


 "מזוודות מטיילות" 

מזמינה את  " מזוודות מטילות"  התכנית השלישית

הילדים והוריהם לצאת למסע  , צוותי הגנים

בהשראת מזוודות אשר מטיילות מכנסת ישראל  

 . בגני הילדים , אל תוך אשכולות הרפורמה

 .המזוודה תתארח בכל גן כשבוע ימים

 
בתוך , אשכולות הרפורמה 28 -יטיילו המזוודות בכל מחוז חיפה ב כ:  ז"בתשע

 .ילדים 15,000גני חובה וייקחו במיזם  חלק  425



 מרכז המבקרים בכנסת נערך להשקת המיזם



 חלוקת המזוודות והחומרים  

 לגננות המובילות







 המפקחות והגננות המובילות של מחוז חיפה



 התכניות כמקור להשראה בלבד

המטרה של המפגש שלי אתכן הוא  להציג את  

.  שלושת התכניות הללו כמקורות להשראה בלבד

משום שאני טוענת ומאמינה שכל מה שתראו היום  

אתן הגננות  יכולות ליצור ביחד עם הילדים בגן  

 . ולעשות זאת בדרך הכי מקורית ויצירתית 

 .אנחנו רק מקור לעורר בכם את ההשראה
 צרו יש מאיין

 אפשרו שהילדים יכינו במו ידיהם  את משחקיי הדמוקרטיה    

שתאפשר לילדים  לחזור כל  , צרו ביחד איתם את הסביבה החינוכית

 .יום ולשחק בה שוב ושוב כאורח חיים בגן

 



 נסו לדמיין מה הייתן רוצות שיקרה בגן שלכן

בסופו לנסות  /אני מזמינה אתכן תוך כדי המפגש

רלוונטי ובעל  , להתחבר למה שהיה לכן משמעותי

לעוף על כנפי הדמיון ולדמיין תוך כדי ,  ערך

 –המפגש המקוון בתוך הגן שלכן סביבה חינוכית 

המתבססת על למידה " המחנך השלישי" 

המותאמת לדרכיי הלמידה של , משמעותית

 .  הילדים

 נזכר ביחד מהם דרכי הלמידה של ילדי הגן



 .הילדיםשקיבלתן מעט השראות לארגון ועיצוב סביבה ביחד עם אני מקווה 

 .סביבה המקדמת ומטפחת ערכים דמוקרטים 

 פי העדפה אישית שלהם  -עללפעול ושיש להם חופש לבחור , ליזוםאת הילדים שתעודד

 .ולא שלנו המבוגרים

 פי בחירות הילדים -לאורך כל היום עלהתנסויות חוזרות בסביבה שמאפשרת

 .ורצונותיהם

 להעמיק ולשוב אליה, מרחב של זמן לפעולסביבה שמאפשרת להם. 

 על כל סוגיו משום שילדים לומדים מגוון התנסויות במשחק חופשי סביבה שמאפשרת

 .ומתפתחים דרך המשחק

 סביבה  . שמציבה בעיות ודילמות משום שילדים לומדים כשהם ניצבים בפני בעיה

פעילות בסביבה  . שמזמנת לילדים מצבים שיש בהם דילמות הדורשות פתרון

: שונותדעות סביבה בה ניתנת לגיטימציה להבעת . שמאפשרת להציע מגוון פתרונות

 .נותנים לגיטימציה לשאול כל שאלה ולכל שאלה יש יותר מתשובה אחת נכונה

  

..לסיום  



קשור   21 -הביטוי מיומנויות המאה ה

 :לשאלה

   "?מה צריך ללמד ילדים צעירים"  

 ?צריך לטפח 21-אילו מיומנויות המאה ה
  

תוך אישית ובין אישית -אינטליגנציה רגשית 
 
                         יוזמה ויצירתיות 

 
גמישות ויכולת לעבוד בסביבה משתנה 

 
יכולת לעבוד בצוות ולשתף פעולה 

 



תלת ממד של  4נרכיב את המשקפיים ב 

 ארבעת המיומנויות

"  המחנך השלישי"  -בכל פעילות וארגון הסביבה

שמקדמת ערכים דמוקרטיים באמצעות הנושא  

ובכלל כאורח חיים בגן אני מזמינה  , שאציג היום 

אתכן להרכיב את משקפיי ארבעת המיומנויות  

 ולבחון תוך כדי התנסות  

פעילות ודוגמה  , איך סביבה שתארגנו עם הילדים

אישית שלכן ושל כל הצוות החינוכי בגן מפתחות  

 ?  ומטפחות את התפתחותם של הילדים

. 

  



 

 

 

פעילות ודוגמה אישית  , איך סביבה שתארגנו עם הילדים

 שלכן ושל כל הצוות החינוכי בגן  

 ? מפתחות ומטפחות את התפתחותם של הילדים

 
 

 
 

  להיות יזמים ויצירתיים 

 בעליי יכולת לשתף פעולה ולפעול תוך כדי

 עבודת צוות  

 לפעול ולשחק בסביבה משתנה, להיות גמישים 

להיות רגישים לזולת  ומודעים לעצמם 



 

לכתוב ולקשט  עליהם  , להכין ממגוון מצעי קרטון וחומרים בשימוש חוזר ונוסף
 :בדרכם וכיד הדמיון הטובה עליהם

מציעים שהם חוק והצעות כללים ,חוקים להעלאת לוח. 

35 את יבחרו שהם ( אדום בצבע )נגד-כרטיסיות 35 (ירוק בצבע) בעד -כרטיסיות 
 ויכתבו יצבעו , המצעים

הבידוק והחתמת הבידוק למשחק לכנסת כניסה תעודת 

שטענו אחריי נגד/בעד ההצבעה כרטיסיי את ישלשלו לתוכה להצבעה קלפי קופסת  
 ונגד בעד טיעונים

בחירות בהליך הרוב החלטת פי-על שנקבעים הגן של והחוקים  הכללים ספר 
 .דמוקרטי

הגן מקוביות )ולחצר לגן אותו לנייד שניתן לנואמים מיקרופון עם נואמים של פודיום/  
 (קרטון מקופסאות

כיסאות את לסדר/מחפצים/מקוביות המנורה בצורת הכנסת מליאת של מוקטן דגם 
   .המנורה בצורת הגן

עוד ומה???? 

 

 את מוזמנת לאפשר לילדי הגן



 שהילדיםתעודד ותתרום הילדים  סביבה המותאמת לדרכיי הלמידה של 

יהיו שותפים בקביעת הכללים והחוקים בגן 

יפתחו מיומנות של סבלנות וסובלנות 

 תרבות דיבור והרגלי שיחה עם הזולת מתוך כבוד ונימוס, של קשבמיומנות יפתחו 

יביעו באופן חופשי את מחשבותיהם ודעותיהם 

ילמדו לבחור ברצוי להם על פי העדפה אישית ולנמק את בחירתם 

להרהר ולערער, ילמדו לשאול שאלות 

 יתנסו בלקיחת אחריות 

ילמדו להגן על בחירתם ולעמוד על זכותם לבחור 

 על מה שבחרו לטובת זולתםלוותר ילמדו גם 

 חבריהם       ילמדו לכבד את בחירת 

 .    אילו הם בעצם מטרות החינוך לדמוקרטיה בגן הילדים
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ממונה ארצית על הארכת יום   -הדר-איריס עץ

באגף , הלימודים ומדריכה ארצית לאמנויות

משרד  , המנהל הפדגוגי , לחינוך הקדם יסודי

 .החינוך

 

מנהלת מרכז המבקרים   -שמעוני קוניצקיליאת 

 בכנסת ישראל

 

 

פיתוח הפקה ויישום משותף של , תכנון, חלום  


