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נספח 1: 
מבחר מפרסומי משרד החינוך 

בנושאים שנידונו בחוברת9

תכניות לימודים וחומרי הוראה למידה של משרד החינוך לגני ילדים באתר האגף לחינוך קדם-יסודי 

קווים  עשייה חינוכית בגן הילדים,   (2010( והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי  משרד החינוך 
מנחים לצוות החינוכי, גף פרסומים, משרד החינוך 

http://cms.education.gov.il/nr/rdonlyres/5cb32d8a-03b1-4bfb-bc65-76d9f8e70573/105673/
kavimmanhim1209.pdf 

משרד החינוך, התרבות והספורט,  האגף לחינוך קדם-יסודי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, המזכירות 
הפדגוגית, האגף לתכניות לימודים )תשנ"ה(, תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3  הממלכתי והממלכתי 

דתי, הערבי והדרוזי
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Tochniyot 

Misgeret/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/Tochniyot 

Misgeret/misgeretAravit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/

TochniyotLimudim/Misgeret.htm  

מבטים — תצפיות בגן הילדים

משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי (2002(, מבטים, מסתכלים בסביבה הטבעית על ילדים, 
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/mediniyut/haaracha/mabatim.

htm

שיתוף הורים

משרד החינוך, התרבות והספורט, מחלקת פרסומים (1999(, הורים וילדים משתפים פעולה במשחק ובתנועה, 
מעלות

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/horimkehila/pirsumim/
bemischakubitnua/mishaktnua.htm

תשנ"ו(,   ,1996) וקהילה  הורים  לתכניות  המחלקה  קדם-יסודי,  לחינוך  האגף  הפדגוגי,  המינהל  החינוך,  משרד 
מעורבות ההורים בספריית גן הילדים, מדריך לגננת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/
MeuravutHorimSifria.htm 

 ,)1989( וילדים,  הורים  לתכניות  קדם-יסודי, המחלקה  לחינוך  הפדגוגי, האגף  והתרבות, המינהל  החינוך  משרד 
הורים מספרים לילדיהם, חוברת הדרכה לגננת בתחום שיתוף הורים בפעילות החינוכית 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/
HorimMesaprim/

9  כל הכותרים בנספח זה וברשימת המקורות דלהלן מצוטטים בכתיב המקורי שלהם )גם מילים שבהן הכתיב הנוהג ביזמה 

הוא אחר — תכנית, מוזיקה ועוד(.
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משרד החינוך התרבות, מחלקת פרסומים (תשמ"ה(. מעגל הקסם, תכנית התפתחותית לגדילה אישית וחברתית 
לגן-הילדים, ירושלים: מחלקת הפרסומים.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/kishureyhaim/alimut/
alimut5d.htm

משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי, המחלקה לתכניות הורים וקהילה, 
האגף לתכניות לימודים (1990(, שיחות עם הורים על התנהגויות של ילדים בגיל הרך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/

משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי, המחלקה לתכניות הורים וקהילה, 
האגף לתכניות לימודים (1990), מעורבות הורים בפעילות הילד, תכנית לשיתוף הורים בגן הילדים,  מדריך 

לגננת
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/

PeylutHayeed/

מדריך  משפחה,   ,)1996) לימודים  לתכניות  האגף  קדם-יסודי,  לחינוך  האגף  והספורט,  התרבות  החינוך  משרד 
לגננת, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/
Mishpacha

משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לחינוך קדם-יסודי (תשס"ט(, קדמ"ה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/

kdma.htm

משרד החינוך התרבות והספורט (2008(, זה"ב בגן, מדריך להפעלת מתנדבים בגני הילדים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/

ZahavGan.htm

כישורי חיים

משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך מיוחד, האגף לחינוך קדם-יסודי, האגף לתכניות 
לימודים (1999(, טיפוח התנהגות חברתית של ילדים והתמודדות עם קשיי התנהגות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
AlYeladimRegashot/

משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לחינוך קדם-יסודי, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות 
לימודים, האגף לחינוך מיוחד (2004(, בואו נחשוב על זה, מדריך לטיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים 

ולקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים, מעלות
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/

BouNahshovAlZe.htm

האגף  לימודים,  לתכניות  האגף  קדם-יסודי,  לחינוך  האגף  הפדגוגי,  המינהל  והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 
לחינוך מיוחד (1999(,  על ילדים, רגשות וחברים, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BaaleyTzrachimYechudim/
Pirsumim/AlYeladimRegashotHaverim.htm

משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, משחקים של פעם, ִששים שנות משחק 
(2008(, מחלקת הפרסומים של משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
MishakimShelPaam.htm
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משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכניות לימודים, המינהל הפדגוגי,  האגף לחינוך 
קדם-יסודי (1995(, מושיטים יד לשלום, מדריך לגננת, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
MoshitimYadLeshalom/

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
MoshitimShalomArvit.htm

משרד החינוך, התרבות והספורט, האגף לחינוך קדם-יסודי, האגף לתכניות לימודים והממונה על שוויון בין המינים 
(1996(, כולנו יכולים, ילדות וילדים: על ההזדמנות השווה בגן הילדים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
KulanuYecholim.htm

משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל  הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי (2003(, גם וגם בגן, מדריך לגננת 
ולצוות הגן

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
GamVegamBagan.htm

לימודים (1998(,  לתכניות  קדם-יסודי, האגף  והספורט, המינהל  הפדגוגי, האגף לחינוך  משרד החינוך, התרבות 
אורח חיים דמוקרטי בגן ילדים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
OrachChaimDemokrati/

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim/
DemokratyaAravit.htm

משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל  הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי, המחלקה לתכניות הורים וקהילה 
(1996(, לקראת שנת לימודים חדשה מדריך לגננת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/HorimKehila/Pirsumim/
LikratShnatLimudim/

שפה ואוריינות שפתית

קריאה  לקראת  תשתית   ,)2006) לימודים  תכניות  ולפיתוח  לתכנון  האגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 
וכתיבה בעברית וערבית, תכנית לימודים לגן הילדים (מהדורת ניסוי(.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A865EF97-0763-4ADF-9619-0D0FEC65AE98/ 
68787/Tashtit_0175.pdf

משרד החינוך, המינהל הפדגוגי (2010(, בואו נדבר על זה, עשייה חינוכית בשפה העברית בגן הילדים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

BouNedabaerAlZe.htm

לחינוך  האגף  לימודים,  תכניות  ולפיתוח  לתכנון  האגף  הפדגוגית,  המזכירות  והספורט,  התרבות  החינוך  משרד 
קדם-יסודי, האגף לחינוך מיוחד (2004(, שירים שמרגישים ילדים טיפוח ריגושי על פי שיטת ד"ר דבורה 

קובובי, מדריך למחנכות הגיל הרך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

ShirimMargishimTochen.htm

מרכז לטיפוח הלשון (מל"ל) במכללת בית ברל (1994(,  ניצני אוריינות, פעילות עם ספרים בעברית ובערבית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

PeilutSfarim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

NitsaneyOryanutSfarimAravit
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מרכז לטיפוח הלשון (מל"ל) במכללת בית ברל (1994(, ניצני אוריינות, טיפוח לשוני אורייני בעברית ובערבית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

NisaneyOryanutTipuhLashn.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

NisaneyOrianutTipuhArvit

בגן  נשוחח, שיחות  לגיל הרך,  הבה  פרקי לשון  (תשל"ד(,  לימודים  לתכניות  והתרבות, המרכז  החינוך  משרד 
הילדים, היה היה: פיתוח היענות ורגישות לסיפור ושיר, יש לי שאלה, מה שייך מה לא שייך, נתאר את... 

נספר על... )מדריך ומעטפת תמונות(. סיפור ושיר, קשב והאזנה.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/

Madrichim/ChinuchLeshoni.htm

משרד החינוך התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי ( 1994(, לשון לכל עת, ירושלים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/

LashonBecholEt/

לשון בפי  לימודים (1990(,  לתכניות  קדם-יסודי, האגף  לחינוך  הפדגוגי, האגף  והתרבות, המינהל  החינוך  משרד 
הטף, ירושלים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/Pirsumim/
LashonBfiHatafh/

מתמטיקה 

הפדגוגי, האגף  לימודים, המינהל  תכניות  ולפיתוח  לתכנון  הפדגוגית, האגף  והתרבות, המזכירות  החינוך  משרד 
לחינוך קדם-יסודי (2010(, תכנית לימודים במתמטיקה לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, 

מעלות
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/TochniyotLimodim/

TocnitMatematika.htm

משרד החינוך והתרבות, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (תשס"ח(, תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך 
קדם-יסודי, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/
TochniyotLimudim/Math

משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכניות לימודים, המינהל  הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי 
(1997(, טיפוח חשיבה חשבונית לגיל הרך, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/TochniyotNivcharot/
HashivaHeshbonitMaaraz.htm

אמנויות

ביניים  תכנית   ,)2007) קדם-יסודי  לחינוך  האגף  חינוך,  מוסדות  א'  אגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 
לאמנויות, תכנית הביניים ליישום נושאים נבחרים בתחומי חינוך לאמנויות

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/12749715-D3E7-44C9-B677-642BC16FD4E7/48881/
OmanuiotBeynayim.pdf

הרך,  בגיל  תרבות  לצריכת  מדריך   ,)1991) קדם-יסודי  לחינוך  האגף  לימודים,  לתכניות  האגף  החינוך,  משרד 
מעלות 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/
TzrichatTarbut/
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 ,)1995) קדם-יסודי  לחינוך  לימודים, האגף  לתכניות  הפדגוגי, האגף  והספורט, המינהל  התרבות  החינוך  משרד 
והממלכתי-דתי,  הממלכתי  לחינוך  ולהורים  למורה  לגננת,  מדריך  אמנות,  יצירות  עם  נפגשים  ילדים 

מעלות
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/

YeladimNifgashim/

משרד החינוך, האגף לחינוך קדם-יסודי, מוזיאון ישראל בירושלים ( 1997(, מראות, ירושלים: מוזיאון ישראל
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Marot/

משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (2001), 
קסם של תיאטרון, מעלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/kesem/

משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים (תשנ"ה(, הבעה ויצירה בחומרים, חינוך אמנותי לילדי הגן
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/Habaa/

מוזיקה

האגף  הפדגוגי,  המינהל  המוסיקלי,  החינוך  על  הפיקוח  המפמ"רים,  אגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 
לחינוך קדם-יסודי (2009(, זמר לך לגיל הרך, מחלקת הפרסומים של משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/
ZemerLacLgilRac.htm

האגף  הפדגוגי,  המינהל  המוסיקלי,  החינוך  על  הפיקוח  המפמ"רים,  אגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 
לחינוך קדם-יסודי (2011(, זמר לך לגיל הרך, חגים, מחלקת הפרסומים של משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/omanuyot/pirsumim/
zemerlaclagilharachagim.htm

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לחינוך קדם-יסודי, המחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן (1999(, 
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לקראת חינוך מיטבי 
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הצעות לגננות 

על בסיס ידע מחקרי

עינת שופר אנגלהרד

היזמה למחקר יישומי בחינוך
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