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1
גננות יקרות מאוד,

הרביעי  הוא  חמדה",  בארץ  ישראלי  "הרב  זצ"ל,  ישראלי  שאול  הרב  על  הספר 

מכירם  ממידותיהם,  לומדים  הצעירים  הילדים  הדור.  מנהיגי  על  הספרים  בסדרת 

את קורות חייהם, הולכים בעקבות רבותיהם, מצטרפים לשיירה וממשיכים בדרכם.

חמדה  ארץ  על  "שימרו   בצוואתו:  גדולה  בהתרגשות  מסר  זצ"ל  ישראלי  הרב 

כדי להנחיל לעם  וביקש לפעול בדרך של חמדה ודרכי נועם  בדרך של חמדה", 
את מורשתו.

אתן הגננות עוסקות בחינוך בדרך של חמדה, דרך מלאת התפעלות, שמחה ואהבה 

גדולה לילדים, אשר מטבעם שואלים, מתרגשים ומלאי סקרנות.

יצירה,  שמחת  גילוי,  חדוות  התנסות,  חוויה,   – חמדה  של  בדרך  וללמד"  "ללמוד 

הקשבה לסיפורים, חיבור לדמויות, התפעלות מאישיותם של גדולי הדור - כל אלו 

מטפחים ובונים את זהותם של הילדים.

הסיפורים חושפים בפנינו את אהבתו העצומה של הרב ישראלי לתורה בבחינת 

"לולי תורתך שעשועי..." )תהילים קיט, צב(.  באמצעות הסיפורים נכיר את אמונתו 

האדמה  מעבודת  התפעלותו  את  שבו,  החלוציות  תכונת  את  הרב,  של  האיתנה 

ומהמצוות המתחדשות שארץ ישראל מזמנת לנו, ובכלל זה הלכות שמיטה.

 הרב היטיב להמחיש את גודלה של קדושת הארץ באומרו: "קדושת הארץ איננה 

על  והיא שורה על הארץ הזאת,  רוחנית ממשית,  זוהי מציאות  רק מושג הלכתי; 

ועל  צמחיה  על  אווירה,  ועל  אדמתה  על  ואבניה,  סלעיה  על  הגשמית,  הווייתה 

פירותיה." )ארץ חמדה(

שנזכה לשמוח בקדושת הארץ ובקדושת שביעית!

יישר כח גדול לרחל סלייטר על היצירה הייחודית לגני החמ"ד, ולתמר זקס נודה על 

הסיפורים היפים שכתבה.  

בהצלחה רבה לכולנו! 

אסתר
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לאור החשיבות של מעורבות ההורים, ובשל הצורך להבניית דרך משותפת בתפקיד החינוך, 

הוצעו בחוברת מספר רעיונות לשיתוף ההורים בנעשה בגן. תכנית נוספת המשרתת צורך 

זה היא תכנית שיזם מינהל החינוך והנקראת תכנית במ"ה - בית מדרש הורים.  

מטרות   
1. יצירת ערוץ תקשורת נוסף בין הורים וגננות לחיזוק השותפות החינוכית והשיח החינוכי.   

2. העצמת הגננות ביכולת לנהל שיח משמעותי עם ההורים כ"בית חינוך כמשפחה".

3. העצמת ההורים כשותפים בשיח החינוכי של הגן.

רציונל 
השיח שיתקיים במסגרת במ"ה יעסוק בסוגיות חינוכיות העומדות על הפרק בגן ובחברה 

הסובבת אותו. המפגשים יהיו במהותם בסגנון בית מדרשי כמו בבית המדרש המסורתי, 

שבו יש מקום לקולות שונים, לעתים בלי יכולת או צורך להפריד בין קול הרב לקול התלמיד, 

כך גם במסגרת במ"ה. המטרה היא לאפשר לימוד משותף, לאפשר השמעת מגוון קולות, 

לקיים דיון משותף שיכול להתמודד עם סימני שאלה רבים.

בסדנאות במ”ה יופיעו חלק מהסעיפים הללו:

שאלת במ”ה: שאלה פתוחה שבה מתערערת מוסכמה, או עולה תהייה או שאלה.

התחברות  בזיכרון,  שיתוף  בחוויה,  שיתוף  אישית/קבוצתית,  משימה  במ”ה:  מטלת 
ממקור  משותף  לימוד  מסוים,  ממקור  אישי  לימוד  לטקסט/תמונה/חפץ/סרטון/מצגת, 

מסוים, יצירה אישית או יצירה משותפת.

במ”ה ממחשבה למעשה: כלים ומיומנויות שמלמד המנחה, טיפים והעשרה.

אסיף במ”ה: לסיכום מעלים המשתתפים תובנות משמעותיות שעלו במהלך הבמ”ה.

הקבוצה  שעברה  התהליך  את  מתארים  המנחה.  של  סיכום  דברי  הבמ”ה:  סיכום 
בסדנה, משתפים בתובנה אישית או הצעה למפגש המשך.                                                            

)מתוך חוברת "במ"ה – בית מדרש הורים, מדברים חינוך", מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך( 
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/Bama.pdf

תקציר: 
בעקבות סיפור העלייה של הרב ישראלי – "מארץ הקור לארץ האור" – יעסוק ערב במ"ה 

בעלייה לארץ.

את הסדנה נפתח בשיח על סיפור העלייה  לארץ ישראל של משפחות ההורים. סיפורי 

עלייה הם מטבעם סיפורים מרגשים, וכך נוכל ליצור כמעין מסע מרתק המוביל מכל רחבי 

העולם אל ארץ ישראל - ארץ הבחירה. מתוך ההקשבה ההדדית נכיר חוויות דומות וגם 

שונות משלנו, ונזדהה עמן. לסיכום הסדנה נחשוב בצוותא כיצד נוכל להנחיל לילדינו את 

סגולת הארץ כפי שחוו אותה החולמים והעולים לארץ ישראל.

מטרות הסדנה:
עלאת חוויות של העלייה לארץ ישראל.  .1

יצירת התחושה שכולנו, על מגוון העדות והדעות שבנו, בני עם אחד שארץ   .2

ישראל היא ארץ הבחירה שלו.

הצעות ליצירת קשר עם יהדות התפוצות.    .3

ערב במ"ה )בית מדרש הורים( – הסבר כללי 25
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מהלך הסדנה  הכנה מראש:
באמצעות טעם וריח, מראה וקולות אפשר ליצור בגן אווירה נעימה וחמימה שתעודד 

שיח פתוח ואיכותי. להלן יוצעו מספר רעיונות:
לתלות תמונות המתארות עלייה לארץ. התמונות יכולות להיות מהאלבום האישי   .1

של ההורים, או תמונות מאתרים שונים. לדוגמה:

  http://www.tikshuv.org.il/moodle/mod/lightboxgallery/view.php?id=15693 

http://www.edu-negev.gov.il/goel/bet-yatziv/megila/7.html

2. להכין דיסק עם שירים על עלייה לארץ ישראל. את השירים כדאי להשמיע בעת 

התכנסות ההורים. רעיונות לשירים יובאו בסוף.

3. אפשר לבקש מההורים להכין מאכל מארץ מוצאם ולערוך ארוחה משותפת בסוף הערב.

רעיונות  עלייה.  של  שירים  גדול  בכתב  כתובים  שעליהם  פלקטים  לתלות  אפשר   .4

לשירים יובאו בסוף.                           

פתיחה:
הגננת תשתף את ההורים בתוכנית להנחלת מורשת המנהיגות הרבנית לתלמידי החמ"ד. 

אפשר להזכיר להם מה נעשה בגן בשנים הקודמות, עם הרב עוזיאל, הרב צבי יהודה והרב 

חיים דוד הלוי. כדאי לספר בקצרה על הרב ישראלי שלאורו נלך השנה בחמ"ד.

"מארץ הקור לארץ האור" המספר את  הגננת בהקראת הסיפור  כפתיח לסדנה תפתח 

סיפור בריחתו של הרב ישראלי מרוסיה לארץ ישראל.

מטלת במ"ה: 
גדולה המוצמדת לפוליגל  ישראל  הגננת תניח על הרצפה במרכז המפגש מפת ארץ  א. 

או ללוח קפה. לצד המפה יונחו כלי כתיבה וחוטים. כל חוט יהיה מחובר בצידו האחד 

לשלט קטן ובצידו האחר לנעץ גדול. כל הורה יקבל מספר חוטים. על השלט הוא ירשום 

את שם משפחתו, שם העיר ושם הארץ ממנה הגיע משפחתו. לאחר מכן כל הורה ינעץ 

את הסיכה למקום שאליו הגיעו הוריו כשעלו לארץ ישראל. לאחר שכולם יסיימו להניח 

את החוטים תיווצר תמונה שבה כל החוטים מתנקזים לארץ ישראל. תוך כדי הפעילות 

אפשר להשמיע שיר מתאים כמו "ונפוצותינו כנס".

של  העלייה  סיפור  את  לצידו  שיושב  לזה  מספר  אחד  כל  לזוגות.  מתחלקים  ב. 

משפחתו לארץ ישראל. 

ג.  הגננת תשאל את ההורים מי רוצה לספר את סיפור העלייה של המשפחה שלו. 

כדאי לברר לפני ערב הבמ"ה אם יש סיפור מעניין לאחד ההורים, כדי שהוא יפתח 

בסיפורו, ויעודד הורים נוספים לספר.

ד. בעקבות סיפורי ההורים תשקף הגננת את חשיבותה ומרכזיותה של ארץ ישראל 

עבור היהודים בכל קצוות תבל. זו הארץ שנתן לנו הקב"ה במתנה.

ה. אפשר בשלב זה או בשלב קודם להראות סרטון קצר שבו אריק אנשטיין ואורי זוהר 

משחקים במערכון שבו רואים עולים המגיעים מכל העולם. מומלץ!

https://www.youtube.com/watch?v=tQPuOp2Lxb8 

במ"ה ממחשבה למעשה:
הגננת תבקש מההורים לשתף את כולם ברעיונות כיצד להנחיל לילדינו את רעיון "וקרב 

ידי קשר בין  זיכרונות העלייה ואפשר גם על  ידי שימור  פזורינו מבין הגויים". אפשר על 

יהודי התפוצות ובין ילדינו.

סיכום במ"ה:
הגננת תסכם את כל הרעיונות שהועלו ותוסיף רעיונות נוספים כגון:  

כל  שבה  שעברה"  מהמאה  שיירה  "ונמשכת  או  עלייה"  "סיפורי  מחברת  לעשות   

משפחה בתורה תכתוב את סיפור העלייה שלה והילד יספר בגן. אם סיפור העלייה 

היה סיפור דרמאטי, אפשר להציג אותו בגן.

הורים יכולים לבוא לגן ולספר את סיפור העלייה של משפחתם.  

וליצור איתם קשר המעביר מסר על טובה של הארץ )ראו  גן יהודי בחו"ל  לאמץ   

בחוברת "יוזמות פורחות בגן הילדים", חיזוק הקשר עם התפוצות, עמ' 43(. 

)http://meyda.education.gov.il/files/hemed/aharon034.pdf

ליצור קשר עם "תגלית" ולהזמין אותם לגן.  

ערב במ"ה: עלייה לארץ ישראל 
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הצעות לשירי עלייה:

יר ַהַמֲעלׂות  שִִ
 ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים

 ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה

 ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה

 ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים

ביצוע חנן יובל 

http://www.youtube.com/watch?v=yN2ebtaC6Fs

אהרן רזאל

http://www.youtube.com/watch?v=ZiY1BMOSOcE

 

המסע לארץ ישראל  
)מילים: חיים אידיסיס. לחן: שלמה גרוניך(

http://www.youtube.com/watch?v=dUW4Nt8SkNI  :ביצוע

שאו ציונה נס ודגל 

https://www.youtube.com/watch?v=-IdMDNhCD2M


