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פתח דבר
מי יכול לעמוד בפני קסמם של משה אופניק וחבריו הגרים ברחוב סומסום? כל ילדה וילד יכולים להזדהות 

עם הדמויות החביבות ואף "לחוש" את ריח פח הזבל של משה אופניק ו"לטעום" מהעוגיות של אריק, לצחוק, 

לדמיין, ליהנות וללמוד. 

וצוות  ילדים לומדים על ערכים כל הזמן, בכל מקום, בצורה מזדמנת או בצורה מתוכננת. תפקיד הגננת 

לילדים  ומודל  אישית  דוגמה  להוות  לתפקידם  מודעים  ובראשונה  בראש  להיות  הוא  לערכים  בחינוך  הגן 

ומשפחותיהם. בנוסף, עליהם לזהות הזדמנויות בשגרה בהן ניתן לציין את הערכים אותם רוצים לקדם ולחזק. 

על  ומשמעותית  רלוונטית  בצורה  ללמוד  ולילדים  לילדות  המאפשרות  התנסויות  לתכנן  ניתן  כן,  על  יתר 

הערכים שנבחרו. 

אנו שמחים להגיש חומרים מ"מילת היום" שהופקו במסגרת הסדרה מערוץ הופ! "רחוב סומסום" לשירות 

הגננות וילדי הגנים. 

התכנית "מילת היום בגן" מאפשרת את כל האפשרויות הללו. היא מאפשרת לגננת לבחור בערכים כמו 

היום", השמעת שירים  "מילת  ועוד, באמצעות הצגת סרטונים מסדרת הטלוויזיה  הוגנות, שותפות, שכנות 

והצעות של מגוון פעילויות חווייתיות לקידום ערכים אלו ותכנים אחרים. יתרה מזו, מתוך הפעילויות מתפתחים 

מעגלי שיח בהם הילדים יכולים להביע את המחשבות, התחושות והרגשות שלהם סביב הערכים והתכנים 

הנבחרים ולפתח רגישות והקשבה לדברי חבריהם.

מילים - חשובות. מילים הן לבני הבניין היסודיות בפיתוח כישורי התובנה והתבונה של כל ילד וגם כלי משמעותי 

בתהליך החיברות לקהילה. מילים מתארות מציאות והן גם יוצרות מציאות. אנו מאמינות שמיזם זה המשותף 

ועשירה  מגוונת  מציאות  לבניית  יתרום   - הופ!  ולערוץ  קדם-יסודי  לחינוך  האגף  סומסום",  "רחוב  לעמותת 

היום בגן" אשר מטרתה  "מילת  יחדיו לפיתוח התכנית  וערוץ הופ! חברו  לילדינו. האגף לחינוך קדם-יסודי 

העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים המובאים במסגרת העשייה בגן הילדים.

ב"שותפות" וב"יחד", אנו שמחות להציג בפניכם את התכנית "מילת היום בגן" ומאחלים לכן ולילדי הגן חוויה 

משמחת, מעשירה ומשמעותית.

           

סימה חדד מה יפית

מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי

אלונה אבט

 מנכ"לית קבוצת הופ!
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מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי: סימה חדד מה יפית

מנכ"לית קבוצת הופ!: אלונה אבט

צוות הכותבות: 

ד"ר אסתר ברוקס, מנהלת המחלקה להפעלה פדגוגית באגף לחינוך קדם-יסודי

מירב תורגמן, מדריכה ארצית לשפה ואוריינות, האגף לחינוך קדם-יסודי

שפרה אטישקין, מדריכת מחוז מרכז

שירה אקרמן שמחוביץ, יועצת תוכן ראשית, פרויקט רחוב סומסום בערוץ הופ!
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מבוא
הסדרה "מילת היום ברחוב סומסום" פותחה על ידי ערוץ הופ! ועמותת Sesame Workshop כחלק מעונת 

2012 של הסדרה "רחוב סומסום". "מילת היום" שודרה בתקופת הקיץ כאשר הילדים היו בחופשה, ועסקה 

במילים המתחברות לעולם הילדים. הסדרה כוללת קטעים שונים שעוסקים באותה המילה מזוויות שונות. 

מטרת הסדרה היא לזמן חוויה ושיח בתכנים המתקשרים למילים הנבחרות מזוויות ראייה שונות. "מילת היום 

בגן" מאפשרת לילדים הצעירים ליהנות ולהזדהות עם הדמויות המוכרות והחביבות של רחוב סומסום.

"מילת היום בגן" היא הרחבה של הסדרה "מילת היום", ומטרתה העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים 

המובאים בסדרה במסגרת העשייה בגן הילדים. התכנית "מילת היום בגן" פותחה על ידי האגף לחינוך קדם-

יסודי בשיתוף עם ערוץ הופ! ומיזם רחוב סומסום.

עקרונות
למילים הנבחרות בתכנית, פוטנציאל להעשיר את עולם הילדים והילדות, את החוויות הרגשיות     

והחברתיות ואת כישורי השפה והשיח שלהם.   

ההתנסות של הילדים והילדות סביב המילים הנבחרות עשויה להעמיק את המשמעויות של הערכים    

הטמונים בהן.   

חזרה על מילים נבחרות תוך יצירת חיבורים חדשים בין המילים, תעמיק את השיח וההבנה סביב     

המסרים הערכיים.  

שילוב בין אמצעים חזותיים )סרטונים, אנימציות, תמונות( לאמצעים צליליים )מנגינות, שירים( לבין     

אמצעים מילוליים יגביר את ההנאה והלמידה של הילדים.  

הפעלת התכנית 
מרכיבי התכנית:

התכנית כוללת: תקליטור למחשב, חוברת הצעות לפעילויות ותקליטור שמע

תקליטור למחשב:

התקליטור כולל סרטונים לכל "מילות היום".

ניתן לצפות בסרטונים של "מילת היום" בזמנים שונים במהלך יום הלימודים בגן, במפגש במליאה או    

בזמן העבודה בקבוצות.  

ניתן לצפות בסרטונים סביב "מילת היום" הנבחרת לכל אורכם, ואפשר לבחור קטעים מאותם סרטונים    

כבסיס לפעילות מתאימה.  
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חוברת הצעות לפעילויות:

החוברת "מילת היום בגן" כוללת מידע מגוון על אודות המילים, הצעות לפעילויות חווייתיות סביב מילים 

נבחרות שמטרתן העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים המובאים בסדרה "מילת היום". 

הפעילויות המוצעות הן לבחירה ולשיקול דעתם של הגננת וצוות הגן.  

צפייה מונחית של סרטונים:  

ניתן לתת משימת צפייה לילדים: לאתר קושי בסיטואציה, לאפיין דמויות, להתבונן בסביבה, לגלות מהי    

"מילת היום" וכדומה.  

שיח בעקבות הצפייה: ניתן לשאול שאלות, כגון: מה הרגשתם בזמן שצפינו בסרטון? האם אהבתם את    

הקטע בו צפינו? מדוע? האם קרה לכם מקרה דומה? מה אפשר ללמוד מהקטע?   

הצעות לפעילויות בעקבות הצפייה: המחזת האירוע המוצג בסרטון, המצאת סוף אחר לאירוע, יצירת    

תסריט או סיפור חדש למילה.  

מה בחוברת?

עבור כל המילים הנבחרות, הוגדרו הסעיפים האלה )השימוש בהם הוא לפי שיקול דעתה של הגננת(:

לכל מילה יש סיפור - פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים.  

מה בסרטון? פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון.  

מילים טובות - רשימת מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת הידע ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים.  

בואו נדבר על זה - הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר  

את השיח הרגשי.  

הלכה למעשה - שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים.  

עוד סיפור ושיר - אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה.  

סביבה והשראה - רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית.  

שיתוף הורים בתכנית

חשוב ליידע את ההורים בהשתתפות הגן בתכנית "מילת היום בגן".

ניתן לשלוח מכתב להורים כדי ליידע אותם על חוויות הילדים בעקבות התכנית בגן הילדים.  

כדאי לשלוח "ידיעון" להורים המעדכן אותם מהי "מילת היום".   

אפשר ליצור ערוץ דו-כיווני סביב המילה: לבקש מההורים לכתוב מה משמעות "מילת היום" עבורם;    

לשלוח שיר או ספר בנושא; לשלוח סיפור אישי הקשור במילה וכדומה.  
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המילים הנבחרות

בתכנית "מילת היום בגן" נבחרו המילים האלה:

יחד  

סליחה  

שונה  

שכנים  

משפחה  

גיבור  

הוגן  

להקשיב  

מנומס  

חברים  
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1. לכל מילה יש סיפור: 
פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה "יחד":   

זה עם זה )רב מילים(.   

מילים נרדפות - ִּבְכִפיָפה ַאַחת )מליצית( ִּבְמִחָּצה ַאַחת, ַיַחד, ְּבַיַחד, ָיד ְּבָיד, ַיְחָּדו )מליצית(; ַצְוָּתא ֲחָדא    

)כצוות אחד, בחבורה אחת( ,ְּבַצְוָּתא; ַטְנּדּו )בשניים, בצמד(.   

צירופים - ְּבַיַחד ּוְלחּוד, ַּגם ַיַחד, ַחִּיים ְּבַיַחד, ַיַחד ִעם ֹזאת  

"יחד" במקורות:    

"ַוְיִהי ִביֻשׁרּון, ֶמֶלְך, ְבִּהְתַאֵסּף ָראֵשׁי ָעם, ַיַחד ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל" )דברים ל"ג, ה'(.    

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" )תהילים קל"ג(.     

"טובים השנים מן האחד... "כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו"       

)קהלת ד', י'(.    

ניבים וביטויים:     

שנינו ביחד וכל אחד לחוד.     

ביחד ולחוד. מקור: העברית החדשה. פירוש: נטילת אחריות במשותף ובנפרד, כך שכל אחד       

אחראי גם בפני עצמו.    

כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. מקור: העברית החדשה. פירוש: שותפות ואיחוד כוחות.     

מה בסרטון?:   .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון  

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע
אחרות

משה אופניק וילדים - מה זה "יחד"?00:08כתבה: מילת היום יחד1

שיתוף פעולה - בונים בית קלפים ביחד00:34אנימציה: מגדל קלפים2

אלמו צמא מאוד; גם הצמח של אבי צמא וזקוק למים. 02:20חבובות: אלמו צמא3
מה עושים? מי ישתה?

הוגן

רותם, בת שבע מפרדס חנה, יוצאת עם שתי חברותיה 03:34כתבה: שוק קח-תן 4
הטובות לשוק 'קח-תן' המקומי. הן אוספות משחקים 

ישנים של רותם ופריטים נוספים מסבתה ויוצאות 
לשוק.

שכנים

חבובות: אלמו וזואי 5
חולקים

לאלמו יש עוגיות ולזואי יש כוס חלב. הם לומדים 02:39
לחלוק ביניהם.

הוגן

משפחהחמישיית ילדים מראה איך צריך להסתדר במשפחה02:00כתבה: צריך לחלוק6

שיר: "יחד נצליח - יחד, לא 7
לבד"

שיר בנושא שיתוף פעולה02:17

יחד



יחד
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"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל 

להעשרת הידע ולהעמקת השיח 

הערכי בגן הילדים

שיתוף פעולה   

שותפות   

יחדיו   

תור, מחכים בתור, ממתינים   

קבוצה   

חברות   

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח     

הרגשי  

מה זה "ביחד"?   

מה אפשר לעשות יחד? מה אפשר לעשות רק ביחד?   

הכי כיף ביחד/הכי כיף לבד   

דברים שאני אוהב לעשות ביחד/לבד )בגן/בבית(   

חולקים בבית - האם קל לחלוק עם אחים? מה חולקים עם אחים? )אפשר לקשר לסיפורים: צפוף     

בבית / אפרים סידון, דוביל'ה בונה בית / חיה שנהב(   

ביחד יותר קל   

"הלכה למעשה"  .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים  

שוק "קח-תן"- ניתן ליזום שוק "קח-תן" של ספרים, צעצועים.    

"הסיפור שלי"- אפשר להאזין לסיפורי משפחות הילדים: "סיפורים של יחד"...   

יוצרים ביחד - ניתן ליזום שיתופי פעולה בין הילדים, כגון: בנייה משותפת, יצירה משותפת, הכנת     

מאכלים )כגון סלט( או לתכנן משחק חברתי לקבוצת ילדים.   

משחקים ביחד - ניתן לזמן משחקי חברה, כגון: תופסת, מחבואים...   

שרים ביחד - שרים במקהלה את השיר: " יחד נצליח - יחד, לא לבד ", המופיע בקטע מספר 7    



יחד
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה  

ספרים וסיפורים:   

הגשר / הנץ יניש והלגה בנש, תורגם לעברית על ידי ריקלין-בנעט )מודן, 2011(.  

  "הגשר" הוא סיפור עממי אוסטרי שעלילתו מתמקדת בענק ודוב הנפגשים באמצע גשר ארוך וצר,  

ואף אחד מהם אינו מוכן לוותר ולחזור על עקבותיו ולפנות מקום לאחר. אחרי שתי הצעות שיכלו להוביל    

לכישלון מוחלט או להצלחה חלקית, נולד הרעיון הגדול שבבסיסו הצלחת שני הצדדים. תוכן הסיפור    

מתאים לעולם הילדים, שלעתים נתקלים במצבים חברתיים של מאבק על מקום או על חפץ. המסר    

בסיפור הוא כי שיתוף פעולה חשוב, עשוי להוביל לפתרון טוב ונוח לשני הצדדים. בעקבות הסיפור ניתן:  

לדון עם הילדים על הבעיה המאתחלת של הסיפור: ענק ודוב גדול מגיעים בו זמנית לאותו גשר -     

מה יקרה? האם יצליחו לעבור יחדיו?   

איורי הסיפור ממחישים את הבעיה באירוע. ניתן לתת לילדים להתבונן באיורים ולספר על הקושי.   

להפסיק את קריאת הסיפור לפני מציאת הפתרון ולדון עם הילדים האם הפתרונות שהוצעו נכונים     

או הוגנים; לשאול את הילדים על פתרונות נוספים.   

להמחיז את האירוע )בניית "גשר"(.   

לקשר לאירועים דומים מחיי הגן בהם שיתוף פעולה ו"יחד" מובילים לפתרון.   

ספרים נוספים הקשורים למילה יחד:  

אליעזר והגזר / לוין קיפניס   

המטרייה הגדולה של אבא / לוין קיפניס   

דוביל'ה בונה בית / חיה שנהב   

צפוף בבית / אפרים סידון   

דירה להשכיר / לאה גולדברג   

שירים:   

שיר לאהבה / מילים: איילת ציוני וגילי ליבר   

יחד / שמרית אור   

ביחד או לבד / לאה נאור   

ּבֹוא ִנְרֶאה ַמה קֹוֶרה / לאה נאור   

אדון שוקו / חיה שנהב   

יד ביד / אהוד מנור   



יחד

11

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית  

תערוכת תמונות של ילדים יוצרים, משחקים ובונים יחדיו.   

תערוכת "תמונת מחזור" של הגן מצולמות על ידי הילדים.    

צילום של צוות הגן והילדים תחת הכותרת "ביחד זה יותר" או כל ססמה אחרת שתשדר את המסר     

של כוח ה"ביחד".   

תערוכת ספרים שהמסר שלהם הוא "הכוח של הביחד" )רשימה לעיל(.   
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1. לכל מילה יש סיפור: 
פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

ְסִליָחה )מתוך: סיפורי מילים / רוביק רוזנטל(  

סליחה היא חרטה על מעשה כלשהו, כאשר אנחנו סולחים למישהו, אנחנו מוותרים על הכעס שלנו    

כלפיו. בתנ"ך אומרים על אלוהים שהוא "טֹוב וַסָּלח" )תהילים פ"ו, ה'(, כלומר: הוא מסוגל לוותר למי    

שעושה חטא. עד היום יהודים מאמינים מבקשים סליחה מאנשים ומאלוהים, בעיקר לפני יום הכיפורים,    

כי על פי האמונה ביום זה אלוהים אמור לכפר על העוונות, כלומר, לסלוח. לתפילות הרבות שמתפללים    

לפני יום כיפור קוראים "סליחות", והנוהג המקובל הוא "לומר סליחות".  

בדרך כלל אנשים מבקשים סליחה מאדם אחר. נהוג לבקש סליחה כאשר אנו מרגישים שעשינו     

מעשה עליו התחרטנו, או שהחבר שלנו חושב שעשינו מעשה שפגע בו. אנשים משתמשים במילה     

סליחה גם במצבים יומיומיים. למשל, כאשר רוצים לשאול דבר מה אדם לא מּוָּכר, אומרים לו "סליחה,    

מה השעה?", או "סליחה, איך מגיעים לרחוב הרצל?" בשאלה הזאת אנחנו גוזלים מזמנו של אותו אדם,    

וכדי שלא יכעס אומרים תחילה "סליחה". סליחה היא כאן מילת נימוס.   

פירושה של מילה "סליחה":   

ביקש סליחה, הביע חרטה על מעשה שעשה וביקש מחילה או כפרה עליו.  .1

מילת התנצלות על דבר שנעשה, מילה המביעה צער על מעשה שעשוי היה לפגוע במישהו אחר.  .2

פנייה מנומסת למישהו כדי למשוך את תשומת לבו, כדי לשאול אותו שאלה, כדי לתקן את דבריו  .3

וכדומה.   

הענקת מחילה או כפרה, ויתור על עונש המגיע בשל מעשה רע או על נקמה.  .4

מילים נרדפות - ַּכָּפָרה; ֲחִניָנה, ַהְמָּתַקת ִּדין )ֹעֶנש(; ְמִחיָלה

צירופים - ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים )ְוַהְּסִליחֹות(; ִעְּמָך, ִאְּתָך ַהְּסִליָחה

"סליחה" במקורות:    

"ְוַאָתּה ֱאלֹוַהּ ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאַפִּים ְוַרב־וחסד )ק' ֶחֶסד( ְוֹלא ֲעַזְבָתּם" )נחמיה ט', י"ז(.    

"ועל כולם, אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו מתפילת על חטא שחטאנו" )מתוך תפילת       

יום הכיפורים(.    

" ְסַלח-ָנא, ַלֲעו ֹן ָהָעם ַהֶּזה--ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדָך; ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה, ִמִּמְצַרִים ְוַעד-ֵהָּנה" )במדבר,       

י"ד, י"ט(.    

ניבים וביטויים:     

כי עמך הסליחה. מקור: תהילים ק"ל ד'. פירוש: ביטוי להבעת התנצלות.     

ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. מקור: ָיֶפה ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ )פרקי אבות פרק ב', ב'(. פירוש: סליחה היא גם      

מילת נימוס המבטאת דרך ארץ.    

סליחה
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ִהְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו. מקור: ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים... ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא )פרקי אבות פרק ג',      

י"ד(. פירוש: מי שהלבין פני חברו ברבים, מי שפגע או העליב את חברו צריך לבקש ממנו סליחה.    

אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו     

החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. מקור: רמב"ם הלכות תשובה, פרק ב' הלכה י'.    

מה בסרטון?:   .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון  

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה: מילת היום 1

"סליחה"

משה אופניק וילדים - מה זו "סליחה"?01:28

חבובות: אלמו ואבי 2

מתנצלים

אלמו ואבי פוגעים בטעות זה בזה, ומתנצלים.01:40

אנימציה: רוקדים עם 3

בועות וקרניים

יצור קוצני רוצה לשחק עם חברים חדשים 01:07

שמפריחים בועות.

יחד

קיא וגיא שוברים פסל בגינה. מה יעשו? האם 01:34כתבה: מבקשים סליחה 4

יסתירו את השבר או יתוודו ויבקשו סליחה?

אנימציה: רון שמחון 5

פוגש את נויה

רון שמחון הוא ילד שיושב בכיסא גלגלים. כשהוא 01:35

מבקש מנויה לשחק אתה כדורסל, היא בטוחה 

שהוא לא יוכל לשחק, כי הוא יושב בכיסא גלגלים.

גיבור

חבובות: אמירת אמת 6

והתוצאות 

אלמו מבקש מאבי לשמור לו על טירת הקוביות. 04:06

כשהתרנגולת מגיעה, אבי מבקשת ממנה ללכת 

משם, אבל אבי עצמה מפילה בטעות את הקוביות. 

האם היא תספר לאלמו מי באמת הפיל את 

הטירה?

חבריםנד ונודלס בונים מטוס01:04אנימציה: נד ונודלס 7

שיר: אם קצת הייתי 8

מתאפקת

הוגןשיר בנושא הבנה של מצוקת האחר02:01
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"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת 

הידע ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים

מצטער/מצטערת   

מתנצל/מתנצלת/התנצלות   

מחילה   

פיוס/להתפייס/התפייסות   

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים 

שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים 

ולהעשיר את השיח הרגשי

מה זה לסלוח?   

האם אומרים סליחה או מבקשים?   

מתי מבקשים סליחה וכיצד?   

מה מרגישים כשסולחים?   

האם קל או קשה לסלוח או לבקש סליחה?   

למה צריך לבקש סליחה?   

סוגים שונים של סליחה - סליחה מטעמי נימוס, סליחה כבקשת מחילה...   

"הלכה למעשה"  .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים  

הצגת אירועים הקשורים לסליחה באמצעות איורים מספרי ילדים או      

תמונות אחרות ושיח בעקבות ההתבוננות.   

אם מילה זאת נלמדת בחודשים אלול ותשרי יש אפשרות לקשר אותה     

ל"סליחות" שמתקיימות בכל אזורי הארץ, ואף להציע סיור סליחות לבתי     

כנסת בשכונת הגן.   

העלאת דילמות בקרב הילדים ומשחק תפקידים בעיבוד הדילמות: קשה     

לי לבקש סליחה, דילמות מתוך הספרים המוכרים או מתוך הסרטונים.    
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה  

ספרים וסיפורים:   

המלחמה האדירה / אורה איל   

סיפור זה מגולל את סיפורה של מריבה בין הילדים דן ואלון ובסופה - התפייסות של השניים. בשעת    

משחק אלון מוצא קרש ודן טוען כי זה הקרש שלו. המריבה של השניים הופכת למלחמת ענקים של    

הורים, מלכים דמיוניים ומפלצות יורקות אש. כמו שהמריבה מתלקחת כך היא מתפוגגת. שני הילדים    

מתפייסים והולכים לחפש חיפושיות ושוב הם חברים טובים.  

באתר גנ-נט יש כמה סרטונים בהם ד"ר צביה ולדן קוראת את הסיפור לקבוצת ילדים ומשוחחת עם    

מדריכות בעקבות הקריאה. מומלץ לצפות בסרטונים.   

ניתן להאזין לאורה איל קוראת את הסיפור באתר דף-דף.   

לימוד מילות השיר "אם קצת הייתי מתאפקת" המופיע בקטע מספר 8:   

"ִאם ְקָצת ָהִייִתי ִמְתַאֶּפֶקת" / ֹנַגּה ַאְלּגֹום

ַאְרֶנֶבת ְלָבָנה 

ִטְּיָלה ָלּה ַּבִּגָּנה

ּוָמְצָאה ְׁשלּוִלית ֶׁשל ֹּבץ! 

ַאְרֶנֶבת ׁשֹוָבָבה

ָּכל ָּכְך ִהְתַלֲהָבה ֶׁש... 

ִמַּיד ָרְצָתה ִלְקֹּפץ!

ִהיא ָחְׁשָבה ֶׁשאּוַלי ֹלא ְּכַדאי 

ֶׁשְּבִלי ַמָּגַפִים ִיְהֶיה ִקר ִמַּדי.

ּוְבָכל ֹזאת, ִהיא ֹלא ִהְתַאְּפָקה

ְו-ִזּנ-ָקה!  

ַעְכָׁשו ָהַאְרֶנֶבת ְמֹקֶרֶרת...

ּוֵבין ַאְּפִצ'י ְלַאְּפִצ'י, ִהיא אֹוֶמֶרת:

ִּפְזמֹון: ִאם ַרק ָהִייִתי ִמְתַאֶּפֶקת 

ְועֹוֶצֶרת ְׁשִנָּיה ַלֲחֹׁשב.

ָהִייִתי ֹקֶדם נֹוֶעֶלת ַמָּגַפִים

ְוָהִייִתי ַמְרִּגיָׁשה )'ְּפִצ'י!( 

ָהִייִתי ַמְרִּגיָׁשה )'ְּפִצ'י( 

ָהִייִתי ַמְרִּגיָׁשה יֹוֵתר טֹוב.

ַאְרֶנֶבת ְלָבָנה 

ָּפְגָׁשה ִּפיָלה ְקַטָּנה

ֶשּתֹוְפָפה ְּבֹתף! 

ַאְרֶנֶבת ׁשֹוָבָבה

ָּכל ָּכְך ִהְתַלֲהָבה 

ְוֶאת ַהֹּתף ָרְצָתה ַלֲחֹטף! 

ִהיא ָיְדָעה ֶׁשַּלֲחֹטף ֶזה ֹלא ְמֻנָּמס...

ֶׁשאּוַלי ַהִּפיָלה ֵּתָעֵלב ְוִתְכַעס

ּוְבָכל ֹזאת ִהיא ֹלא ִהְתַאְּפָקה

ְו-ָלְק-ָחה! 

ַהִּפיָלה ַעְכָׁשו ְּבֶבִכי ְמָמֶרֶרת

ְוָהַאְרֶנֶבת ִמְצָטֶעֶרת

ִּפְזמֹון: ִאם ַרק ָהִייִתי ִמְתַאֶּפֶקת

ּוְמַבֶּקֶׁשת ָיֶפה ְּבִלי ַלֲחטֹף... 

ַהִּפיָלה ַעְכָׁשו ָהְיָתה צֹוֶחֶקת

ְוָהָיה ִלי ַהְרֵּבה 

ָהָיה ִלי ַהְרֵּבה 

ָהָיה ִלי ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב! 
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ניתן לקרוא את הפתיח, המתאר את תחילת המריבה: "אני מצאתי אותו קודם" - ולבקש מהילדים     

להציע פתרונות לדן ולאלון.   

ניתן לשוחח על דמיון ומציאות - מה במריבה היה דמיוני ומה היה מציאותי?   

אורה איל סיפרה כי את ההשראה לאיורי הספר קיבלה בעת עיון בספר "ארץ יצורי הפרא" / מוריס     

סנדק. ניתן להתבונן באיורי שני הספרים ולחקור את ההשפעה - אילו איורים דומים? במה?   

כדאי לדון עם הילדים: מי צריך לבקש סליחה? האם זה דן? האם אלון?    

ניתן לנהל שיח סביב הדרך בה הילדים התפייסו, ולספר "סיפורי התפייסות של ילדי הגן".   

ספרים נוספים הקשורים למילה סליחה:  

סבלנותו של הלל הזקן / דבורה עומר    

סליחה! / לנדה נורברט וורנס טים   

מעשה בחתוליים / ע' הלל   

ברוגז ברוגז אף פעם, שולם שולם לעולם / מיריק שניר   

סליחה שבלב / דבורה עומר   

שירים:   

אני סולח / שלומית כהן-אסיף   

סליחה / לאה נאור   

התפייסות / שלומית כהן-אסיף   

זרת לשלום / רפאל ספורטה   

בואו נעשה שלום קטן / לאה נאור   

בוא נשלים / נורית יובל   

מי אשם / פניה ברגשטיין   

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית  

הקמת מרכז גישור לאירועים מחיי הגן שבו הילדים פותרים סוגיות - מבקשים וגם סולחים לחברים.   

"לבבות הסליחה" – גזרי לבבות הנמצאים במקום נגיש לילדים, כדי שיוכלו לקחת לב ולהעניקו לילד     

או ילדה שמהם הם רוצים לבקש סליחה.   

"תצלום מספר סיפור" – תצלומים של מצבים שבהם מתבקשת המילה 'סליחה'.    
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משפחה
1. לכל מילה יש סיפור: 

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

ִמְׁשָּפָחה )מתוך: סיפורי מילים / רוביק רוזנטל(

ִמְׁשָּפָחה היא קבוצה של אנשים שיש ביניהם קשר. למשפחה שכוללת גם אנשים רחוקים יותר, דודים 

ודודות, גיסים ובני דודים ועוד ועוד, קוראים משפחה מורחבת. יש הטוענים כי המילה משפחה קשורה 

לשורש ספ"ח, כי מי ששייך למשפחה מסתפח אליה.

יש כל מיני סוגים של משפחות. משפחה שיש לה בנים ובנות רבים נקראת משפחה ברוכת ילדים. 

משפחה שבה יש רק הורה אחד, נקראת משפחה חד-הורית או יחידנית. 

לכל בני האדם בעולם קוראים משפחת האדם, או משפחת העמים, וזה אומר שיש משהו משותף לכל 

בני האדם. 

פירושה של מילה "משפחה":   

מסגרת חברתית של הורים וילדיהם, של בני זוג או של הורה יחיד וילדיו, החיים בדרך כלל יחד     .1

ומנהלים בית משותף.  

ביולוגיה: יחידת מיון של בעלי חיים או צמחים בעלי תכונות דומות, שהם חלק מיחידת מיון גדולה    .2

יותר )ממלכה - מערכה - מחלקה - סדרה - משפחה - סוג - מין(.  

קבוצת דברים שיש להם מקור אחד או שיש ביניהם קרבה.  .3

מילים נרדפות - ַּבִית, ִמְׁשָּפָחה; ֵׁשֶבט, ַמֶּטה )בלשון המקרא(; ֵּבית ָאב, ָחמּוָלה

צירופים - ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה, ַחֵּיי ִמְׁשָּפָחה, ַהִּמְׁשָּפָחה ַהֻּמְרֶחֶבת, חּוג ַהִּמְׁשָּפָחה, יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה, ִמְׁשָּפָחה  

ַּגְרִעיִנית, ִקְׁשֵרי ִמְׁשָּפָחה, ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה.

"משפחה" במקורות:    

"זבח משפחה" )שמואל א' כ' כ"ט(. סעודה שבה משתתפת כל המשפחה.    

"ַכֵּבּד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָּך". מקור: "ַכֵּבּד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָּך, ַכֲּאֶשׁר ִצְוָּך ה' ֱאֹלֶהיָך, ְלַמַען ַיֲאִריֻכן      

ָיֶמיָך, ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶשׁר ה' ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן ָלְך" )דברים ה' ט"ז(.    

ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל-ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים    

ָהֵאֶּלה ֹלא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם ֹלא-ָיסּוף ִמַּזְרָעם )מגילת אסתר, ט', כ"ח(.     

ניבים וביטויים:     

התפוח אינו נופל רחוק מהעץ. פירוש: הילדים דומים להוריהם, מעשיהם דומים.     

הכול נשאר במשפחה. מקור: העברית החדשה. פירוש: במשפחה קורים אירועים רבים שאנשים      

אחרים אינם יודעים עליהם.    

זה קורה במשפחות הכי טובות. מקור: העברית החדשה. פירוש: הדברים קורים בחוג המשפחה.      

כאשר קורה משהו לא נעים במשפחה, ניתן להתנחם באמרה זו, כלומר: לא צריך להתרגש מזה      
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יותר מדי, זה מקרה שקורה לאנשים רבים ובמשפחות רבות.    

משפחות האדמה. מקור: בראשית י"ב ג'. פירוש: כלל העמים. ובהשאלה: חקלאים העוסקים      

בעבודת האדמה.    

מה בסרטון?:   .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון  

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה: מדברים מילת 1

היום "משפחה"

משה אופניק מחכה לביקור משפחתי של סבתא. 01:57

ילדים מסבירים - מהי "משפחה"?

אנימציה: אצבע מציירת 2

אהבה

אם וילד מציירים על חלון כאשר יורד גשם בחוץ. 01:03

הם מציירים את עצמם מחזיקים ידיים.

יחד

מי במשפחה שלנו? ומה אנו אוהבים לעשות עם 01:22כתבה: המשפחה שלי3

המשפחה? ילדים מספרים מי הם בני המשפחה 

שלהם.

חבובות: אריק ובנץ 4

משחקים במשפחה

אריק מבקש מבנץ לנחש את מי מבין בני 01:34

המשפחה הוא מחקה.

חברים, יחד

שיר על מה קורה בין אחים ואחיות במשפחה וגם 01:51שיר: אחים ואחיות 5

ההורים הם אחים ואחיות של מישהו.

אנימציה: מתנה ליום 6

הולדת

איך לחלק שווה בשווה פרחים לדגים, בלי שאף 00:52

אחד יתאכזב.

הוגן

חגיגות משפחתיות: סעודת המימונה במשפחתה 02:28כתבה: חגיגת המימונה7

של ליאור.

שכנים, שונה

פינטו מספר על החברים במשפחה שלו.00:48אנימציה: פינטו 8



משפחה

19

משפחה שרה על בני המשפחה השונים.01:35שיר: שיר המשפחה9

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת הידע והעמקת השיח הערכי בגן הילדים   

אחים/אחיות   

בני משפחה: אבא, אימא, בן, בת, דוד, דודה, נכד, נכדה, נין, נינה ועוד   

קרובי משפחה   

שם משפחה   

אורחים   

משפחה מורחבת   

משפחה גרעינית   

דור/דורות/מדור לדור    

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח     

הרגשי  

מי במשפחה שלנו; יחסי אחים במשפחה; מה חולקים במשפחה.   

מה אוהבים לעשות עם המשפחה? פעילויות שגרתיות, מיוחדות וחגיגיות ופעילויות מועדפות.   

האם כל המשפחות דומות? אילו משפחות אתם מכירים?. ניתן להיעזר בספר: כל אחד והמשפחה     

שלו / יהודה אטלס ויעל משאלי – הספר מציג שורה ארוכה של משפחות. הספר מעודד היכרות     

וקבלה של משפחות שונות.   

אירוח משפחתי - מי מתארח אצלנו? אצל מי אנחנו מתארחים? סיפור על אירוח משפחתי.   

תפקידים במשפחה: מהו תפקידו של כל אחד מבני המשפחה )בעריכת שולחן, בסידור חדר הילדים,   

בסיוע בטיפול באח/אחות ועוד(.    

ילדים בעלי שם פרטי זהה בגן נקראים בשמם הפרטי בתוספת שם המשפחה או רק בשם      

המשפחה. מהו שם משפחה?   

"הלכה למעשה"  .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים  

תמונה משפחתית - תערוכת תמונות של שמחות ואירועים שונים במשפחות שונות.   

תערוכה בסימן ציור משפחתי - משפחות מציירות ציור משותף.   

משפחות בארצות שונות - התבוננות בתמונות ובספרים של משפחות בעולם.   

יצירת אילן יוחסין של המשפחה באמצעות תמונות, איורים ועוד.   

אלבום משפחתי - הבאת אלבום תצלומים משפחתי ביום ההולדת או ביום אחר שייקבע, התבוננות     

בתצלומים, הצגת בני המשפחה, סיפור משפחתי, תמונות מחפשות שם.   
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בהשראת השיר ניתן לשוחח על השמות והכינויים של בני המשפחה הגרעינית והמורחבת, למשל:     

אחיין הוא הבן של האח או האחות, דודן הוא הבן של הדוד או הדודה.   

לימוד השיר: "אחים ואחיות":   

אחים ואחיות    

מאת: Sesame Street תרגום: אפי בן ישראל   

ַאִחים ַוֲאָחיֹות

ַאִחים ַוֲאָחיֹות

ֲאָחיֹות ְוַאִחים

ֵהם ָּתִמיד ֶזה ָלֶזה עֹוְזִרים

ְּכֶׁשֵהם ְרֵעִבים ֶלֱאֹכל ָלֶהם עֹוְזִרים

ְּכֶׁשֵהם ְמֻלְכָלִכים אֹוָתם ְמַנִּקים

ְּכֶׁשֶּגֶׁשם יֹוֵרד ׁשֹוְמִרים ֶׁשִּיְהיּו ְיֵבִׁשים

ְּכֶׁשֵהם ּבֹוִכים ִלְבּכֹות ָלֶהם עֹוְזִרים

ְּכָלִבים ְלִאּבּוד הֹוְלִכים

ֲחֵבִרים ִּדיָרה עֹוְבִרים

ֲאָבל ֲאָחיֹות ְוַאִחים ָּתִמיד ִנְׁשָאִרים

ְלָחן ַיַחד אֹוְכִלים ָסִביב ַהּׁשֻ

ֲאָחיֹות ְוַאִחים ֲחבּוַרת ַמְדִהיִמים

ֵחֶלק ִנְרִאים ְּכמֹו ַאָּבא אֹו ִאָּמא

ְוַגם ֵיׁש ְּתאֹוִמים ֶׁשֶּזה ָלֶזה ּדֹוִמים

מֹו ּדֹוד לּו ְלַאָּבא ֵיׁש ָאח ֶׁשּׁשְ

ָמּה ּדֹוָדּה לּו ְלִאָּמא ֵיׁש ָאחֹות ֶׁשּׁשְ

ַּגם ִלְמֻבָּגִרים ֵיׁש ֲאָחיֹות ְוַאִחים

ּוַפַעם ְּכמֹוֶכם ֵהם ָהיּו ְיָלִדים

ַאִחים ַוֲאָחיֹות ֵהם ֲחֵבִרים ְואֹוֲהִבים

ְוִלְפָעִמים ֵהם ַּגם ָרִבים ְודֹוֲחִפים

ָאחֹות אֹוֶהֶבת ָאחֹות

ָאח אֹוֵהב ָאח

ִתְראּו ֵאיְך ַיַחד ֵהם ִמְסּתֹוְבִבים

יֹוְצִאים ְלַטֵּיל ְמנּוָחה עֹוִׂשים

חֹוְלִקים ְּגִליָדה ִחּבּוק חֹוְלִקים

ְמַׂשֲחִקים ַּבחּוץ ְּביֹום ֹּכה ָנִעים

ְמַבִּלים ְּבַיַחד ְוַיַחד ְּגֵדִלים

ְּכָלִבים ְלִאּבּוד הֹוְלִכים

ֲחֵבִרים ִּדיָרה עֹוְבִרים

ֲאָבל ֲאָחיֹות ְוַאִחים ָּתִמיד ִנְׁשָאִרים

ַאָּבא ֶׁשל ַאָּבא הּוא ַסָּבא ֶׁשִּלי,

ַּגם ַאָּבא ֶׁשל ִאָּמא הּוא ַסָּבא.

ָהִאיׁש ֶׁשעֹוֵמד ָּכאן ַמָּמׁש ְלָיִדי

הּוא ּדֹוד ְוהּוא ָאח ֶׁשל ַאָּבא.

זֹו ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי,

ִּכְמַעט ִּכְמַעט ֻּכָּלּה.

אּוַלי ְקָצת ִהְתַּבְלַּבְלִּתי,

ָאז ַנְתִחיל ֵמַהְתָחָלה.

ִאָּמא ֶׁשל ִאָּמא ִהיא ַסְבָתא ָרֵחל,

ְלִאָּמא ֶׁשִּלי קֹוְרִאים ִסיָמה.

זֹוִהי ַהּדֹוָדה, קֹוְרִאים ָלּה ָיֵעל,

ְוִהיא ַּגם ָאחֹות ֶׁשל ִאָּמא.

זֹו ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי,

ִּכְמַעט ִּכְמַעט ֻּכָּלּה.

אּוַלי ְקָצת ִהְתַּבְלַּבְלִּתי,

ָאז ַנְתִחיל ֵמַהְתָחָלה.

ָאִחי ַהָּגדֹול ְלָיִדי ֹּפה ַמָּמׁש

ְוַגם ֲאחֹוִתי ַהִּתיֹנֶקת.

ֲאִני ַּבֶּמְרָּכז ִעם ֶּבֶגד ָחָדׁש,

ֲאִפּלּו ָעִׂשיִתי ִּתְסֹרֶקת.

לימוד מילות השירים: "שיר המשפחה" המופיע בקטע מספר 9.   

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי    

מאת: Sesame Street תרגום: אפי בן ישראל
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בסיפור ובשיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה  

סיפורים:    

אבא עושה בושות / מאיר שלו

אימא של אפרים היא כתבת חדשות, ואבא שלו עקר בית. אפרים מתבייש מאבא שלו, שאינו 

מתנהג כמו כל האבות: הוא שר ברחוב, הוא פוחד מסרטים מפחידים, הוא מציק לאנשים ברחוב 

ולטבח במסעדה והכי נורא - הוא נתן לבן שלו את השם אפרים. יום אחד הגננת עורכת בגן תחרות 

עוגות. אבא של אפרים מכין עוגה. העוגה נראית מאוד מגושמת ומכוערת לעומת שאר העוגות, 

ואפרים נבוך עד שהאב פורס אותה והיא מתגלה במלוא יופייה והדרה. בנקודה זו לאבא הזדמנות 

מיוחדת להוכיח כי גם לשונּות יש ייחוד ויופי משלה; אפרים לומד להכיר צד אחר באביו ולומד לקבל 

את השונה כפי שהוא ולאהוב אותו בשל סיבה זו. דווקא הנקודה שממנה אפרים חשש, הופכת 

לנקודה שבה אפרים מתגאה באביו ואינו מובך לחבק אותו ולדבר עליו.

ניתן להתבונן באיורי הספר אותם אייר יוסי אבולעפיה, ולזהות מצבים המתוארים בסיפור.     

לשוחח עם הילדים: מדוע אפרים מתבייש באבא שלו?    

אפשר לשאול את הילדים: מה הם אוהבים לעשות עם אבא? ועם אימא?    

ספרים נוספים המתאימים למילה 'משפחה':  

הלו הלו אבא / חנה הורן   

במשפחה שלי / מיריק שניר   

סבתא של חנה בננה בישלה דייסה / אורה איל   

אבא הכי חזק / אלומה נרי   

אבא שלי / אנתוני בראון   

אימא שלי / אנתוני בראון   

ינשופונים / מרטין ודל שניר   

מתנה לאבא / נירה הראל   

משגעת פילים / אורי אורלב   

אימא ואני / אמה צ'יצ'סטר קלרק   

שלושה לטנגו / ג'סטין ריצ'רדסון ופיטר פרנל   

אימא ואבא של טל נפרדים / שולה מודן   

לתומר יש אימא / סילביה נורמן )סיפור על התהליך לחד-הוריות(   

ילד מתנה / נטע אריאל )סיפורו של ילד מאומץ(   

 

שירים:    

משירי לאה נאור: ַאָּבא, ֶּבן ַּכָמה ָהִייָת ְּכֶׁשָהִייָת ֶיֶלד, ּבֹוֶקר, ַּבִמְׁשָּפָחה ֶׁשָלנּו לא ְמַׁשֲעֵמם, ָהְּדָבִרים      

ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשל ָהעֹוָלם, ַהּדֹוד ַחִּיים צֹוֵבט ַּבְלָחַיִים, ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַהָּיֵרַח    

ברבאבא / יורם טהר לב    
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ִפתחו את השער / קדיה מולודובסקי    

איזה מזל / חגית בנזימן    

כשעצוב לי / שלומית כהן-אסיף    

אבא / עדולה    

שירים מתוך הספר: גם הילד הזה הוא אני / יהודה אטלס,     

יום האב / חגית בנזימן    

יש ילד שאבא שלו / יהונתן גפן    

שיר המשפחה / יורם טהר לב    

משפחה מיוחדת במינה / דתיה בן דור    

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית  

התבוננות ושיח סביב יצירות אמנות: בערכה "משפחה" בהוצאת משרד החינוך, מוצגות עשרים יצירות 

אמנות. ההתבוננות ביצירות יכולה לשמש נקודת מוצא לשיח סביב נושא היצירה, הדמויות המופיעות 

בה, הסביבה, הצבעים והטכניקה. דוגמה ליצירות: "האמבט" / מארי קסט, "אם מיניקה את תינוקה" / 

פיטר דה-הוך, "ילדים אחר הצהריים בוורגמונט" / אוגוסט רנואר, "ארוחה" / נורמן רוקוול.

תערוכת יצירות משפחתיות בטכניקת אסמבלאז' )טכניקת יצירת אובייקט תלת-ממדי באמצעות     

חיבור של חפצים שונים(, בהשראת האמן חנוך פיבן ובעקבות קריאת הספר "הכלב שלי מריח כמו     

גרב מסריח" / חנוך פיבן.   

תערוכת חפצי משפחות.   

אוסף מתכונים של מאכלי משפחות.   

ילדים מצלמים את חבריהם משחקים במשפחה במרכז הסוציו-דרמתי ותערוכת תצלומים.   
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גיבור
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

ְּגבּוָרה )מתוך: סיפורי מילים / רוביק רוזנטל(

"גבורה" היא תכונה המתגלית כאשר אדם פועל באומץ רב במצבים מסוכנים, אינו מגלה פחד ומוכן 

להקריב את עצמו. בתנ"ך, כאשר מספרים על מלכים מסוימים בישראל, כותבים שהם עשו מעשי 

גבורה. הגיבור המפורסם ביותר המוכר מסיפורי התנ"ך הוא שמשון )שופטים י"ג-ט"ז(, ועל כן הוא נקרא 

שמשון הגיבור. 

המשנה מתארת במסכת אבות )הכ"א( את חיי האדם לפי גילו,  ולכל גיל היא מעניקה תכונה או 

תפקיד. למשל בן שמונה עשרה מיועד לחופה, כלומר זה גיל הנישואין; בן ארבעים לבינה, כלומר זה 

גיל של תבונה וָחְכמה. ובנוגע לגיל שמונים, המשנה אומרת: "בן שמונים לגבורה". האמרה הזאת באה 

בעקבות פסוק בספר תהילים: "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה", כלומר, 

אם שנות חיינו גברו מאוד, נגיע לגיל שמונים. לכן אומרים על מי שהגיע לגיל שמונים, שהוא "הגיע 

לגבורות". 

"גיבור" קיבל בימינו משמעות חדשה. "גיבור" הוא דמות מרכזית במחזה, בסרט או בספר, כמו באנגלית, 

"hero". אין פירוש הדבר שהוא לוחם בקרב או אמיץ במיוחד, אולם, אולי נקבעה המילה הזאת מפני 

שבעבר השירים והסיפורים נכתבו בעיקר על גיבורים בשדה הקרב. היום נוהגים לכתוב ספרים ומחזות 

על אנשים פשוטים או חלשים, והם מכונים "אנטי-גיבור".

פירושה של מילה "גיבור":   

מי שגילה אומץ לב וכוחות נפש בלתי רגילים, לרוב בנסיבות יוצאות דופן, מי שעשה מעשי     .1

גבורה; לוחם המצטיין באומץ לב מופתי בקרב או במלחמה.  

דמות מופת, דמות נערצת שאפשר להזדהות עמה, אליל.  .2

הדמות הראשית ברומן, במחזה, בסרט וכדומה.  .3

מי שנמצא באופן זמני במרכז תשומת הלב, מי שנמצא בכותרות; מרכז ההתעניינות.  .4

מי שהתגבר על פחד או קושי כדי לבצע משימה.  .5

מי שוויתר על דבר מה שהיה חשוב עבורו לטובת אחר.   .6

א. )מיתולוגיה יוונית-רומית( דמות בעלת כוח ואומץ לב על-אנושיים; חצי אל.  .7

ב. דמות אגדתית שמייחסים לה אומץ לב או מעשי גבורה בלתי רגילים.  

מילים נרדפות - ְּדמּות, ִּגּבֹור ֶּבן-ַחִיל, ִּגּבֹור, ִּגּבֹור ַחִיל, ִּגּבֹור ֹּכַח )בלשון המקרא ובספרות(, ִאיׁש ַחִיל.   

צירופים – ַאְנִטי-ִּגּבֹור, ִּגּבֹור ַהּיֹום, ִּגּבֹור ַּתְרּבּות, ִּגּבֹור-ָעל.   
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"גיבור" במקורות:    

"טֹוב ֶאֶרְך ַאַפִּים, ִמִגּּבֹור; ּוֹמֵשׁל ְבּרּוחֹו, ִמֹּלֵכד ִעיר" )משלי ט"ז, ל"ב(. האיש הסבלן והסלחן עדיף על    

הגיבור.     

"ַאל ִתּיָרא ִמַפַּחד ִפְּתֹאם" )משלי ג', כ"ה(.    

"גבור חיל" )שופטים י"א א'(. איש אמיץ, מצטיין.    

ניבים וביטויים:    

"איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו". מקור: פרקי אבות ד', א'. פירוש: הגיבור האמיתי הוא       

המתגבר על יצרים.    

"איזהו גיבור שבגיבורים – מי שעושה שונאו לאוהבו". מקור: אבות דרבי נתן.     

"ַאל יתהלל הִגּּבֹור בגבורתו". מקור: ירמיהו ט', כ"ב. פירוש: בשבח הצניעות.    

"גיבור כארי". מקור: אבות ה', כ'. פירוש: גיבור גדול.    

מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון  

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה: מילת היום 1

גיבור

משה אופניק וילדים מסבירים: מה זה גיבור?01:46

אנימציה: בחור גיבור: 2

מציל את החתולה

דוב-דובון מצייר את בחור גיבור ויחד הם מנסים להציל 04:13

את החתולה שעל העץ.

יחד

אנימציה: מציירים 3

כבאי 

הכבאי: בעזרת ציור על חול, הילדים מגלים איך 01:14

הכבאי נראה, מה הוא לובש, ומה הוא עושה.

החתולה הקטנה מתקשה לרדת מהמדף. הכבאים 01:50אנימציה: כבאי4

הגיבורים מוצאים דרך לעזור לה.

שיר בנושא פחדים.01:41שיר: חושך ואור5

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת והעמקת השיח הערכי בגן הילדים  

גיבור/ה   

גבורה   

"גיבור על"   

להתגבר   

אמיץ   
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"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח     

הרגשי  

מה זה "גיבור"/"גיבורה"? מיהו גיבור?    

מה צריך לעשות כדי להיות גיבור/גיבורה?   

הגיבור/ה שלי, גיבורי/ות תרבות   

מה בין גיבור ל"להתגבר"? על מה מתגברים?   

אילו גיבורים אני מכיר? להזכיר גיבורות וגיבורים ואת עשייתם.   

"הלכה למעשה"  .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים  

גיבורים במורשת היהודית - לספר את סיפורי הגבורה ולדון עם הילדים כיצד באה לידי ביטוי      

הגבורה בסיפורים: דבורה הנביאה, שמשון הגיבור, יהודה המכבי, אסתר המלכה, דוד המלך, ארבע     

האמהות, שלושת האבות ועוד.   

המחזת סיטואציות ואירועים בהם ילד מתגבר על פחד/כעס/חשש.   

מספרים על אנשים בסביבה הקרובה שהם גיבורים בעיני הילדים )הורים, שוטר/שוטרת, כבאי, צוות     

חינוכי(.    

גיבורים בספרות הילדים – ילדים בוחרים ומציגים את גיבור/ת הסיפור אתו או אתה הם מזדהים     

ומספרים עליו.   



גיבור

26

לימוד מילות השיר "חושך ואור", המופיע בקטע מספר 5:   

ֹחֶׁשְך ְואֹור / ֶאְלָעד ַוְיְנַגְרד

ַּבַּלְיָלה ֶּבָחֵצר ֲאִביַגִיל

ֲאִביַגִיל!

ָרֲאָתה ַעָּכִביׁש ָׂשִעיר

ָׂשִעיר!

ָאז ֲאִביַגִיל ִטְלְּפָנה ְלמּוִני

ְלמּוִני!

הּוא ָּבא ִעם ָּפָנס ְוֵהִאיר

ְוֵהִאיר!

ְוָאז ְׁשֵנינּו ָצֲחְקנּו ָּכל ָּכְך

ָצֲחקּו!

ִּכי ַהֹחֶׁשְך ַמְטֶעה, ֶזה ָּבטּוַח

ָּבטּוַח!

ֹלא ֶזה ֹלא ָהָיה ַעָּכִביׁש

ֹלא ֹלא!

ַרק ִׂשיַח ֶׁשָּזז ֵמָהרּוַח

ֵמָהרּוַח!

ִּפְזמֹון:

ִאם ַּבֹחֶׁשְך צּורֹות ּוְצָלִלים

ִנְרִאים ְמַאְּיִמים, ַמְפִחיִדים

ַּתְדִליקּו ֶאת ָהאֹור ְוִתְראּו -

ֶׁשֵאֶּלה ְּדָבִרים ְרִגיִלים

ַּבַּלְיָלה ְמֻאָחר-ְמֻאָחר

ְמֻאָחר!

ִהְתעֹוַרְרִּתי ְלֶפַתע ִּפְתֹאם

ִּפְתֹאם!

ְוָרִאיִתי ְלַיד ַהַחּלֹון

הּוא ָרָאה!

ִמְפֶלֶצת ֶׁשעֹוֶׂשה ִלי ָׁשלֹום

ַאֲהָלן!

ָאז ִהְדַלְקִּתי ַמֵהר ֶאת ָהאֹור

הּוא ִהְדִליק!

ְּבַחַּיי ֶׁשָּצַחְקִּתי ָהמֹון

ֵּכן, ָהמֹון!

ֹלא זֹו ֹלא ָהְיָתה ׁשּום ִמְפֶלֶצת

ֹלא ֹלא!

ֶזה ִּבְכָלל ָהָיה ַהִּוילֹון

ַהִּוילֹון!

ִּפְזמֹון:

ִאם ַּבֹחֶׁשְך צּורֹות ּוְצָלִלים

ִנְרִאים ְמַאְּיִמים, ַמְפִחיִדים

ַּתְדִליקּו ֶאת ָהאֹור ְוִתְראּו -

ֶׁשֵאֶּלה ְּדָבִרים ְרִגיִלים

עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה  

ספרים וסיפורים:    

משהו שחור וצהוב / נעמי נקאו    

מיהו גיבור? המתגבר על פחד. 

בזמן ההמתנה לביקור אצל רופא השיניים, רואה טלי משהו צהוב ושחור מבצבץ מתוך סל קניות 

של אחת הממתינות. בדמיונה של טלי מתגלה ה"משהו" כאריה, אתו היא יוצאת להרפתקה. 

ההרפתקה מסייעת לטלי להתגבר על פחדיה. בעקבות הסיפור ניתן:

להתבונן באיורים מלאים ההומור של אורה איל ולנסות לגלות מהו ה'משהו צהוב ושחור'?  
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לנהל דיון עם הילדים האם טלי גיבורה? מדוע?     

לנהל דיון בנושא: התמודדות והתגברות על פחדים.     

  

סיפורים נוספים הקשורים למילה 'גיבור':    

התרנגולים והשועל / חיים נחמן ביאליק    

איתמר פוגש ארנב / דוד גרוסמן    

תרנגולת אחת קטנה / עלקה וובר    

לילה חשוך אחד / אורה איל    

שירים:    

דני גיבור / מרים ילן שטקליס    

הי אני כבר לא תינוק / יהונתן גפן    

ריבים קטנים / יהונתן גפן    

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית  

גיבורי השבוע באקטואליה - קטעי עיתונות וחדשות המספרים על מעשי גבורה שונים מן הארץ ומן     

העולם.   

תערוכת גיבורי-על - ילדים מביאים בובות וצעצועים של גיבורי-העל, מספרים על הגיבור ומדוע הם     

אוהבים את דמותו. "תמונת מחזור" של כל הבובות והצעצועים ביחד.   

הקמת תערוכת "גיבורים בספרים" - גיבורים ספרותיים נערצים על ילדים.    

תמונות של ילדים מחופשים לגיבורי-על.   
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הוגן
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה "הוגן":    

הגון, צודק, ישר.  .1

)כשנאמר על אדם( שמתנהג בהגינות ובצדק, שמתייחס לאחרים בצורה ישרה ומוסרית ללא    .2

אפליה ומׂשֹוא פנים.  

)כשנאמר על שכר, כסף וכדומה( מתאים, ראוי, כמו שצריך; בכמות או במידה הנחשבות נכונות.  .3

מילים נרדפות - ְנִקי ַּדַעת )מליצית(, ְיַׁשר ֵלב )מליצית(, ַצִּדיק ְנִקי ַּכַּפִים )מליצית(, ַצִּדיק, ִּפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוים 

)מליצית(, ָּתם, ָיָׁשר, ָהגּון, הֹוֵגן, הֹוֵלְך ָּתִמים )מליצית(.

צירופים - ִּבְלִּתי הֹוֵגן, ַהְׁשָּפָעה ִּבְלִּתי הֹוֶגֶנת, ִמְׂשָחק הֹוֵגן, ַסַחר הֹוֵגן.

"הוגן" במקורות:    

המילה 'הוגן' אינה מופיעה במקורות. המובאות כאן מתייחסות למושג הוגנות והגינות.   

"דרך ישרה" )שמואל א' י"ב, י"ג(.   

"איש תם וישר" )איוב א' ח'(.   

"ישרה נפשו בו" )חבקוק ב' ד'(.   

"תומת ישרים תנחם" )משלי י"א, ג'(. היושר ינהל את חיינו.   

" ְוִכי-ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך--ַאל-ּתֹונּו, ִאיׁש ֶאת-ָאִחיו" )ויקרא כ"ה, י"ד(  

"צדק, צדק תרדוף" )דברים ט"ז, כ'(  

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו" ) דברים א', ט"ז(  

"רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום,    

שנאמר: )זכריה ח'(, אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם" )אבות א':, י"ח(.  

ניבים וביטויים:   

"ישר דרך". מקור: תהילים כ"ט, כ"ב. פירוש: הגון.  

"יישר כח". מקור: שמות רבה כ' ח'. פירוש: שבח וברכה לעושה מעשה טוב והגון.   

"מסילת ישרים". מקור: משלי ט"ז, ט"ז. פירוש: הדרך הטובה, דרך ההגינות.   

"אוהב שלום ורודף שלום". מקור: הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום,    

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה )משנה במסכת אבות פרק א', י"ב( פירוש: על כל אדם להיות    

כמו אהרון הכהן בתורה.   

"מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך". מקור: כאשר בא גר להלל הזקן וביקש שילמדֹו את כל    

התורה על רגל אחת, השיב לו הלל: "דע לך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך    

פירושה הוא זיל גמור" )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א, ע"א(. פירוש: שעליך שנוא לחברך לא    

תעשה, זו היא כל התורה כולה, והשאר פרושה הוא, לך ולמד.  
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"ואהבת לרעך כמוך" - מקור: "לא תקם ולא תטר את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני ה'"   

)ויקרא י"ט, י"ח(. רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר הואיל    

ונתבזתי יתבזה חברי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי" )בראשית רבה )וילנא( פרשה כ"ד,    

ד"ה ז ר' תנחומא(.  

מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון  

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

משה אופניק וילדים מסבירים: מה זה הוגן?02:06כתבה: מילת היום הוגן1

ילד אינו מוכן לחלוק עם ילדה קטנה את 00:51אנימציה - חולקים בלונים2

מקבץ הבלונים שבידו. כאשר הוא כמעט עף, 

הילדה אוחזת בו ומונעת את זה.

חברים

אבי ואלמו רוצים להתנדנד בנדנדה. מי 03:13חבובות: מתנדנדים3

יתנדנד קודם? מר מרמיט מסייע להם למצוא 

דרך הוגנת.

חברים יחד

ילדים מציירים ציור משותף. מי יקבל את 01:00אנימציה: מציירים יחד 4

הצבע השחור? הם לומדים לחלוק ביניהם את 

הצבעים.

חברים יחד

חבריםשיר בנושא תורות משחק.02:20שיר: שיר התור5

אנימציה: חייזרים 6

משתפים פעולה

כאשר חולקים, כולם מרוצים.01:13

חבובות: אריק ובנץ דגים 7

את כל הדגים

אריק ובנץ דגים בים. אריק מצליח להעלות 

בחכתו דגים ובנץ לא. האם זה הוגן?

חברים

שיר בנושא הוגנות.01:58שיר: שיר ההוגנות8
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"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת 

השיח הערכי בגן הילדים:

הוגן  

הוגנות  

לחלוק  

לוותר  

התחשבות  

פשרה  

כבוד  

חוקים  

הסכמה/אי-הסכמה  

סובלנות  

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם 

פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מה זה הוגן? מה זה לא-הוגן?  

כיצד נהיה הוגנים?  

מתי התנהגתם בצורה הוגנת?  

ביטוי רגשות ומחשבות העולים בעקבות המילה   

הוגן: הערכה, "פרגון", קנאה, כעס וכולי/

חוקים הוגנים במרחב הגן, הבית, החברה ועוד.  

"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

המצאת ססמאות )סלוגנים( הקשורות למילה, כגון: "הכי שווה להיות הוגן"...  

כתיבת "אמנת הוגנות בגן", ניתן לקבל השראה או להשתמש באמנת ההוגנות - ערוץ הופ! ניתן    

להדפיסה דרך הקישור: אמנת ההוגנות ערוץ הופ!  

דוגמה אישית להתנהגות הוגנת - ציון התנהגויות הוגנות במהלך יום הלימודים בגן ובאמצעים שונים.  

המחזה של אירועים מתוך התקליטור )לדוגמה: אבי ואלמו רוצים להתנדנד בנדנדה( או מתוך ספרי    

ילדים המציגים בעיה דומה )לדוגמה: המדינה של ילדי הגן / אמונה אלון - ילדים משחקים בפינת    

הקוביות וילד רוצה להצטרף( ודיון סביב שאלות כגון: האם הייתה התנהגות הוגנת/לא-הוגנת? איך    

הרגישו הדמויות? מה הייתה הבעיה? כיצד פתרו אותה? האם יש לכם רעיונות נוספים? האם קרה    

לכם מקרה דומה?  

אמנת ההוגנות - ערוץ הופ!
ֲאִני ַמְבִטיַח

ַוֲאִני ַמְבִטיָחה

ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְנֹהג ְּבצּוָרה הֹוֶגֶנת

ָנה. ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ

ְלִהְתַנֵהג ְּבָכבֹוד ַלֲאֵחִרים,

ּוְלַהְקִׁשיב ְּכֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים.

ַּגם ִאם ּכֹוֲעִסים,

ְּבַאִּלימּות ֹלא ִמְׁשַּתְּמִׁשים.

ֹלא ְמַקְלִלים ְוֹלא ַמְרִּביִצים

ִמְתַאְּפִקים ּוַמְסִּביִרים.

ְמַׂשֲחִקים ַּבֲהָנָאה

ְוׁשֹוְמִרים ַעל ַהֻחִּקים

ְוֶאת ֻּכָּלם ְמַׁשְּתִפים.

ִני ָחֵסר, ִאם ָלֶאָחד ֵיׁש ַהְרֵּבה ְוַלּׁשֵ

ֶאְפָׁשר ַלֲחֹלק ְוִאם ָצִריְך ַּגם ְלַוֵּתר.

ִאם ָּפַגְענּו ְּבָחֵבר, אֹו ֲחֵבָרה

זֹו ֹלא ּבּוָׁשה ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה

ִּכי ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן!

ֲאִני ַמְבִטיַח

ַוֲאִני ַמְבִטיָחה

http://hop.co.il/sesameNew/Hognut/default.html
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לימוד השיר: "שיר ההוגנות" המופיע בקטע מספר 8  

"ִׁשיר ַההֹוְגנּות" / רֹוִנית ַאִּטָיה ְוָדָנה ַׁשץ ְּבָראּון  

ְּכֶׁשֻּכָּלם ְמַקְּבִלים ָּבלֹון ַּבְּמִסָּבה

 ְוַרק ֲאִביַגִיל ֹלא ִקְּבָלה!

ֶזה ֹלא הֹוֵגן!

ְּכֶׁשְּמַחְּלִקים ְלֻכָּלם ַּבַּגן ַּתּפּוִחים

ַוֲאִביַגִיל ְמַקֶּבֶלת ַּגם ַּתּפּוַח ָטִעים

ֶזה ֵּכן הֹוֵגן!

ִּפְזמֹון: ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן

ֲאִני נֹוֵתן, ְוַאְּת ַּגם ֵּכן

ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן

ּוֶבֱאֶמת ְלִהְתַּכֵּון

ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן

ִלְהיֹות הֹוֵגן ָּתִמיד

ְוָכָכה ֶזה ָׁשֶוה ָׁשֶוה

ְוֵאין ִמי ֶׁשַּמְפִסיד!

ְּכֶׁשֲאִני ַמְקִׁשיב ְלִסּפּור ֶׁשל ָחֵבר

ֲאָבל הּוא ֹלא ַמְקִׁשיב ִלי, ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר!

ֶזה ֹלא הֹוֵגן! 

ְּכֶׁשֲאִני ַמְקִׁשיב ְלָחֵבר ֶׁשְּמַדֵּבר

ְוַגם הּוא ַמְקִׁשיב, ְלָמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר

ֶזה ֵּכן הֹוֵגן! 

ִּפְזמֹון: ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן...

ְּכֶׁשַאַלמֹו ְמַחֶּכה ַּבּתֹור ְלַנְדֵנָדה

 ּוִפְתֹאם עֹוְקִפים אֹותֹו, ְּבִלי ִסָּבה

ֶזה ֹלא הֹוֵגן

ְּכֶׁשַּמִּגיַע ּתֹור ַאַלמֹו ְלַׂשֵחק ְּבֻקִּבּיֹות

ְוֻכָּלם מּוָכִנים ְּבַסְבָלנּות ְלַחּכֹות! 

ֶזה ֵּכן הֹוֵגן. 

ִּפְזמֹון: ֲהִכי ָׁשֶוה ִלְהיֹות הֹוֵגן...
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

אגדת גשר / שלמה אבס   

הסיפור אגדת גשר מספר על מתן ונוח שחיו בשלום במשך שנים רבות. הופעתו של עגל בחצר 

שינתה את פני הדברים מן הקצה אל הקצה. שני החברים הסתכסכו והפסיקו לדבר זה עם זה, 

עד שהופיע אליהו הנגר והשלים ביניהם. לא תמיד קל להשיג שלום, אפילו בין חברים טובים. כדי 

להשיג שלום יש להגיע לפתרון הוגן שישביע את רצונם של שני הצדדים. בעקבות הסיפור ניתן:

לנהל דיון על תחילת המריבה בין החברים. להתבונן על פניהם באיורים: מתי הם שמחים? מתי    

הם עצובים?   

אליהו הנגר בונה גשר בין מתן ונוח. ניתן לשוחח עם הילדים על המשמעות של הגשר כדרך    

לגישור ביניהם. כמו כן, ניתן לבקש מהילדים להציע הצעות על הדרך שבה ניתן לגשר בין שני    

חברים שרבים.   

ספרים נוספים המתאימים למילה "הוגן":

השפה המיוחדת של אורי / דוד גרוסמן   

מרק כפתורים / אוברי דיוויס  

התרנגולים והשועל / חיים נחמן ביאליק   

המדינה של ילדי הגן / אמונה אלון   

אין לי עם מי לשחק / נעמי בן גור  

שירים:   

אנשים טובים / נעמי שמר  

ריבים קטנים / יהונתן גפן  

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

ספרון הכולל "סיפורי הצלחה" של ילדים על "להיות הוגן".  

הצגת השיר "אנשים טובים" מאת נעמי שמר באמצעות עיון באיורי הספר וכן החלפת האיורים     

בתצלומים.  

להכין בובות על מקל להצגת השיר "ריבים קטנים".  
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חברים
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה:    

ֶחְבָרה )מתוך: סיפורי מילים / רוביק רוזנטל(

מה זאת "ֶחְבָרה"? כאשר אנחנו בחברה, אנחנו נמצאים עם אנשים נוספים סביבנו. כדי להבין את 

המשותף אפשר לפנות אל שורש המילה, חב"ר. מן השורש הזה נגזרו מילים רבות מאוד בעברית. 

המילה "ָחֵבר" היא מן השורש הזה, והיא מזכירה את הפועל "להתחבר", כלומר, להתכנס יחד. 

כשאנחנו כותבים "חיבור", אנחנו מחברים מילים ומשפטים לרעיונות, ולכן לסוֵפר הכותב ספר אנחנו 

קוראים "ְמחבר". "חוברת" או "מחברת" היא קבוצה של דפים שאנחנו מחברים אותם יחד. כללי 

"התחביר" מלמדים אותנו איך מילים מתחברות יחד למשפטים. 

המילה "ֶחְבָרה" מופיעה פעם אחת בתנ"ך. בספר איוב כתוב: "ְוָאַרח ְלֶחְבָרה ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְוָלֶלֶכת 

ִעם ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע" )ל"ד, ח'(. עד היום אנחנו משתמשים בביטוי "לארח לחברה" כשאנו מזמינים מישהו 

לביתנו או שוהים יחד עם מישהו. בתקופת התלמוד התפתחה שיטה מיוחדת ללימוד, המקובלת 

עד היום בישיבות. כל שני תלמידים לומדים יחד ומתווכחים על מה שכתוב בגמרא. השיטה הזאת 

נקראת "חברותא", ופירושה בארמית "ֶחְבָרה".

פירוש המילה "חברים":  

אדם אהוב שנהנים להיות אתו  .1

בן זוג, מישהו שיוצאים אתו באופן קבוע  .2

אדם אחר, הזולת  .3

מי ששייך לחברה, לארגון, למוסד וכדומה והוא חלק מהם  .4

שותף לעבודה, לעסק, ללימודים וכדומה; עמית  .5

מילים נרדפות - ְמֹקָרב; ֵמֵרַע, ָיִדיד, ֵרַע, ָעִמית, ְיִדיד ֶנֶפׁש; מֹוָדע, ַמִּכיר, ְמֻיָּדע, ַמָּכר

צירופים - ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ָחֵבר ַלַחִּיים, ֲחֵבר ִקּבּוץ, ָחֵבר ]ֵרַע[ ְלֵעט, ֲחֵבָרה ַלַחִּיים, ְיִדיִדים ]ֲחֵבִרים[ 

ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש, ַּכְרִטיס ָחֵבר, מֹוֲעדֹון ֲחֵבִרים.

"חברים" במקורות:   

"ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות" )מסכת    

אבות, א' ו'(.  

"ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַעִין טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע  

אֹוֵמר, ָחֵבר טֹוב. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר,     

ֵלב טֹוב". )מסכת אבות, ב' ט'(.  

"כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו" )קהלת ד', י'(.  

"בין אדם לחברו" )פאה א', א'(. יחסים שבין אדם לאדם.   
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ניבים וביטויים:   

אדם מדליק נר מנר - הנר דולק וחברו אינו חסר. מקור: והם )הזקנים( נתמלאו רוח הקודש     

של משה ומשה לא חסר כלום כאדם שמדליק נר מנר הנר דולק וחברו אינו חסר כאדם   מרוחו    

שמריח באתרוג הוא נהנה והאתרוג אינו חסר כלום )במדבר רבה פרשה י"ג(. פירוש: המקבל -    

נהנה, ולנותן לא חסר.  

יהי כבוד חברך כמורא רבך. מקור: רבי אלעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך    

כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים )אבות ד', י"ב(. פירוש: התייחס לחברך    

בהתאם לכבוד שאתה רוחש למורך.  

ידיד נבחן בעת צרה. מקור: העברית החדשה. פירוש: ידיד אמת נשאר נאמן גם בעתות משבר    

ומצוקה.  

"אנשים אחים אנחנו". מקור: "ויאמר אברם אל לוט: אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין    

רועיך, כי אנשים אחים אנחנו" )בראשית י"ג, ח'(.  

"כל ישראל חברים". מקור: ירושלמי חגיגה ע"ט, ד'. פירוש: בני ישראל כאחים זה לזה החיים     

באחווה וברעות.   

היה לי חבר היה לי אח / יורם טהר לב.  

מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

קישור למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה: מילת היום - 1

חברים

ילדים מדברים על המילה חברים.01:51

יחדטוטו עוזר למנוף להזיז דברים במגרש.01:01אנימציה: טוטו המנוף2

חבובות: אריק ובנץ 3

יחד

בנץ מנסה לקרוא בספר, אבל אריק מקשיב לרדיו 02:51

בקולי קולות. האם הם יוכלו להסתדר יחד?

הוגן

כתבה: הסיפור שלי, 4

שיימה והספרייה 

שיימה בת שבע וחצי, בת למשפחת מבקשי מקלט 03:39

מדארפור. שיימה היא תלמידת בית ספר ביאליק-

רוגוזין בתל אביב שבו לומדים ילדים שהגיעו 

מתרבויות ומארצות שונות. לשיימה יש חברות 

סודניות, פיליפיניות, וגם, ישראליות כמובן. 

יחד, שכנים

אנימציה: תפוחי 5

אדמה בגן המשחקים

תפוח אדמה-ילד ו תפוח אדמה-ילדה משחקים בגן 00:48

השעשועים. 

יחד, הוגן

חבובות: החברים 6

החדשים של אבי

אבי קדאבי מכירה לילדים את החברים החדשים 02:43

שלה: קשת וכינור

יחד

שיר על חברים.01:44שיר: ביחד או לבד7

חברים
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חברים

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:

חבר/חברה/חבר'ה   

חיבור  

רע  

ידיד/ידיד נפש  

התחשבות  

שיתוף פעולה  

אהבה  

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מיהו חבר?  

מה אני אוהב לעשות עם חברים? ומה אני אוהב לעשות לבד?  

מתי אני אוהב להיות עם חברים? ומתי אני אוהב להיות לבד?  

מה אני לומד מחבר? ומה אני יכול ללמד חברים?  

האם בעלי חיים יכולים להיות חברים?  

חברים ורגשות – מה אני מרגיש כלפי החבר שלי?   

'חברים טובים'  
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ביחד או לבד / דנה שץ בראון

ֲאִני אֹוֵהב ֻקִּבּיֹות ּוִמְגָּדִלים 

ְוַגם ִלְבנֹות ְמכֹונֹות ִעם ַּגְלַּגִּלים,

אֹוֵהב ִעם ַעְצִמי ִלְהיֹות ַּבָּסלֹון 

ְּכֶׁשִאָּמא מֹוִציָאה ַּתְחּפֹוׂשֹות ֵמָהָארֹון 

ֲאִני אֹוֵהב ֶׁשֲאִביַגִיל ָּבָאה – אֹוִתי ִהיא ַמְצִחיָקה,

ְוַגם ָלׁשּוט ִאָּתּה ְּבַיַחד ְּבתֹוְך ִּגיִגית ֵריָקה.

אֹוֵהב ַמְחּבֹוִאים ְוַתֲחרּות ֶׁשל ִריָצה 

ִעם ִסיָון ְוִעם ַמְחּבּוּב ְוִעם ָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא

ִּכי ִלְפָעִמים ְּבַיַחד

ְוִלְפָעִמים ְלַבד

ִּכי ִלְפָעִמים ֶאְפָׁשר ִּבְׁשַנִים

ְוַגם ְּבִלי ַאף ֶאָחד

ּפֹוֵגׁש ֲחֵבִרים

ֶזה ֶנְחָמד ְלַׁשֵּתף

ְוָאז ִמי ֶׁשרֹוֶצה

מּוְזָמן ְלִהְצָטֵרף 

ֲאִני אֹוֵהב מּול ַהַּמְרָאה ָלִׁשיר ִׁשיִרים,

ְלַׂשֵחק ִעם ַהְּכַלְבַלב ְוַגם ִעם ָהאֹוְגִרים,

אֹוֵהב ְּבַעְצִמי ְלַהְמִציא ַמְנִּגינֹות

ְוִלְמצֹוא ַעל ַהַּמָּפה ֶאת ָּכל ַהְּמִדינֹות  

ֲאִני אֹוֵהב ַאַחר ַהָצֳהַרִים ָלֶלֶכת ְלָחֵבר

ֵאר, ְוַגם ִליֹׁשן ֶאְצלֹו ַּבַּבִית – ִאם ַמְרִׁשים ְלִהּׁשָ

אֹוֵהב ְמִסיּבֹות ִעם ַהְרֵּבה בלֹוִנים 

ְּכֶׁשֻּכָלּם ְּבַמְעָּגל ְוָיד ְּבָיד נֹוְתִנים...  

ִּכי ִלְפָעִמים ְּבַיַחד

ְוִלְפָעִמים ְלַבד

ִּכי ִלְפָעִמים ֶאְפָׁשר ִּבְׁשַנִים

ְוַגם ְּבִלי ַאף ֶאָחד

ּפֹוֵגׁש ֲחֵבִרים

ֶזה ֶנְחָמד ְלַׁשֵּתף

ְוָאז ִמי ֶׁשרֹוֶצה

מּוְזָמן ְלִהְצָטֵרף 

"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

לימוד מילות השיר: "ביחד או לבד" המופיע בקטע מספר 7:   

חברים

ניתן לספר סיפורים של חוויות שחווינו עם חברים )ולהזמין את ילדי הגן להתעניין בסיפור ולשאול    

שאלות(.  

בעקבות הצפייה בסרטון: "אריק ובנץ יחד", המופיע בקטע מספר 3, אפשר לבקש מהילדים להציע    

לאריק ובנץ הצעות לפתרון הבעיה; כמו כן אפשר להעלות אירועים נוספים מחיי הגן ולבקש     

מהילדים להציע פתרונות, תוך הדגשת המסר כי חשוב לדבר כדי להגיע לפתרון.  

חבר חדש בא לגן - ניתן לדון עם הילדים כיצד מכירים חבר חדש? מה מרגישים כשבאים למקום    

חדש? כיצד מתחברים לילדים אחרים?  

משחקים חברתיים - אפשר לשחק משחקים בהם צריך כמה ילדים משתתפים )תופסת, מחבואים,    

משחקי קלפים ועוד(.  

בהשראת השיר: "חברים זה כיף, ולפעמים מעייף". אפשר להמציא משפטים: חברים זה: מצחיק,    

שמח, נעים, ולפעמים זה... ולבקש מהילדים להשלים את המשפט.  
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

הארנב ממושי / שלומית כהן-אסיף  

הסיפור נפתח בבוקר אחד בו יוצא הארנב ממושי לטיול ראשון לבד. אמו מציידת אותו בשלושה 

בלונים אדומים כדי שיהיה שמח. במהלך הטיול נפגש ממושי עם קיפוד, לטאה וצב שכל אחד 

מהם ביקש את הבלון וברגע שזה התפוצץ - לא רצה להמשיך להיות חבר של הארנב. התפנית 

מגיעה כאשר מגיע פרפר שרוצה להתחבר עם ממושי הארנב אף שאין לו בלון. הספר מציג 

סיפור חברות שאינה תלויה בדבר. וזהו טיבה של חברות אמת; שותפיה מאושרים. 

בספר ממושי שר: 

"הידד לי! הידד!

בלי בלון ביד

מצאתי חבר נחמד"

בהשראת הסיפור ניתן:

להתבונן באיורים של אמי רובינגר, לזהות את המפגשים שהיו לממושי הארנב.  

להתבונן באיורים בכל הספר ולגלות את הפרפר הקטן שמופיע לאורך כל הסיפור. כדאי    

לדון עם הילדים מדוע הפרפר נמצא שם? מדוע הוא אינו מדבר?  

להמחיז את הדיאלוגים בסיפור בין: ממושי והקיפוד, ממושי והלטאה, ממושי והצב, ממושי    

והפרפר.  

ספרים נוספים המתאימים למילה 'חברים':

זוזי שמש / דפנה בן צבי  

תירס חם / מרים רות  

תהיה בריא מוריס מגי / פיליפ ס' סטיד  

בילי וגורדי / אנתוני בראון  

האריה הרעמתן, והג'ירפה גם / דב אלבוים  

הדב מרגיש לא טוב / קרמה וילסון  

פרפר הזהב והאפונית / גיצה פרידמן-גרייבסקי  

שירים:   

ידידי טנטן / מרים ילן שטקליס  

ֲחֵבִרים / לאה נאור  

יש לי חבר / נעמי שמר  

חברות / מרים ילן שטקליס  

יש לי חברים / שלומית כהן-אסיף  

ַאָּתה ַוֲאִני ֲחֵבִרים / לאה נאור  

ילדים ומטרייה / דתיה בן דור  

חבר בתוך ראי / דתיה בן דור  

חברים
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סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

תערוכת צילומים: "חברים טובים", חברים מהגן בפעילויות שונות.  

תערוכת תוצרים )מבנים, דגמים, יצירות ועוד( פרי עמלם של חברים מהגן.  

אפשר להציע לילדים לחבר ססמאות בנושא חברות, ולעטרן בתמונות חברים או בציורי חבריהם    

מהגן.  

חברים
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שכנים
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה:    

פירוש המילה "שכנים":   

מי שגר קרוב אל מישהו או לידו, באותו בניין או בבית סמוך.   .1

מי שנמצא ליד אדם אחר, לרוב יושב לצדו.   .2

מדינה הנמצאת על גבול מדינה אחרת; יישוב הסמוך ליישוב אחר; תושבי המדינה או היישוב   .3

הללו.  

"שכנים" במקורות:   

"ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם    

ַּבֲעֵלי ְבִרית-ַאְבָרם" )בראשית, י"ד, י"ג(.  

"ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְוָדן ָלָּמה ָיגּור ֳאִנּיֹות ָאֵׁשר ָיַׁשב ְלחֹוף ַיִּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון" )שופטים    

ה', כ"ו(.  

"ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָך ַאל-ַּתֲעֹזב ּוֵבית ָאִחיָך ַאל-ָּתבֹוא ְּביֹום ֵאיֶדָך טֹוב ָׁשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק" )תהילים,  

כ"ז, י'(.   

ניבים וביטויים:   

"טוב שכן קרוב מאח רחוק" מקור: "ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָך ַאל-ַּתֲעֹזב ּוֵבית ָאִחיָך ַאל-ָּתבֹוא ְּביֹום ֵאיֶדָך    

טֹוב ָׁשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק" )תהילים כ"ז, י'(. פירוש: השכן הקרוב יהיה לך תמיד לעזר ולהועיל    

בכל ענייניך, יותר מאח רחוק.  

"טוב לצדיק וטוב לשכנו". מקור: מסכת סוכה דף נ"ו עמוד ב'. פירוש: הטוב שניתן לצדיק    

מהנה גם את שכניו.  
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מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

קשר למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

01:42כתבה: מילת היום - שכנים1

ילדים מדברים על המילה 

שכנים.

מדלנקה מקוררת והשכנים מאחלים לה 01:30אנימציה: מדלנקה מקוררת2

החלמה מהירה.

חברים

ילד יהודי וילד ערבי קוטפים וסופרים סברס 00:49אנימציה: סברס3

בעברית ובערבית.

שונה, חברים

עומאר, בן התשע מהכפר מג'דל כרום שליד 03:36עומאר בקרקס גליל4

כרמיאל, משתתף בקרקס יהודי-ערבי. 

עומאר ועומר חברו לחוג הקרקס מקבלים 

מהמאמן מטלה להכין יחדיו תרגיל שיווי 

משקל.

נלווה את עומאר ועומר באימונים ונראה איך 

אפשר להבין זה את זה גם אם אין מדברים 

באותה השפה.

סיפור בחרוזים על ילדה שחיה בעיר - אנה, 01:36 ילדת כפר וילדת עיר5

וילדה שחיה בכפר – חנה.

משפחת מנקי מקטרות - 6

שכנים חדשים

אנימציית מנקי מקטרות: מקבלים משפחה 01:55

חדשה לשכונה

מדלנקה בודקת דרכים שונות איך להגיע 01:29מדלנקה הולכת לבית הספר7

לבית הספר בזמן.

 02:28אופניק בלוז8

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:

שכנים  

שכונה  

התחשבות  

שכנות טובה  

שכנים בבית משותף  

משכן, משכן הכנסת  

שיכון  

שכנים
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"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מה זה 'שכן'?  

מיהם השכנים שלכם?  

היכן פוגשים את השכנים?  

מהי שכנות טובה?  

מהו מרחב משותף? וכיצד נוהגים במרחב זה?  

"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

סיפורי שכנות טובה.  

השכנים של הגן - האם יש גנים שכנים? אם כן, ניתן להזמינם לפעילות משותפת ברוח "שכנות     

טובה".  

מהו שם השכונה שלנו? ומהו משמעות השם?.  

כדאי לבדוק מהם היישובים השכנים ליישוב שלנו.  

בעקבות צפייה בסרטון "מדלנקה" נבקש מהילדים לשים לב לצבע המשתנה כאשר מגיעים שכנים    

חדשים. כל שכן מעודד ומשמח את מדלנקה.  

האם יש ילדים בגן הגרים בשכנות? האם יש ילדים הגרים בשכנות לגן?  

בהשראת הסרטון "שכנים חדשים" המופיע בקטע מספר 6 נבקש מהילדים להיות "מדובבים"     

ולדובב את הדמויות בקטע. ובהמשך ניתן לנהל דיון - שכן חדש הגיע – כיצד נקבל את פניו? אפשר    

גם ליצור דמויות ממנקי מקטרות בדומה לאלו המופיעות בקטע.   

שפות שכנות – בהשראת השיר "מילים דומות" המופיע בקטע מספר 7 במילה 'שונה', אפשר     

לבקש מהילדים להאזין לשיר ולגלות את המילים הדומות בשפות השכנות: עברית-ערבית: אנא=אני,    

אוסבוע=שבוע, סנה=שנה.   

בהשראת הסרטון: 'מדלנקה הולכת לבית הספר' המופיע בקטע מספר 7, אפשר לבדוק מיהם     

השכנים אותם אנו פוגשים בדרך לגן.  

שכנים
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לימוד מילות השיר: "אופניק בלוז" המופיע בקטע מספר 8; קישור לביטוי: "טוב שכן קרוב מאח     

רחוק":  

אופניק בלוז / אלעד וינגרד

אופניק: 

ֻּכָלם ָּכאן ָּבְרחֹוב 

ֶנְחָמִדים ֶׁשֶּזה נֹוָרא

ְּכֶׁשֵהם אֹוְמִרים ִלי "ּבֹוֶקר טֹוב"

ֲאִני עֹוֶנה: ֶּבההההההה 

מחבוב: 

ַאְך ְּכֶׁשַאָּתה ַּבַּפח 

ּכֹוֵעס ְוַעְצָּבִני 

ָאז ִמי ַמִּגיַע ִּבְמִהירּות 

ִלְהיֹות ִאְּתָך? ֲאִני!!! 

ִּפְזמֹון: אביגיל+מחבוב+סיוון+אלמו

ְׁשֵכִנים טֹוִבים ֵהם ִלְפָעִמים 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ִמְׁשָּפָחה

ְוֵהם ָּתִמיד, ְּבָכל ַמָּצב, 

ִיְהיּו ָּכאן ְלִצְּדָך 

אופניק:

ְּכֶׁשַאֶּתם אֹוְכִלים ָּבָנָנה

ֲאִני זֹוֵלל ֶאת ַהְקִלָּפה

ְּכֶׁשַאֶּתם צֹוֲחִקים ְּבקֹול

ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֶאת ַהְּבִדיָחה,

אביגיל 

ַאְך ְּכֶׁשַאָּתה ָצִריְך

ַאְׁשָּפה ְטִרָיה ָלֲארּוָחה

ָאז ֲאִביַגִיל ִחיׁש ַמֵהר

אֹוֶסֶפת ֶזֶבל ִּבְׁשִביְלָך

פזמון: אביגיל+מחבוב+סיוון+ אלמו+אופניק

ְׁשֵכִנים טֹוִבים ֵהם ִלְפָעִמים 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ִמְׁשָּפָחה

ְוֵהם ָּתִמיד, ְּבָכל ַמָּצב 

ִיְהיּו ָּכאן ְלִצְּדָך 

סיון

ֻּכָּלם ָּכאן ָּבְרחֹוב 

ָּכל ָּכְך ֶנְחָמִדים 

ְוַרק ַאָּתה ִמְתלֹוֵנן 

עֹוֶׂשה ַּפְרצּוִפים 

)אופניק: בהההההה( 

אופניק

ַאְך ְּכֶׁשַאֶּתם רֹוִצים 

ְלַנּקֹות ֶאת ָהְרחֹוב 

ַאֶּתם זֹוְרִקים ַהּכֹול ֵאַלי 

ֵּכן, ְלֻכָלּנּו ֶזה ַרק טֹוב 

ֶּבהההה

פזמון: אביגיל+מחבוב+סיוון+ אלמו+אופניק

ְׁשֵכִנים טֹוִבים ֵהם ִלְפָעִמים 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ִמְׁשָּפָחה

ְוֵהם ָּתִמיד, ְּבָכל ַמָּצב 

ִיְהיּו ָּכאן ְלִצְּדָך 

ְׁשֵכִנים טֹוִבים ֵהם ִלְפָעִמים 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ִמְׁשָּפָחה

ְוֵהם ָּתִמיד, ְּבָכל ַמָּצב 

ִיְהיּו ָּכאן ְלִצְּדָך

יה...... 

שכנים
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

דירה להשכיר / לאה גולדברג  

גיבורות הסיפור הן ארבע שכנות הגרות כולן "במגדל בן חמש קומות". השכנות מנסות להשכיר 

את דירתו של הדייר החמישי מר עכבר, משימה שמתגלה כקשה מאוד. לאחר כמה ניסיונות 

כושלים בהם השוכרים מוצאים פגם בשכנות )הנמלה החרוצה מוצאת פגם בתרנגולת ה"עצלה", 

הארנבת "אם לעשרים ארנבות" אינה שבעת רצון מהקוקייה "מפקירת הבנים", החזיר המתואר 

כ"לבן בן לבנים" אינו רוצה את שכנותה של החתולה הכושית והזמיר אינו רוצה בחברתה של 

הסנאית שמרעישה בעת פיצוח האגוזים(, מקבלת העלילה תפנית כאשר מופיעה היונה ומראה 

כי השכנות הטובה חשובה בהרבה משיקולים של נוחות וכדאיות.

בעקבות הסיפור ניתן:

להתבונן באיור המגדל, ולזהות את השכנים הגרים בו  

לשוחח על השכנים השונים המתגוררים במגדל והמייחד אותם  

לדון בחשיבות הסובלנות וקבלת השונה האחר  

להמחיז דיאלוגים מתוך הסיפור, תוך שיח ודיון על שכנות טובה  

ספרים נוספים המתאימים למילה "שכנים":

מי בביתן / לאה גולדברג  

מיץ פטל / חיה שנהב  

כשחיים בא לבקר / דבורה בושרי  

זה לא נורא לעבור דירה / נירה הראל  

רוני מצייר מפלצת / פיטר מק'קרטי  

שירים:   

שכונה עם מנגינה / לאה נאור  

שכנים
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סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

לצאת לרחוב הגן, להסתכל על המבנים השכנים לגן, לצלם אותם ולהשוות עם המפה של השכונה    

שניתן למצוא באתרי היישוב )בהגדלה(.  

"דירה להשכיר" להקים בשיתוף עם הילדים סביבת משחק הכוללת תפאורה מחומרים בשימוש    

חוזר )קרטון של מקרר או טלוויזיה וכדומה(, "כמו" האיור של המגדל - "הדירה להשכיר" שבספר,    

לבנות כתרים/בובות המאפיינים את דמויות הסיפור ולהזמין את הילדים להמחיז ולשחק בשכנים על    

פי הסיפור.  

בדיקת הילדים מי הם "השכנים" שלהם במגרות או בתאים האישיים, צילום הילדים, וארגון  התמונות    

על לוח על פי הסדר המופיע במגרות או בתאים האישיים.  

תערוכת 'מילים שכנות' - מילים שכנות בשפות עברית-ערבית.  

שכנים
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להקשיב
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה:    

ַמֲאִזין )מתוך: סיפורי מילים / רוביק רוזנטל(

מאזין פירושו מקשיב קשב רב. המאזין לא סתם שומע משהו, אלא מבין וזוכר מה שנאמר. הפועל 

ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה  להאזין נמצא כבר בתנ"ך. למשל, נאומו של משה לפני מותו נפתח במילים "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ

ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" )דברים ל"ב, א'(. משה מבקש מהשומעים להקשיב היטב. פרשת השבוע 

המתחילה במילים האלה נקראת "פרשת האזינו".

מאזין הוא מן השורש אז"נ. השורש הזה הוא השורש של המילה אוזן, שהיא אבר השמיעה של הגוף. 

כמו אברים אחרים בגוף, גם האוזן איננה רק מכשיר של שמיעה, אלא היא הקשר שלנו עם העולם. 

כשאנחנו שומעים דברים שאחרים אומרים נוצר בינינו קשר. לכן, כאשר משה קורא את ספר הברית 

לרגלי להר סיני, העם עונה לו "נעשה ונשמע"; כלומר: נבין את מה שאנו עושים. מי שמאזין לנו בעניין 

רב, וגם מתייחס לדברינו, נאמר עליו כי יש לו "אוזן קשבת"; ומי שאינו מאזין לנו ממש, נאמר עליו כי 

הוא "מקשיב בחצי אוזן", ומה שאמרנו לו "נכנס באוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה", או "עבר לו על יד 

האוזן". כשמישהו רוצה לומר לנו משהו, הוא עשוי לבקש מאתנו "להטות אוזן", ואנחנו יכולים להשיב 

לו: "כולי אוזן", כלומר: אני מקשיב הקשבה מלאה.

פירוש המילה "להקשיב":  

להתרכז בשמיעה, להשתדל לשים לב לנאמר ולשמוע אותו  .1

לשמוע בקולו, לעשות כדבריו, לקבל את דעתו; להתייחס לדבריו בכובד ראש   .2

מילים נרדפות - ָׁשַמע; ֶהֱאִזין, ִהָּטה ֹאֶזן, ִהְסִּכית; ָעָׂשה ָאְזנֹו ַּכֲאַפְרֶּכֶסת, ָּכָרה ֹאֶזן, ִהְקִׁשיב )ְּב(ֹרב ֶקֶׁשב, 

ֶבת  ָזַקף )ֶאת( ָאְזָניו, ָׁשָתה ֶאת ְּדָבָריו ְּבָצָמא )ספרותית(, ִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ַרב, ִהָּטה ֹאֶזן ַקּׁשֶ

צירופים - ִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ַרב, ִהְקִׁשיב )ְּב(ֹרב ֶקֶׁשב

"להקשיב" במקורות:   

"ְלַהְקִׁשיב ַלָחְכָמה ָאְזֶנָך ַּתֶּטה ִלְּבָך ַלְּתבּוָנה" )משלי ב', ב'(  

"ְוָרָאה ֶרֶכב ֶצֶמד ָּפָרִׁשים ֶרֶכב ֲחמֹור ֶרֶכב ָּגָמל ְוִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ַרב-ָקֶׁשב" )ישעיה כ"א, ז'(.  

"ַוְיִהי ַּכֲעֹבר ַהָּצֳהַרִים ַוִּיְתַנְּבאּו ַעד ַלֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוֵאין-קֹול ְוֵאין-ֹעֶנה ְוֵאין ָקֶׁשב" )מלכים א' י"ח, כ"ט(.  
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ניבים וביטויים:   

כולו אוזן. מקור: העברית החדשה. פירוש: מקשיב היטב, בתשומת לב מרבית.  

עשה אוזנו כאפרכסת. מקור: "עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין" תלמוד בבלי מסכת    

חגיגה ג, ע"ב. פירוש: הקשיב קשב רב.  

ְמסּבר את האוזן. פירוש: מסביר כך שהשומע קולט היטב ומבין.  

מעלים אוזנו. פירוש: אינו מקשיב, מתנכר.  

אוזניו כרויות. פירוש: מקשיב היטב.  

"מטה אוזן קשבת". מקור: נחמיה א', ו'. פירוש: מאזין בתשומת לב רבה.  

מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

קשר למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה: מילת היום - 1

להקשיב

ילדים מדברים על המילה להקשיב.01:28

דברו חלש.02:53שיר אולפן: דבר חלש2

אנימציה: מקשיבים 3

לקולות הפרה

כאשר החוואי סוף סוף מקשיב לקולותיהם של 00:47

הפרה והעגל הוא מצליח לאחד ביניהם.

אלמו מספר על צלילים שונים שאפשר לשמוע 01:42חבובות: הצלילים שבאוויר4

בטיול בטבע.

שיר אולפן: סימן 5

שמקשיבים

שיר בנושא הקשבה.02:04

חבובות: ציפורי מדבר על 6

הקשבה

ציפורי מסביר שאם מקשיבים, אז מבינים.01:21

שיר אולפן: חווה 7

אלברשטיין - נחלום על 

שלום

הופעת אורח - חווה אלברשטיין שרה עם דיירי 04:35

הרחוב.

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:

להקשיב  

קשוב, קשובה  

הקשבה  

לשמוע  

קשב   

שיחה  

תקשוב  

להקשיב
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"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מה זה להקשיב?  

מה ההבדל בין 'להקשיב' ל-'לשמוע'?  

למה חשוב להקשיב?  

אם ארצה שיקשיבו לי אני צריך... )להתאפק, להקשיב בעצמי(  

מה אני מרגיש כשלא מקשיבים לי?  

אני אוהב כשמקשיבים לי כאשר...  

"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

לימוד מילות השיר: "סימן שמקשיבים" המופיע בקטע מספר 5 "סימן שמקשיבים"  

סימן שמקשיבים / דנה שץ בראון ומיכל חגי

ְּכֶׁשִּנְׁשָמע ִּפְתאֹום ִצְלצּול ַּבֶּדֶלת )אביגיל(

ֶזה ִסיָמן ֶׁשָּבא ֵאַלי ָחֵבר

ּוְכֶׁשִאָּמא ֹּבֶקר טֹוב אֹוֶמֶרת )אלמו( 

ֶזה ִסיָמן ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתעֹוֵרר

ְּכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹוִתי ַמּדּוַע )אביגיל(

ַוֲאִני חֹוֶׁשֶבת ְועֹוָנה

ֶזה ִסיָמן ֶׁשאֹוִתי )אלמו( 

ֶזה ִסיָמן ֶׁשאֹוִתי 

ִסיָמן ֶׁשאֹוִתי ַאְּת ְמִביָנה....

)אלמו, אביגיל, סיוון, מחבוב( 

ִּכי ְּכֶׁשֶזה ָלֶזה ַמְקִׁשיִבים

ָאז ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר 

ְוֶאְפָׁשר ַּגם ְלָהִבין

ִאם ֲאִני ַאְקִׁשיב ְלָך )סיוון ואביגיל(

ַוֲאִני ַאְקִׁשיב ֵהיֵטב )מחבוב ואלמו(

ָאז ֵנַדע ַמה קֹוֶרה )כולם(

ָלַאֵחר ְּבתֹוְך ַהֵּלב...

ְּכֶׁשִּנְׁשָמע ַהַּפֲעמֹון ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר )סיוון(

ֶזה ִסיָמן ָלֵצאת ְלַהְפָסָקה 

ְּכֶׁשּפֹוְתִחים ַּבִּמְקַלַחת ֶאת ַהֶּבֶרז )מחבוב(

ֶזה ִסיָמן ְלִהְתַחֵּבא ֹּפה ּתֹוְך ַּדָּקה! )אופניק( ָׁשלֹום! 

ִאם ַּתִּגיד "ְׁשַמע ַמה ָקָרה ִלי" )אלמו(

ָאז ֲאִני ִּפְתֹאם ֹלא ְמַמֵהר 

ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשַאָּתה )מחבוב(

ֶזה ִסיָמן ֶׁשַאָּתה

ִסיָמן ֶׁשַאָּתה ָּפׁשּוט ָחֵבר... 

)אלמו, אביגיל, סיוון, מחבוב( 

ִני ַמְקִׁשיִבים ִּכי ְּכֶׁשֶאָחד ַלּׁשֵ

ָאז ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר 

ְוֶאְפָׁשר ַּגם ְלָהִבין

ִאם ֲאִני ַאְקִׁשיב ְלָך )סיוון ואביגיל(

ַוֲאִני ַאְקִׁשיב ֵהיֵטב )מחבוב ואלמו(

ָאז ֵנַדע ַמה קֹוֶרה )כולם(

ָלַאֵחר ְּבתֹוְך ַהֵּלב...

להקשיב
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בהשראת השיר, ניתן לתאר אירועים שונים כגון:    

אני רואה תכנית מעניינת בטלוויזיה ואבא קורא לי    

לארוחת הערב. מה אומר לאבא? אני בונה מגדל    

בקוביות והגננת מבקשת לאסוף את המשחקים.    

מה אומר לגננת? להזמין את הילדים להמחיז את    

האירוע כדו-שיח בין הדמויות, תוך הדגשת דרכי  

שיח: כיצד נקשיב לאחר? כיצד ננהג כדי     

שיקשיבו לנו?   

כדאי לדון עם הילדים על כללי שיח. כאשר האחד    

מדבר, האחר מקשיב; כאשר כולם מדברים יחד    

- אי-אפשר להקשיב. ניתן לעשות זאת באמצעות    

קריאה והמחזה של יצירות ספרותיות בהן מופיעים    

דיאלוגים כגון: אילו הייתי עץ / דתיה בן דור,    

השועל והחסידה / ע' הלל, שתי אחיות / אנדה    

עמיר ועוד.  

אני אוהב להקשיב בסביבה הקרובה - בעקבות צפייה בסרטון של אלמו,     

'הצלילים שבאוויר' המופיע  בקטע מספר 4, אפשר לצאת לחצר הגן, להקשיב     

לצלילים ולקולות ולספר לחברים מה שמענו.  

משחקי הקשבה:   

טלפון שבור - גננת או ילד בוחרים מילה ולוחשים אותה לילד הראשון   

היושב לידם. הילד לוחש את המילה לילד הבא אחריו וכן הלאה עד הילד 

האחרון שצריך לומר את המילה. האם המילה "תגיע חזרה"? כדי להצליח צריך 

להקשיב...

טוק טוק מי אני ומה שמי? - ילד אחד עוצם את עיניו. ילד אחר מקיש על   

גבו וקורא: טוק טוק מי אני ומה שמי? האם יצליח לגלות מי הקיש על גבו? 

כדי לזהות צריך להקשיב...

מנגנים ומגלים - ילד בוחר כלי נגינה ומשמיע את הצליל שלו )כאשר הוא   

מוסתר מעיני הילדים(. האם יצליחו ילדי הגן לזהות את הצליל? כדי שיזהו הם 

צריכים להקשיב...

הצליל של המילים - זיהוי צלילים במילים מוכרות.  

צלילים וקולות של בעלי חיים - בעקבות צפייה בסרטון - 'הצלילים שבאוויר',  

בקטע מספר 4, אפשר לבקש מהילדים לזהות את בעלי החיים שהופיעו      

בסרטון ולומר איזה קול הן משמיעות. לדוגמה, הסוס: צוהל, הכלב: נובח ועוד.  

כשנשמע... זה סימן... - אפשר להעלות צלילים ולחשוב - אם שומעים אותם זה  

סימן... לדוגמה: כששומעים צלצול טלפון זה סימן..., כששומעים נקישות בדלת      

זה סימן... ועוד.  

להקשיב
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נלמד את מילות השיר: "נחלום על שלום" אותו שרה חוה אלברשטיין:  

ַנְחֹלם ַעל ָׁשלֹום

מילים: עדולה, לחן: חווה אלברשטיין

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ָהֵעץ - ָמה ַרִּבים ַעְלָעָליו

בובות: ָעֶלה עֹוד ָעֶלה עֹוד ָעֶלה עֹוד ָעֶלה

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ַהָּים - ָמה ַרִּבים ַּגָּליו

בובות: ַּגל ְועֹוד ַּגל, ֶזה יֹוֵרד ֶזה עֹוֶלה.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ַהחֹול - ָמה ַרִּבים ַּגְרִּגיָריו

בובות: ַּגְרִּגיר עֹוד ַּגְרִּגיר עֹוד ַּגְרִּגיר ְמלֹוא 

ַהְּדִלי.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ַהַּלְיָלה - ַרִּבים ּכֹוָכָביו

בובות: ּכֹוָכב עֹוד ּכֹוָכב ְוֶאָחד ֶׁשִּלי.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ַהֶּגֶׁשם - ֵאיְך הּוא ְמַטְפֵטף

בובות: ִטָּפה עֹוד ִטָּפה עֹוד ִטָּפה עֹוד ִטָּפה.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ָנָהר - ֵאיְך ָׁשָטה ָעָליו

בובות: ִסיָרה עֹוד ִסיָרה עֹוד ִסיָרה עֹוד ִסיָרה.

ה ֵמיָתִרים חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ִּגיָטָרה - ִׁשּׁשָ

בובות: ֵמיָתר עֹוד ֵמיָתר עֹוד ֵמיָתר עֹוד ֵמיָתר.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ַהֵּלב - ֶׁשּכֹוֵתב ָלּה ִׁשיִרים

בובות: ִׁשיר ְועֹוד ִׁשיר, ֶזה ָאֹרְך ֶזה ָקָצר.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ָחִליל - ָמה ַרִּבים ְצִליָליו

בובות: ְצִליל ְועֹוד ְצִליל ְמתּוִקים ְוַרִּכים.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ִאַתּי - ָמה ָיִפים ִריָסיו

בובות: ִריס ְועֹוד ִריס ֲאֻרִּכים ְוַדִּקים.

חווה: ַנְחֹׁשב ַעל ִאַתּי - ַנְחֹׁשב ַעל ֲחלֹום

חווה: ַנְחֹלם ִעם ִאַתּי ֶׁשִהִּגיַע ָׁשלֹום.

בהשראת השיר של חווה אלברשטיין, אפשר לשאול את הילדים: אם נקשיב לים, ללילה, לעצים,    

לגשם, לנהר, לכלי נגינה - מה נשמע? אפשר גם ללמוד את מילות השירים המוזכרים בקטע כגון:   

"מקהלה עליזה" - אילו ציפורים מוזכרות? אילו צלילים מוזכרים?   

עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

ילדה לבדה / אורה איל

שולמית הילדה הקטנה ביקשה מכל אחד מבני ביתה לספר לה סיפור, אך אף אחד לא נענה. 

ופתאום: "ממש מעצמו הסתפר לו סיפור". בסיפור "הילדה הקטנה נשארה לבדה, עזובה, עצובה 

ומאוד בודדה. עברו כבר שבועות, שבועות ושנה, היא קראה לכולם, אף אחד לא ענה". ומה קרה 

בסוף הסיפור? האם מישהו מבני ביתה יקשיב לשולמית הקטנה?

בעקבות הסיפור ניתן:

להזמין את הילדים להתבונן בהבעות פניה של שולמית לאורך הסיפור. מתי היא מחייכת ומתי    

נעלם החיוך מפניה?  

לשוחח עם הילדים על מצבים בהם נדמה להם שלא מקשיבים להם.  

מה ניתן לעשות כשלא מקשיבים לי?  

אם יכולתי לדבר עם שולמית - מה הייתי אומר לה?  

להקשיב
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ספרים נוספים המתאימים למילה 'להקשיב':

מסרגות הפלא של סבתא / עינת א' שמשוני  

ספר השקט / דברה אנדרווד  

הגדי שעשה מווו / שלומית דותן  

שירים:   

שקט בבקשה / דתיה בן דור   

ילדה קטנה וטובה / א"א מילן )עברית יהונתן גפן(  

סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

הקמת "מרכז קשב" שבו יש אמצעים שונים המאפשרים להקשיב לסיפור, שיר ועוד.  

"מקשיבים לי" - מרכז בגן בו יש במה, שטיחון או כל אמצעי אחר עליו יעמדו הילדים ויביעו את     

עמדתם או דעתם בנושאים שונים המעניינים אותם.  

מה בקופסה?- מניחים חפץ בקופסה סגורה, משמיעים את הצליל שלו והילדים צריכים לנחש - מה    

בקופסה? כדי לנחש מה בקופסה - צריך להקשיב...  

להקשיב
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מנומס
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

פירושה של מילה:    

כשנאמר על אדם שמתנהג בנימוס, בהתחשבות ובדרך ארץ  .1

שהוא על פי כללי הנימוס  .2

ב, ַטְקִטי, ָעִדין; ֻמְכָּתר ְּבִנימּוִסים )מליצית(, ָאִדיב, ְמֻנָּמס, ָּגַלְנִטי, ַמְסִּביר ָּפִנים,  מילים נרדפות - ִמְתַחּׁשֵ

ִנימּוִסי, טֹוב ֵסֶבר, ַּבַעל ִנימּוִסים; ֶג'ְנְטְלֶמִני, ַאִּביִרי; ְמֻחָּנְך 

"מנומס" במקורות:   

"ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין    

ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם ֵאין ִּביָנה, ֵאין ָּדַעת. ִאם ֵאין ַּדַעת, ֵאין ִּביָנה. ִאם ֵאין    

ֶקַמח, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶקַמח" )מסכת אבות ג', י"ז(.  

"עלת לקרתא הלך בנימוסיה" )בראשית רבה מ"ה(. פירוש: בכל עיר נהג לפי המקום )ברומא    

התנהג כרומאי(.  

"מוכתר בנימוסים" )מסכת מגילה י"ב(. פירוש: התנהגותו נאה מאוד.  

ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות - ִּבְמאֹור ָּפִנים, ַּבֲאִדיבּות ּוְבַיַחס ְיִדידּוִתי.  

מקור: ַׁשַּמאי אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ּתֹוָרְתָך ֶקַבע, ֱאֹמר ְמַעט ַוֲעֵׂשה  

ַהְרֵּבה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות )פרקי      

אבות פרק א', י"ד-ט"ו(.  

ניבים וביטויים:   

דרך ארץ. מקור: אמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים  

וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא      

דכתיב )=זהו שכתוב( "לשמור את דרך עץ החיים" )בראשית  

ג'(. "דרך" - זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" - זו תורה     

)מדרש רבה ויקרא פרשה ט' פסקה ג', וכן פרשה ל"ה     

פסקה ו'(. פירוש: כבוד, נימוסים, התנהגות הולמת.   

הסביר פנים. מקור: העברית החדשה. פירוש: מתנהג     

בנימוס, באדיבות ובמאור פנים.  

"דרכי נועם". מקור: משלי ג' ט"ז. פירוש: דרכים נעימות     

ומאירות פנים.  
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מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

קשר למילים תיאור הקטע משךשם הקטע

אחרות

ילדים מדברים על המילה מנומס.01:40כתבה: מילת היום - מנומס1

שתי ילדות שמשחקות, רבות ביניהן, אבל גם 02:17אנימציה: חברות: המריבה2

משלימות אחר כך.

חברות, יחד

אריק ובנץ בקולנוע ואריק לא מתחשב 02:41חבובות: אריק ובנץ - בקולנוע3

בצופים האחרים.

באמצע קונצרט רצוי לסגור את הטלפון.01:01אנימציה: כללי נימוס4

חבובות: אריק ובנץ: שקט 5

בבקשה

אריק מסביר שצריך לשמור על שקט כי בנץ 01:56

קורא בספר.

יחד, חברותילד ורובוט חולקים יחד ארוחה.01:31אנימציה: ילד ורובוט6

שכניםמילים דומות בשפות שונות.02:11 שיר תודה-בבקשה-סליחה7

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:

מנומס  

מילות נימוס  

תודה  

על לא דבר  

סליחה  

בבקשה  

התחשבות  

"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מה זה מנומס?  

מה זה להתנהג בנימוס?  

מה זה נימוסין?  

מה עושים כשלא מסכימים? דרכים מנומסות לקבל חוסר הסכמה  

מדוע חשוב להתנהג בצורה מנומסת  

מה זה "לפרגן"?  

מנומס
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"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

לימוד מילות השיר: "תודה, בבקשה סליחה" המופיע בקטע מספר 7:   

תודה בבקשה סליחה / יובל שם טוב  

בהשראת השיר אפשר:  

לשאול את הילדים - מדוע נקראות המילים האלו "מילות קסמים"?  

לבקש מהילדים לזהות שפות שונות בשיר.  

ללמוד את המילים: סליחה, בבקשה ותודה בשפות שונות, תוך הדגשת השונות והמיוחדות של    

הסימנים.  שפת    

כדאי לקשר את העשייה למילה: שונה.  

ֵיׁש ָׁשֹלׁש ִמּלֹות ְקָסִמים

ַהְּמחֹוְללֹות ְּפָלִאים

ָׁשֹלׁש ִמִּלים ֶׁשְּבָכל ָׂשָפה

ֻּכָּלם אֹוָתן אֹוְמִרים

ָׁשֹלׁש ִמִּלים ֶׁשל ֶקֶסם

ָׁשֹלׁש ִמִּלים ֶׁשל אֹור

ָׁשֹלׁש ִמִּלים ְּפׁשּוטֹות

ֶׁשֹּלא ָקֶׁשה אֹוָתן ִלְזֹּכר

ְּכֶׁשאֹוְמִרים – ּתֹוָדה

ֻּכָּלם ְלֶפַתע ְמַחְּיִכים

ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְסִליָחה –

ֲאָנִׁשים ָלנּו סֹוְלִחים

ּוְכֶׁשאֹוְמִרים ְּבַבָּקָׁשה

ָּכל ֶאָחד ִיְׂשַמח ְלהֹוִׁשיט ָיד ַלֲעֹזר

ִלי ְלָך אֹו ָלְך.

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּבָכל ִמיֵני ָׂשפֹות

ְּבַאְמָהִרית ְלָמָׁשל ָּכְך ֵהן ִנְׁשָמעֹות:

ְּכֶׁשּמֹוִדים )באמהרית(

ֻּכָּלם ְלֶפַתע ְמַחְּיִכים

ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְסִליָחה )באמהרית(

ֲאָנִׁשים ָלנּו סֹוְלִחים

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְּבַבָּקָׁשה )באמהרית(

ָּכל ֶאָחד ִיְׂשַמח ְלהֹוִׁשיט ָיד ַלֲעֹזר

ִלי ְלָך אֹו ָלְך.

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּבעֹוד ְועֹוד ָׂשפֹות

ְּכֶׁשְּברּוִסית אֹוָתן אֹוְמִרים

ָּכְך ֵהן ִנְׁשָמעֹות

ְּכֶׁשּמֹוִדים )ברוסית (

ֻּכָּלם ְלֶפַתע ְמַחְּיִכים

ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְסִליָחה )ברוסית(

ֲאָנִׁשים ָלנּו סֹוְלִחים

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְּבַבָּקָׁשה )ברוסית(

ָּכל ֶאָחד ִיְׂשַמח ְלהֹוִׁשיט ָיד ַלֲעֹזר

ִלי ְלָך אֹו ָלְך.

ִּבְׂשַפת ַהִּסיָמִנים ָּכְך אֹוְמִרים ֶאת ַהִּמִּלים –

ְּכֶׁשּמֹוִדים –

ֻּכָּלם ְמַחְּיִכים

ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים –

ֲאָנִׁשים ָלנּו סֹוְלִחים

ְּכֶׁשאֹוְמִרים –

ָּכל ֶאָחד ִיְׂשַמח ְלהֹוִׁשיט ָיד ַלֲעֹזר ִלי ְלָך אֹו ָלְך.

מנומס
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אפשר לחפש בעיתונים או בספרים תמונות או איורים בהם מתוארים מצבים כגון: ארוחה משותפת,    

צפייה בהצגה או סרט ועוד ולשוחח עם הילדים על כללי התנהגות במצבים אלו.  

כללי נימוס בתרבויות שונות - האם מה שמנומס בתרבות שלנו מנומס בתרבות אחרת? כדאי לקשר    

לסרטון: "הסיפור שלי, שיימה והספרייה" המופיע בקטע מספר 4 במילה 'חברים', בו רואים את שיימה    

ומשפחתה ישובים על הרצפה בזמן הארוחה. האם זה מנומס? כדאי לקשר למילה 'שונה' ולשיח    

סביב שונות.  

איך נהיה מנומסים? אפשר לבקש מהילדים הצעות להתנהגות מנומסת שנאמץ.  

מנומס להחמיא - כדאי להסביר לילדים את משמעות המילה 'מחמאה', ולהדגים מחמאות באופן    

משמעותי.   

זמן של שקט - בעקבות צפייה בסרטון "אריק ובנץ" המופיע בקטע מספר 5, כדאי לשוחח עם     

הילדים על "זמן שקט" - בעת קריאת ספר, בזמן מנוחה, במקומות ציבוריים, בתאטרון ועוד.   

עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

השועל והחסידה - ע' הלל

במרכז הסיפור, שועל וחסידה. השועל מזמין את החסידה לסעוד בביתו, אולם מכיוון שהוא אינו 

חושב על האורחת המיוחדת, הוא מגיש את הארוחה בצלחת שטוחה, דבר המקשה על החסידה 

ארוכת המקור, והיא אוכלת רק מעט גרגרים. החסידה בתמורה מזמינה אותו לארוחה, אותה היא 

מגישה בכלים צרים וארוכים, אשר קלים לחסידה, אך בלתי אפשריים עבור השועל.

בעקבות קריאת הסיפור ניתן:

לשאול את הילדים מה דעתם על התנהגות השועל והחסידה? האם התנהגו בנימוס?  

אילו נפגשתי עם החסידה - מה הייתי אומר לה? ומה הייתי אומר לשועל?  

אפשר גם אחרת: נמחיז את המשל אך הפעם בהתנהגות מנומסת של השועל והחסידה.  

ספרים נוספים המתאימים למילה "מנומס":

המתנה של הצב / סיגל אדלר  

יוסי והגברת הזקנה / רבקה אליצור  

הילד הרע / לאה גולדברג  

לא הצליח לי / נעמי בן גור  

זאור הדינוזאור / טליה רחימי  

שירים:   

שיהיה לנו טוב / דתיה בן דור  

שקט בבקשה / דתיה בן דור  

מנומס
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סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

לבקש מהילדים ומצוות הגן להציע הצעות ל"איך אפשר להיות יותר מנומסים בגן". לרשום את     

הדברים שהועלו בתוך "בועות דיבור" ולהציגם במקום מרכזי. חשוב לציין שעם הזמן אנו שואפים    

שההצעות יהפכו להיות חלק מההתנהגויות הרצויות שלנו. כדאי לקבוע עם הילדים מועד לבדוק מה    

קורה עם ההצעות שהועלו.  

בעקבות צפייה בסרטון "מסיבת תה", בקטע מספר 2, אפשר לתכנן עם הילדים "מסיבת תה".     

במרכז המשחק הסוציו-דרמתי, אפשר לצפות בסרטון "בית תה" באתר גנ-נט, ובהשראתו להציג    

טקסים של הגשת קפה או תה בתרבויות שונות.  

מנומס
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שונה
לכל מילה יש סיפור:  .1

פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים  

"שונה" - פירוש לפי רב מילים:   

שאינו כמו מישהו או משהו אחר, שיש הבדל ביניהם  .1

אחר, נפרד, לא אותו אחד  .2

לא רגיל, לא שגרתי, יוצא דופן, מיוחד  .3

בלשון החוק, עגה בשונה ממשהו או ממישהו שלא כמוהו, בניגוד לו  .4

מילים נרדפות - ִנְפֶלה )ספרותית(, ִנְפָרד, ִנְבָּדל; ָקרּוץ ֵמֹחֶמר ַאֵחר, ׁשֹוֶנה ְּבַמהּותֹו, ׁשֹוֶנה, ַאֵחר, ָזר; 

ֻמְבָּדל, ֻמְפָרד, ֻמְבָחן; ִּדיֶפֶרְנְצָיאִלי

צירופים - ׁשֹוֶנה ְּבַמהּותֹו, ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים

"שונה" במקורות:   

"עם שונים אל תתערב" )משלי כ"ד, כ"א(. אל תתערבב עם אנשים הזוממים מזימות.  

"היתה רוח אחרת )עמו(". מקור: במדבר י"ד, כ"ד. דעתו היתה שונה משל אחרים.   

ניבים וביטויים:   

אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. מקור: אמר רבי יצחק: סגנון אחד עולה לכמה נביאים,    

ואין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחד. פירוש: כל אדם – וסגנונו הוא.  

לא ראי זה כראי זה. מקור: מה לכרם שכן חייב בעוללות! קמה תוכיח. מה לקמה - שכן חייבת    

בחלה! כרם יוכיח. וחזר הדין: לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן - דבר שנהנה וטעון ברכה,    

אף כל דבר שנהנה טעון ברכה )ברכות ל"ה, ע"א(. פירוש: נאמר על אנשים או על דברים שאינם    

דומים זה לזה.  

כשם שאין פרצופי בני אדם דומים, כך אין דעותיהם דומות. מקור: והרואה בריאות טובות     

ואילנות טובות אומר: ברוך שככה לו בעולמו, אבל אם ראה אוכלוסין הרבה של בני אדם אומר:    

ברוך חכם הרזים, כשם שאין פרצופיהם שוין זה לזה כך אין דעתם שוין זה לזה, אלא כל אחד    

ואחד יש לו דעת בפני עצמו )מדרש תנחומא פרשת פנחס, סימן י'(.  
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מה בסרטון?  .2
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

קשר למילים תקצירמשךשם הפרק או הקטע

אחרות

כתבה מצולמת: מילת 1

היום - שונה

ילדים מדברים על המילה שונה.01:48

אנימציה: החייזר והילד 2

הקטן

הילדים לומדים לצייר עין, אף ופה.00:39

חבריםאבי ואלמו מנסים להבין מה דומה ביניהם ומה שונה.01:54חבובות: דומה ושונה3

אנימציה: חמש 4

מפלצות

ילדים מספרים על חמש מפלצות דומות אבל 00:57

שונות.

חבובות: זואי משוחחת 5

על דומה ושונה 

חבריםזואי מראה הבדלים ודמיון בינה לבין בובות. 02:02

חבורת חיפושיות מצרפות לריקוד חיפושית שאינה 00:23אנימציה: חרקים6

דומה להן.

הוגן, חברים, 

יחד

שכניםמילים דומות: עברית וערבית.02:16שיר: מילים דומות7

אנימציה: משחקים 8

כדורסל לפי התור

חברים, יחדיצורי חלל שונים משחקים כדורסל. 00:57

חבובות: אריק משנה 9

את הכובע של בנץ

בנץ מתלבט איזה כובע ייקח אתו, ואריק פותר לו 01:26

את הבעיה.

אנימציה: צייר מצייר 10

דומה/שונה

דומה/שונה: צייר מצייר דיוקן עצמי ואז מוסיף שיער 00:23

לציור, כי זה משנה לגמרי את הציור.

שיר "בכל אחד יש משהו מיוחד".01:52שיר: "מה שאני"11

"מילים טובות"   .3
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:

שונה  

מיוחד  

אחר  

קבלה  

כבוד  

זולת  

מגוון  

שונה
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"בואו נדבר על זה"  .4
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 

הרגשי

מה זה 'שונה'?  

במה אני שונה מאחרים?  

במה אני דומה לאחרים?  

יש שונות בסממנים חיצוניים )כמו מוגבלויות פיזיות שונות( ויש שונות פנימית )מה אני אוהב ומה    

את/ה?(  

אם כולם היו דומים אז...  

העולם עשיר ומגוון באנשים שונים: מארצות שונות, בגבהים שונים, בצבעים שונים, שפות וקהילות    

שונות.   

"הלכה למעשה"   .5
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

לימוד מילות השיר: מילים דומות, המופיע בקטע מספר 7.   

מילים דומות - מוטי אבירם וחיים אידיסיס  

בהשראת השיר: מילים דומות בשפות שכנות. כדאי לבקש מהילדים לזהות את המילים המופיעות    

בשיר - כיצד הן נשמעות בעברית? וכיצד בערבית?   

מי אני? אפשר לשחק משחקי ניחושים באמצעות חידות המתייחסות למאפיינים ייחודיים בחפץ או    

בילד. אני חושב על... תוך התייחסות אל המיוחד באופן חיובי.  

אני דומה ל... אפשר לזמן לילדים אביזרים שונים ומגוונים שבאמצעותם יוכלו להפוך להיות דומים ל...  

הורים, גננת, דמויות מסרטים, גיבורי ספרים ועוד.   

שונה
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לימוד מילות השיר: "מה שאני", המופיע בקטע מספר 11:  

מה שאני 

מאת: Sesame Street תרגום: אלעד וינגרד

ִאם ֲאִני ֶזה ָמה ֶׁשִּבי

ֶאְהֶיה ָחָזק

ֶזה ְּבתֹוִכי

ָּתִמיד - ָּתִמיד ֲאִני ֶאְהֶיה

ֲהִכי טֹוב ֶׁשֲאִני

- ֵיׁש ַרק ֲאִני ֶאָחד ָלַעד

ֶאל ֲחלֹוִמי

ָּתִמיד ֶאְצַעד

ִּכי ֶזה ָּתלּוי ַרק ִּבי

הֹו, ֶאְתַהֵּלְך ְּבֹראׁש מּוָרם - ָרם

ֲאַחֵיְך ֶאל ָהעֹוָלם – ָלם

ֵיׁש ִלי ָמה ָלֵתת,

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

ָּדָבר אֹוִתי ֹלא ִיְׁשֹּבר

ֵאֵלְך ָקִדיָמה, ְּבִלי ַלֲעֹצר

ַאְמִׁשיְך ִלְצֹעד,

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

ֲאִני ָּכל ָּכְך - אֹוֶהֶבת

ֲאִני ָּכל ָּכְך – ֶנְחָמד

ֲאִני ָּכל ָּכְך - ָנִדיב

ֲאִני ָּכל ָּכְך - ָחָכם

ֲאִני ָּכל ָּכְך – מּוְכֶׁשֶרת

ֲאִני ָּכל ָּכְך - ָׂשֵמַח

יג ָּכל ָּדָבר אּוַכל ְלַהּׂשִ

ִאם ַרק ַאֲאִמין ְּבַעְצִמי ָּתִמיד

ֶאְתַהֵּלְך ְּבֹראׁש מּוָרם

ֲאַחֵיְך ֶאל ָהעֹוָלם – ָלם

ֵיׁש ִלי ָמה ָלֵתת

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

ָּדָבר אֹוִתי ֹלא ִיְׁשֹּבר

ֵאֵלְך ָקִדיָמה, ְּבִלי ַלֲעֹצר

ַאְמִׁשיְך ִלְצֹעד,

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

ֲאִני ָּכל ָּכְך - חֹוֶׁשֶבת

ֲאִני ָּכל ָּכְך - ַאִּמיץ

ֲאִני ָּכל ָּכְך - טֹוב ֵלב

ֲאִני ָּכל ָּכְך - ַעְקָׁשן

ַּגם ָלֶכם ֵיׁש ֶקֶסם!

ַּגם ָּבֶכם ֵיׁש ֹּכַח!

יג ָּכל ָּדָבר אּוַכל ְלַהּׂשִ

ִאם ַרק ַאֲאִמין ְּבַעְצִמי ָּתִמיד

ֶאְתַהֵּלְך ְּבֹראׁש מּוָרם - ָרם

ֲאַחֵּיְך ֶאל ָהעֹוָלם – ָלם

ֵיׁש ִלי ָמה ָלֵתת,

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

ָּדָבר אֹוִתי ֹלא ִיְׁשֹּבר

ֵאֵלְך ָקִדיָמה, ְּבִלי ַלֲעֹצר

ַאְמִׁשיְך ִלְצֹעד,

ֵיׁש ִּבי ֶאת ַהֹּכַח.

שונה
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עוד סיפור ושיר  .6
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה

ספרים וסיפורים:   

מעשה בפא סופית / נתן אלתרמן

גיבורת הסיפור היא פא סופית )ף(, שברגע שעמום מחליטות האותיות לנדות אותה מתוכן: "מי היא 

הנשקפת מספר ומגוויל? על רגלה היא חסידה, על פי אפה היא פיל". האותיות מעליבות, מתגרות 

ומשפילות אותה: "ראו נא איזה אורך ואיזה עוקם לתפארת" עד שנמאס לה והיא עוזבת. אך אבוי! 

עם עזיבתה: "הציפורים שעופפו חדלו לפתע מלעופ../ המתופפים שתופפו פתאום נדמו מלתופ...". 

ומה יקרה?

הסיפור מלמד על חשיבותו ותרומתו של כל יחיד בייחודו לחברה. 

בהשראת הסיפור ניתן:

להתבונן באיורים ולגלות מה הם מוסיפים לתוכן הסיפורי  

לספר את הסיפור תוך עיון באיורים  

ספרים נוספים המתאימים למילה "שונה":

הענק הנמוך/הגמד הגבוה / רינת הופר  

משהו אחר / קתרין קייב  

מעשה בחתוליים / ע' הלל  

מי בביתן? / לאה גולדברג  

והילד הזה הוא אני / יהודה אטלס  

סיפור על ג'ירפה / נועה נמרודי  

הנעליים הישנות של אדון מינאסה / רונית חכם  

שירים:   

שני עיגולים / דתיה בן דור  

כבסים / ע' הלל  

הסיפור על האיש הירוק / יהונתן גפן  

אתה פלא / חוה אלברשטיין  

ַאָּתה ַוֲאִני ֲחֵבִרים / לאה נאור  

שונה
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סביבה והשראה  .7
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית

תערוכת כרזות: להיות שונה זה...  

אנחנו דומים וגם שונים - צילום או ציור פורטרטים של ילדי הגן והצגתם ביחד "המאחד והמייחד"  

ניתן ליצור משחק זיכרון או דומינו הכולל את שמות ילדי הגן וצילומיהם - בתום המשחק ניתן     

להתבונן בתצלומים ולהבחין כי כולנו שונים וגם דומים.  

כדאי להזמין את הילדים לחבר כרזות: להיות שונה זה... אפשר לעטר את הכרזות ולתלות אותן בגן.  

יצירה בחול - בעקבות צפייה בסרטון "החייזר והילד הקטן" המופיע בקטע מספר 2, אפשר לתת    

לילדים מגש או מכסה של קופסת נעליים ובו חול, חומרים מהטבע כגון: עלים, אבנים, ענפים ועוד    

ולאפשר לילדים ליצור.   

אפשר לזמן לילדים 3–4 מרכיבים זהים כגון: פקקים, עלים, ענפים ולאפשר להם ליצור קומפוזיציה    

שונה. את התוצרים אפשר לתלות על לוח בגן כדי להבחין בשונות.  

שונה




