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 ילדים, הכמות המצוינת הינה מינימום 53הריהוט והציוד ברשימה מותאם לגן ילדים של 

 

1 
 באגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו הוכנההרשימה 

 ריהוט בגןהציוד וארגון הבעקרונות 

 כדי לאפשר את  ומשתנה בצורה הדרגתית בגן המשחק והפעילות פינותאת  בנותחשוב ל
 ההסתגלות של הילדים.   תהליך

  על הסביבה להיות מגוונת, מעניינת, מסקרנת, עם זאת, . להימנע מעומס גירוייםחשוב
   מאתגרת.וגמישה 

  חשוב   .פונקציונאליים ומותאמים לגיל הילדים יהיוציוד, הריהוט ומקומות אחסון שהחשוב
כך שניתן יהיה לבצע שינויים והתאמות לצרכים  בציוד ובריהוט הגןבשימוש גמישות  לעודד

 של הילדים. יםשתנמה

 ְקטּומוֹתבעל פינות חשוב שהריהוט יהיה  .הרהיטים יהיה בהיר, ניטראלי ורגוע שצבע חשוב 
. עדיף שציפוי השולחנות יהיה מפורמייקה כדי להימנע מפציעה משבבי צבוע בצבע לא רעילו

 העץ וכדי להקל על הניקוי. 

  לדוגמה, . (עוצר+גלגלים  עם)כדי לאפשר ניוד , תכליתי( )רב מודולריחשוב שהריהוט יהיה
 '.וכד  חומרים/למוצגים כעגלה או לטייפ כמדף לשמש יכולה מגירות עם עגלה

 חומרי להתנסות בלתי אמצעית בסביבות השונות בגן:  מגוון חומרים וב לזמן לילדיםחש
חומרי חקר ויצירה,  ,(OPEN ENDED MATERIALS)הטבע, חומרים פתוחים מחומרים יצירה, 

 .חומרים בשימוש חוזר ועוד

  גן ובחצר, בפעילות המשחק והסביבות ב נגישות אפשרלארגן את הריהוט והציוד כדי לחשוב
  .לעודד את עצמאות הילדיםכך ו

 של החומרים, הכלים, המשחקים, נראות ו"ארגון חזותי לוגי"  חשוב לארגן את הגן כך שתהיה
כל דבר להחזיר קל מלמצוא בקלות מה שמחפשים ו אפשרמארגון כזה  .הצעצועים והחפצים

 .אחסוןקבע לנש םלמקו

  זמנית להעניק-ש במרחב הגן ובוצוות הגן לראות את כל מה שמתרחלמאפשר לגננת וקשר עין 
  .לכל ילדי הגן תחושה של נוכחות ובטחון

  אל תוך הגן, מאפשר לחזק את הקשר והשייכות למקום  פריטים מהסביבה הטבעיתשילוב
 .נעימות, הרגעה והנאה מהיופי שבטבע ןומזמ

  בארגון סביבות הגן, בזימון חומרים, חפצים, כלים יופי ואסתטיקה חשוב להקפיד על 

 ובהשמעת  ומשחקים, בבחירת הצבעים, בזימון ריחות נעימים, בזימון מגוון טקסטורות
 .בגן צלילים וקולות נעימים

 הערות

 קבוצות .(2עד  5) גילת הקבוצו שלושל מתאימים הפריטים הינה מלאכותית, רוב לגילים ההפרדה 
ד עם זאת יש התאמות יח .הילדים לכלל להתאים צריך והציוד הטרוגניות להיות יכולות הילדים

 .ברשימות נו להשאירבחרספציפיות לגיל ש
  שולחנותעם זאת שציינו כמות מינימאלית של פריטים לכל גן, יש להיזהר מעומס יתר בפרט של 

, בגן יםילד כסאות 01-מ ביותר צורך  אין: לדוגמה .לילדים התנוע מרווח יםמשאיר אינםש וכסאות
 .ובחזרה למפגש עבודה מפינת סאיכ להעביר  ניתן

 

 הבהרה

 ילדים 53הריהוט והציוד ברשימה מותאם לגן ילדים של 

 הכמות המצוינת הינה מינימום
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י ל ל כ ד  ו י צ ו ט  ו ה י  ר

 

 לגןריהוט וציוד  4-3 גיל 5-4 גיל 6-5 גיל מאפיינים הערות

סא  מחומר עמיד ועם  יכ
  תו  תקן

 םילדי כסאות כיסאות  01 כיסאות 01 כיסאות 01 ס"מ 31גובה 

שולחן רגל  עץ  או  
מתכת עם  משטח 

   ;פורמייקה )חומר רחיץ(

ב השולחנות וחשוב  שלר
היה דופן  עם  מידה ת

אחידה שתהיה אפשרות 
 ;םלחבר ביניה

שולחן חשוב שיהיה בגן 
 עגול

 שולחן רגיל

01X061  

 או

 90X90 

 

 

 

 

 

 שולחנות 6

  / מלבן צרטרפז

שולחנות  2
 רגילים

 שולחנות 6

  צר/ מלבן טרפז

שולחנות  2
 רגילים

 שולחנות 6

  / מלבן צרטרפז

שולחנות  2
 רגילים

 שולחנות

 תהיה מגרה  לכל ילד

  01/06/01ארון  תאים 

 06/01ארון  תאים  של  
יותר קטנים  

ומאפשרים  עיצוב גמיש 
 של  פינות בגן.

עם  גלגלים
 מעצור

6 

 

4 

6 

 

4 

6 

 

4 

 ארון תאים

או  מגירות 01
לחלופין ארון תאים 

 מגירות 01

 01עומק  ללא גלגלים

 001אורך 

 11גובה 

 כוננית משחקים  2 6 6

משטח פורמייקה עמיד 
 בפני חומרי ניקוי

 ספסלים עם משענת 6 6 6 

 11גובה  מגרות פלסטיק שקופות

 10אורך 

 00עומק 

 מכלים 0ארון  0 0 0

 סא מבוגריכ 5 5 5  

 עם סגירהארון  0 0 0  
 (צוותשימוש הל)

 ;גשםמלהגנה  + תוספת

 ן;מומלץ ארונות לאחסו

 .מומלץ ווים על הקיר

 מתלה למעילים 6 6 6 מתלים 01

שולחן אור  0 0 0  
 )לילדים(
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 לגןריהוט וציוד  4-3 גיל 5-4 גיל 6-5 גיל מאפיינים הערות

שולחן כיור  0 0 0  
 חומר(עבודה ב)ל

 מתקן לפינת מים  0 0 0  שקוף

שולחן מים שניתן 
להרכיב בגבהים שונים 

תכונות על וללמוד 
מזלף,  המים דרך

 רז משאבה, סכר וב

 תכלול בערכ
מדע 

 וטכנולוגיה

שולחן מים מודולרי  0 0 0
או שולחן מים 

 שקוף

 )לחצר(

חקר תכונות משחק ול
 וחוקים הקשורים במים   

 5-0 

 מכל סוג

3-1 

 מכל סוג

3-1 

 מכל סוג

וחקר כלים למשחק 
במים: משאבה, 
טפי גדול, כלי 

מדידה לנוזלים, 
צינורות, מסננות, 

 קערות שקופות
 ואטומות 

 ערכת בועות סבון 1 1 1  

מפלסטיק קשיח + 
 תאים לאביזרים

עגלת עולם הילד  0 0  0 
 )חול(

 / ארוןמתלה 0 0 0  
 תחפושות + ארגז

 דוכן מכירות 0 0 0  

חשוב שיהיה חיבור 
 למחשב

 טלוויזיה, מסך 0 0 0 

LCD 

 066גובה  

 10אורך 

 51רוחב 

 לוח מחיק 0 0 0

 (לוח )נייד או נייח 1 1 1  

 וגירים 
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 באגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו הוכנההרשימה 

ח ב ט מ ד  ו י ה צ נ י י ג י ה  ו

 

 לגן ריהוט וציוד 4-3 גיל 5-4 גיל 6-5 גיל מאפיינים הערות

 מקרר 0 0 0  

הארקה  דייל עם בידוד כפול ומוגן ע
 )לשימוש מבוגרים בלבד(

כיריים + תנור  0 0 1 
 חשמליים  אפייה

חוט קצר, למקם במקום שלילדים 
 אין גישה אליו

 כנסת מיחם()חל איסור מוחלט לה

 קומקום חשמלי 0 0 0 

 צלחות שטוחות 01 40 40  לגן חובה רצוי צלחות מזכוכית

 

 ספלים 01 40 40  לגן חובה רצוי ספלים מזכוכית

)מזלגות,  סכו"ם 01 01 01  
כפות, כפיות 

וסכינים מותאמים 
 לילדים(

 קנקן מים 1 1 1 ליטר 6 

 הגשה  עגלת  1 1 1  ים אישייםקובלהנחת כוסות/בק

 מדפים(  6)

 מלחיות 0 0 0  

 מפיון 0 0 0  

 מגשים להגשה 0 0 0  

 סלסלות ללחם 0 0 0  

 סכין מטבח  0 0 0  למקם במקום שלילדים אין גישה

 (הגן )לשימוש צוות

 כלי הגשה 0 0 0  

ְרָוד 0 0 0   כף גדולה   -תַּ
המשמשת לבחישת 

 תבשילים

 פומפייה 2 2 2  למקם במקום שלילדים אין גישה

 סירים  0+0 0+0 0+0  

 גדול( 0קטן +  0)

מתקן לייבוש כלים  0 0 0  
 )לשיש(
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 לגן ריהוט וציוד 4-3 גיל 5-4 גיל 6-5 גיל מאפיינים הערות

 קערות 5 5 5  

סט קופסאות  2 2 2  מכסה אטום
 לאחסון

 קרש מעץ 2 2 2  

 עץ מערוך 0 0 0  

 כף עץ 1 1 1  

 מערוכים קטנים 01 10 10  

פח אשפה גדול עם  0 0 0  
 מכסה

 ת אשפהסלסלו 2 2 2  

 מטאטא 6 6 6  

 מטאטא חצר 6 6 6  

 דלי שטיפה 6 6 6  

שלבים או סולם תלת  3סולם מתכת 
 שלבי עם משטח עמידה

 סולם 0 0 0 

 יעה 6 6 6  

מתקן מברשות  0 0 0  
 שיניים )לשירותים(

 משולש כיור 0 0 0  

מתקן למגבות נייר  כיורים בגןמספר הבהתאם ל  
 יחידות

 מתקן לסבון נוזלי כיורים בגןספר המלבהתאם   

 מתקן לתיקי אוכל 0 0 0  

למקם במקום נגיש למבוגר רחוק 
 .מהישג ידם של הילדים

ארונית עזרה  0 0 0 
 ראשונה

 תיק עזרה ראשונה 0 0 0  )ב(3חוזר מנכל סח/ב 11.11סעיף 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2008-3b-5-1-45.htm
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 פינת קודש

 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3 גיל לגן ריהוט וציוד

 ארון קודש, פרוכת,

 עמוד תפילה )לממ"ד(

 מ' 6גובה  0 0 0

 12רוחב 

 22עומק 

 לגןארון קודש 

 21אורך  0 0 0 מדף קודש

 01רוחב 

 63עומק 

 מלבנימדף 

 51גובה  0 0 0 ארונית לחפצי יודאיקה

 21רוחב 

 61עומק 

 עם דלתות שקופותארון מומלץ 
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 ציוד לאזורי משחק, פעילות ויצירה

ו י צ ו ס ק  ח ש י-מ ט מ ר  ד

 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3 גיל ריהוט וציוד לגן

פינת החתלה לבובה + 
 מזרן

0 0 0 
 21גובה 
 11רוחב 
 00עומק 

 או מתכת מעץתלה פינת הח

 1 1 1 פינת רחיצה לבובות
 30גובה 
 061אורך 
 00עומק 

 

קטן ובו בגדי ארון 
 בובות ומצעי בובות

0 0 0 
 0.01גובה 
 21רוחב 
 01עומק 

 דלתות עץ אטומות

   0 0 0 קטןשולחן 

   0 0 0 כסאות לפינת בובה

 מעץ/פלסטיק קשיח  2 2 2 עגלות ישיבה לבובה

   2 2 2  עגלות שכיבה

 ציוד תינוק לבובות

)טיטול, מוצץ, בקבוק, 
 צעצועים(

     

 מראה:  0 0 0 מראה תלויה + מדף

11  X061  

 על פי תקןמראה 

/ עריסה/ קטנה מיטה
  / מצעים/ שמיכהמזרן

0 0 0   

, ספת בובה ישיבה
 כורסא, כריות, פוף

 01גובה  0 0 0

 003אורך 

 31עומק 

 

 בובות/ 

 דמויות רכות

2 2 2   

מגדלים,  / בובבובות
 מינים וצבעים שונים

4 4 4   

  זכר ונקבה שחומת עור 0+  3 בוב בובות קטנות/

  30גובה  0 0 0 + עזרים קרש גיהוץ

 31אורך 

 61רוחב 

 מגהץ מפלסטיק

מרכז מטבח משולב 
)כיריים, תנור, כיור, 

 משטח עבודה(

 רצוי לשלב ציוד עדכני  0 0 0



 6-3ציוד וריהוט מומלץ לגני ילדים לבני 
 ילדים, הכמות המצוינת הינה מינימום 53הריהוט והציוד ברשימה מותאם לגן ילדים של 

 

1 
 באגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו הוכנההרשימה 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3 גיל ריהוט וציוד לגן

לבובות:  כלי מטבח
כלי ות, כוסות, צלח

כלים  , כלי הגשה,בישול
 לסוכר, תה, קפה

 2-ל סועדים 2-ל סועדים 0-ל
 סועדים

 מפלסטיק 

   0 0 0 למשחק מקרר

   0 0 0 למשחק מיקרו

 מפלסטיק/עץ  0 0 0 מכונת כביסה 

ציוד המדמה מטבח 
)סקוטש, סבון כלים 

ריק(, מטלית, ל )מיכ
 מגבת(

0 0 0   

 סל עיתונים )עיתונים,
 ירחונים(

0 0 0   

תמונה )רפרודוקציה 
 איכותית( על הקיר

0 0 0   

לתליית עם מסגרת  לוח 
תצלומים של ילדי הגן 

 במשחק

0 0 0   

      וילון, בדים, מטפחות

, כפכפים, נעלי עקב
 מגפיים

     

   0 0 0 שטיח קטן/ פרקט

      תיקים, ארנקים

עם תמונות אלבומים 
 מחיי הגן

     

   0 0 0 טיולים ספר

   0 0 0 לוח שנה

      תחפושות
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ה י נ  ב

 הערות מאפיינים 6-5גיל  5-4 גיל 4-3 גיל ריהוט וציוד לגן

קוביות נבובות גדולות 
)תיבות בנייה( כולל 

 גלילים

סט קוביות 
נבובות 
 קטנות

סט קוביות 
 נבובות

 גדולות

סט קוביות 
 נבובות

 גדולות

 כלול את כל הצורותהסט י 

' )עץ מוצקות'וביות ק
 מלא(

 לו  ּפרצוי להוסיף קוביות דּו  מערכת אחת מערכת אחת מערכת אחת

וכלי אביזרים נלווים 
אחסון עם דמויות 
מיניאטוריות, בעלי 
חיים, כלי תחבורה, 
עצים, תמרורים..., 

 אטבים, סרטים וכו'.

     

לבני בנייה לארונית 
 ' )עץ מלא(מוצקות'

1 1 1   

לקוביות עגלת אחסון 
 נבובות 

1 1 1   

 סט קוביות  סט קוביות  קוביות עץ קטנות

 

 סט קוביות 

 

 כלול את כל הצורותהסט י 

 או שטיח פרקט

 

     

תצלומים של בניות 
שונות )ארמון, בית 
בתים, כנסת, פירמידה, 
מבנים מיוחדים 

 בעולם...(

     

אלבום עם תצלומים של 
 במשחק בנייה הגן ילדי

     

 

ה"" כ ר ה  נ י ם  – פ ו ק ט מ ק ה ש י י ה ש ו ה  ח ו נ מ  ל

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

   1 1 1 ספה קטנה

   3 3 3 מזרונית

   1 1 1 שטיח

גדולות, קטנות וכריות 
 פופים

     

בדים כלי אחסון ל
 ..., מטפחותרכים

     

בצירוף תמונות     לוח קיר 
של הילדים 
ת ושל חברו
צוות הגן 

 ומשפחותיהם

לוח ממוסגר תלוי בגובה 
 הילדים

     אלבומים 
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ה א פ ר (מ . . . ד ו ע ו ( ד  ר ש מ  / 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

+ מגרה + משרדישולחן 
 כסאות 6

 36גובה  1 1 1

 21אורך 

 01רוחב 

 רגלי עץ, פורמייקה

ן עם מגרות באורך השולח  1 1 1 (רופא)ארונית 
 שקופות נפתחות באלכסון 

+  בגדי רופא + אחות
ציוד נלווה )סטטוסקופ, 

 מד לחץ וכו'(

2 + 2 2 + 2 2 + 2   

  / משרדציוד מרפאה
 )משחק(

1 1 1   
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ם י ר מ ו ח ת  נ ד  ס

 הערות מאפיינים 6-5גיל  5-4 גיל 4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

חשובה כדי ניידות הארונית   0 0 0 ארונית ניידת פתוחה
 שהילדים יוכלו להזיז אותה

 באופן עצמאי

עשרה מדפים עם אפשרות   0 0 0 מתקן לייבוש ציורים
 שליפה

ארונית אכסון מכלים 
 שקופים

בחירת  יפל לאכסון פריטים ע  0 0 0
 הצוות

   6 6 6 סינרים

 ועובי דלובג 18 18 18 מכחולים
 השונ

 

 001גובה  0 0 0 ול ניידפלוח ציור כ

 22רך או

 

נייר בגדלים/ צבעים 
 שונים

     

ן    2X4 2X4 2X4 לצבע גואש לשולחן כַּ

   3 3 3 מתקן שולחן לצבעים

המכילים  כלי אחסון
מגוון חומרים: נייר, 

פלסטיק, עץ, בד, 
 חומרים מהטבע

     

      דבק

 יםמספריים גדול
 ( צוות הגן)לשימוש 

 יםהקצוות מעוגל    

      , פלסטלינהחומר

טושים בצבעים 
 שונים ֳעָבִייםו

     

 

צבעים )גירי שעווה(, 
 עפרונות

     

סרגל אותיות, סרגל 
 מספרים

     

 צבעי ידיים, 

 צבעי גואש

     

      קצף

      מחוררים
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 הערות מאפיינים 6-5גיל  5-4 גיל 4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

      שדכנים

      מספריים 

מספרים קטנים 
קטומים ומעוגלים 

 בקצה

 6זוגות +  01
לילדים 

 שמאלניים

 6ת + זוגו 0
לילדים 

 שמאלניים

 6זוגות + 
לילדים 

 שמאלניים

  

מספרי זיג זג קטנים 
קטומים ומעוגלים 

 בקצה

3 3 3   

קטנים +  'שדכנים'
 סיכות 

10 10 10   

   5 5 5 מחוררים קטנים

   5 5 5 סלוטייפמתקני 

   2 2 2 מחדדי שולחן

   40 40 - עפרונות

   40 40 - מחקים
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ה י ר פ  ס

 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3 גיל ציוד לגןריהוט ו

 ספריה/ ארונית  

 (ספרים)מתקן 

 10גובה  0 0 0

 0.31אורך 

 01עומק 

 ;תאים למיון + מדף תחתון 3

מענה  ןמגוון דגמים נות
לצורות ארגון ומיון ספרים 

חשוב שהמתקן יאפשר  .שונות
 לילדים לראות מספר  ספרים

בו זמנית כדי , (ות)כריכ
שיוכלו לבחור את הספר על פי 

  העדפותיהם 

המדף ישמש לתצוגת ספרים   1 1 1 מדף לתצוגת ספרים
על פי קריטריון נבחר )סופר, 

 תוכן...(

  01גובה  0 0 0 שולחן לספריה

בסיס עץ, משטח פורמייקה  31גובה  2 2 - כסאות 
 או עץ

בהתאם  ספה, כורסא וכריות
לשטח 
 הקיים

בהתאם 
לשטח 
 הקיים

בהתאם 
לשטח 
 הקיים

  

   0 0 0 שטיח קטן

אביזרים למשחק 
סביב סיפורים )בובות, 

יד, דמויות על -בובות
 מקל...(

     

 061 80 51 ספרים

 

ספרי ילדים ממוינים )על פי  
ב או על פי סוגות...( כמה -א

מהם מוצגים בצורה שהילדים 
 יוכלו לראות את הכריכה.

ספרים זהים במספר  3-0
של קריאה עילות עותקים לפ

 קטנה.וצה בקבחוזרת 

 מומלצת מצורפת. הרשימ

רפרודוקציה איכותית 
של יצירת אמנות 
שהתוכן שלה הוא 

 תרבות הספר

התמונה מיועדת לתמוך   1 1 1
במסר של מקום הספר בחיינו 

וגם לטיפוח האסתטיקה 
 והיופי
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ה ק י ז ו  מ

 

 הערות מאפיינים 6-5 גיל 5-4 גיל 4-3 גיל ריהוט וציוד לגן

או מיני מערכת 
רמקול נייד )לכלל 
 USB-הגן( עם חיבור ל

חשוב להקפיד על פירמה   1 1 0
, להימנע משימוש טובה

באיכות צלילית במערכת 
 ירודה 

-טייפ עם חיבור ל
USB 

  הילדיםעצמאי של לשימוש   0 0 0

להימנע משימוש באזניות לא 
 איכותיות 

 כלי מוזיקה איכותיים

 '' ואיכות 01להקפיד על גודל  ללא צלצלים 2 ור'' מע01טמבור 

 חשוב להקפיד על גודל ואיכות ללא עור 2 '' 01טמבורין 

 ומתלה להקפיד על גודל  T01  2 שלישים

  גביע בודד 2 גביע משונן

 להקפיד על גודל ואיכות  זוגות 5  מאראקס

 ביצים 2בסט יש     ביצים 2 סט ביצים

 חשוב להקפיד על איכות ְּפִליזמעשוי  זוג אחד מצלתיים

  עשוי מֶלֶבד זוגות 6 מקושים 

ֶקְנְשִּפיל קלידים  0  ְגלו 
 בצבע אחיד

 בעברית נקרא פעמונית

כלי אחסון  לכלי 
 הקשה

  -כלי אחסון ממומלץ לבחור     
 -אות / סלסלות  קופס

 אחידים ואסתטיים

 ערכות מומלצות

 סדרת חוברות 

 "זמר לך לגיל הרך"

 סדרה מתאימה לכל הגיליםה

 שירים לכל עת 

 שירי עונות

 שירי חגים

 שירים לקטנים ולגדולים

שירים לאירועים מיוחדים 
)תצא לאור אחרי חגי תשרי 

 תשע"ז(

ממסורות המוזיקה והסיפורת      גוונים 
 העממית של עדות ישראל

פיוטים  -בואו לגני
 לגני ילדים

בקיץ תשע"ו, הערכה בשלבי     
 הפקה אחרונים

  

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach-onot.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach-onot.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lacl-lgil-harach-ktanim.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/zemer-lacl-lgil-harach-ktanim.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/Shades.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/arts/music/publications/Pages/Shades.aspx
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ה י ג ו ל ו נ כ ט ו ע  ד  מ

 

גיל  ריהוט וציוד לגן
4-3 

  גיל 
5-4 

  גיל 
6-5 

 הערות

 להגברת חוש הראייה 7-5 7-5 7-5 מגדלות בגדלים שונים

 מאפשר גידול בעלי חיים 1 1 1 בית גידול –טרריום 

תיק נשיאה שקוף בעל שלושה מכלים כולל מגדלות  2 2 2 מעבדה ניידת לסיורים
 המאפשר איסוף ותצפית תוך כדי סיור בטבע

 להתנסות בכתישת חומרים 5 5 5 מכתש ועלי

מאפשר התמצאות במרחב וקישוריות לתחומים  3-2 - - מצפן
 גנטים ועודכגון גיאוגרפיה, מ

מפת ארץ ישראל  )משורטטת 
 על ידי המכון לקרטוגרפיה(

 0:631,111קנה מידה:   1 1 -

 ס"מ, בעברית 51בגודל  1 1 - גלובוס מואר

  6 6 - משקפת

 סמ' 0סרטי מדידה, סרגל 

 מטרילוג

    

  1 1 1 מאזניים 

מכל  0 - מד גובה
 סוג

מכל  0
 סוג

 

     מד טמפרטורה

     גלגלת

  2 2 2 מצלמה דיגיטאלית

 01 -ו 61עייני המאפשר הגדלות פי -מיקרוסקופ דו 1 1 - מיקרוסקופ
 כולל תאורה עילית ותחתית

  10 10 - ספרי מידע, חוברות מדע

 מאפשר לילדים להתנסות בסימטריה 4 4 4 מראתיים

  פנס נייד 1 1 1 פנס מסוג רנאור

צינורות שקופים באורכים 
 שונים

4 4 4  

 שעון חול, 

 שעון עצר טיימר
מכל  0 -

 סוג
מכל  0

 סוג
 

מד טמפרטורה קבוע ומד חום 
 נייד

מכל  0 -
 סוג

מכל  0
 סוג

מד טמפרטורה קבוע למדידת את הטמפרטורה 
 בתוך הגן 

 מד טמפרטורה נייד למדידות מזג האוויר בחצר הגן
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 הערות 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

לתכנון אירועים, כלי לתיעוד  1 0 - ח תכנון שנתילו
 תהליכים בגן

 רצף מספרים

1-31 ;1-011 
רצף מספרים שניתן לקפלו בכל  2 2 -

 עשרת

 לזיהוי ספרות ומספרים

 סט כרטיסי מספר

1-01 

כרטיסי מספר בארבעה צבעים  00   
 שונים למגוון משחקים

אמצעים לייצוג המבנה העשרוני: 
/  01ניות ליי / לבני בסיס חשבונייה / תב

 לבני דיג'י

  סט סט _

  12 - - קוביות מתחברות

 , צבעים2עד  5כמות, ספרות, עד  1 1 1 סט קוביות מגוונות

  1 1  סט קוביות פאונים

  1 1 1 גופים גאומטריים אטומים ושקופים

  1 1 1 קוביית מספרים גדולה מספוג

  1 1  גלגלת למדידת מרחק

 לשימוש באפייה, לנוזלים 1 1 1 דידה )קנקנים(סט כלי מ

  4 4 4 סרט מידה

  2 2 2 טנגרם

 

ת ד מ ב ע ש ח  מ

 

 הערות 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

כשיש יותר ממחשב אחד בגן מומלץ  1 1 0 מחשב
 לפזר עמדות שונות

  0 0 1 מדפסת

  0 0 1 שולחן  )רגיל(, למחשב

ושרות בהתאמה סביבות דיגיטאליות מא
 לגיל

  המלצות ללומדות מאושרות   

     חיבור קווי לאינטרנט

 

  

http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F#/specFilters=2m!
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F#/specFilters=2m!
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ם י י ט ק ד י ד ם  י ק ח ש  מ

 ם כשיושבים ליד שולחן או על שטיח רצפההניתן לשחק בנקראים גם "משחקי שולחן",  משחקים דידקטיים

 הערות 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  משחקים דידקטיים

 10 פאזלים

 01מינימום 
 חלקים

10 

 61מינימום 
 חלקים

10 

 51מינימום 
 חלקים

בנושאים ובתחומים 
מגוונים, בגדלים שונים 

 )בהתאמה לגיל(

  מערכות 3 מערכות 3 ותמערכ 3 דומינו

  5 5 5 משחק זיכרון

  5 5 5 משחק מסלול

  5 5 5 לוטו

  חבילות 5 חבילות 5 חבילות 5 חרוזים בגדלים שונים + שרוכים

משחקי הרכבה: לייזי, סברס, פטריות, 
לגו, טייני + גדול, קוביות קטנות, קשים 

 מתחברים, טנגרם, משחק דגמים...

 01מינימום 
 ערכות

 מוםמיני

 ערכות 03 

 מינימום

 ערכות 61 

 סטים מכל סוג 6רצוי 

     מגנטים

  1 1 - דמקה

  1 - - משחק שח

 

 

ה י ר ג םנ י ק ח ש מ ץ  ו פ י ש ו ה  ב כ ר ה ת  נ י פ  / 

 

 הערות 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

 הפעילות בנגריה רק בליווי מבוגר בהוראות מדויקות.   1 1 1 שולחן נגריה

 ינה מומלצת בתחילת שנה.פעילות זאת א

 לצעירים פטישים קטנים  2 2 2 פטיש גן

  2 2 _ צבת גן

 הפעילות בנגריה רק בליווי מבוגר בהוראות מדויקות.  0 0 _ ארון נגריה

 פעילות זאת אינה מומלצת בתחילת שנה.
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י נ פ ו ג ך  ו נ י  ח

 הערות מאפיינים 2-3גיל  3-0גיל  0-5גיל  ריהוט וציוד לגן

   1 1 1 טיבולריתצלחת וס

ת מסיבי ודלגיות  אישי
 משי ללא ידית )חבל(

ניתור, קפיצה, התקדמות במרחב, תיאום ל  20 20 10
 איברי גוף

 לחיזוק חגורת כתפיים ותיאום איברים  5 5 6 סקוטר )על גלגלים(

קורות שווי משקל 
 מודולרית

 לאיזון הגוף  1 1 1

 פיסה, קליעהגלגול, זריקה ותל  20 20 10 כדור טניס

כדור זיזים גדולים 
 וקטנים

10 10 10   

   10 10 10 כדור ספוג בינוני

 גלגול, בעיטה, קליעה, זריקה ותפיסהל  01 01 6 כדור גומי קופץ

חישוקים שטוחים 
 בגדלים שונים

הכרת מרחב אישי וכללי, גלגול, סיבוב, ל  20 20 10
 השחלה, התקדמות במרחב

כדור עם ידית אחיזה 
 לקפיצה()

2 5 5   

 גלגול, זריקה ותפיסה, קליעהל  03 03 10 טבעות זיזים

שקיות בד קטנות 
ממולאות )בצבעים 

 שונים(

 קליעה, זריקה ותפיסה, איזון על איברי גוףל  30 20 61

מטפחות משי בצבעים 
 שונים

 חוש המגע, הנפה, זריקה ותפיסה  40 40 20

 רות התקדמות, ניתור ונחיתהשיכלול צו  10 10 10 קונוסים נמוכים

 קליעה, זריקה ותפיסה, איזון על איברים גוףל  10 10 10 טבעות כותנה או גומי

צורות גזורות של כפות 
 ידיים ורגליים

ערכה 
0 

6 
 ערכות

6 
 ערכות

לפיתוח מודעות לגוף, צורות התקדמות  
 ומסלולי תנועה

   100 100 50 פונפונים

 לפיתוח חוש מגע ומישוש  1 1 1 קופסת מישוש אטומה

על פי  1 1  קפצית קטנה )ליחיד(
 תקן

  

הוראות בטיחות  יפל השימוש בקפצית ע
 מדויקות.

 על מצע בולם אנרגיה. 

ילד אחד בלבד ובהשגחה ישירה של איש 
 צוות.

   1 1 1 מנהרה

   1 1 1 מצנח

      שטיחוני תנועה 
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ר צ ח י  נ ק ת  מ
 גיל מתקני חצר

4-3 
  גיל
5-4 

 יל ג
6-5 

 הערות מאפיינים

מגלשה עם מנהרה על פי תקן 
 תקן לפי עם מצע בולם

 לפיתוח כוח וקואורדינציה  1 1 1

סולם טיפוס יציב מתכתי + 
סולם טיפוס חבלים על פי 

 תקן

ילד טיפוס יחידני:    
   טפס בסולםמאחד 

לפיתוח קואורדינציה, כוח 
 ושיווי משקל, מומלץ גומי יציק

ילדים על  6-ד לנדנדה עלה ור
 פי תקן

לפיתוח קואורדינציה ושיווי   1 1 1
 משקל

   0 0 - על פי תקן –מתח 

   - - 5 בימבות

מומלץ שהמתקן  0 0 1 מתקן כדורסל 
 יוצמד לקיר

לפיתוח קואורדינציה ודיוק 
 בתנועה

   0 0 0 ביתן 

דליים, כפות, משפכים 
 ומסננות

 כלים ומכלים בשימוש חוזר

01 
מכל 
 סוג

01 
מכל 
 סוג

01 
מכל 
 סוג

כלי משחק, פעילות וחקר  סוגמכל  01
 לארגז החול

 מכל פריט 01

   0 0 0 מחסן

ארגז חול מקורה וכיסוי 
 לארגז

 חובה( )החול יוחלף מדי שנה     

ארגז החול יכוסה כל יום לאחר 
 פעילות הילדים

)עדיף  השקיהמערכת 
 ממוחשבת(

 לאזור הגינה    

 מטר 63לפחות ך צינור: אור     צינור מים

  

 

 יש להקפיד!

 הצבת המתקנים תיעשה באישור מכון התקנים.  

 פי תו תקן של מכון התקנים.  ל ע

 סביב כל מתקני החצר יהיה מצע בולם אנרגיה.

 

 חשוב ביותר:

 אין להתקין בחצר גן הילדים: קרוסלה, מגלשה לוליינית, אומגה.
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 , י ת ב י ב ס ך  ו נ י צח ח ב ה  י ג ו ל ו נ כ ט ו ע  ד  רמ

 הערות 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  ריהוט וציוד לגן

 בעלת ידיות מתכווננות 0 0 0 מריצה קטנה

 יש לאחסן בארון סגור    סט כלי עבודה בגינה )לשימוש צוות הגן(

  6 6 6 מגרפה

  6 6 6 מעדר

  6 6 6 מקלטר

  6 6 6 משפך

  6 2 2 מזלף

 סט כלי עבודה לגינה לימודית: 

 
 . לים מותאם לגיל הילדיםגודל הכ   

 שני סטים של כלים בכל גן

  3 3 3 מגרפה קטנה

  6 6 6 מעדר

  6 6 6 מקלטר

  6 6 6 משפכים

  3 3 3 כפות קטנות ממתכת

  3 3 3 קלשון קטן

 

ן ג ה ת  ו ו צ ל י  ס י ס ב י  ד ר ש מ ד  ו י  צ

 6-5גיל  5-4גיל  4-3גיל  ציוד משרדי בסיסי לצוות הגן

 2 6 6 מספרים גדולים

 1 1 0 זיג זג -פרימס

 2 2 2 סכין חיתוך יפני

 2 2 2 שדכן גדול

 2 2 2 שדכן קטן

 1 1 1 אקדח סיכות + סיכות

 1 1 1 אקדח דבק חם

 2 2 2 מחורר

 2 2 6 פטיש + מסמרים 

 2 2 2 מברג

 0 0 0 מתקן לסלוטייפ גדול

 0 0 0 ארגונית משרד עם מגירות

 1 1 1 מחדד שולחן
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ם  י ר מ ו ח לשימושח ו ת oפ p e n  e n de d  m at er i a l s  -   

 את ולבטא לפעול ולילדות לילדים המאפשרים השראה מעוררי חומרים הם פתוח לשימוש חומרים

 בזימון העיקרית המטרה. ושפות דרכים במגוון שלהם התובנות ואת הרגשות, המחשבות, הידיעות

 במגוון המתבטאת, ביתוקוגניטי אסתטית, חושית, רגשית חוויה לילדים לאפשר היא אלה חומרים

 מתוך החומרים את לבחור יכולים וילדות ילדים. ובעבודה במשחק, בפעילות הבעה דרכי  של רחב

 ובחצר הילדים-בגן השונים במרחבים ומתנסים העדפותיהם את מביעים הם, ועשיר רחב היצע

, יוצרים ,בונים, חוקרים הם: שלהם וההתפתחות הלמידה את לקדם שמיועדות התנסויות במגוון

 .בעיות ופותרים שאלות מעלים

 את משפרים, וספציפיות כלליות מיומנויות רוכשים הם פתוחים חומרים עם משחקים כשילדים

 וכך מתחזק שלהם החיובי העצמי הדימוי, קומפטנטיים יותר נהיים הם, שלהם החיים כישורי

 בחומרים חוזר שימוש של ערכים מפתחים הם, בהדרגה. שלהם והעצמאות האוטונומיה מתחזקות

, בחשיבה וגמישים פתוחים יותר להיות לילדים מאפשרים פתוח לשימוש החומרים. לסביבה וכבוד

 עם פעולה ושיתופי להדדיות נטיות מפתחים הם, שונות בצורות החומרים באותם משתמשים הם

 צוות דתמעבו גם אלא עצמם של העשייה ומדרכי מהרעיונות רק לא ליהנות לומדים הם, חברים

 .פעולה שיתופי של ומהיתרונות

 לחומרים. המצאה וכושר יצירתיות, מקוריות, יוזמה מפתחים וילדות ילדים אלה מכל כתוצאה

 ולבוגרים צעירים לילדים להתאים יכולים הם, מראש שנקבע שימוש אין במשחק הפתוחים

 סימבוליות מערכותוב חומרים במגוון משתמשים ילדים כאשר. העדפות ולבטא לבחור שיכולים

 התקשורתיות והמיומנויות החברתית הלמידה גם, כתיבה או כיור, שיח, בנייה, ציור כגון שונות

 השימוש,  סמלים של שונות מערכות ועם הילדים בין האינטראקציה. ומתרחבות משתפרות שלהם

 של החשיבה את ומרחיבות מקדמות עצמם את להביע כדי משתמשים ילדים בהן שונות בשפות

 מסייע פתוחים בחומרים המשחק, כן על יתר.  ככלל הקבוצה ושל האינדיווידואליים הילדים

 בין יותר מותאמות אינטראקציות דרך ביניהם ונוספים חדשים חיבורים ליצור ולמבוגרים לילדים

 .  שמתגלות חדשות בהתנסויות איכותי תיווך ודרך וילדה ילד לכל מבוגר

 

 :פתוח שלשימו לחומרים דוגמאות

 חוזר לשימוש וכלים חומרים 

 ויצירה הבעה, ביטוי דרכי במגוון ליצור השראה המעוררים וכלים חומרים 

 הטבע מן חומרים  

 והרכבות חיבורים ליצור המיועדים וחומרים משחקים 

 שקופים וילונות, מטפחות, בדים, הדרמטי המשחק לטיפוח ומשחקים בובות 

 וניסוי לחקר וכלים חומרים 

 דרמאטי הסוציו למשחק קנויים וצעצועים משחקים 

 הגן לחצר משחקים 

 מקורות

Curtis, Deb; Carter, Margie (2003), Designs for Living and learning, transforming 

early childhood environments, Readleaf Press  . 

Drew, W.F.; Rankin, B. “Promoting Creativity for Life Using Open Ended Materials”, 

Young Children, July 2004 38-45. 
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 רשימת ספרות ילדים מומלצת )על פי גיל(: נספח
 

 רשימת ספרים מומלצת )חלקית ולא ממצה(:

ילדים בכל הגילאים אוהבים להיפגש עם המוכר והידוע על כן רצוי לשלב בין הרשימות 
 לאפשר לילדים מפגש עם ספרים מוכרים ואהובים. 

 
 באתר ספריות בתי הספר, הספרים שהיו בתכנית "מצעד הספרים" שמות 

 
 באתר ספריית פיג'מהמוצגים  ספרים שהיו בתכנית "ספרית פיג'מה" שמות

 

 יתרילדים בשפה העב-רשימת ספרות ילדים מומלצת לגן

 

 3-4גיל ל

 מאת דוד גרוסמןאח חדש לגמרי  .0

 שיר סמדר מאת וישנה בוכה רק הקטנה אחותי .6

 מאת לאה גולדברג איה פלוטו .5

 מאת בוב גרהאםאיך לרפא כנף שבורה  .0

 מאת תמר ברגמן איפה .3

 מודן שולהמאת  איפה מתחבא הצחוק .2

  רות מריםמאת  איפה נבות? .1

 קיפניס מאת לוין והגזר אליעזר .1

   קלארק סטר'יצ'צ אמה מאתאמא ואני  .0

 רות מריםמאת  אני אוהב לחפש .01

 טפר יונה, שניר מאת מיריק חיות מיני וכל אני .00

 שטקליס-מאת מרים ילן אצו רצו גמדים .06

בן דור מאת  ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת .05

   דתיה

 מאת פניה ברגשטיין בוא אליי פרפר נחמד .00

 מאת אורה אילבוקר בהיר אחד  .03

 קורנל מקסמאת   במזל דב .02

 ופרייה גליסון ליבי מאתבצד השני של העולם  .01

 בלקווד

 אדר תמר מאת המאושר בר .01

 וטום רוזנטל קראוס מאת איימיברוז! ארנב!  .00

 ליכטנֶהלד

 שניר מיריק מאתגלגלים  .61

 קור מאת פאול הקסום החיות גן .60

 רובינגר אמימאת  עגע ספר משוג-גע-גע .66

גולדברג  מאת דב דבוני בן דבים מצחצח נעלים .65

  לאה.

 מאת ג'ק קנט דרקון אין דבר כזה .60

 אתר תרצה מאת תות שאהב האריה .63

 אסיף-מאת שלומית כהן הארנב ממושי .62

 רות מאת מרים יעל של הבית .61

 גיבס אדוארדמאת  הבלוט .61

 דותן שלומית מאת הגדי שעשה מווו .60

 רמה וילסוןמאת קאהדב מרגיש לא טוב  .51

 בלנד מאת ניק החיבוק שחזר .50

 מאת נעמי שמרהטיול הקטן  .56

  הטשינס פטמאת  הטיול של רוזי .55

 גפן מאת יונתן עשר-השישה הכבש .50

 בנק אפרתמאת  הכי טוב לדג .53

 המטריה הגדולה של אבא מאת לוין קיפניס .52

 מאת אורה איל המלחמה האדירה .51

 כוכב  טבק סימס מאת המעיל המופלא של יוסף .51

 מאת מרים רותסבתא המעיל של  .50

 נרי אלומהמאת  הסוס הכי מהיר בעולם .01

 מאת רות קראוסזרע של גזר  .00

 ריינר מאת קתריןחיוך של נסיך  .06

 הופר מאת רינה הגנן חנן .05

מאת  חפושית חפושית מה שמעת? מה ראית? .00

 דונלדסון ג'וליה

  מלינג דיוידמאת  טדי זקוק לחיבוק .03

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/2016/sfarim_tashav.htm
http://www.pjisrael.org/
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 גולדברג מאת לאה קסמים כובע .02

  קרמר עדנהמאת  ?לאן הלכו הנעלים .01

 מאת בריאן וילדסמית לבד על המרבד .01

  קורדה לריןמאת  לולו ובוב .00

 מודן מאת שולה הלכה כשאימא בכה ליאור .31

 אייל מאת אורה אחד חשוך לילה .30

 מאת פגי רתמן לילה טוב גורילה .36

 מאת מרגרט ויז בראון לילה טוב ירח .35

  בקר נועהמאת  לילה מטפסת למעלה .30

-קוריאל גיל-אלוןמאת  מאחורי הדלת יש שביל .33

 לי

 מאת מרים רותמגפים  .32

 רודארי יאני'מאת ג מה צריך בשביל .31

 גולדברג לאהמאת  מי יגור בצריף קטן? .31

 מאת חיה שנהב מיץ פטל .30

 מאת מרים רות מעשה בחמישה בלונים .21

 מאת ע. הלל מעשה בחתוליים .20

 הופר מאת רינת סגולה מפלצת .26

 רז מאת אורית התפוחים ועץ זוטא מר .25

 אבס ת שלמהמא והמוצץ נעמה .20

 הראל מאת נירה מרק בישל סבא .23

 מאת אורה דייסה בישלה בננה חנה של סבתא .22

 אייל

 דור-בן מאת דתיה השטוזים ספר .21

 שניר מאת מיריק גזר עוגת .21

 מאת חיה שנהבעליזה הברווזה והחברים  .20

 אסיף-כהן מאת שלומית מה'בפיג פטפוטניק .11

מאיר מאת  פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו .10

 מירה

 דור-בן מאת דתיה חמדנ פרפר .16

 מולודובסקי מאת קדיההשער  את פתחו .15

 מאת מירה מאיר שלולי .10

 מאת לוין קיפניסשלושה פרפרים  .13

 מאת נירה הראל תגידי איך קוראים לך .12

 רות מאת מרים חם תירס .11

  

 6-4גילי 

 נרי אלומה מאת חזק הכי אבא .0

 מאת אורה איל אוגבו .6

 אדר תמר, ברהב מאת חוה !מרגיז אח איזה אוף .5

 גרוסמן דוד מאת  לגמרי חדש אח .0

 שיר סמדר מאת וישנה בוכה רק הקטנה אחותי .3

 יבין יונתן מאת אח אחלה .2

 אדר תמר מאת מעט עוד תחזור אימא .1

 גרוסמן דוד מאת ארנב פוגש איתמר .1

 קיפניס לוין מאת והגזר אליעזר .0

 יונה; שניר מיריק מאת שלי והמשחקים אני .01

 טפר

 טפר יונה, שניר מיריק חיות מאת מיני וכל אני .00

 הראל נירה מאת הודעה להשאיר אפשר .06

 שטקליס-ילן מרים מאת גמדים רצו אצו .05

 טפר יונה מאת מבנימינה נוסעת בינה .00

 אדר תמר מאת המאושר בר .03

 דאון ליבי מאת ירמיהו ברחוב .02

 יבין יונתן מאת שלנו בשכונה .01

 שנהב חיה מאת חבר רוצה קטן גדי .01

 שלו מאיר מאת זוהר של החן גומות .00

 שניר מיריק תמא גלגלים .61

 קור פאול מאת הקסום החיות גן .60

 שנהב חיה מאת סוכר עם דייסה .66

 גולדברג לאה מאת להשכיר דירה .65

 אחירון ליאת מאת וצמה פתיתים, דניאלה .60

 ישפה אוסנת מאת הקטן השיח על האגדה .63

 אתר תרצה מאת תות שאהב האריה .62

 רות מרים מאת יעל של הבית .61

 ןיבי יונתן מאת הדעת את משנה דלעת החתול .61

 רות מרים מאת נעמי סבתא של החתולים .60

 גפן יונתן מאת עשר-השישה הכבש .51

 שלו מאיר מאת נחמה הכינה .50

 הופנברג מאת עפרה אימליה המכשפה .56

 זרחי נורית מאת למיטה שמתחת הנמר .55

 אטלס יהודה מאת אני הוא הזה והילד .50

 ברגשטיין פניה מאת ערב ויהי .53
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 דינור רימונה מאת בחרוזים חידון .52

 אורלב אורי תמא החושך חיית .51

 חכם רונית מאת לטייל הלכו מכשפות חמש .51

 הופר רינה מאת הגנן חנן .50

 אתר תרצה מאת מטיילת יעל .01

 שניר מיריק מאת שיר לי יש .00

 גולדברג לאה מאת קסמים כובע .06

 יבין מאת יונתן עצוב היה כשאבא .05

 בנזימן חגית מאת קטנה הייתה כשאימא .00

 הראל נירה מאת להפסיק קשה כשמתרגלים .03

 שחר בן רינה מאת שמח לא והוא אח דנול לאורן .02

 מודן שולה מאת הלכה כשאימא בכה ליאור .01

 ...להם קשה...יודעים אתם...שעדיין לילדים .44

 אייל אורה מאת אחד חשוך לילה .00

 ילדים על סיפורים שאוהב למי .55

 שלהם המשחקים את שאוהבים למי  .55

 העברית בשפה לשחק שאוהבים למי .55

 ומעצבנים קטנים אחים להם שנולד למי .53

 שניר מרים; רות מרים מאת קטנים לשונות .30

 עומר דבורה מאת בניתי קוביות של מגדל .33

 דינה מאת רותי של לבובה קרה מה .32

 אטלובסקי'דז

 רותי מאת המפחידה המכשפה שאלה מה .31

 יצחקי

 שנהב חיה מאת פטל מיץ .31

 רוזובסקי מירי; כהן רן מאת מיצי .30

 רות מרים מאת בלונים בחמישה מעשה .21

 מגן רבקה מאת וכלב צב ילדים בשני מעשה .20

 הופר רונית מאת סגולה מפלצת .26

 רז אורית מאת התפוחים ועץ זוטא מר .25

 ברגשטיין פניה מאת השדה אל ניסע .20

 אורגד דורית מאת שתיקה ניקה .23

 מאת נורית זרחי נמר בפיג'מה של זהב .22

 אבס שלמה מאת  והמוצץ נעמה .21

 הראל נירה מאת מרק בישל סבא .21

 רדו-בן דתיה מאת מבנימינה בינה סבתה .20

 אורה מאת דייסה בישלה בננה חנה של סבתה .11

 אייל

 דור-בן דתיה מאת השטוזים ספר .10

 שניר מיריק מאת גזר עוגת .16

 אסיף-כהן מאת שלומית מה'בפיג פטפוטניק .15

 מירה מאת לבד לישון רצה שלא ילד היה פעם .10

 מאיר

 מירה מאת לבדו לישון רצה שלא ילד היה פעם .13

 מאיר

 גיצה ;גרין דרוד מאת והאפונית הזהב פרפר .12

 פרידמן

 דור-בן דתיה מאת נחמד פרפר .11

 מולודובסקי קדיה מאת השער את פתחו .11

 אריק  ליטוין מאת  שאול החתול .10

 בורלא עודד מאת הצבעים מכל שירים .11

 גפן מאת יונתן במיוחד אוהבת שענת שירים .10

 מאיר מירה מאת שלולי .16

תרו מרים מאת חם תירס .15
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 ביתילדים בשפה הער-רשימת ספרות ילדים מומלצת לגן

 

 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

 بستان دار األسوار  جليل خزعل من يتحدى األرنب؟ 1

 روضة الحكيم للطباعة والنشر نادية فودة واندي سمارة جوليا دونالدسون أين أمي 2

 مللتعلي تامر مؤسسة  الدين شرف فاطمة الزيتون وشجرة زيون ألعمة 2
 المجتمعي

 بستان

 روضة كتب قديتا  جانيت بينغهم أجمل هدية 3

 روضة دار الهدى كريم  جلنار حاجو حكاية نقطة على دفتر أبيض 1

 روضة دار الياس العصرية عبير مجاهد دنيال كولت التمساح الصغير يبحث عن صديق 5

 روضة دار األسوار  خزعل جليل سمسم الفأر حكاية 1

 روضة جبينة  إذ يونغ عمياء سبعة فئران 7

 للطفولة المصادر مركز  عمير صفاء شقيا   لست 8
 المبكرة

 بستان

 روضة جبينة  عمير صفاء أحلى األغاني 1

 بستان والنشر للدراسات السلوى  تغريد عارف النجار الغول 01

 روضة دنى للنشر  رنا منصور عودة دنى تريد 00

 بستان والنشر للطباعة الحدائق ردا  األصيل لجينة تفاحة ثوب 01

 بستان الباشا للنشر  فاضل علي خدي كالورد 03

 بستان المنهل دار  الطاهر عبير وعمتي انا 01

 بستان جبينة  رانيا زغير لما بلطت البحر 05

 بستان مكتبة كل شيء  حنا أبو حنا ملك الغابة 01

 بستان اكتب قديت  فاطمة شرف الدين: نص حذاء الطنبوري 07

جهاد غوشة . د: نص العنزة وصغارها 08
 عراقي

 بستان دار الهدى كريم 

 بستان والتوزيع للنشر ياسمين دار  الطاهر عبير كنزا وجدت 01

 بستان دار الهدى كريم  ليو ليوني أين كنت يا برزق 11

 بستان الطفل ثقافة مركز  علي فاضل إنسان 10

 بستان احإياد مد  جو إمبسون أرنوبية 11

 بستان كتب قديتا  فاطمة شرف الدين لمن الزيتون؟ 13

 تكون أن أرادت ما التي السمكة 11
 سمكة

 بستان الطفولة مركز جهشان شكيب كور باول

 فرانسيس توماس إفرضي 15

 

 :النص العربي

ناجية فودة واندي 
 سمارت

 بستان دار األسوار

 بستان تبة كل شيءمك اياد مداح كاترين رينر ابتسامة أمير 11

 بستان عام عوفيد اياد مداح افنير كاتس النشال الصغير 17
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 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

 روضة دار المنى منى زريقات هينغ اولف ولينا الندستروم سعد وقبعته الجديدة 18

 روضة كوالج للنشر  رانيا زغير من لحس قرن البوظة؟ 11

 بستان دار الهدى  نبيهة راشد جبارين أنشودة الصباح 31

 روضة

 روضة السلوى للدراسات والنشر  تغريد عارف النجار أنا مدهشة 30

 روضة كنيرت فتحية خورشيد طبري كرمه ولسون الدب مريض 31

 روضة السلوى للدراسات والنشر  تغريد عارف النجار انني استطيع 33

 بستان دار المنى منى زريقات هينغ جونيال بيرجستروم تصبح على خير يا برهان 31

 بستان الهدى دار  عراقي جهاد مرجانة 35

 بستان كتب قديتا  فاطمة شرف الدين جدتي ال تسمعني 31

سيسي مالقط تلبس خاروفاً  37
 !ودودتين

 بستان كوالج للنشر  رانيا زغير

 روضة دار الهدى  هديل الناشف عصفور الشمس يغني 38

 العربي األطفال أدب ركزم عباسي محمود هارئيل نيره إشعارا تترك أن تستطيع 31
 إسرائيل –

 بستان

معاني كريم ورونيت  قافية ويعطيكم العافية 11
 سيلع-نيتسن

 روضة دار الهدى 

 بستان يسود إياد مداح ميريك سنير لماذا أشعر كل ليلة بالتعب؟ 10

 روضة الحكيم للنشر أحمد سليمان. د شوشنه تسحور من يعلق الجرس؟ 11

 كل مكتبة الزيتون براعم  حمد مريم مالقةالع العنب دالية 13
 شيء

 بستان

 روضة الكيبوتس الموحد منى سروجي أوره أيال نفنوف 11

 بستان دار الهدى  جهاد غوشة عراقي.د كان في وحدة ست 15

المركز القطري للكتب  أنطوان شلحت باول كاور فضية 11
 إسرائيل –والمكتبات 

 بستان

 بستان كتب قديتا  يد عارف النجارتغر بيت لألرنب الصغير 17

 بستان حيفا– االطفال ادب مركز  نبواني نجيب الصغير القاضي 18

 نادرة يونس الخروف والفراشة والسمكة 11

 روزالند دعيم

 بستان مكتبة كل شيء 

 كل مكتبة الزيتون براعم  شميس بو عليا غيمة كنت لو 51
 شيء

 بستان

 -والنشر للطباعة الهدى دار  عراقي وشةغ جهاد نتأ وهكذا ناأ هكذا 50
 قرع كفر

 بستان

 بستان مؤسسة األسوار  أحمد سليمان.د أجمل األطفال 51

 بستان والنشر لإلنتاج االركان دار  حنا الياس ميسون الحمام في رحلة 53

 بستان الهدى دار  طه علي محمد الكبيرة الحفلة 51

كز أدب األطفال براعم مر  مريم حمد أسرار صندوق األزرار 55
 الزيتون

 بستان



 6-3ציוד וריהוט מומלץ לגני ילדים לבני 
 ילדים, הכמות המצוינת הינה מינימום 53הריהוט והציוד ברשימה מותאם לגן ילדים של 
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 באגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו הוכנההרשימה 

 مناسبة لجيل النشر دار\ اصدار القصة ترجمة القصة مؤلف القصة اسم 

دار الهدى ومركز الطفولة  نبيلة اسبانيولي ميرندا هاكسيا أنف الدمية 51
1111 

 بستان

 بستان ميريت حيفا  جهاد غوشة عراقي التوأم 57

 الهدى دار الهدى دار  نادر أبو تامر الزرافة ظريفة 58
 قرع كفر -والنشر للطباعة

 بستان

 الهدى دار الهدى دار  جبارين نبيهه لبالدنا انتماء دنااوال اغاني 51
 قرع كفر -والنشر للطباعة

 بستان

 روضة

السمكة التي ما أرادت أن تكون  11
 سمكة

مؤسسة  -مركز الطفولة شكيب جهشان باول كور
 حضانات الناصرة

 بستان

 روضة مؤسسة تامر  صفاء عمير تعال إلعب معي 10

 -مؤسسة حضانات الناصرة  هرعبير الطا فوق السطح 11
 مركز الطفولة

 بستان

 روضة الهدى دار  طه علي محمد الفواكه ملك 13

مؤسسة تامر للتعليم   زكريا محمد مغني المطر 11
 1111 -المجتمعي

 بستان

 بستان الهدى دار الطبري خورشيد فتحيه ميخال سنونيت وعانقني تعال 15

 بستان القدس, للنشر دار , آدم علي فاضل ترجمة / ستاين سيلفر شل الكريمة الشجرة 11

 الطفولة مصادر مركز  كارل إيريك الجائعة اليسروعة 17
 القدس/المبكرة

 روضة

 بستان للمطبوعات الشرقية الشركة  سليمان احمد الفرسان مملكة 18

 روضة االطفال ادب مركز الطبري فتحيه سنير ميريك عجالت 11

 بستان الهدى دار عراقي جهاد ليفين كيفينتس ةالكبير بابا شمسية 71

 روضة الهدى دار دعيم روزالند ايال اوره الخمسه البالونات حكاية 70

 بستان الطفوله مركز  اسبنيولي هاله فيال أريد 71

 روضة مركز أدب األطفال روزالند دعيم مريم روت ذرة سخنة 73

 روضة دار الطفل العربي الماضي سلمى لفين كفنيس الثالث الفراشات 71

 

 

 

 


