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 הגן ילדי" התכנית בהשראת והופקה פותחה התכנית

 לחינוך האגף של הארצית והתכנית "ישראל בכנסת מבקרים

  חווית את להנגיש במטרה "לגן באה המוזה"  יסודי קדם

  מפאת אשר ,ובדרום בצפון מרוחקים לישובים הכנסת פעילות

 .ישראל בכנסת לסיור .להגיע יוכלו לא הגדול המרחק

 



 הכרת משכן הכנסת ומעמדו בציבור כמקור גאווה לאומי

 חשוב

הטמעת הגאווה באמצעות סמלי המדינה 

  הצגת עקרונות בסיסיים בדמוקרטיה והכרת   המשכן כמקום

 התכנסות של נבחרי העם בו מקבלים החלטות חשובות על פי 

 הליך דמוקרטי בו הרוב קובע באווירת הכנסת     

 

מטרות פעילות הכנסת לגנים 
 בצפון ובדרום הארץ המרחוקים



 
 :הילדים יכירו מושגים מרכזיים

 

 המקום בו מתקבלות החלטות חשובות –משכן הכנסת 

 פי רוב -החלטה על, בחירה, חוק-דמוקרטיה  

 סמל המדינה והמנון המדינה, דגל המדינה -סמלי המדינה  

 כמוטיב ערכי ואומנותי מרכזי השזור ביצירות האמנות-מנורת שבעת הקנים  

 המוצגות בכנסת              

 



 ?איך נכנסות מדריכות הכנסת לגני הילדים

  לבושות במדים , המדריכות של האגף לחינוך הקדם יסודי מגיעות אל גני הילדים

המצוידת בייצוגים  " טרולי"הייצוגיים של מרכז המבקרים בכנסת ובידיהן מזוודת 

 .  שסביבם מתקיימת הפעילות החווייתית, חזותיים של פריטים מתוך הכנסת

 :אמצעי ההמחשה בתוך המזוודה הם

פודיום נואמים מתקפל. 

כרטיסים בעד ונגד הצעות חוק שיעלו הילדים. 

צילום ענק של מבנה משכן הכנסת החיצוני. 

שטיח ריצפה ענק עם צילום מליאת הכנסת. 

  גלריית יצירות אמנות של מוטיב המנורה מתוך סמל המדינה ודיוקנאות

 .של מנהיגים במדיומים שונים באמנות

י 



 מדריכת הכנסת במחוז צפון   -מירה חדידה



 
 
 

לראות את כנסת ישראל דרך עיני  
 ...הילדים



 תולים את צילום המבנה החיצוני של משכן הכנסת על קיר בגן



 מחפשים את מדינת ישראל בגלובוס



 .מחפשים את ירושלים ואת כנסת ישראל במפת ארץ ישראל וגם את הישוב שלנו





 משחקים בחוויית הליך הבידוק בכניסה לכנסת



 











מחתימים לילדים את תעודת הכניסה לפעילות הכנסת עם החותמת  

 .בתאריך מועד הפעילות של הכנסת בגן,המקורית של הכנסת 



 פורסים את שטיח צילום מליאת הכנסת ברחבת הגן



 



 הגן באווירת הפעילות בכנסת



מנסים לזהות את צורת סידור המושבים ( על הכיסאות)ממבט על 

 (בצורת המנורה. )במליאת הכנסת 



 מעלים הצעת חוק מעל פודיום הנואמים שהגן קיבל במתנה  



 טוענים טיעונים בעד ונגד הצעות החוק שהועלו בגן





   נגד או בעדתתקיים הצבעה ומתן בחירה חופשית 
באמצעות כרטיסים אדומים וירוקים כפי שמצביעים  

 חברי הכנסת







 חוויה דמוקרטית פעילה ומפעילה









 ממיינים ומונים את מספר הקולות







מונים את מספר הקולות ומכריזים כמה הצביעו בעד וכמה הצביעו נגד  

 ההצעה



פי הצבעה -ההחלטה תתקבל על
 הרובוקבלת החלטת 

 

221 14 



וכאשר החוק מתקבל ברוב קולות  , את הדיון מנהל יושב ראש הכנסת

הוא נועל את ההצבעה  ומכה עם פטיש היושב ראש מעל דוכן 

 .הנואמים



במדיומים אמנות יצירות מוצגים  הכנסת במשכן  

  יצירותיהם את והעניקו שונים אמנים שיצרו שונים

 .ישראל לכנסת במתנה

גלריות מספר בו ויש מוזיאלי חלל מהווה המשכן  

 .בכנסת הסיור במהלך הילדים מבקרים בהם

אמנות יצירות של גלריית מגיעה הגן תוך אל 

  ונשארת הפעילות במהלך המוצגת ישראל מכנסת

 .הגננת ידי– על והנגשתה להצגתה בגן במתנה

 



 
 
 
 

יצירות  5דיאלוג אל מול 
אמנות במדיות אמנותיות  
שונות בקבוצות קטנות  

 בתוך הגן
 
 

  

כרטיסייה של המשכן 
 ככרטיס



 .מתבטאים  ומשתפים בקבוצה, משוחחים, מתבוננים





בעבודה קבוצתית וממציאים  ( מוזיאקה)מתנסים בטכניקה של הפסיפס 

 .ביחד את המנורה



 יוצרים מנורות במגוון חומרים















 מניפים את דגל ישראל





 "התקווה" מניפים את דגל ישראל ושרים ביחד את ההמנון הלאומי 





המדריכה מגישה לגננת את ערכת הפעילויות במתנה ומנחה אותה  

 .כיצד להשתמש ולהמשיך את הפעילויות בקבוצות קטנות בגן





 הדגלים שהכינו ילדי הגנים  מצפון ודרום









 הדגל הענק של ילדיי הגן הונף על מבנה משכן הכנסת





 

 

 

 

 

מנהלת מרכז המבקרים   -שמעוני קוניצקיליאת 

 בכנסת ישראל

 

ממונה ארצית על הארכת יום   -הדר-איריס עץ

באגף , הלימודים ומדריכה ארצית לאמנויות

משרד  , המנהל הפדגוגי , לחינוך הקדם יסודי

 .החינוך

 

פיתוח הפקה ויישום משותף של , תכנון, חלום  




