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נָה ְרגִילָה / נַֹעם חֹוֵרב ׁשָ

 

נָה ְרגִילָה ּתִהְיֶה לָנוּ ׁשָ ׁשֶ

ּתְַחזִיר אֹוָתנוּ לַהְַתָחלָה כָּזֹאת ׁשֶ

בְּלִי בִּידּוִּדים, בְּלִי ַמּסֵיכֹות

ל וְִאם כְּבָר גַּלִּים - ַרק בְּיָם ׁשֶ

ָמחֹות ׂשְ

גְָרִתית נָה ׁשִ ּתִהְיֶה לָנוּ ׁשָ ׁשֶ

ִעם בֹּוֶקר בָּהִיר וְִתְקוָוה ֲאִמיּתִית

נֵַּדע לְהַבְִחין בְּכָל הַּפְָרִטים ׁשֶ

בִָרים ְּ נְַּחזֹור לַבִָּסיס, לַד ׁשֶ

הַּפְׁשוִּטים

ֶרת ֶ נָה ְמאוּׁשּ ּתִהְיֶה לָנוּ ׁשָ ׁשֶ

ָרָמה ְמיוּּתֶֶרת ְּ בְּלִי ִמבְזִָקים אֹו ד

ֵאר ּתִָמיד ָ ָאגֹות יִיׁשּ ְּ ּמְִדבָּר הַד ׁשֶ

ׁשֹוֵמם

ַמח גַּם בַּיֹּוְמיֹום הַצָּפוּי, נִּׂשְ ׁשֶ

ְעֵמם הַּמְׁשַ

ב ִעם ָקפֶה וְִעיּתֹון בַּּמְִרּפֶֶסת נֵּׁשֵ ׁשֶ

ל ֶחֶסד כָּל ֶרגַע כָּזֶה, הוּא ֶרגַע ׁשֶ

ל ּתְפִילָּה לֹּא נְַמִעיט בְּכֹוָחהּ ׁשֶ ׁשֶ

נָה ְרגִילָה. ּתִהְיֶה לָנוּ ׁשָ ר, ׁשֶ וּבְִעיקָּ
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פותחים שנה בניצנים 
ברוכה הבאה

תשפ"ג

ניצנים חוגגת 6
והדבר מרגש.......

 
מתכוננים לשנה מיוחדת 

עם ציפייה מרגשת.
לשנת עשייה משמעותית

מלאה סיפוק והנאה. 
מתחילים מסורת באופן קבוע

הנקראת ״ניצנים בשבוע״.
נשתף, נעדכן ונציין

חידושים, יוזמות וכל מה שמעניין.
 

שנה טובה פורייה ומוצלחת   
 

 
 
 

 



מחוז מרכז

סימונה ביזרמן, מדריכת בריאות
בתי ספר, מחוז דרום

איריס ריקה, מדריכת בריאות
גני ילדים, מחוז מרכז

 

התוכנית החינוכית

תכנית ההעשרה החינוכית
מיועדת להפעלה במסגרת צהרוני

ניצנים בגני הילדים ובבתי הספר.
התכנית כוללת מערכי פעילויות
יומיים הכוללים פעילות לפתיחת
היום, פעילות העשרה חינוכית

ופעילות לסיום היום.
 סדר היום בצהרון יוצר אווירה של
יציבות ושגרה התורמות לתחושות

הביטחון והמוגנות של הילדים.
 אווירה רגועה ונעימה בצהרון

תתרום ללמידה חוויתית ומהנה.  
התכנית עוסקת  בגיבוש הקבוצה,

במציאת הייחוד של כל אחד
מהילדים ובמציאת המשותף

ביניהם,
 בתכנית נבנים  בהדרגה כללים
המסייעים לשמור על אקלים

חינוכי מיטבי בתכנית
ניצניםוהילדים נחשפים לפעילויות

חברתיות מגוונות.
 
 
 
 

מחוז תל אביב

בית- ספר  ישגב ת״א, מעגל שיח והכרות חברים
 

שנת הלימודים תשפ״ג נפתחה בהתרגשות
ובהצלחה רבה בכל מסגרות תוכנית ׳ניצנים׳ בעיר

תל אביב.
ראינו ילדים שמחים ומאושרים לחזור לפעילויות

המגוונות אשר נבחרו במיוחד ליום חגיגי זה.
 

מאחלים לכולנו שנה טובה פורייה בריאה ושקטה.

צהרון בכור לוי ברחובות 
 

פותחים שנה בכיף ומשחק!
ילדי הצהרון בזמן משחקי קופסא וגיבוש

 



סימונה ביזרמן, מדריכת בריאות
בתי ספר, מחוז דרום

איריס ריקה, מדריכת בריאות
גני ילדים, מחוז מרכז

 

מחוז ירושלים והעיר ירושלים

פתיחת שנת הלימוד במסגרות ניצנים מחוז
ירושלים והעיר ירושלים.

 
השנה נפתחה בצורה חלקה ורגועה. תמונה אחת

שווה אלף מילים...

התוכנית החינוכית
של חודש ספטמבר 
לגני הילדים ולבתי

הספר
הנושא המרכזי של התכנית

בחודש ספטמבר הינו
 "שנה חדשה וטובה"

 
במהלך כל אחד מימי הפעילות

התכנית עוסקת  בנושא התחלות,
הכרות אישית וקבוצתית.

 
הפעילויות יתמקדו במתן ביטוי

אישי ובחירה לילדי ם.
 • הרעיונות יוצאים מתוך הילדים •
הילדים שותפים, פעילים, מעורבים
ומשפיעים, כך שחלק מהפעילויות

המבוצעות בתכנית ניצנים
מבוססות על רעיונות של הילדים.

• במהלך הפעילות, התנועה
והמשחק נוצרים קשרים חברתיים

בין הילדים .
 • לפעילות יש ערך של הפוגה
והנאה ולפיכך הילדים שמחים
לקראתה ולומדים לשכללה מדי

יום.
 



מחוז צפון

סימונה ביזרמן, מדריכת בריאות
בתי ספר, מחוז דרום

איריס ריקה, מדריכת בריאות
גני ילדים, מחוז מרכז

 

מחוז חיפה

בי״ס צליל בעיר חדרה  
 

פתיחת שנת הלימודים בעיר חדרה נפתחה בסימן
מה אנחנו יותר?!?

אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאנחנו חושבים!!!!
ולמרות שאנחנו מכיתות ושכבות שונות בזכות
הדמיון אנחנו יכולים להיות קבוצה אחת גדולה

ומיוחדת.
 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

צהרון גן ילדים בכפר ירכא
 

שנה"ל נפתחה בהתרגשות גדולה בגני הילדים בכפר ירכא.
הפעילות במסגרות עסקה בנושאים התחלות חדשות,
הכרות אישית וקבוצתית. ילדים צעירים שמחים ונרגשים

במסגרות ניצנים
 

בברכת שנה טובה פורייה ומוצלחת

התוכנית החינוכית
של חודש ספטמבר 
בשפה הערבית לגני

הילדים

התוכנית החינוכית
של חודש ספטמבר 
בשפה הערבית לבתי

הספר



סימונה ביזרמן, מדריכת בריאות
בתי ספר, מחוז דרום

איריס ריקה, מדריכת בריאות
גני ילדים, מחוז מרכז

 

שנה חדשה כבר בדלת,
וריח תפוח בדבש.

איש ואישה וגם ילד,
מתחילים את הכל מחדש.

שנה טובה, פירשי עלי כפים,
שנה טובה שלי,

אל אלוהים אתה בשמיים -
תן ברכה גם לי.

 
אריאלה סביר


