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אגף א' לחינוך קדם יסודי

"מצעד הספרים" על שם מרים רות תשע"ח

חוגגים  70לישראל בסימן יצירה עברית

השנה אנו מציינים  70שנים לעצמאות ישראל ,אירוע חגיגי ומיוחד המגיע פעם ב 70 -שנה.

הסיפורים והשירים מהווים השראה לעשייה חינוכית משמעותית בגנים מאז הקמתם .השנה ,יותר
מתמיד ,יכולה היצירה העברית לשמש בסיס לחוויה ,ללמידה ולחקר בסימן:
חוקרים את העבר-מוקירים את ההווה -וצופים אל העתיד.
רשימת הספרים המוגשת לגני הילדים מורכבת מיצירות מסוגות שונות ,מסגנונות שונים ומתקופות
שונות ,כל זאת על מנת להביא בפני ילדי הגן נוף ספרותי ישראלי מגוון .עם זאת ,ישנם
יוצרים ישראליים רבים נוספים שכתבו וכותבים עבור ילדים ,אליהם כדאי לחשוף את ילדי הגן.

להרשמה לתכנית :טופס רישום
אני מאחלת לכולנו חגיגות  70מעשירות וקריאה מהנה.
בברכה
סימה חדד
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

נוף ישראלי " -הָ ָ
ָאדם אֵ ינוֹ אֶ לָא ַּתבְ נִ ית  -נוֹף מוֹל ְַּדתוֹ ".שאול טשרניחובסקי

בחרנו לחגוג אירוע זה בהצדעה ליצירה העברית – ספרים ,סופרים ומאיירים המהווים נכס צאן
ָאדם אֵ ינו אֶ לָא ַּתבְ נִית  -נוף מול ְַּדתו" ,כתב שאול טשרניחובסקי.
ברזל בנוף הספרותי הישראלי" .הָ ָ
ואכן ,הנוף הספרותי הישראלי עיצב במהלך השנים דורות רבים שגדלו על ברכי היצירה העברית
העשירה.

חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,צופים לעתיד
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רשימת הספרים:
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 .1פניה ברגשטיין ,ויהי ערב.
 .2לאה גולדברג ,מי בביתן.
 .3ע' הלל ,דודי שמחה.
 .4שלומית כהן אסיף ,הארנב ממושי.
 .5מיריק שניר ,גלגלים.
 .6מרים רות ,זאתי.
 .7לוין קיפניס ,נרקיס מלך הביצה.

 .9דוד גרוסמן ,איתמר מטייל על קירות.
 .10מאיר שלו ,פנדה יוצאת למרעה.
 .11נעמי שמר ,הטיול הקטן.
 .12נורית זרחי ,נמר בפיג'מה של זהב.
 .13חיים נחמן ביאליק ,רוץ בן סוסי.
 .14מרים ילן שטקליס ,אצו רצו גמדים.
 .15רינת הופר ,ציפי וצוף.
 .16רבקה אליצור ,יום העצמאות של יעל.
 .17מירה מאיר ,הצב של אורן.
 .18חיה שנהב ,מיץ פטל.
 .19נירה הראל ,שפת הסימנים של נעה.
 .20אנדה עמיר ,דוד ירח בשמים.
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 .8דתיה בן דור ,ככה זה בעברית.
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