
 

 

 יקרותגננות  

ובשמיעת  בתפקידנו כגננות  נצא בתודעת שליחות כ"ח אדר(-)כ' בשבוע החמ"ד לשנת תשפ"א

 הנני! : הקול הקורא לנו

"ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם", ויאמר אליו אברהם הנני",  )בראשית 

 . בחיים של שליחות ולחנך אנו זוכים להתחנך, כן לשליחות אבותינו נענו מיד לקריאה כב(.

: "האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, "ימי זיכרון"בספרו כתב הרב סולובייצ'יק 

מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות... את העובדה שמישהו חי בזמן מסויים, 

בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך 

 ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם".

אתן גננות יקרות נעניתן לשליחות, , הינו בבחינת שליחות מתמדת לכל החיים ויחותהחינוך לשל

לצו המציאות. אתן עוגן לילדים, להורים ולחברות הצוות. בהקשבה שלכן, במתן מענה חיובי, 

ילה, סיפורים פת בתקופת הסגר הקפדתן גם על מפגשים דיגיטליים, חינוכי ובקשר האישי.

 ר של הגננת.המוכ השהילדים  יראו וישמעו את קול על מנת ומשחקים וכל זאת

פנים אל פנים עם  םבאופן שונה. היות ולא ניתן לקיים מפגשי שבוע החמ"דהשנה, נחגוג את 

קהילת הגן המצומצמת והמורחבת נחשוב על דרכים יצירתיות למפגשים עם גנים שכנים, עם 

, פיוטלמצטרפים לשירה וה, קבלת שבת בחצר הגן ושיתוף שכנים מהמרפסות סבא וסבתא

, הסדר לתלמידי ישיבות הקלטת סרטון "שיר/ פיוט במתנה" לעולים חדשים במרכזי קליטה,

 .ן הלאהוכלתושבי דיור מוגן 

פעילות לקיים  זה. ניתן אם שמעו ביטויהלשאול ו כדאי לשוחח עם הילדים על המושג – "הנני"

 –נני ימשמע אני כאן ! )להבדיל מא -"הנני" משיבים:והם שמות הילדים בה אנו מקריאות את 

 י הגן.נוכחלכל תשובה אישית של כל ילד וילדה,  איני נוכח(.

מהחי, הצומח והפורח,  ימים שטופי שמש ונהנהנצל נ נתכנן עם הילדים פעילויות בחצר הגן,

, נתכונן לשתילת גינת האביב תוך שימוש בכלי גינון ושיום פעולות בצע עם הילדים פעולות גינוןנ

גינת הכנת  "הכי בטוח במרחב הפתוח. "לקראת שנת השבעהמלאכה כלמידה מטרימה 

חצר פעילה באתר וא מגוון פעילויות ל, ניתן למצמתקני האכלה לציפוריםבגן, בניית  פרפרים

  .גננט

. נשתף המחזהובשמחה, שירה, ריקוד , "סיום חומש "בראשית לחגוג את כדאי החמ"דבשבוע 

 אפשר בחירה, יזמות וביטוי אישי.המהילדים בתכנון מושכל את 

  ק בהיערכות לחג.עלינו לעסוולפיכך  שבוע החמ"ד חל בין פורים לפסח, בין שמחה לגאולה

 . לחג ודיתלקראת חג הפסח תישלח אגרת ייח 

 אדר תשפ"אבס"ד 

 בברכת, "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

 אסתר חטב

 מפקחת ארצית קדם יסודי חמ"ד
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