ,למצבים 

 תחושת ביטחון ש"יש על מי לסמוך". 

חברי  הגן,  מומלץ להכין מראש דף קשר עם כתובות, טלפונים ודוא"ל של   •

 הצוות, הילדים וההורים. 

מומלץ למסור להורים דף מידע המסכם את נוהלי הגן. דף המידע מפזר   •

השנה לאורך  הנהלים  בזכירת  מסייע  העמימות,  יקר    , את  זמן  וחוסך 

 באסיפת ההורים.  

 נושאים שמומלץ לציין בדף המידע: 

ו השמות,   ✓ נוכחות  ימי  חופשיים  התפקיד,  הצוות,  ימים  אנשי  פרטי  של 

 מנהלת הגן.  עם ההתקשרות 

 + סדר היום בגן וזמני ארוחות   נהלי הגן בימים הראשונים לפתיחת שנה"ל ✓

 ה ובימי ששי.  –בימי א שעות הקבלה ופיזור הילדים  ✓

 סדרי הסעות, שם החברה ופרטי מלווה )במידה ויש(.  ✓

הנחיות לביגוד נוח, ארוחה לפני היציאה מהבית והתפריט שרצוי לשלוח   ✓

 לארוחות בגן

מידע על דרכי תקשורת והעברת אינפורמציה על הנעשה בגן: לוח הורים,   ✓

 בין ההורים לבין הגננת.  הודעות בכתב, שיחות אישיות 

 מפאת מחלה. נוהל היעדרות ילדים  ✓

 נוהל שביתת סייעות.  ✓

 בתחילת השנה.  נוהל חגיגות ימי הולדת+  נוהל קבלת שבת בגן  ✓

 סל תרבות.  ✓

השאלת   ✓ החלפה,  בגדי  מהבית,  מעבר  חפצי  נוהל  מיוחדות:  בקשות 

  ספרים, משחקים ופסודת שאינם בשימוש, ביקורי הורים בגן.. 



 )מומלץ לשלוח כשבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים( דף מידע להורים דוגמה ל

 תאריך       שלום וברכה.   יקרים הורים

 ושלווה.    בריאותשנה חדשה קרבה ובאה, וכולנו תקווה, שתהא זו שנת שלום, 

והוא   הלימודים,  צוות הגן משלים את ההכנות לקראת פתיחתה של שנת  בימים אלה 

 חמה לכל ההורים והילדים! שולח ברכה 

תהליך הכניסה ו/או החזרה לגן מלווה בתחושות שמחה והתרגשות, ועם זאת, המפגש  

  , דאגה עם דמויות זרות, כמו גם הכניסה למקום חדש ובלתי מוכר, עלולים לעורר מתח

וחשש טבעיים. על מנת לצמצם את החששות ולהקל על תהליך ההסתגלות, להלן מספר  

 : הנחיות והמלצות 

מסוים   • זמן  פרק  איתו  ולהישאר  לגן  הילד  את  ללוות  מומלץ  ללימודים  ביום הראשון 

בלי    –על מנת להעניק לילד תחושת ביטחון. לא מומלץ "לברוח"    -בהתאם לצרכי הילד 

  ליידע את הילד, ובתוך כך, חשוב לעודד עצמאות והשתלבות בקבוצה. הניסיון מלמד

 . ☺ לא פחות מהילדים קשיי פרידה  מגליםהורים  שלעיתים קרובות 

לתשומת לבכם: במטרה להקל על תהליך ההסתגלות, מתכונת הלימודים וסדר היום   •

מהרגיל שונים  יהיו  הלימודים  שנת  לפתיחת  הראשונים  מתכונת    ביומיים  )תיאור 

 :  הלימודים בימים הראשונים( 

בבה, דובי, משחק,    –ילדים רבים חשים בטוחים יותר עם "חפץ מעבר" מהבית, כגון   •

 ו. בימים הראשונים ניתן לאפשר לילד להביא איתו "חפץ מעבר".  וכ"

 ישאר בגן במהלך כל השנה.  שיהילד  תצלום שלצוות הגן מבקש לשלוח  •

כריך ופרי. צוות הגן    –הנכם מתבקשים לשלוח כל יום תיק אוכל, ובו ארוחת בקר קלה   •

 ?(. לשלוח שתייהאין צורך )יש /  ממתקיםומעדנים  ,מבקש להימנע מלשלוח חטיפים

בגדי   • חליפת  לשלוח  מתבקשים  ההורים  כל  האוכל  ולתיק  האישי  לתצלום  בנוסף 

 במגירה האישית של כל ילד.   –החלפה, אשר תישאר בגן במהלך כל שנת הלימודים 

 

 ובירורים:   –מספרי הטלפון לשאלות  

   מספר טלפון בגן     שם הגן  

 מספר טלפון בבית / נייד:   בבית: שם הגננת: 

 

  כת שנה טובה ופורייה, צוות הגן בבר



 לקט נושאים לאסיפת הורים ראשונה בגן הילדים

 צורת ישיבה: במעגל או בצורת ח כך שכל הנוכחים יוכלו ליצור קשר עין ביניהם. 

 חלק ראשון:

שנועד להפיג את המתח ולאפשר לכל הורה ואיש צוות להציג את    חימוםמשחק הכרות ו 

 עצמו )ראו בהמשך לקט משחקי הכרות(.  

בשלב זה מומלץ להימנע מלענות לשאלות אשר במילא יקבלו מענה בהמשך המפגש   

 בסיום המפגש!   –אלא להקצות זמן לשאלות  

 ם על הכיבודבסיום שלב זה מומלץ לאפשר הפסקה עם כיבוד קל ודברי תודה לאחראי

 חלק שני:

 על היחסים והאווירה בגן   –מדברי הילדים  הקראת לקט היגדים ופנינים  

   , אזור מגורים: גילאים, בנים לעומת בנותקבוצהילדים ב חתך ה תיאור קצר על  

בגני החינוך המיוחד מומלץ להזכיר גם  )סדר היום בגן תיאור  תכנית לימודים קבוצתית ו  

 (. !גן הרגילאלה הנהוגים ב חופפים לשפעילויות ותכנים 

אשראי    , בגדי החלפה, בגדים נוחים לעבודהבד בבד עם תיאור סדר היום כדאי לבקש  

.., המלצה  חטיפים, ממתקים, מעדנים  הבאתהימנעות מ  , ארוחת בקרלהתלכלך, תפריט  

 . יזיהווצפייה מבוקרת בשידורי טל, על שעות שינה סדירותלהקפיד 

הליך  :  )תל"א(  על תכנית הלימודים האישיתקצר    וסיף הסברה בגני חינוך מיוחד מומלץ ל 

מועד ההגשה  ,  התל"אמטרות  של  גיבוש  הליך הקושי,  החוזק ו הזיהוי תחומי  ההערכה ו

   זימון הורים למפגשים אישיים.ונוהל 

בנהלים:    הגן  החשיבות  צוות  היעדרותיידוע  חריגים  ,מחלה  , אודות  שינויים,    ,מצבים 

   , וכ"ו. אישורי מחלה 

אודות    הגן  לצוות  ודיווח  במידע  ובהווה  קשר  שיתוף  מטפלים  בעבר    , מקצועייםעם 

 , רגישויות, תרופות ומחלות ידועות. אבחונים

, נוהל  לרבות שיחות טלפוניות לגן   בגןשיחות עם הורים במהלך שעות העבודה  נוהל   

 י על הילד. מתן מידע אישייעוץ ו



הורים, מתנותציון  נוהל    בלי   / עם  הולדת:  הילדים  ימי  תיאום מראש, מספר  כיבוד,   ,

 החוגגים, וכ"ו. 

 סל תרבות הסבר קצר על תכנית   

תרומות לגן: צילום דפי עבודה, פסודת וחומרי יצירה שונים, משחקים שאינם בשימוש,   

 אופניים, קרוניות, בובות.. 

לשאלות    יכולה  זמן  הגננת  בקשות  לאיזה  לציין  )חשוב  מענה  קבלו  שטרם  ובקשות 

 להיענות ולאיזה בקשות לא תוכל להיענות ומדוע(.

)מומלץ לפרט מה ייעשה בתקציב    תקציב לקופת גןבחירת ועד הורים + החלטה על   

 לרווחת הילדים בגן(.  Xולהחתים את ההורים על הסכמה לתרום סכום  

בד בבד עם עידוד שיתוף פעולה בין ההורים לצוות הגן, עידוד הגיבוש    דף קשרחלוקת   

 .  הלימודיםשעות מפגשים בין ילדי הגן לאחר סיום  וחשיבות ה  הקבוצתי

  



 הורים בין ה חלוקת תפקידיםל הצעה

והיערכות   הגדרת צפיות וחלוקת תפקידים בין צוות הגן לבין ההורים מאפשרים תכנון 

 מראש של ההורים וצוות הגן כאחד.  

מומלץ לחלק את ההורים למספר צוותי עבודה כך שכל צוות יוכל לקבל החלטות ויהיה  

אחראי על ההכנות לקראת חג או אירוע אחד במהלך השנה. צוותים אלה עשויים להקל  

 ועד ההורים ולעודד מעורבות פעילה של כל הורי הגן. ו על

מבחינתו המועדף  לצוות  להתנדב  הורה  לכל  לאפשר  של    ,מומלץ  הוספה  לאפשר  וכן 

 . בתוך הצוותים הקיימיםצוותים ו/או פעילויות נוספות  

 להלן הצעת חלוקה לצוותים. 

: אחראי לרכז  האחרות  הרשויות והגננת    לביןקשר בין ההורים  המ צוות  ועד הורים:   ✓

 רשות ו/או לגופים אחרים. בקשות בשם ההורים ולהעבירם למידע, פניות ו

החינוך   במסגרות  ההורים  את  המייצג  מרכזי  הורים  ועד  פועל  רבות  ברשויות 

 השונות. מומלץ למנות נציג גם לוועד ההורים המרכזי. 

  וניהול תקציב הורים:   הורים שיהיו אחראים על פתיחת חשבון בנק  2  –  3גזברים:   ✓

ל  גביית )במקרים  כספים, תשלום  וכ"ו  כיבוד לאירועים  מפעילים השונים, הצגות, 

 רבים נציגי ועד ההורים משמשים גם כגזברים(.

 ופעילויות מחוץ לגן. ן טיולים  ותכנ על  צוות טיולים: אחראי יחד עם הגננת  ✓

 הגינה.    ה ותחזוקת צוות גינה: אחראי על עזרה בהקמ ✓

גן במידה  עבודה בהורים ל  גיוס ושיבוץערכות לקראת שביתה: אחראי על  יצוות ה  ✓

 שביתה.  ותפרוץ

  תאום ביקור בבית הכנסת, מפגש )  צוותי פעולה לחגיגות ואירועים: צוות חגי תשרי  ✓

סיוע    ,רכישת שי חנוכה לילדים)  צוות חנוכהוכ"ו(,    ית סוכה י בנ  בשופר,  תוקעעם  

רכישת עציצים  )ארגון סדר ט"ו בשבט,    צוות ט"ו בשבט  (, בפעילות לקראת החג בגן

יבשים  ו הגןפירות  הצורך  לילדי  במידת  שתילים..(,  שתילת  יום  ל   יםצוות   -, 

שותף  ) סוף שנה  , פורים, פסח, יום עצמאות, ל"ג בעומר ושבועות, צוות  המשפחה

 .  ( שנת הלימודים בגןלכל הקשור באירועים ובפעילויות לציון סיום 

 

  



 משחקי הכרות עם ההורים וצוות הגן 

ופורקן רגשי.   ותורמת לשחרור  משחקי ההכרות מזמנים חוויה מהנה המפיגה את המתח 

האווירה המשוחררת יחד עם הצורך להשתייך והרצון להכיר זה את זה מדובבים את כל חברי  

הנוכחים מטפחת תחושת שייכות  הקבוצה לקחת חלק בפעילות. המעורבות הפעילה של כל  

 ולכידות קבוצתית. 

 

 לפניכם לקט משחקים והפעלות למפגשי הכרות:

 של שמותיהם הפרטיים.   'ב  –  'אהפי סדר  לעהורים וצוות מסתדרים  

 תאריכי הלידה.  של  החודשים רצףפי  לעהורים וצוות מסתדרים  

של שמות הילדים ו/או לפי סדר תאריכי הלידה    'ב  –  'אהפי סדר    לעהורים מסתדרים   

 . של הילדים

 .  מגוון חפצים ו/או תמונותהמנחה מכין מראש תצוגה של  

ו ביחס  את תפיסת  בתחילת המפגש כל משתתף מוזמן לבחור חפץ או תמונה שמייצגים

 .  איש צוותוכהורה  כ לתפקידו

 . את הילד  ת יצגי משלהערכתו תמונה  כל הורה בוחר  אפשרות נוספת:

וכל משתתף מציג את עצמו דרך  ,לאחר שבחרו תמונהכל המשתתפים יושבים במעגל 

התמונה )"בשביל הילדים אני כמו...", "הילד שלי הוא כמו..", "התפקיד שלי דומה ל..",  

 "בחרתי בחפץ הזה כי אני מרגיש כמו.."(. 

חפצים   ו/או  משקפת,    :הלדוגמתמונות  מפתח,  כוכב,  מראה,  חלון, שמש,  משקפיים, 

סרט, סרגל,  כוס, מצקת, ממתק, , כף, מחשב, סיר ספר ילדים,  ספר בישול, בעלי חיים,  

עגלה, צינור, פנס, רשמקול, מגדלון,    כדור,בבה, דובי,  עיתון, שקית נייר,  ,  צבע, דף חלק

 , שמיכה... חימום, מיטהמכונית, משחק, תנור עץ, פרח, חוט, חבל, סולם, מדרגות, 

קרטוןציפיות:  בירור    קופסת  שלצדו  למשתתף  מגיש  כל  נאה  מתנהכ  ארוזה   מנחה   .

לתת  )הורים וחברי צוות( מציין מה המתנה שהיה רוצה    המקבל את הקופסשמשתתף  

בסיום    למשתתף הבא.  הלקבל מהגן בסוף שנת הלימודים, ואחר כך מעביר את הקופסו

   .לקבוצה ומסכם את הציפיות שעלו המנחה משקף המשחק 

במסגרות חנ"מ חשוב לשקף את המשאלה של מרבית ההורים שהילד יצמצם פערים, 

 "יהיה ילד רגיל" ויחזור לחינוך הרגיל. 



הגעתם ליום  בטווח של שנה מהיום.    עצמכםאת  ציפיות: דמיינו  שאלה מנחה לבירור   

 האחרון של שנת הלימודים ואתם נפרדים מהגן. 

זו הייתה החלטה נכונה לשלוח את הילד שלי לכאן,    –מה צריך לקרות כדי שתוכלו לומר  

   מה להערכתכם יגרום לכם להגיד שזו הייתה שנה מוצלחת?

המשפחה  כל  עם  בבית  לשחק  ניתן  אותו  ציפיות  במפגש    , משחק  בגן  או  בבית 

 : פתיחה עם חברי הצוות / ההורים, עם קבוצת ילדי הגן )לקראת ראש השנה(

   :כל משתתף כותב על פתק תשובות לסעיפים הבאים

 דבר אחד טוב שאני רוצה שיקרה לי השנה  ✓

 ך ימשהו שהיה בשנה שעברה ואני רוצה שהוא ימש ✓

 ך ימשהו שהיה בשנה שעברה ואני לא רוצה שהוא ימש ✓

 טוב שאני יכול לעשות בשבילך בשנה הקרובה   משהו ✓

 משהו טוב שאתה יכול לעשות בשבילי בשנה הקרובה  ✓

הפתק   את  למצוא  המאפשר  )מקום  גלוי  במקום  הפתק  את  מחביא  משתתף  כל 

כשכל הפתקים מוחבאים על    בעזרת חוש הראיה בלבד ולא מצריך שימוש בידיים(.

המנחה מקריא בכל פעם פתק אחד  , ובסיום  המשתתפים למצוא את כל הפתקים

 ועל הנוכחים לנחש מי כתב מה. 

  כלי כתיבה. מיכל עם  מנחה מניח על הארץ תמונה של כוכב גדול ממפל או בריסטול ו 

בכל פעם אחד ההורים קם, מציג את עצמו ואת השם של בנו / בתו. בהמשך עליו לכתוב  

ולהוסיף   בציור  על הכוכב את שם הילד  ו/או  / חוזקה  בכתב  יכולת   / תחביב    / תכונה 

אותו. כשכל שמות הילדים והיכולות נמצאים על הכוכב תולים את הכוכב על    ים שמאפיינ

   אחד מלוחות הגן.

דע לבקש מההורים להביא תצלום קטן של הילד. המנחה מסדר מראש  אתגור: בדף המי 

כל    –את כל התמונות בתערוכה   הצוות. במהלך האסיפה  יחד עם תמונות של חברי 

הורה לוקח את התמונה של ילדו, מצמיד אותה לכוכב וכותב תכונה שמייחדת את הילד.  

 ינוכית. חברי הצוות כותבים תכונה ייחודית על עצמם או על תפיסתם הח 



מנקה   משתתף בוחרכל מנחה מעביר ליושב לצדו סלסלה עם מנקי מקטרות צבעוניים.  

אחד, מתאר את ילדו תוך כדי ליפוף השרוך על אצבעו. כשאין יותר מה ללפף  ת ומקטר

   עליו לסיים את דבריו והתור עובר למשתתף הבא.

ילד.  מעתיקים  כל  רגליים של  ו/או  ידיים  יגדים  ה   כותביםכפות  הבתוך    את שתי כפות 

רוצה    )"הייתי ותיאורים אישיים רלוונטיים לילד, כמו: ברכות, תכונות, כישורים, משאלות

 , וכ"ו.  רגל" מו לישיי " בקשות, רגשות, חששות וקשיים שמא, "(להשאיר עקבות

רבה מאד שכבות של נייר עיתון. על כל ארוזה בה   החבילה עוברת: מנחה מעביר קופס  

שכבה כתוב שם של אחד המשתתפים )כמות השכבות צריכה להיות קצת יותר ממספר  

כל משתתף מוריד שכבה אחת של נייר ומציג את עצמו. כשמסיים עליו    המשתתפים(. 

להעביר את החבילה למשתתף אשר שמו רשום על השכבה הבאה. כשהחבילה חוזרת  

אחרונה( עליו להציג את עצמו, לפתוח את הקופסה ולחלק שי סמלי  למנחה )בשכבה ה

 לנוכחים: כרטיס ברכה, שלט "ברוך הבא", דף קשר, וכ"ו. 

צמר. המשתתף  כדור  "קורי עכביש" מכדור צמר: המנחה מעביר לאחד המשתתפים   

שמו את  אצבעאומר  על  החוט  את  מלפף  למסור  ו  ,אחת  ,  עליו  הכדור  כשמסיים  את 

לאחר שהחוט עבר בין כל המשתתפים תיווצר  .  שעדיין לא קיבל את הכדורלמשתתף  

 על ילדו.   ייחודית  בהתרת הרשת כל משתתף מציין תכונה אחתמעיין רשת קורי עכביש.  

וקורא בשם של אחד    מעגל, זורק נייר באווירעומד במרכז ה  ": המנחה "נייר עף ברוח 

,  דף הנייר לפני שייפול על הארץ את  . המשתתף ששמו הוזכר צריך לתפוס  נוכחיםה

ואחר כך להעיף את הנייר באוויר תוך ציון שם של משתתף    ,להציג את עצמו בקצרה

 .  אחר שטרם הציג את עצמו

לשניים וקורא  את הנייר  המשתתף שקראו בשמו חותך    ,הנייר נפל והגיע לארץגיוון: אם  

אחר. אם הוא הצליח לתפוס את הנייר הוא ימשיך ויקרא בשמו של  בשמו של משתתף  

 .משתתף אחר מבלי לחתוך את הנייר

 מגוון גדול של חרוזים בצבעים / צורות וגדלים שונים.  בסלסלה  מניחים 

החרוזים.  להשחלת  ארוך  חוט  לצדו  היושב  למשתתף  מעביר   המנחה 

מר משפט אחד שהוא רוצה  לפי סדר הישיבה כל משתתף בוחר חרוז מתוך הסלסלה ואו 

לומר על הילד שלו ו/או על ההרגשה שלו כהורה. ההורה משחיל את החרוז ומעביר את  

ומקריא את   ,מוסיף חרוז על עצמו כשהשרשרת חוזרת למנחה הוא  החוט להורה הבא. 

 (.  73 )עמוד  מחרוזת קסומה" של ורד מנדלסון"הקטע 



 תכנית לימודים שנתית 

תכנית הלימודים השנתית היא תכנית אב רחבה שנועדה לסייע לנו במיקוד  

לממש   נרצה  אותם  ההתפתחות  מתחומי  אחד  בכל  והיעדים  המטרות, 

במהלך כל השנה. הנחת היסוד היא שכאשר אנחנו יודעים מה חשוב לנו  

ומה אנחנו רוצים, כשהמטרות שלנו מנוסחות בצורה ברורה וקונקרטית, אזי  

 .  אלה מטרות ר למצוא דרכים ואמצעים להשגת קל לנו יות

פריסת התכנית נעשית תוך התאמה לימי הלימודים, לחגים ולאירועים   

 מיוחדים שחלים במהלך שנת הלימודים. 

חשוב    ביצוע  וברות  מעשיות  מציאותיות,  תהיינה  שהמטרות  מנת  על 

לנסח אותן בשפה פשוטה, ולפרק אותן ליעדים אופרטיביים, קונקרטיים  

 ים. ומוחשי

דוגמה לפריסת הנושאים בהם נתמקד בתחילת השנה    ראובעמוד הבא   

 )חודשים ספטמבר ואוקטובר(.  

 

 

  



 אוקטובר - דוגמה לתכנית לימודים לחודשים ספטמבר 

 ינואר...  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  -ספטמבר   

 

 מטרות ויעדים 

 הכרות עם החברים והצוות  •

 התמצאות בחלל הגן והחצר •

 הקניית הרגלים  •

 הסכם חברתי וחוקי הגן  •

 חגי תשרי  •

   

 נושא מרכזי 
 הגן שלנו •

 חגי תשרי  •

   

 

 תתי נושאים 

 מי בגן שלנו? •

 מה יש בגן שלנו? •

 איך יהיה לנו טוב בגן שלנו? •

 מנהגי תשרי  •

 שינויי מזג האוויר   •

   

 

 העשרה וידע כללי 

 הכרת שמות הילדים והצוות  •

שיום חפצים ממרכזי הפעילות, למה נועד כל   •

 וחלוקה לקטגוריות חפץ 

 שיום חומרי היצירה והעזרים הנלווים  •

 הכרת סמלי החגים והמנהגים השונים  •

   

 

 סיפורים ושירים 

 גן הבוכים  •

 ילד קטן הלך לגן  •

 תגידי איך קוראים לך •

 דיתה דואגת  •

 חוקי היער הירוק •

 ליאור בכה כשאמא הלכה  •

   

 

 לוח התוכן 

 ברוכים הבאים לגן )שם הגן(  •

"הילד הזה הוא אני" עם תמונה אישית של כל  •

 ים ילד אחד מה

 תמונות של פעילות בפינות הגן והחצר •

לוח פעיל: התאמת חפצים לפינה, חיבור איברי   •

 )פאזל דמות בן ובת(  גוף לדמות שלמה

ראש השנה וסוכות: תמונות של סמלי החג  •

 ומנהגיו 

   

 

 אמצעי המחשה 

ותלווה את בובת יד / דוסו / או כל דמות שתופיע   •

 לאורך כל השנההגן ילדי 

טלית,   • שופר,  רימון,  תפוח,  דבש,  החג:  סמלי 

 סידור, ארבעת המינים 

 לוטו / דומינו סמלי החג  •

   



 ינואר...  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  -ספטמבר   

 

 העצמה רגשית 

פשוטים לשחרור, פורקן ותחושת    משחקי חברה •

טוק מי אני ומה שמי, מה חסר    –שייכות כמו טוק  

 נוסף לגננו הקטן, משחקים עם הדהוד השם  /

ושיום   • כועס,   רגשות:זיהוי  שמח,  פוחד,  דואג, 

 עצוב, רוגע, תקווה, התלהבות..

של  • והתפקידים  הגבולות  של  והבהרה  הסבר 

 אנשי הצוות לעומת הילדים.

   

 כישורי חברה 
 הכרת שמות כל הילדים והצוות  •

גיבוש הסכם ברור לחוקי מותר ואסור בגן תוך   •

 הסדרת היחסים הבין אישיים 

   

 

 מושגי חשבון 

 מניית הילדים בגן והשוואה לכמות אנשי הצוות  •

לכמות   • כסאות  או  צלחות  של  כמות  התאמת 

 הילדים 

 שינון ימי השבוע –מספר סודר  •

   

 

 

  םמושגים וכישורי 

 תיים שפ

תיאור, זיהוי ושיום המרכזים והחפצים השונים  •

 שבגן 

חלוקה לקטגוריות רהיטים, כלי כתיבה, כלי   •

 נגינה, כלי תחבורה, כלי אוכל וכ"ו. 

מושגים: הסכם, חוקים, סבלנות, לכבד,   •

להתחשב, להתפייס, לשתף פעולה, סליחה,  

 יחסים טובים 

חגי תשרי: ראשון, התחלה, תחילת שנה,  •

-בית כנסת, צום, ארוחה  כרטיס ברכה, שופר,

 מפסקת סידור, סכך

   

 

 אוריינות 

זיהוי השם הפרטי על המגירה, לוח מי בא לגן,   •

 לוח יצירה וכ"ו. 

פה"   • כתוב  מה  לי  יגיד  "מי  פיענוח    –אתגר: 

הכותרות והשלטים שתלויים על הלוחות ומרכזי  

 השונים  הפעילות

   

 מוטוריקה גסה 
 ובמכשירי ההתעמלות התנסות במתקני החצר  •

 הכרות עם המורה לתנועה  •

   

 

 מוטוריקה עדינה 

 משחקי הרכבה, השחלה   •

עפרונות,   • גואש,  פנדה,  צבעי  עם  חופשי  ציור 

 טושים, צבעי ידיים 

הדבקה,   • גזירה,  המשלבים  קישוטים  הכנת 

 עבודה עם דבקיות, מילוי שטח וכ"ו  

 כיור בבצק, פלסטלינה, חימר •

 

   

https://www.carmitalon.co.il/post/social-games-for-infant-children
https://www.carmitalon.co.il/files/mylvn-rgshvt-zyhvy-shyvm-vhb-t-rgshvt


 

  

 ינואר...  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  -ספטמבר   

 

 משימות לצוות 

 מעקב אישי אחר תהליך ההסתגלות של כל ילד  •

איסוף עבודות והיגדים ייחודיים יחד עם תמונות   •

 לתלקיט האישי של כל ילד מצולמות 

 איתור, תיעוד ומעקב אחר ילדים מתקשים  •

איסוף נתונים לגבי תחומי    – בגני חינוך מיוחד   •

תחום   בכל  ילד  כל  של  הקושי  ותחומי  החוזק 

 לקראת גיבוש התל"א. 

   

 

 מעורבות הורים 

הורים • תכנית אסיפת  נהלים,  צפיות,  תיאום   :

 עבודה, בחירת וועד 

שעלו   • המרכזיים  הנושאים  של  בכתב  סיכום 

 באסיפה 

 לילדים  הכנת כרטיס ברכה •

 דף מידע אודות הנושא הנלמד ולוח החופשות  •

   

https://www.carmitalon.co.il/post/first-parents-meeting-in-a-kindergarten


 תצפית, איסוף נתונים ומעקב שיטתי 

והימים   הפגישות  חפוזות,  מסקנות  הסקת  מפני  היתרה  הזהירות  לצד 

הראשונים בגן עשויים לספק מידע משמעותי על תחומי החוזק ותחומי הקושי  

להתרחק מהוריו,  יכולתו של הילד  של כל ילד. כך למשל, ניתן לזהות את מידת  

או אותו  הסובבים  עם  קשר  פעולה  ליצור  דמויות   לשתף  ועם  גילו  בני  עם 

והצורך   במבוגר  שלו  התלות  מידת  עצמו,  את  להעסיק  יכולתו  סמכותיות, 

בתיווך על מנת למלא מטלות, מידע על יכולתו להתמיד בפעילות או לחלופין  

לפ לשינויים עילות,  לעבור מפעילות  או להסתגל  מידע    , יכולתו להתארגן  וכן 

 . באשר לטווח הריכוז והיכולת שלו למקד קשב וחשיבה לאורך זמן

כן: בגן הרגיל, קל וחומר בגני חנ"מ, נכון להקצות זמן לתצפיות ממוקדות,  אז 

 כבר בתחילת הדרך.   –, למעקב ולתיעוד שיטתי על כל ילד סוף נתוניםי אל

חינוכית   יועצת  או  הגן  פסיכולוג  כמו  מקצוע  באיש  נעזרים  רבים  מחנכים 

ל בילד.  שמלווים את הצוות וההורים בתהליך האיתור, הדיווח להורים והטיפו 

העזרה המקצועית תהווה כתובת להורים ולכם. הפניה שלכם לעזרה תשמש  

 מודל להורים ותעודד אותם להיעזר במקורות תמיכה נוספים.   

חשש  במידה   פנויים  שמתעורר  תהיו  בו  במועד  ההורים  עם  פגישה  תאמו 

והמליצו להם לפנות לבדיקה    ,ומרוכזים בנושא. שתפו את ההורים בממצאים 

   מקצועי.  וייעוץ 

במהלך הפגישה אפשרו להורים להגיב בחופשיות. נסו להכיל את כל קשת  

 הרגשות שלהם מבלי להיפגע באופן אישי.  

על  מהימן,  ממשי,  מידע  להורים  תנו  שורה תחתונה:   תפקודו  ענייני וממוקד 

 רצינית ומכבדת. ענו לשאלות בצורה מצבו של הילד, ו ו 

 

  



 וקישוט הגן  ארגון

רגועה, ולהימנע מעומס גירויים על מנת  מומלץ להקפיד על אווירה   

 למזער הסחות מהמטרות והיעדים של שלב ההכרות וההסתגלות. 

רצוי להקצות מקום בו ניתן להציג צילומים ו/או יצירה אישית של   

עצמם   על  ולספר  להציג  הילדים  עידוד  תוך  מהילדים  אחד  כל 

 בעזרת התמונה. 

להצגת    יוצרים  אנו  מסגרת  לוח  להקצות  )מומלץ  יצירה  עבודות 

   אישית לעבודה של כל ילד(. 

 דרמתי  – למשחק סוציו ומרכזי פעילות שלטים ל 

/ "ב  "ושוב נצאה אל הדרך"  /  כותרות ללוח תוכן:  רוכים הבאים" 

 "להתחיל עם חיוך".  

 אפשרות א:

במפגש האישי הורה וילד מצמידים תמונה אישית ללוח כך שביום  

הראשון לפתיחת שנת הלימודים מופיעות על הלוח תמונות של כל  

 ילדי הגן. אחד מ 

 אפשרות ב':

 הצמדת כל התמונות אל תוך מסגרת בצורת "כוכב" / "שמש" 

 

 

  



 דף מידע ללוח הורים ברוכים הבאים לגן )שם הגן( 

 הורים יקרים שלום וברכה. 

 החופשה הסתיימה ושנת לימודים חדשה מתחילה. 

סביבה חדשה, דמויות בלתי מוכרות, סדר יום שונה,    –שינויים ומעברים, כמו  

במתח,   בהתרגשות,  לרוב  מלווים  וכ"ו,  חדשה  לימודים  למסגרת  מעבר 

 בציפיות ובחששות שונים בקרב ילדים ומבוגרים כאחד.  

תחושות אלה יכולות להתבטא בתגובות ובהתנהגויות שונות, ובהדרגה, אנו  

יכ לפתח  לבטא  לומדים  לגיטימציה  רגועה,  אווירה  לשינוי.  להסתגל  ולת 

או בלתי מילולי, יציבות ועקביות עשויים לצמצם אט  \רגשות באופן מילולי ו

 אט את החששות, ולטפח יחסי אמון לצד תחושת שייכות וביטחון. 

בתקופה הקרובה נתייחס בגן לנושא השינויים והמעברים, תוך ניסיון להקל  

של הילדים )והמבוגרים...(. נכיר את קבוצת הילדים,  על תהליך ההסתגלות  

 את ההורים ואת צוות העובדים המורחב, את ציוד ומבנה הגן, ועוד. 

להגדיר  במקביל לתהליך ההכרות המשותף נגבש "הסכם חברתי" במטרה  

טיפוח  ו  תוך  ולחובות  לזכויות  מודעות  לפתח  ואסור,  מותר  חוקי  להבהיר 

הקניית הרגלי עבודה וביסוס דפוסים רצויים של תקשורת  התנהגות רצויה,  

 אישיים וחברתיים בגן.  –ויחסים בין 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה 

 צוות  הגן 

 

  



 ספרות ילדים לתחילת שנה

 ברלה, ברלה, בוא לגן / פנינה קז  •

 גן הבוכים / אסנת ישפה    •

 ילד קטן הלך לגן / י"ד קמזון •

 רחמים כיף לי בגן / רמי  •

 ליאור בכה כשאמא הלכה / שולה מודן •

 תגידי איך קוראים לך / נירה הראל  •

 

 יצירה חופשית לקט עבודות   

 משחקים דידקטיים  לקט  

 ספרי ילדים לגיל הרך  לקט  

 

  

https://www.carmitalon.co.il/post/free-creation-for-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/specific-mission-targeted-at-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/books-for-infants


 לקט פעילויות ומשחקי הכרות בין ילדי הגן 

אומר את שמו, ושאר הילדים חוזרים אחריו    ילד כל  אמור את שמך:  אפשרות א':  

   (. "ומהר, חזק, חלש, קטוע, עם חזרות וכ באותו האופן שבו השם נאמר )לאט, 

הקבוצה מהדהדת את השם הפוך: הילד אומר את שמו בקול רם  אפשרויות ב': 

 והקבוצה חוזרת על השם בלחש. 

 תנועה והאחרים מחקים את התנועה.  הילד מוסיף אפשרות ג': 

,  שם של אחד הילדים בקול והקבוצה עונה בלחשעל  מכריז  מנחה  האפשרות ד': 

 מכריז בלחש והקבוצה מכריזה בקול.  מנחה ה :הפךאו ה

  . בחדר לפי קצב התוף קופצים  /  מדלגים   /  אמור לי את שמך: הילדים מסתובבים 

זה את שמו של    עליהם לעצור מול חבר קרוב, ללחוץ ידיים ולומר  סימן מוסכםב

ובסימן    ,זה: "נעים מאד יוסי", "נעים מאד דני". כשהתוף מנגן ממשיכים לטייל 

 יש לפגוש חבר חדש. 

  . מוזמן לצאת מהמעגל  מהםאחד  כל הילדים יושבים במעגל ו:  "רוץ שב  –רוץ  " 

בין שני  מהר עליו להתיישב  בסימן מוסכם אך ,רץ מסביב לקבוצה  שהוזמןהילד  

 בקול רם.  את שמם ומרחברים ול

בלון,  ,  כדורכל הילדים עומדים במעגל. מנחה עומד במרכז ומחזיק בידו חפץ ) 

(. כאשר המנחה מזכיר שם של אחד הילדים עליו לזרוק מידיו את  ניירדף  כרית,

החפץ. הילד ששמו הוזכר צריך לתפוס את החפץ לפני שהוא נוגע ברצפה. אם  

הילד הספיק לתפוס את החפץ הוא נכנס אל תוך המעגל, שומט את החפץ מידיו  

על    -וקורא בשם של ילד אחר. אם החפץ נגע ברצפה לפני שהילד תפס אותו  

 עומד במרכז לקרוא בשמו של משתתף אחר. ה

עוברת":    נייר  "חבילה  של  שכבות  מאד  בהרבה  ארוזה  קופסא  מעביר  מנחה 

של אחד המשתתפים )כמות השכבות  ו/או תמונה  עיתון. על כל שכבה כתוב שם  

 צריכה להיות קצת יותר ממספר המשתתפים(. 

עליו להעביר   כל משתתף מוריד שכבה אחת של נייר ומציג את עצמו. כשמסיים

את החבילה למשתתף אשר שמו רשום על השכבה הבאה. כשהחבילה חוזרת  

ולחלק    ה למנחה )בשכבה האחרונה( עליו להציג את עצמו, לפתוח את הקופס

 שי סמלי לנוכחים: כרטיס ברכה, שלט "ברוך הבא", מדבקה, ממתק, וכ"ו.  



מי  "אני מזמין את  ילדים על פי רמזים:  מפעילות לפעילות המנחה מזמין   מעברב 

"אני מזמינה  "אני מזמינה ילד שיש לו גופייה כחולה",  ",  חצאית עם פסיםלה  יש  ש

לזהות את הילד העונה לתיאור  על החולצה  הספר  לו  ישילד ש ".. על הילדים 

 ולומר את שמו. בשלב מתקדם הילד שעונה לתיאור נותן רמז על ילד אחר. 

.  להיות קטר הרכבתנבחר  אחד מהם  וילדים עומדים במעגל  כל ה ":  רכבת שמות" 

ע הקבוצה  ילדי  כל  עם  הכרות  לעשות  "הקטר"  ידיעל  שמותיהם  ל  .  אמירת 

והילד עונה לו    ,"דני: הקטר ניגש אל אחד הילדים ואומר לו "שלום, אני  ה לדוגמ

אני   קורא בשמו של    ."יוסי"שלום,  פעמים  יוסי הקטר  יוסי  ו  , מספר  מכן  לאחר 

לרכבת ושמם    הצטרפועד שכל הילדים  המשחק נמשך    .קטרה  מקבל את תפקיד 

 .נאמר בקול רם מספר פעמים

 "נוסעים לאמריקה, מי רוצה  

 רוצה!"   הואחתול עם זנב שחור 

הדקלום.   כדי  לילד תוך  מילד  וה"קטר" שנבחר מתקדם  יושבים במעגל  ילדים 

ולהצביע על  "הוא" כאשר מגיעים למילה   הילד שקרוב אליו.  על הקטר לעצור 

ידיו על  לאחר ש ילד קם, מניח את  אותו  הקבוצה מכריזה בקול את שם הילד 

ומצטרף לרכבת. המשחק נמשך עד שכל הילדים    ,מותניו של הילד האחרון בטור

 עלו לרכבת ו"נוסעים לאמריקה". 

"ביל" או  פים במילה  משתתאחד המנחה פונה לוהיושבים במעגל  ?":  "ביל בול 

כשהמנחה  "בול "ביל"  וא .  ה ולצריך    פנה  אליוהילד שמר  של  שמו  את    ילדמר 

על הילד לומר את שם הילד    המילה "בול"  אם המנחה אומר את.  ו יושב משמאלה

זהה על יד ימין כדי להקל את    לשים לכל הילדים מדבקה רצוי  )  ימינו יושב מה

 (. ההבחנה בין ימין לשמאל

  



 בגן החדש, תמר פיש 

 לגן החדשבאתי עם אמא 

 שם יש ילדים בני חמש )או שש( 

 אני רק בן ארבע

 ונורא מתבייש.  –עומד בצד 

 טוב שלגן בא גם אייל. 

 החבר שלי, השכן.

  –התביישתי פחות 

 כי ראיתי שהוא מתבייש גם כן.

 

 

  



ן, ִרְבָקה ֱאִליצּור  גַּ ל הַּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶׁ  בַּ

ן  גַּ ל הַּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶׁ ן...  ָאְחָזה ָגִלית ְביָד ִאָמא  בַּ ְזמַּ  ָכל הַּ

ל ִאָמא ִשְמָלה ׁשֶׁ ֱחִזיָקה בַּ  ְבָחְזָקה  הֶׁ

ת ָפנֶׁיָה ִהְסִתיָרה  ְבֵחיָקּה.  ְואֶׁ

ְּיָלִדים: ָנה.   ָאְמרּו הַּ י ִהיא עֹוד ְקטַּ  אּולַּ

ת ָׁשָנה!  ת בַּ  ִתיֹנוקֶׁ

אי ָלֵתת ָלּה ִחתּול!   ְכדַּ

ּל  ּול! ְלהֹוִׁשיב אֹוָתּה בַּ

ר יֹוָרם ָגדֹול ִמכָֻּּלם:   ָאז ָאמַּ ָהיָה הַּ  ׁשֶׁ

ל ִאָמא  ִתְׁשכַּב ָלּה ֵאצֶׁ י, ׁשֶׁ  וֲַּאנְַּחנּו... ָקִדיָמה!,  דַּ

 ֵאין ָלנּו ְפנַּאי

י.  ְוָקָרא: ְז... ְז... ְז... אווירונים!   נֲַּעֹזב אֹוָתּה ְודַּ

ֲעָנִנים     - ְז... ְז... ְז... לַּ

ׁש  ְּיָלִדים ,  ְזרֹועֹוָתיו ִלְצָדִדים ּוָפרַּ ֲחָריו הַּ  ְואַּ

ִים! , ְז... ְז... ְז... ִנְפְנפּו בכנפיים  ָשמַּ  ְבִז... נּוק לַּ

ל ָגִלית, )עֹוד ְקָצת דֹוְמעֹות(,  ָאז ֵהִציצּו ְׁשֵתי ֵעינֶׁיהָ   ׁשֶׁ

יהָ  ם ִהיא יָדֶׁ  ּוָפְסָעה כַָּמה ְפִסיעֹות., ִנְפְנָפה גַּ

ל  ר ָכְך אֶׁ חַּ ָּלםאַּ סֻּ  ָצֲעָדה, ִטיְפָסה, ָעְלָתה  הַּ

ְעָלה ְכָבר ָעְמָדה ְלמַּ ל ְסִביָבָתּה.  - ּוְכׁשֶׁ ְכָלה עַּ  ִהְסתַּ

ִביטּו! " י, הַּ ְכלּו ֵאלַּ ם ָגִלית - " ִהְסתַּ  : ָצֲעָקה ָלהֶׁ

 



ק  ם ֲאוִוירֹוִנים רַּ תֶׁ  - וֲַּאִני ְז... ֲחָלִלית!   ,ֵהי, אַּ

 ְוָעְמָדה, ָעְצָמה ֵעינִַּיים: 

שֶׁ "- ע, ְׁשָתִיםעֶׁ בַּ ִים!..,  ר, ְׁשמֹונֶׁה, ׁשֶׁ ָשמַּ  ". ֲאִני ָעָפה לַּ

ת ִים   ְׁשָתִים  – ָהֲאוִוירֹוִנים חַּ ָשמַּ  ָצְללּו ִמן הַּ

ל ָגִלית ָנְשאּו ֵעינִַּיים.     אֶׁ

ִיים א ִפְלאֹותַּ לֶׁ ִים!: ֵאיזֶׁה פֶׁ ָנה ָצְמחּו ְכָנפַּ ְקטַּ  לַּ

ְעָלה ל ,  ְוָגִלית ָעְמָדה ְלמַּ ְּיָלִדים ִחְּיָכה ָלּה.אֶׁ  הַּ

ה ְלִהְתָאֵרחַּ  ?  ִמי רֹוצֶׁ ָּיֵרחַּ ִים בַּ ָשמַּ  בַּ

ָּלם סֻּ ל הַּ ְּיָלִדים כָֻּּלם  ָאז ִטְפסּו עַּ  ָכל הַּ

ע, ְׁשָתִים"ְוָקְראּו:   בַּ ִים!, ֵׁשׁש, ׁשֶׁ ָשמַּ ! לַּ ָּיֵרחַּ  ".. לַּ

 ָאז ָאְמָרה ָגִלית ִפְתֹאום: 

ה, ָׁשלֹום, ָׁשלֹום!  -ִאָמא "  .  "לֶׁ

ן" ן? ָמה זֶׁה, ִאָמא, יֵׁש ָלְך ְזמַּ גַּ ּיֹום ִלְהיֹות בַּ  ". ָכל הַּ

 ְוֵהִעיָפה ְנִׁשיָקה,  ָקָמה ִאָמא, ָצֲחָקה, 

ְעָלה...  ָבט ָׁשְלָחה ְלמַּ  זֶׁהּו...   ,עֹוד מַּ

 ְכָבר יְַּלָדה ְגדֹוָלה ָלּה. 

 

  



 גיל הולך לגן )מחבר לא ידוע(

 : תכירו: זה הוא גיל

 ושני הורים גדולים, דובים. ,  רגיל: יש לו אחות, שני אחיםגיל הוא דב 

 היום זה היום הראשון בגן, ואצל גיל הכל מוכן. 

 על גבו תיק ובו כריך שוקולד, נרגש ושמח הוא נותן לאמא יד. 

 מגיעים לגן ודופקים בדלת. 

 הגננת שואלת.  –"מי שם?"  

 . הם עונים ביחד, ומיד הדלת נפתחת –"אמא וגיל" 

 גיל מסתכל על הגן מפוחד.. 

 הוא אומר לאמא עם דמעות בעיניו.  – "אני לא מכיר פה אף אחד.." 

 "אני רוצה הביתה עכשיו!". 

 אמא מסמיקה ואומרת לגיל: 

 . ""זה בגלל שאתה רק מתחיל

 "אני רוצה הביתה עכשיו!".  –אבל גיל נעצב, וכמעט נעלב... 

 ת.מנסה לעזור העוזר – "אמא עוד מעט חוזרת" 

 כל החברים, יש לנו כאן הרבה משחקים". "בוא תכיר את 

 פתאום מופיעה דובה קטנה שמכירה את גיל מהקייטנה. 

 "אני גילי, זוכר אותי? פעם שיחקת איתי ועם אחותי. 

 גיל עוד בפתח, שותק בינתיים, 

 מנגב במהירות את הדמעות מהעיניים, 

 גילי ואחותה הקטנה.נזכר במשחק בקייטנה עם 

 גיל וגילי הולכים יד ביד לשחק ביחד עם אלעד. 

 אמא מחכה!  –פתאום גיל נזכר.. 

 הוא רץ אליה ונותן לה נשיקה. 

 הוא אומר וקורץ לאלעד.  –"אני מוכן להישאר כאן לבדי"  

 אומרת אמא ומחייכת, נפרדת מהגננת והולכת.  –"יופי!" 

 סת, כולה חיוכים. שעת צהרים, את הגן מסיימים. אמא נכנ

 אומר גיל: "מה, כבר נגמר? אפשר לבוא גם מחר?".



 המחשה ל"גיל הולך לגן"  

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 איבי בן יהודה  ,הולכים לגן

 גרה לה משפחה בבית חיפושיות.   ביער עבות בצל האילנות,

 שלוש אחיות ואחים חמישה,   וסבתא ישישה,, אבא ואמא

 האחות החביבה,  - התינוקתוגם פופו 

 אהובה.   אך על כולם  שהיא קצת מפונקת,

 

 את כבר גדולה,   "פופו יקרה, אמא אמרה:  יום אחד 

 עם עוד חרקים".   לשחק במשחקים  ללכת לגן,   הגיע הזמן 

 : ובעיניה  דמעה הקשיבה ושמעה, – ופופו   כך אמא דברה...

 ובדמעות מיד פרצה. "לא, אמא, לא רוצה"! 

 . לא מכירה שם אף אחד. לבד, לבד "בגן אהיה 

 מי יוכל לכפתר לי כפתור?  מי ירצה לי שם לעזור?

 עם מי אבנה מגדל קוביות?  מי ישחק איתי בבובות? 

 ונורא התיפחה.  כעסה, צווחה, 

 

 חזק חבקה,  - וחזק , אמא את פופו לקחה

 ,  ועל שתי עיניה נשקה  את דמעותיה קנחה,

 עוד חיפושיות..  שלומדות בועל גן   ואז ספרה לה מעשיות

 

 

 



 ונרדמה מיד. , הפסיקה לבכות לאט, -נרגעה פופו לאט 

 . וחלום חלמה ,  פופו נרדמה 

 .  מעיר אותה  ם ציפורי וציוץ  כי בוקר בא,  ובחלום ראתה

 מתלבשת מתרחצת,  מן המיטה היא מיד קופצת, 

 ואל הגן מיד צועדת. , רגע ליד הראי עומדת

 ואת מי בדרך היא פוגשת? ,  הולכת פופו בחפזון

   הלא הוא לזי החלזון. 

 "שלום ולהתראות,  היא אומרת,  - "שלום לך לזי"

 ממהרת מאד!"  אני לגן

 . מיץ פטל לטעום  בואי לביתי מה פתאום?  "ממהרת לגן?

 לא צריך למהר!"  נשחק, נדבר,

 .  אתה באמת חבר   "תודה לך לזי,

 . צריך למהר"שלום, שלום,  .  ותר ו לא רוצה ל  אך על הגן

 

 , הוציא לזי את משושיו 

 וחשב.  , וחשב,  וישב וחשב

 : כולו סקרן ,  לפתע את פופו שאל 

 עושים בגן?"  "מה שם בכלל 

 הרבה ספורים".   וגם מספרים,  המון ציורים  "בגן מציירים

 זה באמת מענין!   "אם כן,

 בגן הזה איתך ללמוד".  גם אני רוצה מאד



 צעד.  -צעד  ומתקדמים יחד, לזי החלזון   עם פופו החיפושית הולכים שניהם, 

   פורי הפרפר   והנה לקראתם

 . הנותן ריח  מפרח לפרח מעופף ופורח 

 וצוף מלקק. , מרפרף, משחק

 אין לנו זמן!   "שלום לך, פורי,

 . עכשיו אל הגן"  אנחנו הולכים 

   .לא צריך למהר "מה? לגן?

 :  טוב יותר  יש לי רעיון

   ואז אעוף.,  צוף נלקק ,  כאן במעגל  נרקוד כולנו

 ! אין מה לדבר , להתראות פורי 

 ! לא רוצים לותר  על הגן בכלל 

 ? אותי עוזבים  למה שניכם ?  חברי הטובים - למה תלכו 

 ,  עם עוד חברים  בגן נלמד 

 . עם המון פרפרים  נשחק בתופסת 

 .  בלעדי אל תלכו, חכו ,חכו לי

 . עוד לפניכם  ואגיע לגן .  אעוף לצדכם 

 , בעצלתייםיחד   מתקדמים כולם

 . מרבה הרגליים  - ופוגשים את נדלי

 בדרך לגן".  אנו כולנו.  אין לנו זמן  "שלום לך נדלי,

 טוב יותר!   יש לי רעיון .  לא צריך למהר מה? לגן?"

 



 נתחרה בריצה,  יודעים איזה רעיון? 

 מי יהיה הראשון".  ובסוף נראה, כך בקפיצה  - אחר

 . בכלל לוותר" על הגן לא נוכל . צריך למהר "לא נדלי, 

 . אולי לשחק איתי תנסו?"   "ושם בגן מה תעשו?

 נהיה חכמים ומלומדים".   "בגן נלמד דברים נחמדים,

 !זה באמת מענין  "כן? כן? 

 בגן הזה אתכם ללמוד". גם אני רוצה מאד

 :  יחדיו לגן הולכים כולם 

 ראשונה וראשית,  -  פופו החיפושית

 זוחל בחיפזון,  לזי החילזון

 מתקדם בעצלתיים,  ים נדלי מרבה הרגל 

 יפה הכנפיים  פורי הפרפר   ולצידם, מרחף בשמים

 ליד השער הירוק,  ובגן מרחוק, 

 בכולם מסתכלת  מחכה הגננת,

 בחיוך מקבלת  ואת כל מי שבא

 בכל מתבוננת,  - ופופו... 

 שלום לגננת...  רוצה היא לומר 

 

 

 

 



 ? אך מי זה? מי...

 :  לוחשוקול מתוק לה  יד רכה אותה מלטפת, 

 די לישון!  עוד מעט כבר שש,  "קומי פופו, קומי! 

 . אחרת לגן תאחרי..." - די מהרי! 

 

 ולא הבינה מה קרה.. , לאט התעוררה -לאט  פופו פקחה עין אחת,

 מילה במילה  ולאמא ספרה   היא נורא התרגשה, ,ואז..

 מההתחלה.  את כל החלום

 מדי פעם גם צחקה,  אמא שמעה הכל,

 חבקה בחזקה.  ואת פופו שלה 

 ילדתי היקרה". "  אמא אמרה,   - "פופו חכמה שלי"

 . יהיה נחמד "ללכת לגן  פופו אמרה,  - "אמא"

 אשמע ספורים, ,  עם כל אחד  אשחק שם

 חברים אכיר...  שירים אשיר,  ארוץ עם פרפרים,

 ,  כזאת נחמדת - והגננת... 

 . לא מפחדת.."  בכלל  –ואני בכלל 

 

 וכבר לאמא שלום אמרה. ,  מהר ואכלה  ,התלבשה פופו

 ושוב חזרה.  פתאום נזכרה, 

   כל דבר לטפה בידה,  עמדה ליד מדף הצעצועים, 

   - ולא שכחה את המוצץ הישן,  מכל אחד נפרדה.. 

 : שהחביאה בצד ליד הרעשן 



 "שלום לכם, שלום ידידים, 

 עכשיו אנחנו נפרדים, 

 תהיו כולכם טובים, טובים, 

 . עצובים" לא כדאי להיות 

 , ואחרונה, חביבה

 , אל בובתה הטובה פופו נגשה 

 ובסוד לחשה: 

 שלום, חברה,   "שלום, חמודה,

 במהרה".  "אשוב הביתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )עם המחשה( י"ד קמזון  ילד קטן הלך לגן,

 
ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ    .יֶׁלֶׁ

ְרְנגֹול קֹוֵרא ְבקֹול   : ָרָאה תַּ

ְרְנגֹול:   ד ְלתַּ ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

ְרְנגֹול ְרְנגֹול, תַּ    , תַּ

ן  ָׁשלֹום!     .ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ְרְנגֹול:  תַּ ר הַּ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה!   ,ָׁשלֹום ּוְבָרָכה  .ָׁשלֹום רֶׁ  ְודֶׁ

 

ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ  .  יֶׁלֶׁ

  ָרָאה ִצפֹור ְברֹאׁש ִאיָלן, 

ד ְלִצפֹור:    ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

 ,  ִצפֹור, ִצפֹור

ן  ָׁשלֹום!     .ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ִצפֹור:     ָאְמָרה הַּ

ְך ְצֵלָחה!    .ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ

 
ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ    .יֶׁלֶׁ

ְלתּול  . ָרָאה ָחתּול וֲַּחתַּ

ד ְלָחתּול:    ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

 ָחתּול, ָחתּול, 

ן  ָׁשלֹום!     .ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ָחתּול:   ר הֶׁ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה!    .ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ



ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ  . יֶׁלֶׁ

ר ְברֹאׁש ִנָצן ְרפַּ  . ָרָאה פַּ

ר:    ְרפַּ ד ְלפַּ ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

ר,   ְרפַּ ר, פַּ ְרפַּ  פַּ

ן  ָׁשלֹום!    .ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ר:     ְרפַּ פַּ ר הַּ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה! .  ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ

 

ן   ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ  .  יֶׁלֶׁ

ב  ְבלַּ ן  ,ָרָאה ְכלַּ  . ּוְׁשמֹו ִיְקטַּ

ד לְ  ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָטן:  ְק יִ ָאמַּ

ן,  ן, ִיְקטַּ  ִיְקטַּ

ן  ָׁשלֹום!  .  ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ב:   ְבלַּ ְכלַּ ר הַּ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה!    .ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ

 

ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ  . יֶׁלֶׁ

 . ָרָאה ְגִדי, ְגִדי ְלבן

ד ִלְגִדי:   ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

 ְגִדי, ְגִדי, 

ן  ָׁשלֹום!  .  ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ְגִדי:   ר הַּ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה!    .ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ

 

 



ן ְך ְלגַּ ד ָקֵטן ָהלַּ  . יֶׁלֶׁ

ְרָנב ְלבן  ְרָנב ָקֵטן, אַּ  . ָרָאה אַּ

ְרָנב:   ד ְלאַּ ּיֶׁלֶׁ ר הַּ  ָאמַּ

ְרָנב,  ְרָנב, אַּ  אַּ

ן  ָׁשלֹום!  .  ֲאִני הֹוֵלְך ְלגַּ

ְרָנב:   ר ָהאַּ  ָאמַּ

ְך ְצֵלָחה!    .ָׁשלֹום רֶׁ  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ְודֶׁ

 

ָקָטן ָׁשב ִמן ֵהֵגן ד הַּ ּיֶׁלֶׁ  , הַּ

ְגִדי,  ר ְוהַּ ְרפַּ פַּ ִצפֹור, הַּ  ְוִהֵנה הַּ

ן,  ְלתּול, ִהֵנה ִיְקטַּ ֲחתַּ  ִהֵנה הַּ

ְרָנב ְרְנגֹול ְוגַּם אַּ תַּ  . ְוִהֵנה הַּ

ד:   ּיֶׁלֶׁ ם הַּ ר ָלהֶׁ  ָאמַּ

ְיָתה בַּ  . ֲאִני הֹוֵלְך הַּ

ן!   ד טֹוב ְבגַּ  ָהִייִתי יֶׁלֶׁ

 ֲענּו כָֻּּלם ְוָאְמרּו:  

ן,   ָתה ְבגַּ  ָברּוְך אַּ

ָתה בְ   , יתבָ ָברּוְך אַּ

  ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ּוְבָרָכה!

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 לי יש לי, אריאלה סביר  -יש לי יש 

 . חתול אחד קטן יש לי , יש לי   ,יש לי

 לגן. הוא רוצה לבוא איתי כל יום 

 ,  מיאו  ,מיאו, מתחנן מיאו ,מתחנן מיאו

 . קח אותי איתך גם כן 

 . הולכים לגן  רק ילדים , אי אפשר חתול קטן 

 

 . כלבלב אחד קטן יש לי , יש לי   ,יש לי

 הוא רוצה לבוא איתי כל יום לגן. 

 , האו  – האו, מתחנן האו  -מתחנן האו 

 . קח אותי איתך גם כן 

 . הולכים לגן   רק ילדים .  אי אפשר כלבלב קטן 

 

 . חמור אחד קטן  יש לי , יש לי   ,יש לי

 הוא רוצה לבוא איתי כל יום לגן. 

 ,  אה  – אי  ,א  –  מתחנן אי 

 . קח אותי איתך גם כן 

 . הולכים לגן  רק ילדים, אי אפשר חמור קטן 

 
 

 . שיר אחד קטן  יש לי , יש לי   ,יש לי

 הוא רוצה לבוא איתי כל יום לגן. 

 לה  -  לה ,לה  – מתחנן לה לה,   - לה , לה –  מתחנן לה

 . קח אותי איתך גם כן 

 ונשיר אותך בגן,  בואה שיר קטן , בואה

  



 כולם רוצים לבוא איתי לגן, סמדר שיר 

 : כולם רוצים לבוא איתי לגן

 . הדובי, הכלבלב והשפן 

 , הבובה, והפילה והליצן 

 . היפו ההיפופוטם  -  ואפילו היפו 

 . צעצועיםטוב בוקר  

 ? מה שלומכם

 ? התוכניות להיוםומה 

 ? אתם רוצים ללכת עם אבא שלי לעבודה

 ! לא, לא, לא

 ? אתם רוצים ללכת עם אמא שלי לעבודה

 ! לא, לא, לא

 ? אתם רוצים לבוא איתי לגן 

 !!! בבקשה

 : כולם רוצים לבוא איתי לגן

 , הדובי, הכלבלב והשפן 

 , הבובה, והפילה והליצן 

 .היפו ההיפופוטם  - ואפילו היפו 

  



 תמר פיש , מביאה אותי לגןכשאמא 

 הכשאמא מביאה אותי לגן אני בהתחלה בוכָ 

 פוחדת שאמא שלי תלך ותהייה רחוקה. 

 אני פוחדת להיות בגן לבד בין הרבה ילדים. 

 אולי אקבל פתאום מכה ואמי לא תהייה לידי?! 

 אז אמא יושבת איתי בגן  

 לאט משתתקת.  - ואני לאט 

 ואני אפילו צוחקת.   ,הגננת מספרת לנו סיפור 

   – ופתאום אני רומזת לאמא ש 

 די, כבר הפסקתי לבכות. 

   וכשאמא שלי קמה ללכת 

 אני נותנת לה נשיקות. 

  



  



 נא להכיר, חגית בנזימן 

 הלכתי עם אמא להכיר את הגן

 . ואת הגננת בת שבע 

 אמא ספרה שאני בן שלוש 

 ע(. היא בכלל שכחה את ורב)

 גדולים אמא אמרה עוד מילים של  

 .. "אמרה: "ילד נוח וקל

 ראיתי שם טרקטור וסתם גלגלים 

 ל(. וקטר )אבל קצת מקולק 

 : כך שמעתי  - ואחר 

 " הוא קצת מתבייש"

 ,ושיש לנו כתובת

 .וטלפון יש

 אבל דבר אחד חשוב 

 .אמא לא אמרה

 ויובגללו אני עכש

 א נור   - עצוב נורא 

 , שסבתא קוראת לי יותמי 

 ואמא קוראת לי צ'יצ'ון

 , ואבא קורא לי חמודי

 . ואומר שאני מוקיון

 אז אם אלך מחר לשם 

 היא תקרא לי סתם 

 . יותם 



ִכיס, שלומית אסיף כהן   ְנִׁשיָקה בַּ

ְנִׁשיָקה ת הַּ ח אֶׁ  -  קַּ

ִכיס   . ְׁשֹמר אֹוָתּה בַּ

 , ִאם ֵתֵלְך ְלִאבּוד

הּו יְַּרִביץ  , ִאם ִמיׁשֶׁ

הּו יְַּכִעיס   -  ִאם ִמיׁשֶׁ

ִכיס. יֵׁש ְלָך    ְנִׁשיָקה בַּ

 , ִאם ִתְהיֶׁה ָעצּוב 

ם  ׁשֶׁ ל גֶׁ  ִאם ִדְמָעה ׁשֶׁ

ל ִריס   -  ִתְרֹקד עַּ

ִכיס.   יֵׁש ְלָך ְנִׁשיָקה בַּ

  



 

 

 

 

 

 

 

_______ החמוד, 

 אהיה הגננת שלך, ______אני 

 חברים בגןאני מזמינה אותך למפגש 

 -----------בשעה ---------  ביום 

 

 

 

 

 

 

 

, ה_______ החמוד

 אהיה הגננת שלך, ______אני 

 חברים בגןאני מזמינה אותך למפגש 

 -----------בשעה ---------  ביום 

 

 

 

 

 

 

 הזמנה לגן 

  



 ו/או לצוות הגן  להוריםקטעי קריאת 

 אמא, אבא... אני מבקש מכם:

 בבקר.  8.00לדאוג שאגיע לגן עד השעה  

. זכרו  / אחר הצהרים(  בצהרים  ---בשעה  )מהגן  בזמן  לדאוג לקחת אותי   

 שאני מחכה ומתגעגע אליכם! 

לי    שלי. הקפידו בבקשה לתת  ביותר להתפתחות  ארוחת הבקר חשובה 

 ומזינה.   , מגוונתולשלוח איתי ארוחת בקר בריאה   ,לאכול לפני שאני יוצא לגן 

למשחק  הקפידו    ונוחים  נקיים  לעונה,  מתאימים  בגדים  עם  אותי  לשלוח 

 חופשי ולעבודה בגן. 

זכרו בבקשה לגזוז לי ציפורניים ולנקות לי את הראש מדי כמה ימים כדי   

 . , לחבק וגם לנשק אותייהיה נעים להיות איתי   שלי   שלגננות ולחברים

תכעסו כשאני מביא שאריות צבע מהגן או קצת חול בראש ובכיסים...    אל 

 אני פשוט אוהב לעבוד וגם לשחק בחול!  

נפצע.    אני  ושם  שפה  זה קורה  שלי.    גם  מהגדילה  כמה  חלק  לזכור  נסו 

 כשהייתם ילדים קטנים! או נפלתם פעמים אתם נפצעתם  

בלי  באווירה רגועה, וגם  אני רוצה לגדול בשקט! דאגו שאלך לישון בזמן,   

 סרטי אימה ומתח! 

דבר,  ו   הוא ממשעוד  אותי,    שלי  לעודד  אלי,  לחייך  זכרו בבקשה  חשוב: 

 לחבק ולאהוב אותי בלי תנאי!  

 

  אתכם מאד. אוהב / ת שתודה, )שם הילד( 



ת, עידית ברק  חַּ ת אַּ לֶׁ  "ָאָדם ָזקּוק ְלָפחֹות ְלדֶׁ

ת  חַּ ת אַּ לֶׁ  "ָאָדם ָזקּוק ְלָפחֹות ְלדֶׁ

ָסגַּר ת ָמה ׁשֶׁ  , ִלְפֹתחַּ אֶׁ

ּלֹות  , ְלִהָכֵנס ְכֵדי ְלגַּ

ֵפשָלֵצאת   , ִבְׁשִביל ְלחַּ

ל ְמנַּת ְלָהִניחַּ   . ִלְסֹגר עַּ

 

ת  חַּ ת אַּ לֶׁ  ָאָדם ָזקּוק ְלדֶׁ

ט לֶׁ יָה ׁשֶׁ  , ִלְתלֹות ָעלֶׁ

 . ִלְקרֹא ָלּה ְבֵׁשם

 

ת  לֶׁ  ָאָדם ָזקּוק ְלדֶׁ

ָכה  יָה ְביָד רַּ ל ִלְנֹקׁש ָעלֶׁ ּיּוכַּ  ְכֵדי ׁשֶׁ

ֵשִני הּו ְבִצָדּה הַּ  ִלְׁשֹמעַּ ִמיׁשֶׁ

 עֹונֶׁה לֹו:  

 ! "יָבֹוא"

  



 אישור לבית הספר, אביטל הררי 

ה, ָשֹלום  ֹמורֶׁ  הַּ

ר ֵספֶׁ ֹיום ְלֵבית הַּ  .ִמיָכֵאל לא יִַּגיעַּ הַּ

ְרִגיש ֹטוב   - לא, לא ִכי ּהוא לא מַּ

ְסתָ  ֹלון יזֶׁה הַּ חַּ כֶׁה בַּ מַּ  ו הַּ

ן גַּ ֹנוֵשר מן ָהֵעִצים בַּ  ,הַּ

ָעִפים ִעם ָהּרוחַּ  ָזָהב הֶׁ  , ֵאּלו ֲעֵלי הַּ

ָצִעיר ְוּחוָשיו ָהֵעִריםזֶׁה יְַּלִדי   .הַּ

ְסִליָחה  ,ִעְמך הַּ

  �� ִאָמא

  



 השלם וחלקיו )מחבר לא ידוע(

 . פזל מורכב מהמון חתיכות 

 חלקן חלקות, חלקן מחודדות, 

 , יש גדולות ויש קטנות

 ויש שבשקט את חלקן ממלאות. 

 אם תחסר רק חתיכה אחת קטנה, 

 לא נוכל לראות את כל התמונה השלמה. 

 - חתיכה במקומה תונח אך אם כל 

 נקבל ציור יפה ומוצלח. 

 

 , חשוב שנזכור שהשלם נוצר מחלקים

 ויחד עם זאת כולם מיוחדים. 

 ההתכנסות הזו היא רק ההתחלה, 

 ההליכה בתלם היא התלם הבא. 

 , נעבוד בהצלחה,  נתקדם ביחד 

 ואז אין לי ספק שמובטחת לנו שנה נפלאה.

 

 זכרו הרבה תלוי בנו

 אנחנו. וחלקי השלם הם 

 שנה מוצלחת לכולם. 

 

  



 ילדים כמו צבעים, חגית אמסטרדם 

 כולם דומים.  -: כלפי חוץ כמו קופסה של צבעים -ילדים 

 נגלה בפנים את "סודות החיים":  -אך אם נפתח את קופסת הצבעים 

 חזק וצועק מזו החוורת. ,תכלתהבוהק שונה מה כחולה

 שבעתיים.  מסנוור  -כתוםוה, מאיר לנו בעיניים צהוב

 הרועש מפגין נוכחות,  אדוםה

 השקט נשאר לו לחוד.  וורוד ה

 רבים כל הזמן   ן  לבעם  שחור

 מסתדר עם כולם.  אפורבעוד שה

 הצבעים נראים לנו דומים  

 כי בקופסה בגודלם הם שווים.

 אך אם נפתח את הקופסה 

 מיד נבחין בהבדל בצביעה:

 יש הקופצים ומשתלטים על הדף 

 ויש כאלה שנראים בחטף. 

 יש כאלה שמשתמשים בהם הרבה 

 קצת פחות מזה.  -ובאחרים 

   –לעיתים צבע נראה לנו חזק 

 כי לצבע בהיר הוא נזקק. 

  -אך אם יהיה ליד צבע אחר 

 כלום לא יישאר.  -מנוכחותו 

 : הם כמו ילדים -צבעים 

 נפלאים. ניתן בהם לראות דברים 

 כי הרי שילוב טוב של צבעים 

    ייתן לנו את היופי שבחיים.



 ילדים לומדים מתוך אורח חייהם )מחבר לא ידוע(

 ,לומד להיות חרד  -ילד החי באווירת לעג 

 ,לומד לגנות   -ילד החי באווירת ביקורת 

 ,לומד להיות נוכל  -מון ילד החי באווירת חוסר אֵ 

 . לומד להיות עוין   -ילד החי באווירת שנאה 

 

 ,לומד לאהוב  -ילד המוקף חיבה 

 ,רוכש ביטחון עצמי -ילד הזוכה לעידוד 

 ,לומד צדק   -ילד החי באווירה של אמת 

 ,לומד להעריך ולהוקיר - ילד המקבל הערכה 

 

   –ילד החי בשיתוף עם אחרים 

 ,לומד להתחשב ברגשות הזולת 

 ,קונה חכמה  -ילד המקבל ידע 

   –ילד החי באווירת סובלנות 

 ,לומד להיות סובלני

 

   – ילד החי באושר 

   !ימצא אהבה ויופי 

 

 

  



 יש מפתחות, לאה גולדברג 

 

 יש מפתחות הפותחים רק דלתות 

 לבבות.  - ויש מפתחות שפותחים 

 , יש לבבות שתמיד מתרצים

 ויש שאינם בקלות נפתחים. 

 

 אך כפי שמבין כל אדם פיקח, 

 מסקנות, כפי שמסיק אדם 

 -  הרי שאם יש לכל דלת מפתח 

 אף ללב אדם מותאמים מפתחות. 

 

   - ומפתחות יש לכולם

 . הרבה מפתחות בכל הגדלים 

 – ומה שפשוט מאיתנו מצפים 

 שנפתח ונחדור ללבבות אנשים. 

 

 בברכת שנה טובה וברוכה

 צוות הגן 

  



 "כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן", רוברט פולגום 

 כל מה שאני באמת צריך לדעת  

 למדתי בגן הילדים.   -לגבי איך לחיות ומה לעשות וכיצד להתנהג  

 החכמה אינה נמצאת על פסגתה של גבעת האוניברסיטה  

 אלא דווקא בארגז החול בגן. אלה הדברים שלמדתי: 

 אל תכו אנשים.   שחקו בצורה הוגנת. שתפו את החברים בכל. 

 החזירו את הדברים למקומם. 

 דרו את הבלגן שלכם. ס

 אל תיקחו דברים שאינם שלכם. 

 אמרו סליחה אם פגעתם במישהו. 

 רחצו ידיים לפני האוכל. 

 הורידו את המים בשירותים. 

 עוגיות פריכות וחלב קר יעשו לכם טוב. 

   : הקפידו לחיות חיים מאוזנים

 ללמוד קצת, לחשוב קצת,  

 לצייר, לשיר, לרקוד, לשחק ולעבוד כל יום קצת.

 שכבו לנוח כל יום בצהריים. 

 בצאתכם לעולם, היזהרו ממכוניות,  

 החזיקו ידיים והישארו יחד. 

 היו מודעים לדברים הנפלאים. 

 זכרו את הזרע הקטן על מצע הכותנה:  

   , השורשים מעמיקים, הצמח גדל מעלה

 ואיש אינו יודע בדיוק כיצד או מדוע, אבל כולנו כאלה.



 ם,  דגי זהב, אוגרים ועכברים לבני

 ואפילו הזרע הקטן בצלוחית  

 כולם מתים. כך גם אנחנו. 

   – את אחת המילים הראשונות שלמדתם  ואז, זכרו את ספרי הילדים,

 . להסתכל –המלה הגדולה מכולן  

 

 כל שעליכם לדעת נמצא איפשהו ברשימה הזאת.  

 כללי הברזל, אהבה, היגיינה בסיסית.  

 שפויים. אקולוגיה, פוליטיקה, שוויון וחיים 

 קחו כל אחד מהפריטים האלה והרחיבו אותו למונחים מתוחכמים של מבוגרים, 

 ישמו אותו על חיי המשפחה שלכם,  

   –בעבודה, בממשלה או בעולם 

 ותראו שהכל עדיין נכון וברור ויציב.  

 שערו בנפשכם איזה עולם טוב יותר יכול היה להיות  

   –העולם כולו   –אילו כולנו  

 עוגיות וחלב כל יום אחר הצהריים, היינו מקבלים 

 ואז נשכבים לנוח, עם השמיכות שלנו.  

 אילו לכל הממשלות הייתה מדיניות בסיסית  

 להחזיר תמיד את הדברים למקום  

 ולסדר את הבלגן שלהן. 

   –וזה עדיין נכון, ולא משנה בני כמה אתם 

 בצאתכם לעולם, כדאי להחזיק ידיים ולהישאר יחד. 

 



 יונית עובד מתוך ספרה של  "ללכת אחרי הלב", 

החיים הם מסע ארוך, מרתק ומפתיע. בסוף המסע קוצרים אנו  

 את פירותיו.

תמיד אנו יודעים מהי נקודת ההתחלה, אך איננו   –כמו בכל מסע  

 יכולים לדעת מראש היכן נסיים.  

 .לאורך המסע נתונה בידינו הזכות לבחור את אשר נרצה לעשות

חת אתכם למסע מרתק אשר הוביל אותי דרך שבילים,  אני לוק

בהם להיות  בחרתי  אליהם    ,שלעיתים  אותי  הובילה  ולעיתים 

 הדרך עצמה.

ולא   חדשים  בשבילים  לעבור  פחדתי  שבהם  רגעים  זוכרת  אני 

אשר  חדשות  בדרכים  ללכת  מפחד  אינו  מאיתנו  ומי  מוכרים, 

 ן?  גורמות לנו לאבד שליטה לנוכח הלא מוכר, הזר והמסוכ

עם הזמן הבנתי שדווקא בשבילים האלה למדתי להכיר את עצמי  

 ואת יכולותיי האמיתיות. 

 .אני מוקירה תודה על כך שהרשיתי לעצמי ללכת אחרי הלב

מבלי שאפילו ידעו שהם חלק    –תודה למורים שהיו איתי בדרכי  

 .משיעור גדול, ותודה לעצמי על למידה נפלאה

 

  



ִגית , ִמּדֹות ִני חַּ  ׁשַּ

ְדנּו מֹוְדִדים ָלנּו ִמְׁשָקל נֹולַּ ִמְשָכל, ֵמָאז ׁשֶׁ ת ְמנַּת הַּ ּה ְואֶׁ ֹגבַּ ת הַּ  ... מֹוְדִדים אֶׁ

ֵצחַּ נְֻּסָחאֹות  ד כַָּמה ָאנּו יֹוְדִעים ְלפַּ  ,  עַּ

ָכבֹות ל ְׁשֵתי רַּ ְך ׁשֶׁ רֶׁ ן ְודֶׁ ֵשב ְזמַּ  , ּוְלחַּ

ֵהר ֲענֹות ֲהִכי ָנכֹון וֲַּהִכי ֲהִכי מַּ ל  ְולַּ ְנְגִליתעַּ ְנִסין ְבאַּ  and it's so unfair)  אַּ

קֹות ָוֵחִצי  ק עֹוד ָׁשלֹוׁש דַּ ְטִרי  ִכי ִאם ָהיּו ִלי רַּ ְפִסיכֹומֶׁ ל ְגאֹוִנים בַּ  !(. ָהָיה ִלי ִצּיּון ׁשֶׁ

ְנִנים ָחָזק  ד כַָּמה ָאנּו ְמׁשַּ  -  מֹוְדִדים עַּ

ק ֹכל ִנְמחַּ ִמְבָחן הַּ ֲחֵרי הַּ ִמֵמיָלא אַּ  : ְכׁשֶׁ

ֲאִריִכים ְבִהיְסטֹוְרָיה, ּוָמה ָאְמרּו ָחָז"ל  ,  תַּ

ְלזַּל ת "ָצנַּח לֹו זַּ ב ְבָיאִליק אֶׁ  . "ְוָלָמה ָכתַּ

ִנְקָרא תמֹוְדִדים אֶׁ  תֹוָרה,  ֲהָבנַּת הַּ מֹוָרה  ֲהָבנַּת הַּ  . וֲַּהָבנַּת הַּ

ָחד ָחׁשּוב לֹא מֹוְדִדים ֲהבָ : ֲאָבל ָדָבר אֶׁ ִּייםלֹא מֹוְדִדים אֹוָתנּו בַּ חַּ  !נַּת הַּ

הּות ְבִלְהיֹות ֱאנֹוִׁשי מַּ ם ָחְפִׁשי, ָמה הַּ  . ָמה זֶׁה אֹוֵמר ִלְהיֹות עַּ

ק ִמְׁשָפט" ְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך" זֶׁה לֹא רַּ ל ְפָלָקט ְוָאהַּ ִקיר ְוָכתּוב עַּ ל הַּ ָתלּוי עַּ  , ׁשֶׁ

ת כֶׁבֶׁ ל ָהרַּ ְרָחק ׁשֶׁ מֶׁ ְׁשָמעּוִתי הַּ תִאם לֹא   ְוזֶׁה לֹא מַּ בֶׁ ָזקּוק ָלׁשֶׁ  .ָנקּום ְוִנָתן ְלִמי ׁשֶׁ

ל לּוחַּ  ִדְברֹות ֵהן לֹא ְסָתם אֹוִתּיֹות עַּ ת ָהרּוחַּ , הַּ ר הּוא ְכלּום ִאם ֵאין ָבנּו אֶׁ ֹחמֶׁ  .ְוהַּ

זּוָלת ָהיְ  ק ְנִתיָנה לַּ ְליֹון י ִאם רַּ ְך עֶׁ ְׁשבֹון , ָתה ֵערֶׁ ֵאינֶׁנּו חֶׁ  ְוָהָיה ִׁשעּור ְבִחבּור ׁשֶׁ

ֵחרְוִאם הָ  ת ָהאַּ ָבלַּ ֵבר, יּו מֹוְדִדים ְבקַּ ָּלא ָפׁשּוט ְלדַּ  . ְוֵאיְך לֹא ִלְצֹעק אֶׁ

ת  ם לֹא מֹוְדִדים אֶׁ ת ָהָאָדם  ְוגַּ ֲהבַּ ת ָהעֹוָלם, אַּ ֲהבַּ ת ִחָנם , אַּ ֲהבַּ  אַּ

ֲאוָ  ף, ֵאגֹו ְותַּ סֶׁ ל כֶׁ    הוִכי ְבעֹוָלם ׁשֶׁ

ֲהָבה  ִנְקָרא אַּ ְך ׁשֶׁ  .ְקָצת ָׁשְכחּו ֵמָהֵערֶׁ

ָצִצים זֶׁה ִמְכָברָאז  ְדָעִנים ׁשֶׁ ּיַּ ְחָקר ֵאיֹפה ָכל הַּ מֶׁ ת תֹוְצאֹות הַּ ְשרּו ְבקֹול אֶׁ ְּיבַּ  :ׁשֶׁ

ְך, ֵאין ִטֵפׁש ְוֵאין ָגאֹון ִצּיּון ֵאין ֵערֶׁ    - לַּ

ָנכֹון  ָדָבר הַּ ת הַּ  !ִאם לֹא מֹוְדִדים אֶׁ



 מחרוזת קסומה, ורד מנדלסון 

 . מיוחדת  מחרוזת -קיבלנו השנה 

 מחרוזת ילדים מקסימה ומלבבת. 

 . יש בה חרוזים נוצצים בשלל צבעים 

 וחלקם יותר גדולים.  , חלקם קטנטנים

 , הנה מחליק לו חרוזון שובב כחול

 וכמה אדומים שתמיד יודעים הכל 

   -.. . ובקצה, חרוז צהוב שאוטוטו בורח

 כמעט הגיע לירח!  עסוק בעולמו, 

 בכתום בוהק, ויש פה כמה חרוזים 

 צמודים, מפטפטים ללא הפסק.  -צמודים 

 . והנה משתחל לו חרוז סגול קטן 

 הוא מתרוצץ בין חבריו ועסוק הוא כל הזמן. 

 –  בקצה, בקצה של המחרוזת המפותלת 

 יש גם חרוזים בירוק, ורוד ותכלת. 

 חלקם קצת מתביישים ולא רוצים להיות באמצע 

 . או שסתם פרשו הצידה ונחים להם לרגע 

 כך יפים  - יש עוד לספר על חרוזים כל 

 אך הפעם נסתפק רק בכמה מילים. 

 , על זו המתנה נאמר תודה לכם ההורים

 על המחרוזת היפה שנענוד כל השנה. 

 צמוד  – נשמור החרוזים קשורים חזק, צמוד 

 כי אנחנו רבותי בסך הכל החוט. 

 

  



 ים  -וחגית ורד משפ"י בת אורלי נחמיאס, חני פלד, טלי לוי,  .., ת וירכוס

 :ילדים בחנות סוכריות עומדים ומתלבטים שעות 

 . יםעִ בָ צְ בִ צורות ּוריחות, בְ בְ   כאילו הם רואים משהו שאנחנו לא רואים

 סוכריות לניגוב הדמעות, הם יודעים להבדיל בין 

 וסתם סוכריות כשמשתעממים. , סוכריות לשיכוך כאבים

 שהו אחרמָ סוכריות שמעבירות טעם רע מִ 

 .וסוכריות ענקיות שאומרות: "לי יש יותר"

 ,  סוכריות שמרגישים איתן חופשיים

 וכאלה שאת כל הגוף מרעננים. 

 יש קטנות בשקיות.  יש קשות ויש רכות,

 רוח, –ועושות מצב  , יש כאלו שמתפוצצות בפה

 ויש כזאת סוכרייה שבפנים יש תפוח. 

 שבועות. וכאלה שמלקקים ,  יש סוכריות שמסיימים בשנייה

 - .. רבֵ חָ יש סוכריות מִ ,  וסוכריות של אמא ואבא ,יש סוכריות של סבא

 – הן כולן עשויות מסוכר  יש טעם אחר. ן ולכל אחת מה

 י אבחנה אותם מזהים: דֵ שרק חָ   אבל מעוד הרבה חומרים

 יש סוכריות מלאות בפינוק.  יש סוכריות מלאות אהבה וחיבוק,

 . מעבודה קשה ועייפותיש סוכריות שעשויות בעיקר 

 יש סוכריות שכל מה שיש בתוכן זה חוסר סבלנות. 

 ויש סוכריות של סליחה,  יש סוכריות של תודה,

 ויש סוכריות "שיהיה לכם בהצלחה". 

 היום אנו מכינים סוכרייה  

 הנמען(  )שם "נורית" להמתקת הדרך החדשה של

  



 ולך נורית נכין לקראת פרישתך  טקסט מקור: 

בשבילך, מיוחדת  יש    סוכרייה  מה  בשמחה  לך  ונספר 

 בתוכה: 

ים עשתה ככל יכולתה כדי שהנאתך    –קבוצת יועצות בת  

מן המוצר תהייה מלאה, אך יש גם תופעות טבעיות שאינן  

 בשליטתנו. 

באריזתו   אותו  שלחי  אנא,  המוצר  נפגם  זאת  בכל  אם 

 . ☺  למשרד החינוך

 

 מה ניתן לעשות עם ה"סוכריות": 

 חומרים מכינים את הסוכרייה?  מאילו ✓

 איזה סוג של סוכרייה זו תהייה? )מה תהייה צורתה ולאיזו מטרה?(  ✓

 מתי יניח בצד ולא יזדקק לה?  ( "ילקק" אותה? מתי ישתמש בה?ם הנמען מתי )ש ✓

 האם ישתף עוד אנשים בסוכרייה?  ✓

 מה מכילה הסוכרייה?  ✓

 הסוכרייה. לאחר שהחלטתם הכנו עבורכם מגוון רחב של חומרים להכנת  ✓

 לעבודה ואל תשכחו לצרף בסיום את ה"תווית":   –אז.. 

 נארז בפיקוח:    הסוכרייה מכילה:   שם המוצר: 

 "סוכריות" יכולות להכיל איחולים או ציפיות. ה 

 כל הורה יכין "סוכרייה" לילדו.  :"סוכרייה נתתי ל..." 

"סוכרייה לשנה החדשה": מכינים "סוכריות איחולים" לשנה החדשה ונותנים אחד   

   גם יותר מסוכרייה אחת(.לתת לשני )ניתן על פי בחירה או בהגרלה, ואפשר 

 "סוכרייה לצוות": כל צוות מכין סוכרייה לצוות אחר בחדר המורים.   

חדש":    לחבר  בצוות  "סוכרייה  וותיקים  ל  ניםמכיחברים  חדשים  עובדים  סוכריות 

 . ה"סוכרייה" תכיל עצות טובות, ברכות ואיחולים. צטרפו לצוותשה

   "המתוקים של א'": סוכריות לילדים שמגיעים לכיתות א' )מורים או הורים מכינים(.  

 

  



 תמונות לנושא   -את הגן  הכר

 

 

 

 

  

 רפאהמ רכז המשפחהמ

 חשבמ תיאטרון



 

 זנוןמ האוכלשולחן   

 רכז היצירהמ



 

 גירותמ  

 שירותים

 רכז הספריםמ

 רגז הבנייהמ



 

 פגשמ  

 רכז התעמלותמ



 

 

 

  

 מי בא לגן

 רכז החשבוןמ

 חצר הגן



 



  



 בגן ואירועים תמונות להמחשת סדר היום 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


