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פתח דבר
מי יכול לעמוד בפני קסמם של משה אופניק וחבריו הגרים ברחוב סומסום? כל ילדה וילד יכולים להזדהות
עם הדמויות החביבות ואף "לחוש" את ריח פח הזבל של משה אופניק ו"לטעום" מהעוגיות של אריק ,לצחוק,
לדמיין ,ליהנות וללמוד.
ילדים לומדים על ערכים כל הזמן ,בכל מקום ,בצורה מזדמנת או בצורה מתוכננת .תפקיד הגננת וצוות
הגן בחינוך לערכים הוא להיות בראש ובראשונה מודעים לתפקידם להוות דוגמה אישית ומודל לילדים
ומשפחותיהם .בנוסף ,עליהם לזהות הזדמנויות בשגרה בהן ניתן לציין את הערכים אותם רוצים לקדם ולחזק.
יתר על כן ,ניתן לתכנן התנסויות המאפשרות לילדות ולילדים ללמוד בצורה רלוונטית ומשמעותית על
הערכים שנבחרו.
אנו שמחים להגיש חומרים מ"מילת היום" שהופקו במסגרת הסדרה מערוץ הופ! "רחוב סומסום" לשירות
הגננות וילדי הגנים.
התכנית "מילת היום בגן" מאפשרת את כל האפשרויות הללו .היא מאפשרת לגננת לבחור בערכים כמו
הוגנות ,שותפות ,שכנות ועוד ,באמצעות הצגת סרטונים מסדרת הטלוויזיה "מילת היום" ,השמעת שירים
והצעות של מגוון פעילויות חווייתיות לקידום ערכים אלו ותכנים אחרים .יתרה מזו ,מתוך הפעילויות מתפתחים
מעגלי שיח בהם הילדים יכולים להביע את המחשבות ,התחושות והרגשות שלהם סביב הערכים והתכנים
הנבחרים ולפתח רגישות והקשבה לדברי חבריהם.
מילים  -חשובות .מילים הן לבני הבניין היסודיות בפיתוח כישורי התובנה והתבונה של כל ילד וגם כלי משמעותי
בתהליך החיברות לקהילה .מילים מתארות מציאות והן גם יוצרות מציאות .אנו מאמינות שמיזם זה המשותף
לעמותת "רחוב סומסום" ,האגף לחינוך קדם-יסודי ולערוץ הופ!  -יתרום לבניית מציאות מגוונת ועשירה
לילדינו .האגף לחינוך קדם-יסודי וערוץ הופ! חברו יחדיו לפיתוח התכנית "מילת היום בגן" אשר מטרתה
העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים המובאים במסגרת העשייה בגן הילדים.
ב"שותפות" וב"יחד" ,אנו שמחות להציג בפניכם את התכנית "מילת היום בגן" ומאחלים לכן ולילדי הגן חוויה
משמחת ,מעשירה ומשמעותית.

				
סימה חדד מה יפית
מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי

אלונה אבט
מנכ"לית קבוצת הופ!
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צוות הכותבות:
ד"ר אסתר ברוקס ,מנהלת המחלקה להפעלה פדגוגית באגף לחינוך קדם-יסודי
מירב תורגמן ,מדריכה ארצית לשפה ואוריינות ,האגף לחינוך קדם-יסודי
שפרה אטישקין ,מדריכת מחוז מרכז
שירה אקרמן שמחוביץ ,יועצת תוכן ראשית ,פרויקט רחוב סומסום בערוץ הופ!
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מבוא
הסדרה "מילת היום ברחוב סומסום" פותחה על ידי ערוץ הופ! ועמותת  Sesame Workshopכחלק מעונת
 2012של הסדרה "רחוב סומסום"" .מילת היום" שודרה בתקופת הקיץ כאשר הילדים היו בחופשה ,ועסקה
במילים המתחברות לעולם הילדים .הסדרה כוללת קטעים שונים שעוסקים באותה המילה מזוויות שונות.
מטרת הסדרה היא לזמן חוויה ושיח בתכנים המתקשרים למילים הנבחרות מזוויות ראייה שונות" .מילת היום
בגן" מאפשרת לילדים הצעירים ליהנות ולהזדהות עם הדמויות המוכרות והחביבות של רחוב סומסום.
"מילת היום בגן" היא הרחבה של הסדרה "מילת היום" ,ומטרתה העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים
המובאים בסדרה במסגרת העשייה בגן הילדים .התכנית "מילת היום בגן" פותחה על ידי האגף לחינוך קדם-
יסודי בשיתוף עם ערוץ הופ! ומיזם רחוב סומסום.

עקרונות
		

למילים הנבחרות בתכנית ,פוטנציאל להעשיר את עולם הילדים והילדות ,את החוויות הרגשיות
והחברתיות ואת כישורי השפה והשיח שלהם.
ההתנסות של הילדים והילדות סביב המילים הנבחרות עשויה להעמיק את המשמעויות של הערכים
הטמונים בהן.
חזרה על מילים נבחרות תוך יצירת חיבורים חדשים בין המילים ,תעמיק את השיח וההבנה סביב 		
המסרים הערכיים.
שילוב בין אמצעים חזותיים (סרטונים ,אנימציות ,תמונות) לאמצעים צליליים (מנגינות ,שירים) לבין 		
אמצעים מילוליים יגביר את ההנאה והלמידה של הילדים.

הפעלת התכנית
מרכיבי התכנית:
התכנית כוללת :תקליטור למחשב ,חוברת הצעות לפעילויות ותקליטור שמע
תקליטור למחשב:
התקליטור כולל סרטונים לכל "מילות היום".
ניתן לצפות בסרטונים של "מילת היום" בזמנים שונים במהלך יום הלימודים בגן ,במפגש במליאה או
בזמן העבודה בקבוצות.
ניתן לצפות בסרטונים סביב "מילת היום" הנבחרת לכל אורכם ,ואפשר לבחור קטעים מאותם סרטונים
כבסיס לפעילות מתאימה.
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חוברת הצעות לפעילויות:
החוברת "מילת היום בגן" כוללת מידע מגוון על אודות המילים ,הצעות לפעילויות חווייתיות סביב מילים
נבחרות שמטרתן העיקרית היא להרחיב ולהעמיק בתכנים המובאים בסדרה "מילת היום".
הפעילויות המוצעות הן לבחירה ולשיקול דעתם של הגננת וצוות הגן.
צפייה מונחית של סרטונים:
ניתן לתת משימת צפייה לילדים :לאתר קושי בסיטואציה ,לאפיין דמויות ,להתבונן בסביבה ,לגלות מהי
"מילת היום" וכדומה.
שיח בעקבות הצפייה :ניתן לשאול שאלות ,כגון :מה הרגשתם בזמן שצפינו בסרטון? האם אהבתם את
הקטע בו צפינו? מדוע? האם קרה לכם מקרה דומה? מה אפשר ללמוד מהקטע?
הצעות לפעילויות בעקבות הצפייה :המחזת האירוע המוצג בסרטון ,המצאת סוף אחר לאירוע ,יצירת
תסריט או סיפור חדש למילה.
מה בחוברת?
עבור כל המילים הנבחרות ,הוגדרו הסעיפים האלה (השימוש בהם הוא לפי שיקול דעתה של הגננת):
לכל מילה יש סיפור  -פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים.
מה בסרטון? פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון.
מילים טובות  -רשימת מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת הידע ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים.
בואו נדבר על זה  -הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר
את השיח הרגשי.
הלכה למעשה  -שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים.
עוד סיפור ושיר  -אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה.
סביבה והשראה  -רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית.
שיתוף הורים בתכנית
חשוב ליידע את ההורים בהשתתפות הגן בתכנית "מילת היום בגן".
ניתן לשלוח מכתב להורים כדי ליידע אותם על חוויות הילדים בעקבות התכנית בגן הילדים.
כדאי לשלוח "ידיעון" להורים המעדכן אותם מהי "מילת היום".
אפשר ליצור ערוץ דו-כיווני סביב המילה :לבקש מההורים לכתוב מה משמעות "מילת היום" עבורם;
לשלוח שיר או ספר בנושא; לשלוח סיפור אישי הקשור במילה וכדומה.
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המילים הנבחרות
בתכנית "מילת היום בגן" נבחרו המילים האלה:
יחד
סליחה
שונה
שכנים
משפחה
גיבור
הוגן
להקשיב
מנומס
חברים
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יחד
 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה "יחד":
זה עם זה (רב מילים).
יפה ַא ַחת (מליצית) ִּב ְמ ִח ָּצה ַא ַחת ,יַ ַחדְּ ,ביַ ַחד ,יָ ד ְּביָ ד ,יַ ְח ָּדו (מליצית); ַצו ְָּתא ֲח ָדא
מילים נרדפות ִּ -ב ְכ ִפ ָ
(כצוות אחד ,בחבורה אחת) ְּ,ב ַצו ְָּתא; ַטנְ ּדּו (בשניים ,בצמד).
צירופים ְּ -ביַ ַחד ּולְ חּודּ ,גַ ם יַ ַחדַ ,חּיִ ים ְּביַ ַחד ,יַ ַחד ִעם זֹאת
"יחד" במקורות:
אשׁי ָעם ,יַ ַחד ִש ְׁב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל" (דברים ל"ג ,ה').
ישׁרּוןֶ ,מלֶ ְךְ ,ב ִּה ְת ַא ֵסּף ָר ֵ
"וַ יְ ִהי ִב ֻ
		
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" (תהילים קל"ג).
		
"טובים השנים מן האחד" ...כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו"
		
			 (קהלת ד' ,י').
ניבים וביטויים:
שנינו ביחד וכל אחד לחוד.
		
ביחד ולחוד .מקור :העברית החדשה .פירוש :נטילת אחריות במשותף ובנפרד ,כך שכל אחד
		
			 אחראי גם בפני עצמו.
כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם .מקור :העברית החדשה .פירוש :שותפות ואיחוד כוחות.
		

 .2מה בסרטון?:
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע

משך תקציר

 1כתבה :מילת היום יחד
 2אנימציה :מגדל קלפים
 3חבובות :אלמו צמא

00:08
00:34
02:20

 4כתבה :שוק קח-תן

03:34

02:39

 5חבובות :אלמו וזואי
חולקים
02:00
 6כתבה :צריך לחלוק
 7שיר" :יחד נצליח  -יחד ,לא 02:17
לבד"

משה אופניק וילדים  -מה זה "יחד"?
שיתוף פעולה  -בונים בית קלפים ביחד
אלמו צמא מאוד; גם הצמח של אבי צמא וזקוק למים.
מה עושים? מי ישתה?
רותם ,בת שבע מפרדס חנה ,יוצאת עם שתי חברותיה
הטובות לשוק 'קח-תן' המקומי .הן אוספות משחקים
ישנים של רותם ופריטים נוספים מסבתה ויוצאות
לשוק.
לאלמו יש עוגיות ולזואי יש כוס חלב .הם לומדים
לחלוק ביניהם.
חמישיית ילדים מראה איך צריך להסתדר במשפחה
שיר בנושא שיתוף פעולה

קישור למילים
אחרות

הוגן
שכנים

הוגן
משפחה
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יחד

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל
להעשרת הידע ולהעמקת השיח
הערכי בגן הילדים
שיתוף פעולה
שותפות
יחדיו
תור ,מחכים בתור ,ממתינים
קבוצה
חברות

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 		
הרגשי
מה זה "ביחד"?
מה אפשר לעשות יחד? מה אפשר לעשות רק ביחד?
הכי כיף ביחד/הכי כיף לבד
דברים שאני אוהב לעשות ביחד/לבד (בגן/בבית)
חולקים בבית  -האם קל לחלוק עם אחים? מה חולקים עם אחים? (אפשר לקשר לסיפורים :צפוף
		 בבית  /אפרים סידון ,דוביל'ה בונה בית  /חיה שנהב)
ביחד יותר קל

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים

		

שוק "קח-תן" -ניתן ליזום שוק "קח-תן" של ספרים ,צעצועים.
"הסיפור שלי" -אפשר להאזין לסיפורי משפחות הילדים" :סיפורים של יחד"...
יוצרים ביחד  -ניתן ליזום שיתופי פעולה בין הילדים ,כגון :בנייה משותפת ,יצירה משותפת ,הכנת
מאכלים (כגון סלט) או לתכנן משחק חברתי לקבוצת ילדים.
משחקים ביחד  -ניתן לזמן משחקי חברה ,כגון :תופסת ,מחבואים...
שרים ביחד  -שרים במקהלה את השיר " :יחד נצליח  -יחד ,לא לבד " ,המופיע בקטע מספר 7
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יחד

 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
הגשר  /הנץ יניש והלגה בנש ,תורגם לעברית על ידי ריקלין-בנעט (מודן.)2011 ,
"הגשר" הוא סיפור עממי אוסטרי שעלילתו מתמקדת בענק ודוב הנפגשים באמצע גשר ארוך וצר,
ואף אחד מהם אינו מוכן לוותר ולחזור על עקבותיו ולפנות מקום לאחר .אחרי שתי הצעות שיכלו להוביל
לכישלון מוחלט או להצלחה חלקית ,נולד הרעיון הגדול שבבסיסו הצלחת שני הצדדים .תוכן הסיפור
מתאים לעולם הילדים ,שלעתים נתקלים במצבים חברתיים של מאבק על מקום או על חפץ .המסר
בסיפור הוא כי שיתוף פעולה חשוב ,עשוי להוביל לפתרון טוב ונוח לשני הצדדים .בעקבות הסיפור ניתן:
לדון עם הילדים על הבעיה המאתחלת של הסיפור :ענק ודוב גדול מגיעים בו זמנית לאותו גשר -
		 מה יקרה? האם יצליחו לעבור יחדיו?
איורי הסיפור ממחישים את הבעיה באירוע .ניתן לתת לילדים להתבונן באיורים ולספר על הקושי.
להפסיק את קריאת הסיפור לפני מציאת הפתרון ולדון עם הילדים האם הפתרונות שהוצעו נכונים
		 או הוגנים; לשאול את הילדים על פתרונות נוספים.
להמחיז את האירוע (בניית "גשר").
לקשר לאירועים דומים מחיי הגן בהם שיתוף פעולה ו"יחד" מובילים לפתרון.
ספרים נוספים הקשורים למילה יחד:
אליעזר והגזר  /לוין קיפניס
המטרייה הגדולה של אבא  /לוין קיפניס
דוביל'ה בונה בית  /חיה שנהב
צפוף בבית  /אפרים סידון
דירה להשכיר  /לאה גולדברג
שירים:
שיר לאהבה  /מילים :איילת ציוני וגילי ליבר
יחד  /שמרית אור
ביחד או לבד  /לאה נאור
קֹורה  /לאה נאור
ּבֹוא נִ ְר ֶאה ַמה ֶ
אדון שוקו  /חיה שנהב
יד ביד  /אהוד מנור
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 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
תערוכת תמונות של ילדים יוצרים ,משחקים ובונים יחדיו.
תערוכת "תמונת מחזור" של הגן מצולמות על ידי הילדים.
צילום של צוות הגן והילדים תחת הכותרת "ביחד זה יותר" או כל ססמה אחרת שתשדר את המסר
		 של כוח ה"ביחד".
תערוכת ספרים שהמסר שלהם הוא "הכוח של הביחד" (רשימה לעיל).
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סליחה
 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
ְסלִ ָיחה (מתוך :סיפורי מילים  /רוביק רוזנטל)
סליחה היא חרטה על מעשה כלשהו ,כאשר אנחנו סולחים למישהו ,אנחנו מוותרים על הכעס שלנו
וסּלָ ח" (תהילים פ"ו ,ה') ,כלומר :הוא מסוגל לוותר למי
כלפיו .בתנ"ך אומרים על אלוהים שהוא "טֹוב ַ
שעושה חטא .עד היום יהודים מאמינים מבקשים סליחה מאנשים ומאלוהים ,בעיקר לפני יום הכיפורים,
כי על פי האמונה ביום זה אלוהים אמור לכפר על העוונות ,כלומר ,לסלוח .לתפילות הרבות שמתפללים
לפני יום כיפור קוראים "סליחות" ,והנוהג המקובל הוא "לומר סליחות".
בדרך כלל אנשים מבקשים סליחה מאדם אחר .נהוג לבקש סליחה כאשר אנו מרגישים שעשינו 		
מעשה עליו התחרטנו ,או שהחבר שלנו חושב שעשינו מעשה שפגע בו .אנשים משתמשים במילה 		
מּוּכר ,אומרים לו "סליחה,
סליחה גם במצבים יומיומיים .למשל ,כאשר רוצים לשאול דבר מה אדם לא ָ
מה השעה?" ,או "סליחה ,איך מגיעים לרחוב הרצל?" בשאלה הזאת אנחנו גוזלים מזמנו של אותו אדם,
וכדי שלא יכעס אומרים תחילה "סליחה" .סליחה היא כאן מילת נימוס.
פירושה של מילה "סליחה":
 .1ביקש סליחה ,הביע חרטה על מעשה שעשה וביקש מחילה או כפרה עליו.
 .2מילת התנצלות על דבר שנעשה ,מילה המביעה צער על מעשה שעשוי היה לפגוע במישהו אחר.
 .3פנייה מנומסת למישהו כדי למשוך את תשומת לבו ,כדי לשאול אותו שאלה ,כדי לתקן את דבריו
וכדומה.
 .4הענקת מחילה או כפרה ,ויתור על עונש המגיע בשל מעשה רע או על נקמה.
מילים נרדפות ַּ -כ ָּפ ָרה; ֲחנִ ינָ הַ ,ה ְמ ָּת ַקת ִּדין (עֹנֶ ש); ְמ ִחילָ ה
צירופים  -ח ֶֹדׁש ָה ַר ֲח ִמים (ו ְַה ְּסלִ יחֹות); ִע ְּמָךִ ,א ְּתָך ַה ְּסלִ ָיחה
"סליחה" במקורות:
ְך־א ַפּיִ ם ו ְַרב־וחסד (ק' ֶח ֶסד) וְֹלא ֲעזַ ְב ָתּם" (נחמיה ט' ,י"ז).
לֹוה ְסלִ יחֹות ַחּנּון ְו ַרחּום ֶא ֶר ַ
"ו ְַא ָתּה ֱא ַ ּ
		
"ועל כולם ,אלוה סליחות .סלח לנו ,מחל לנו ,כפר לנו מתפילת על חטא שחטאנו" (מתוך תפילת
		
			 יום הכיפורים).
ד-הּנָ ה" (במדבר,
אתה לָ ָעם ַהּזֶ הִ ,מ ִּמ ְצ ַריִ ם ו ְַע ֵ
הּ--כג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך; ו ְַכ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
" ְסלַ ח-נָ א ,לַ ֲעוֹן ָה ָעם ַהּזֶ
		
ְ
			 י"ד ,י"ט).
ניבים וביטויים:
כי עמך הסליחה .מקור :תהילים ק"ל ד' .פירוש :ביטוי להבעת התנצלות.
		
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ (פרקי אבות פרק ב' ,ב') .פירוש :סליחה היא גם
ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ .מקור :יָ ֶפה ַּתלְ מּוד ָ
		
			 מילת נימוס המבטאת דרך ארץ.
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ִהלְ ִּבין ְּפנֵ י ֲח ֵברֹו .מקור :ו ְַה ַּמלְ ִּבין ְּפנֵ י ֲח ֵברֹו ָּב ַר ִּביםֵ ...אין לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא (פרקי אבות פרק ג',
י"ד) .פירוש :מי שהלבין פני חברו ברבים ,מי שפגע או העליב את חברו צריך לבקש ממנו סליחה.
אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס ,אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו
החוטא למחול ,מוחל בלב שלם ובנפש חפצה .מקור :רמב"ם הלכות תשובה ,פרק ב' הלכה י'.

 .2מה בסרטון?:
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע
 1כתבה :מילת היום
"סליחה"
 2חבובות :אלמו ואבי
מתנצלים
 3אנימציה :רוקדים עם
בועות וקרניים
 4כתבה :מבקשים סליחה

משך תקציר

קישור למילים
אחרות

 01:28משה אופניק וילדים  -מה זו "סליחה"?
 01:40אלמו ואבי פוגעים בטעות זה בזה ,ומתנצלים.
01:07
01:34

 5אנימציה :רון שמחון
פוגש את נויה

01:35

 6חבובות :אמירת אמת
והתוצאות

04:06

 7אנימציה :נד ונודלס
 8שיר :אם קצת הייתי
מתאפקת

01:04
02:01

יחד

יצור קוצני רוצה לשחק עם חברים חדשים
שמפריחים בועות.
קיא וגיא שוברים פסל בגינה .מה יעשו? האם
יסתירו את השבר או יתוודו ויבקשו סליחה?
רון שמחון הוא ילד שיושב בכיסא גלגלים .כשהוא גיבור
מבקש מנויה לשחק אתה כדורסל ,היא בטוחה
שהוא לא יוכל לשחק ,כי הוא יושב בכיסא גלגלים.
אלמו מבקש מאבי לשמור לו על טירת הקוביות.
כשהתרנגולת מגיעה ,אבי מבקשת ממנה ללכת
משם ,אבל אבי עצמה מפילה בטעות את הקוביות.
האם היא תספר לאלמו מי באמת הפיל את
הטירה?
חברים
נד ונודלס בונים מטוס
הוגן
שיר בנושא הבנה של מצוקת האחר
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" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת
הידע ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים
מצטער/מצטערת
מתנצל/מתנצלת/התנצלות
מחילה
פיוס/להתפייס/התפייסות

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים
שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים
ולהעשיר את השיח הרגשי
מה זה לסלוח?
האם אומרים סליחה או מבקשים?
מתי מבקשים סליחה וכיצד?
מה מרגישים כשסולחים?
האם קל או קשה לסלוח או לבקש סליחה?
למה צריך לבקש סליחה?
סוגים שונים של סליחה  -סליחה מטעמי נימוס ,סליחה כבקשת מחילה...

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
הצגת אירועים הקשורים לסליחה באמצעות איורים מספרי ילדים או 		
		 תמונות אחרות ושיח בעקבות ההתבוננות.
אם מילה זאת נלמדת בחודשים אלול ותשרי יש אפשרות לקשר אותה
		 ל"סליחות" שמתקיימות בכל אזורי הארץ ,ואף להציע סיור סליחות לבתי
		 כנסת בשכונת הגן.
העלאת דילמות בקרב הילדים ומשחק תפקידים בעיבוד הדילמות :קשה
		 לי לבקש סליחה ,דילמות מתוך הספרים המוכרים או מתוך הסרטונים.
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לימוד מילות השיר "אם קצת הייתי מתאפקת" המופיע בקטע מספר :8
יתי ִמ ְת ַא ֶּפ ֶקת"  /נֹגַ ּה ַאלְ ּגֹום
"אם ְק ָצת ָהיִ ִ
ִ
ַא ְרנֶ ֶבת לְ ָבנָ ה
ִטּיְ לָ ה לָ ּה ַּבּגִ ּנָ ה
ָּומ ְצ ָאה ְׁשלּולִ ית ֶׁשל ּבֹץ!
ׁשֹוב ָבה
ַא ְרנֶ ֶבת ָ
ָּכל ָּכְך ִה ְתלַ ֲה ָבה ֶׁש...
ִמּיַ ד ָר ְצ ָתה לִ ְקּפֹץ!
ִהיא ָח ְׁש ָבה ֶׁשאּולַ י ֹלא ְּכ ַדאי
ֶׁש ְּבלִ י ַמּגָ ַפיִ ם יִ ְהיֶ ה ִקר ִמ ַּדי.

ַא ְרנֶ ֶבת לְ ָבנָ ה
ָּפגְ ָׁשה ִּפילָ ה ְק ַטּנָ ה
ּתֹופ ָפה ְּבתֹף!
ֶש ְ
ׁשֹוב ָבה
ַא ְרנֶ ֶבת ָ
ָּכל ָּכְך ִה ְתלַ ֲה ָבה
ו ְֶאת ַהּתֹף ָר ְצ ָתה לַ ֲחטֹף!
ִהיא יָ ְד ָעה ֶׁשּלַ ֲחטֹף זֶ ה ֹלא ְמנֻ ָּמס...
ֶׁשאּולַ י ַה ִּפילָ ה ֵּת ָעלֵ ב ו ְִת ְכ ַעס

ְּוב ָכל זֹאתִ ,היא ֹלא ִה ְת ַא ְּפ ָקה
ּנ-קה!
וְ-זִ ָ
ַע ְכ ָׁשו ָה ַא ְרנֶ ֶבת ְמק ֶֹר ֶרת...
אֹומ ֶרת:
ֵּובין ַא ְּפ ִצ'י לְ ַא ְּפ ִצ'יִ ,היא ֶ

ְּוב ָכל זֹאת ִהיא ֹלא ִה ְת ַא ְּפ ָקה
חה!וְ-לָ ְק ָ
ַה ִּפילָ ה ַע ְכ ָׁשו ְּב ֶב ִכי ְמ ָמ ֶר ֶרת
ו ְָה ַא ְרנֶ ֶבת ִמ ְצ ָט ֶע ֶרת

יתי ִמ ְת ַא ֶּפ ֶקת
ִּפזְ מֹוןִ :אם ַרק ָהיִ ִ
ְעֹוצ ֶרת ְׁשנִ ּיָ ה לַ ֲחׁשֹב.
ו ֶ
נֹועלֶ ת ַמּגָ ַפיִ ם
יתי ק ֶֹדם ֶ
ָהיִ ִ
('ּפ ִצ'י!)
יתי ַמ ְרּגִ ָ
ו ְָהיִ ִ
יׁשה ְ
('ּפ ִצ'י)
יתי ַמ ְרּגִ ָ
ָהיִ ִ
יׁשה ְ
יֹותר טֹוב.
יׁשה ֵ
יתי ַמ ְרּגִ ָ
ָהיִ ִ

יתי ִמ ְת ַא ֶּפ ֶקת
ִּפזְ מֹוןִ :אם ַרק ָהיִ ִ
ְּומ ַב ֶּק ֶׁשת יָ ֶפה ְּבלִ י לַ ֲחטֹף...
צֹוח ֶקת
ַה ִּפילָ ה ַע ְכ ָׁשו ָהיְ ָתה ֶ
ו ְָהיָ ה לִ י ַה ְר ֵּבה
ָהיָ ה לִ י ַה ְר ֵּבה
יֹותר טֹוב!
ָהיָ ה לִ י ַה ְר ֵּבה ֵ

 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
המלחמה האדירה  /אורה איל
סיפור זה מגולל את סיפורה של מריבה בין הילדים דן ואלון ובסופה  -התפייסות של השניים .בשעת
משחק אלון מוצא קרש ודן טוען כי זה הקרש שלו .המריבה של השניים הופכת למלחמת ענקים של
הורים ,מלכים דמיוניים ומפלצות יורקות אש .כמו שהמריבה מתלקחת כך היא מתפוגגת .שני הילדים
מתפייסים והולכים לחפש חיפושיות ושוב הם חברים טובים.
באתר גנ-נט יש כמה סרטונים בהם ד"ר צביה ולדן קוראת את הסיפור לקבוצת ילדים ומשוחחת עם
		 מדריכות בעקבות הקריאה .מומלץ לצפות בסרטונים.
ניתן להאזין לאורה איל קוראת את הסיפור באתר דף-דף.
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ניתן לקרוא את הפתיח ,המתאר את תחילת המריבה" :אני מצאתי אותו קודם"  -ולבקש מהילדים
להציע פתרונות לדן ולאלון.
ניתן לשוחח על דמיון ומציאות  -מה במריבה היה דמיוני ומה היה מציאותי?
אורה איל סיפרה כי את ההשראה לאיורי הספר קיבלה בעת עיון בספר "ארץ יצורי הפרא"  /מוריס
סנדק .ניתן להתבונן באיורי שני הספרים ולחקור את ההשפעה  -אילו איורים דומים? במה?
כדאי לדון עם הילדים :מי צריך לבקש סליחה? האם זה דן? האם אלון?
ניתן לנהל שיח סביב הדרך בה הילדים התפייסו ,ולספר "סיפורי התפייסות של ילדי הגן".

ספרים נוספים הקשורים למילה סליחה:
סבלנותו של הלל הזקן  /דבורה עומר
סליחה!  /לנדה נורברט וורנס טים
מעשה בחתוליים  /ע' הלל
ברוגז ברוגז אף פעם ,שולם שולם לעולם  /מיריק שניר
סליחה שבלב  /דבורה עומר
שירים:
אני סולח  /שלומית כהן-אסיף
סליחה  /לאה נאור
התפייסות  /שלומית כהן-אסיף
זרת לשלום  /רפאל ספורטה
בואו נעשה שלום קטן  /לאה נאור
בוא נשלים  /נורית יובל
מי אשם  /פניה ברגשטיין

 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
הקמת מרכז גישור לאירועים מחיי הגן שבו הילדים פותרים סוגיות  -מבקשים וגם סולחים לחברים.
"לבבות הסליחה" – גזרי לבבות הנמצאים במקום נגיש לילדים ,כדי שיוכלו לקחת לב ולהעניקו לילד
		 או ילדה שמהם הם רוצים לבקש סליחה.
"תצלום מספר סיפור" – תצלומים של מצבים שבהם מתבקשת המילה 'סליחה'.

16

משפחה
 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
ִמ ְׁש ָּפ ָחה (מתוך :סיפורי מילים  /רוביק רוזנטל)
ִמ ְׁש ָּפ ָחה היא קבוצה של אנשים שיש ביניהם קשר .למשפחה שכוללת גם אנשים רחוקים יותר ,דודים
ודודות ,גיסים ובני דודים ועוד ועוד ,קוראים משפחה מורחבת .יש הטוענים כי המילה משפחה קשורה
לשורש ספ"ח ,כי מי ששייך למשפחה מסתפח אליה.
יש כל מיני סוגים של משפחות .משפחה שיש לה בנים ובנות רבים נקראת משפחה ברוכת ילדים.
משפחה שבה יש רק הורה אחד ,נקראת משפחה חד-הורית או יחידנית.
לכל בני האדם בעולם קוראים משפחת האדם ,או משפחת העמים ,וזה אומר שיש משהו משותף לכל
בני האדם.
פירושה של מילה "משפחה":
 .1מסגרת חברתית של הורים וילדיהם ,של בני זוג או של הורה יחיד וילדיו ,החיים בדרך כלל יחד
ומנהלים בית משותף.
 .2ביולוגיה :יחידת מיון של בעלי חיים או צמחים בעלי תכונות דומות ,שהם חלק מיחידת מיון גדולה
יותר (ממלכה  -מערכה  -מחלקה  -סדרה  -משפחה  -סוג  -מין).
 .3קבוצת דברים שיש להם מקור אחד או שיש ביניהם קרבה.
מילים נרדפות ַּ -ביִ תִ ,מ ְׁש ָּפ ָחה; ֵׁש ֶבטַ ,מ ֶּטה (בלשון המקרא); ֵּבית ָאבָ ,חמּולָ ה
צירופים ְ -קרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ ,חּיֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ ,ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת ,חּוג ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ,יֹום ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהִ ,מ ְׁש ָּפ ָחה
ּגַ ְר ִעינִ יתִ ,ק ְׁש ֵרי ִמ ְׁש ָּפ ָחהֵׁ ,שם ִמ ְׁש ָּפ ָחה.
"משפחה" במקורות:
"זבח משפחה" (שמואל א' כ' כ"ט) .סעודה שבה משתתפת כל המשפחה.
		
ֹלהיָך ,לְ ַמ ַען יַ ֲא ִר ֻיכן
"כ ֵּבּד ֶאת ָא ִביָך ו ְֶאת ִא ֶמָּךַ ,כ ֲּא ֶשׁר ִצ ְוָּך ה' ֱא ֶ
"כ ֵּבּד ֶאת ָא ִביָך ו ְֶאת ִא ֶמָּך" .מקורַ :
ַ
		
ֹלהיָך ,נ ֵֹתן לָ ְך" (דברים ה' ט"ז).
			 יָ ֶמיָךּ ,ולְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְךַ ,על ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ּפּורים
ַהּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה נִ זְ ָּכ ִרים וְנַ ֲע ִׂשים ְּב ָכלּ-דֹור וָ דֹור ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִּומ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ִדינָ ה ְּומ ִדינָ ה ו ְִעיר וָ ִעיר וִ ֵימי ַה ִ
		
הּודים וְזִ ְכ ָרם ֹלא-יָ סּוף ִמּזַ ְר ָעם (מגילת אסתר ,ט' ,כ"ח).
			 ָה ֵאּלֶ ה ֹלא יַ ַע ְברּו ִמּתֹוְך ַהּיְ ִ
ניבים וביטויים:
התפוח אינו נופל רחוק מהעץ .פירוש :הילדים דומים להוריהם ,מעשיהם דומים.
		
הכול נשאר במשפחה .מקור :העברית החדשה .פירוש :במשפחה קורים אירועים רבים שאנשים
		
			 אחרים אינם יודעים עליהם.
זה קורה במשפחות הכי טובות .מקור :העברית החדשה .פירוש :הדברים קורים בחוג המשפחה.
		
			 כאשר קורה משהו לא נעים במשפחה ,ניתן להתנחם באמרה זו ,כלומר :לא צריך להתרגש מזה
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יותר מדי ,זה מקרה שקורה לאנשים רבים ובמשפחות רבות.
משפחות האדמה .מקור :בראשית י"ב ג' .פירוש :כלל העמים .ובהשאלה :חקלאים העוסקים
בעבודת האדמה.

 .2מה בסרטון?:
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע

משך תקציר
01:57

 1כתבה :מדברים מילת
היום "משפחה"
 2אנימציה :אצבע מציירת 01:03
אהבה
01:22
 3כתבה :המשפחה שלי

 4חבובות :אריק ובנץ
משחקים במשפחה
 5שיר :אחים ואחיות

01:34
01:51
00:52

 6אנימציה :מתנה ליום
הולדת
 7כתבה :חגיגת המימונה

02:28

 8אנימציה :פינטו

00:48

משה אופניק מחכה לביקור משפחתי של סבתא.
ילדים מסבירים  -מהי "משפחה"?
אם וילד מציירים על חלון כאשר יורד גשם בחוץ.
הם מציירים את עצמם מחזיקים ידיים.
מי במשפחה שלנו? ומה אנו אוהבים לעשות עם
המשפחה? ילדים מספרים מי הם בני המשפחה
שלהם.
אריק מבקש מבנץ לנחש את מי מבין בני
המשפחה הוא מחקה.
שיר על מה קורה בין אחים ואחיות במשפחה וגם
ההורים הם אחים ואחיות של מישהו.
איך לחלק שווה בשווה פרחים לדגים ,בלי שאף
אחד יתאכזב.
חגיגות משפחתיות :סעודת המימונה במשפחתה
של ליאור.
פינטו מספר על החברים במשפחה שלו.

קישור למילים
אחרות

יחד

חברים ,יחד

הוגן
שכנים ,שונה
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 9שיר :שיר המשפחה

 01:35משפחה שרה על בני המשפחה השונים.

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת הידע והעמקת השיח הערכי בגן הילדים
אחים/אחיות
בני משפחה :אבא ,אימא ,בן ,בת ,דוד ,דודה ,נכד ,נכדה ,נין ,נינה ועוד
קרובי משפחה
שם משפחה
אורחים
משפחה מורחבת
משפחה גרעינית
דור/דורות/מדור לדור

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 		
הרגשי
מי במשפחה שלנו; יחסי אחים במשפחה; מה חולקים במשפחה.
מה אוהבים לעשות עם המשפחה? פעילויות שגרתיות ,מיוחדות וחגיגיות ופעילויות מועדפות.
האם כל המשפחות דומות? אילו משפחות אתם מכירים? .ניתן להיעזר בספר :כל אחד והמשפחה
		 שלו  /יהודה אטלס ויעל משאלי – הספר מציג שורה ארוכה של משפחות .הספר מעודד היכרות
		 וקבלה של משפחות שונות.
אירוח משפחתי  -מי מתארח אצלנו? אצל מי אנחנו מתארחים? סיפור על אירוח משפחתי.
תפקידים במשפחה :מהו תפקידו של כל אחד מבני המשפחה (בעריכת שולחן ,בסידור חדר הילדים,
		 בסיוע בטיפול באח/אחות ועוד).
ילדים בעלי שם פרטי זהה בגן נקראים בשמם הפרטי בתוספת שם המשפחה או רק בשם 		
		 המשפחה .מהו שם משפחה?

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
תמונה משפחתית  -תערוכת תמונות של שמחות ואירועים שונים במשפחות שונות.
תערוכה בסימן ציור משפחתי  -משפחות מציירות ציור משותף.
משפחות בארצות שונות  -התבוננות בתמונות ובספרים של משפחות בעולם.
יצירת אילן יוחסין של המשפחה באמצעות תמונות ,איורים ועוד.
אלבום משפחתי  -הבאת אלבום תצלומים משפחתי ביום ההולדת או ביום אחר שייקבע ,התבוננות
		 בתצלומים ,הצגת בני המשפחה ,סיפור משפחתי ,תמונות מחפשות שם.
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לימוד מילות השירים" :שיר המשפחה" המופיע בקטע מספר .9
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלִ י
מאת Sesame Street :תרגום :אפי בן ישראל
ַא ָּבא ֶׁשל ַא ָּבא הּוא ַס ָּבא ֶׁשּלִ י,
ּגַ ם ַא ָּבא ֶׁשל ִא ָּמא הּוא ַס ָּבא.
עֹומד ָּכאן ַמ ָּמׁש לְ יָ ִדי
ָה ִאיׁש ֶׁש ֵ
הּוא ּדֹוד וְהּוא ָאח ֶׁשל ַא ָּבא.
זֹו ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלִ י,
ִּכ ְמ ַעט ִּכ ְמ ַעט ֻּכּלָ ּה.
אּולַ י ְק ָצת ִה ְת ַּבלְ ַּבלְ ִּתי,
ָאז נַ ְת ִחיל ֵמ ַה ְת ָחלָ ה.

		
		
		

ִא ָּמא ֶׁשל ִא ָּמא ִהיא ַס ְב ָתא ָר ֵחל,
קֹור ִאים ִס ָימה.
לְ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ְ
קֹור ִאים לָ ּה יָ ֵעל,
זֹוהי ַה ָ
ִ
ּדֹודהְ ,
ו ְִהיא ּגַ ם ָאחֹות ֶׁשל ִא ָּמא.
זֹו ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלִ י,
ִּכ ְמ ַעט ִּכ ְמ ַעט ֻּכּלָ ּה.
אּולַ י ְק ָצת ִה ְת ַּבלְ ַּבלְ ִּתי,
ָאז נַ ְת ִחיל ֵמ ַה ְת ָחלָ ה.

ָא ִחי ַהּגָ דֹול לְ יָ ִדי ּפֹה ַמ ָּמׁש
חֹותי ַה ִּתינ ֶֹקת.
וְגַ ם ֲא ִ
ֲאנִ י ַּב ֶּמ ְר ָּכז ִעם ֶּבגֶ ד ָח ָדׁש,
יתי ִּת ְסר ֶֹקת.
ֲא ִפּלּו ָע ִׂש ִ

בהשראת השיר ניתן לשוחח על השמות והכינויים של בני המשפחה הגרעינית והמורחבת ,למשל:
אחיין הוא הבן של האח או האחות ,דודן הוא הבן של הדוד או הדודה.
לימוד השיר" :אחים ואחיות":
אחים ואחיות
מאת Sesame Street :תרגום :אפי בן ישראל
ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות
ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות
ֲא ָחיֹות ו ְַא ִחים
ֵהם ָּת ִמיד זֶ ה לָ זֶ ה עֹוזְ ִרים
ְּכ ֶׁש ֵהם ְר ֵע ִבים לֶ ֱאכֹל לָ ֶהם עֹוזְ ִרים
אֹותם ְמנַ ִּקים
ְּכ ֶׁש ֵהם ְמלֻ ְכלָ ִכים ָ
ׁשֹומ ִרים ֶׁשּיִ ְהיּו יְ ֵב ִׁשים
ְּכ ֶׁשּגֶ ֶׁשם ֵ
יֹורד ְ
ּבֹוכים לִ ְבּכֹות לָ ֶהם עֹוזְ ִרים
ְּכ ֶׁש ֵהם ִ
ְּכלָ ִבים לְ ִאּבּוד הֹולְ ִכים
עֹוב ִרים
ֲח ֵב ִרים ִּד ָירה ְ
ֲא ָבל ֲא ָחיֹות ו ְַא ִחים ָּת ִמיד נִ ְׁש ָא ִרים
אֹוכלִ ים
ָס ִביב ַה ֻׁשּלְ ָחן יַ ַחד ְ
בּורת ַמ ְד ִה ִימים
ֲא ָחיֹות ו ְַא ִחים ֲח ַ
ֵחלֶ ק נִ ְר ִאים ְּכמֹו ַא ָּבא אֹו ִא ָּמא
ּדֹומים
אֹומים ֶׁשּזֶ ה לָ זֶ ה ִ
וְגַ ם יֵ ׁש ְּת ִ
לְ ַא ָּבא יֵ ׁש ָאח ֶׁש ְּשׁמֹו ּדֹוד לּו

ּדֹודּה לּו
לְ ִא ָּמא יֵ ׁש ָאחֹות ֶׁש ְּשׁ ָמּה ָ
ּגַ ם לִ ְמ ֻבּגָ ִרים יֵ ׁש ֲא ָחיֹות ו ְַא ִחים
מֹוכם ֵהם ָהיּו יְ לָ ִדים
ּופ ַעם ְּכ ֶ
ַ
ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות ֵהם ֲח ֵב ִרים ו ֲ
ְאֹוה ִבים
וְלִ ְפ ָע ִמים ֵהם ּגַ ם ָר ִבים ו ֲ
ְדֹוח ִפים
אֹוה ֶבת ָאחֹות
ָאחֹות ֶ
אֹוהב ָאח
ָאח ֵ
ּתֹוב ִבים
ִת ְראּו ֵאיְך יַ ַחד ֵהם ִמ ְס ְ
עֹוׂשים
נּוחה ִ
יֹוצ ִאים לְ ַטּיֵ ל ְמ ָ
ְ
חֹולְ ִקים ּגְ לִ ָידה ִחּבּוק חֹולְ ִקים
ְמ ַׂש ֲח ִקים ַּבחּוץ ְּביֹום ּכֹה נָ ִעים
ְמ ַבּלִ ים ְּביַ ַחד וְיַ ַחד ּגְ ֵדלִ ים
ְּכלָ ִבים לְ ִאּבּוד הֹולְ ִכים
עֹוב ִרים
ֲח ֵב ִרים ִּד ָירה ְ
ֲא ָבל ֲא ָחיֹות ו ְַא ִחים ָּת ִמיד נִ ְׁש ָא ִרים
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 .6בסיפור ובשיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
סיפורים:
אבא עושה בושות  /מאיר שלו
אימא של אפרים היא כתבת חדשות ,ואבא שלו עקר בית .אפרים מתבייש מאבא שלו ,שאינו
מתנהג כמו כל האבות :הוא שר ברחוב ,הוא פוחד מסרטים מפחידים ,הוא מציק לאנשים ברחוב
ולטבח במסעדה והכי נורא  -הוא נתן לבן שלו את השם אפרים .יום אחד הגננת עורכת בגן תחרות
עוגות .אבא של אפרים מכין עוגה .העוגה נראית מאוד מגושמת ומכוערת לעומת שאר העוגות,
ואפרים נבוך עד שהאב פורס אותה והיא מתגלה במלוא יופייה והדרה .בנקודה זו לאבא הזדמנות
מיוחדת להוכיח כי גם לשונּות יש ייחוד ויופי משלה; אפרים לומד להכיר צד אחר באביו ולומד לקבל
את השונה כפי שהוא ולאהוב אותו בשל סיבה זו .דווקא הנקודה שממנה אפרים חשש ,הופכת
לנקודה שבה אפרים מתגאה באביו ואינו מובך לחבק אותו ולדבר עליו.
ניתן להתבונן באיורי הספר אותם אייר יוסי אבולעפיה ,ולזהות מצבים המתוארים בסיפור.
		
לשוחח עם הילדים :מדוע אפרים מתבייש באבא שלו?
		
אפשר לשאול את הילדים :מה הם אוהבים לעשות עם אבא? ועם אימא?
		
ספרים נוספים המתאימים למילה 'משפחה':
הלו הלו אבא  /חנה הורן
במשפחה שלי  /מיריק שניר
סבתא של חנה בננה בישלה דייסה  /אורה איל
אבא הכי חזק  /אלומה נרי
אבא שלי  /אנתוני בראון
אימא שלי  /אנתוני בראון
ינשופונים  /מרטין ודל שניר
מתנה לאבא  /נירה הראל
משגעת פילים  /אורי אורלב
אימא ואני  /אמה צ'יצ'סטר קלרק
שלושה לטנגו  /ג'סטין ריצ'רדסון ופיטר פרנל
אימא ואבא של טל נפרדים  /שולה מודן
לתומר יש אימא  /סילביה נורמן (סיפור על התהליך לחד-הוריות)
ילד מתנה  /נטע אריאל (סיפורו של ילד מאומץ)
שירים:
ּבֹוקרַּ ,ב ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשלָ נּו לא ְמ ַׁש ֲע ֵמםָ ,ה ְּד ָב ִרים
ית יֶ לֶ דֶ ,
ית ְּכ ֶׁש ָהיִ ָ
משירי לאה נאורַ :א ָּבאֶּ ,בן ַּכ ָמה ָהיִ ָ
		
צֹובט ַּבלְ ָחיַ יִ םַ ,ה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ַהּיָ ֵר ַח
טֹובים ֶׁשל ָהעֹולָ םַ ,הּדֹוד ַחּיִ ים ֵ
			 ֲה ִכי ִ
ברבאבא  /יורם טהר לב
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ִפתחו את השער  /קדיה מולודובסקי
איזה מזל  /חגית בנזימן
כשעצוב לי  /שלומית כהן-אסיף
אבא  /עדולה
שירים מתוך הספר :גם הילד הזה הוא אני  /יהודה אטלס,
יום האב  /חגית בנזימן
יש ילד שאבא שלו  /יהונתן גפן
שיר המשפחה  /יורם טהר לב
משפחה מיוחדת במינה  /דתיה בן דור

 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
התבוננות ושיח סביב יצירות אמנות :בערכה "משפחה" בהוצאת משרד החינוך ,מוצגות עשרים יצירות
אמנות .ההתבוננות ביצירות יכולה לשמש נקודת מוצא לשיח סביב נושא היצירה ,הדמויות המופיעות
בה ,הסביבה ,הצבעים והטכניקה .דוגמה ליצירות" :האמבט"  /מארי קסט" ,אם מיניקה את תינוקה" /
פיטר דה-הוך" ,ילדים אחר הצהריים בוורגמונט"  /אוגוסט רנואר" ,ארוחה"  /נורמן רוקוול.
תערוכת יצירות משפחתיות בטכניקת אסמבלאז' (טכניקת יצירת אובייקט תלת-ממדי באמצעות
		 חיבור של חפצים שונים) ,בהשראת האמן חנוך פיבן ובעקבות קריאת הספר "הכלב שלי מריח כמו
		 גרב מסריח"  /חנוך פיבן.
תערוכת חפצי משפחות.
אוסף מתכונים של מאכלי משפחות.
ילדים מצלמים את חבריהם משחקים במשפחה במרכז הסוציו-דרמתי ותערוכת תצלומים.
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
בּורה (מתוך :סיפורי מילים  /רוביק רוזנטל)
ּגְ ָ
"גבורה" היא תכונה המתגלית כאשר אדם פועל באומץ רב במצבים מסוכנים ,אינו מגלה פחד ומוכן
להקריב את עצמו .בתנ"ך ,כאשר מספרים על מלכים מסוימים בישראל ,כותבים שהם עשו מעשי
גבורה .הגיבור המפורסם ביותר המוכר מסיפורי התנ"ך הוא שמשון (שופטים י"ג-ט"ז) ,ועל כן הוא נקרא
שמשון הגיבור.
המשנה מתארת במסכת אבות (הכ"א) את חיי האדם לפי גילו ,ולכל גיל היא מעניקה תכונה או
תפקיד .למשל בן שמונה עשרה מיועד לחופה ,כלומר זה גיל הנישואין; בן ארבעים לבינה ,כלומר זה
גיל של תבונה ָוח ְכמה .ובנוגע לגיל שמונים ,המשנה אומרת" :בן שמונים לגבורה" .האמרה הזאת באה
נֹותינּו ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ו ְִאם ִּבגְ בּורֹת ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה" ,כלומר,
בעקבות פסוק בספר תהילים" :יְ ֵמי ְׁש ֵ
אם שנות חיינו גברו מאוד ,נגיע לגיל שמונים .לכן אומרים על מי שהגיע לגיל שמונים ,שהוא "הגיע
לגבורות".
"גיבור" קיבל בימינו משמעות חדשה" .גיבור" הוא דמות מרכזית במחזה ,בסרט או בספר ,כמו באנגלית,
" ."heroאין פירוש הדבר שהוא לוחם בקרב או אמיץ במיוחד ,אולם ,אולי נקבעה המילה הזאת מפני
שבעבר השירים והסיפורים נכתבו בעיקר על גיבורים בשדה הקרב .היום נוהגים לכתוב ספרים ומחזות
על אנשים פשוטים או חלשים ,והם מכונים "אנטי-גיבור".

		
		

פירושה של מילה "גיבור":
 .1מי שגילה אומץ לב וכוחות נפש בלתי רגילים ,לרוב בנסיבות יוצאות דופן ,מי שעשה מעשי 		
גבורה; לוחם המצטיין באומץ לב מופתי בקרב או במלחמה.
 .2דמות מופת ,דמות נערצת שאפשר להזדהות עמה ,אליל.
 .3הדמות הראשית ברומן ,במחזה ,בסרט וכדומה.
 .4מי שנמצא באופן זמני במרכז תשומת הלב ,מי שנמצא בכותרות; מרכז ההתעניינות.
 .5מי שהתגבר על פחד או קושי כדי לבצע משימה.
 .6מי שוויתר על דבר מה שהיה חשוב עבורו לטובת אחר.
 .7א( .מיתולוגיה יוונית-רומית) דמות בעלת כוח ואומץ לב על-אנושיים; חצי אל.
ב .דמות אגדתית שמייחסים לה אומץ לב או מעשי גבורה בלתי רגילים.
ן-חיִ לּ ,גִ ּבֹורּ ,גִ ּבֹור ַחיִ לּ ,גִ ּבֹור ּכ ַֹח (בלשון המקרא ובספרות)ִ ,איׁש ַחיִ ל.
מילים נרדפות ְּ -דמּותּ ,גִ ּבֹור ֶּב ַ
ּבֹור-על.
ָ
צירופים – ַאנְ ִטיּ-גִ ּבֹורּ ,גִ ּבֹור ַהּיֹוםּ ,גִ ּבֹור ַּת ְרּבּותּ ,גִ
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"גיבור" במקורות:
"טֹוב ֶא ֶרְך ַא ַפּיִ םִ ,מגִ ּּבֹור; ּומ ֵֹשׁל ְבּרּוחֹוִ ,מֹל ֵּכד ִעיר" (משלי ט"ז ,ל"ב) .האיש הסבלן והסלחן עדיף על
		
			 הגיבור.
"אל ִת ָּירא ִמ ַפ ַּחד ִפ ְּתאֹם" (משלי ג' ,כ"ה).
ַ
		
"גבור חיל" (שופטים י"א א') .איש אמיץ ,מצטיין.
		
ניבים וביטויים:
"איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו" .מקור :פרקי אבות ד' ,א' .פירוש :הגיבור האמיתי הוא 		
		
			 המתגבר על יצרים.
"איזהו גיבור שבגיבורים – מי שעושה שונאו לאוהבו" .מקור :אבות דרבי נתן.
		
"אל יתהלל הגִ ּּבֹור בגבורתו" .מקור :ירמיהו ט' ,כ"ב .פירוש :בשבח הצניעות.
ַ
		
"גיבור כארי" .מקור :אבות ה' ,כ' .פירוש :גיבור גדול.
		

 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

1
2
3
4

שם הפרק או הקטע

משך תקציר

כתבה :מילת היום
גיבור
אנימציה :בחור גיבור:
מציל את החתולה
אנימציה :מציירים
כבאי
אנימציה :כבאי

 01:46משה אופניק וילדים מסבירים :מה זה גיבור?

 5שיר :חושך ואור

04:13
01:14
01:50
01:41

קישור למילים
אחרות

דוב-דובון מצייר את בחור גיבור ויחד הם מנסים להציל יחד
את החתולה שעל העץ.
הכבאי :בעזרת ציור על חול ,הילדים מגלים איך
הכבאי נראה ,מה הוא לובש ,ומה הוא עושה.
החתולה הקטנה מתקשה לרדת מהמדף .הכבאים
הגיבורים מוצאים דרך לעזור לה.
שיר בנושא פחדים.

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרת והעמקת השיח הערכי בגן הילדים
גיבור/ה
גבורה
"גיבור על"
להתגבר
אמיץ
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" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח 		
הרגשי
מה זה "גיבור""/גיבורה"? מיהו גיבור?
מה צריך לעשות כדי להיות גיבור/גיבורה?
הגיבור/ה שלי ,גיבורי/ות תרבות
מה בין גיבור ל"להתגבר"? על מה מתגברים?
אילו גיבורים אני מכיר? להזכיר גיבורות וגיבורים ואת עשייתם.

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
גיבורים במורשת היהודית  -לספר את סיפורי הגבורה ולדון עם הילדים כיצד באה לידי ביטוי 		
		 הגבורה בסיפורים :דבורה הנביאה ,שמשון הגיבור ,יהודה המכבי ,אסתר המלכה ,דוד המלך ,ארבע
		 האמהות ,שלושת האבות ועוד.
המחזת סיטואציות ואירועים בהם ילד מתגבר על פחד/כעס/חשש.
מספרים על אנשים בסביבה הקרובה שהם גיבורים בעיני הילדים (הורים ,שוטר/שוטרת ,כבאי ,צוות
		 חינוכי).
גיבורים בספרות הילדים – ילדים בוחרים ומציגים את גיבור/ת הסיפור אתו או אתה הם מזדהים
		 ומספרים עליו.
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לימוד מילות השיר "חושך ואור" ,המופיע בקטע מספר :5
ח ֶֹׁשְך וְאֹור ֶ /אלְ ָעד וַ יְ נְ גַ ְרד
ַּבּלַ יְ לָ ה ֶּב ָח ֵצר ֲא ִביגַ יִ ל
ֲא ִביגַ יִ ל!
ָר ֲא ָתה ַע ָּכ ִביׁש ָׂש ִעיר

לְ מּונִ י!
הּוא ָּבא ִעם ָּפנָ ס ו ְֵה ִאיר
ו ְֵה ִאיר!
ו ְָאז ְׁשנֵ ינּו ָצ ֲח ְקנּו ָּכל ָּכְך
ָצ ֲחקּו!
טּוח
ִּכי ַהח ֶֹׁשְך ַמ ְט ֶעה ,זֶ ה ָּב ַ
טּוח!
ָּב ַ
ֹלא זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ַע ָּכ ִביׁש
ֹלא ֹלא!
רּוח
ַרק ִׂש ַיח ֶׁשּזָ ז ֵמ ָה ַ
רּוח!
ֵמ ָה ַ

ר-מ ֻא ָחר
ַּבּלַ יְ לָ ה ְמ ֻא ָח ְ
ְמ ֻא ָחר!
עֹור ְר ִּתי לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹם
ִה ְת ַ
ִּפ ְתאֹם!
יתי לְ יַ ד ַה ַחּלֹון
ו ְָר ִא ִ
הּוא ָר ָאה!
עֹוׂשה לִ י ָׁשלֹום
ִמ ְפלֶ ֶצת ֶׁש ֶ
ַא ֲהלָ ן!
ָאז ִה ְדלַ ְק ִּתי ַמ ֵהר ֶאת ָהאֹור
הּוא ִה ְדלִ יק!
ְּב ַחּיַ י ֶׁש ָּצ ַח ְק ִּתי ָהמֹון
ֵּכןָ ,המֹון!
ֹלא זֹו ֹלא ָהיְ ָתה ׁשּום ִמ ְפלֶ ֶצת
ֹלא ֹלא!
זֶ ה ִּב ְכלָ ל ָהיָ ה ַהּוִילֹון
ַהּוִילֹון!

ִּפזְ מֹון:
ִאם ַּבח ֶֹׁשְך צּורֹות ְּוצלָ לִ ים
נִ ְר ִאים ְמ ַאּיְ ִמיםַ ,מ ְפ ִח ִידים
ַּת ְדלִ יקּו ֶאת ָהאֹור ו ְִת ְראּו -
ֶׁש ֵאּלֶ ה ְּד ָב ִרים ְרגִ ילִ ים

ִּפזְ מֹון:
ִאם ַּבח ֶֹׁשְך צּורֹות ְּוצלָ לִ ים
נִ ְר ִאים ְמ ַאּיְ ִמיםַ ,מ ְפ ִח ִידים
ַּת ְדלִ יקּו ֶאת ָהאֹור ו ְִת ְראּו -
ֶׁש ֵאּלֶ ה ְּד ָב ִרים ְרגִ ילִ ים

ָׂש ִעיר!
ָאז ֲא ִביגַ יִ ל ִטלְ ְּפנָ ה לְ מּונִ י

 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
משהו שחור וצהוב  /נעמי נקאו
		
מיהו גיבור? המתגבר על פחד.
בזמן ההמתנה לביקור אצל רופא השיניים ,רואה טלי משהו צהוב ושחור מבצבץ מתוך סל קניות
של אחת הממתינות .בדמיונה של טלי מתגלה ה"משהו" כאריה ,אתו היא יוצאת להרפתקה.
ההרפתקה מסייעת לטלי להתגבר על פחדיה .בעקבות הסיפור ניתן:
להתבונן באיורים מלאים ההומור של אורה איל ולנסות לגלות מהו ה'משהו צהוב ושחור'?
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לנהל דיון עם הילדים האם טלי גיבורה? מדוע?
לנהל דיון בנושא :התמודדות והתגברות על פחדים.

			
			
		
		 סיפורים נוספים הקשורים למילה 'גיבור':
התרנגולים והשועל  /חיים נחמן ביאליק
		
איתמר פוגש ארנב  /דוד גרוסמן
		
תרנגולת אחת קטנה  /עלקה וובר
		
לילה חשוך אחד  /אורה איל
		

		
		
		

שירים:
דני גיבור  /מרים ילן שטקליס
הי אני כבר לא תינוק  /יהונתן גפן
ריבים קטנים  /יהונתן גפן

 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
גיבורי השבוע באקטואליה  -קטעי עיתונות וחדשות המספרים על מעשי גבורה שונים מן הארץ ומן
		 העולם.
תערוכת גיבורי-על  -ילדים מביאים בובות וצעצועים של גיבורי-העל ,מספרים על הגיבור ומדוע הם
		 אוהבים את דמותו" .תמונת מחזור" של כל הבובות והצעצועים ביחד.
הקמת תערוכת "גיבורים בספרים"  -גיבורים ספרותיים נערצים על ילדים.
תמונות של ילדים מחופשים לגיבורי-על.
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה "הוגן":
 .1הגון ,צודק ,ישר.
( .2כשנאמר על אדם) שמתנהג בהגינות ובצדק ,שמתייחס לאחרים בצורה ישרה ומוסרית ללא
אפליה ומׂשֹוא פנים.
( .3כשנאמר על שכר ,כסף וכדומה) מתאים ,ראוי ,כמו שצריך; בכמות או במידה הנחשבות נכונות.
מילים נרדפות  -נְ ִקי ַּד ַעת (מליצית) ,יְ ַׁשר לֵ ב (מליצית)ַ ,צ ִּדיק נְ ִקי ַּכ ַּפיִ ם (מליצית)ַ ,צ ִּדיקִּ ,פיו וְלִ ּבֹו ָׁשוִ ים
(מליצית)ָּ ,תם ,יָ ָׁשרָ ,הגּון ,הֹוגֵ ן ,הֹולֵ ְך ָּת ִמים (מליצית).
צירופים ִּ -בלְ ִּתי הֹוגֵ ןַ ,ה ְׁש ָּפ ָעה ִּבלְ ִּתי הֹוגֶ נֶ תִ ,מ ְׂש ָחק הֹוגֵ ןַ ,ס ַחר הֹוגֵ ן.

		

"הוגן" במקורות:
המילה 'הוגן' אינה מופיעה במקורות .המובאות כאן מתייחסות למושג הוגנות והגינות.
"דרך ישרה" (שמואל א' י"ב ,י"ג).
"איש תם וישר" (איוב א' ח').
"ישרה נפשו בו" (חבקוק ב' ד').
"תומת ישרים תנחם" (משלי י"א ,ג') .היושר ינהל את חיינו.
ת-א ִחיו" (ויקרא כ"ה ,י"ד)
ָך--אלּ-תֹונּוִ ,איׁש ֶא ָ
ית ַ
יתָך ,אֹו ָקנֹה ִמּיַ ד ֲע ִמ ֶ
י-ת ְמ ְּכרּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶ
" ו ְִכ ִ
"צדק ,צדק תרדוף" (דברים ט"ז ,כ')
"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו" ( דברים א' ,ט"ז)
"רבן שמעון בן גמליאל אומר :על שלושה דברים העולם עומד ,על הדין ועל האמת ועל השלום,
שנאמר( :זכריה ח') ,אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם" (אבות א' ,:י"ח).
ניבים וביטויים:
"ישר דרך" .מקור :תהילים כ"ט ,כ"ב .פירוש :הגון.
"יישר כח" .מקור :שמות רבה כ' ח' .פירוש :שבח וברכה לעושה מעשה טוב והגון.
"מסילת ישרים" .מקור :משלי ט"ז ,ט"ז .פירוש :הדרך הטובה ,דרך ההגינות.
"אוהב שלום ורודף שלום" .מקור :הלל אומר :הוי מתלמידיו של אהרון ,אוהב שלום ורודף שלום,
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (משנה במסכת אבות פרק א' ,י"ב) פירוש :על כל אדם להיות
כמו אהרון הכהן בתורה.
"מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך" .מקור :כאשר בא גר להלל הזקן וביקש שילמדֹו את כל
התורה על רגל אחת ,השיב לו הלל" :דע לך סני לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה כולה ואידך
פירושה הוא זיל גמור" (תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף ל"א ,ע"א) .פירוש :שעליך שנוא לחברך לא
תעשה ,זו היא כל התורה כולה ,והשאר פרושה הוא ,לך ולמד.

28

הוגן

"ואהבת לרעך כמוך"  -מקור" :לא תקם ולא תטר את בני עמך ,ואהבת לרעך כמוך ,אני ה'"
(ויקרא י"ט ,י"ח) .רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה ,שלא תאמר הואיל
ונתבזתי יתבזה חברי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי" (בראשית רבה (וילנא) פרשה כ"ד,
ד"ה ז ר' תנחומא).

 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע

משך תקציר

 1כתבה :מילת היום הוגן
 2אנימציה  -חולקים בלונים

02:06
00:51

 3חבובות :מתנדנדים

03:13

 4אנימציה :מציירים יחד

01:00

5
6
7
8

שיר :שיר התור
אנימציה :חייזרים
משתפים פעולה
חבובות :אריק ובנץ דגים
את כל הדגים
שיר :שיר ההוגנות

02:20
01:13

משה אופניק וילדים מסבירים :מה זה הוגן?
ילד אינו מוכן לחלוק עם ילדה קטנה את
מקבץ הבלונים שבידו .כאשר הוא כמעט עף,
הילדה אוחזת בו ומונעת את זה.
אבי ואלמו רוצים להתנדנד בנדנדה .מי
יתנדנד קודם? מר מרמיט מסייע להם למצוא
דרך הוגנת.
ילדים מציירים ציור משותף .מי יקבל את
הצבע השחור? הם לומדים לחלוק ביניהם את
הצבעים.
שיר בנושא תורות משחק.
כאשר חולקים ,כולם מרוצים.

אריק ובנץ דגים בים .אריק מצליח להעלות
בחכתו דגים ובנץ לא .האם זה הוגן?
 01:58שיר בנושא הוגנות.

קישור למילים
אחרות
חברים

חברים יחד

חברים יחד

חברים

חברים
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" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת
השיח הערכי בגן הילדים:
הוגן
הוגנות
לחלוק
לוותר
התחשבות
פשרה
כבוד
חוקים
הסכמה/אי-הסכמה
סובלנות

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם
פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מה זה הוגן? מה זה לא-הוגן?
כיצד נהיה הוגנים?
מתי התנהגתם בצורה הוגנת?
ביטוי רגשות ומחשבות העולים בעקבות המילה
הוגן :הערכה" ,פרגון" ,קנאה ,כעס וכולי/
חוקים הוגנים במרחב הגן ,הבית ,החברה ועוד.

אמנת ההוגנות  -ערוץ הופ!
ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַיח
וַ ֲאנִ י ַמ ְב ִט ָיחה
צּורה הֹוגֶ נֶ ת
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לִ נְ הֹג ְּב ָ
ְּב ָכל יְ מֹות ַה ָּשׁנָ ה.
לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ָכבֹוד לַ ֲא ֵח ִרים,
ּולְ ַה ְק ִׁשיב ְּכ ֶׁש ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים.
ּגַ ם ִאם ֲ
ּכֹוע ִסים,
ְּב ַאּלִ ימּות ֹלא ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים.
ֹלא ְמ ַקלְ לִ ים וְֹלא ַמ ְר ִּב ִיצים
ִמ ְת ַא ְּפ ִקים ַּומ ְס ִּב ִירים.
ְמ ַׂש ֲח ִקים ַּב ֲהנָ ָאה
ְׁשֹומ ִרים ַעל ַה ֻח ִּקים
ו ְ
ו ְֶאת ֻּכּלָ ם ְמ ַׁש ְּת ִפים.
ִאם לָ ֶא ָחד יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה וְלַ ֵּשׁנִ י ָח ֵסר,
ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲחֹלק ו ְִאם ָצ ִריְך ּגַ ם לְ וַ ֵּתר.
ִאם ָּפגַ ְענּו ְּב ָח ֵבר ,אֹו ֲח ֵב ָרה
ּבּוׁשה לְ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָיחה
זֹו ֹלא ָ
ִּכי ֲה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן!
ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַיח
וַ ֲאנִ י ַמ ְב ִט ָיחה

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
המצאת ססמאות (סלוגנים) הקשורות למילה ,כגון" :הכי שווה להיות הוגן"...
כתיבת "אמנת הוגנות בגן" ,ניתן לקבל השראה או להשתמש באמנת ההוגנות  -ערוץ הופ! ניתן
להדפיסה דרך הקישור :אמנת ההוגנות ערוץ הופ!
דוגמה אישית להתנהגות הוגנת  -ציון התנהגויות הוגנות במהלך יום הלימודים בגן ובאמצעים שונים.
המחזה של אירועים מתוך התקליטור (לדוגמה :אבי ואלמו רוצים להתנדנד בנדנדה) או מתוך ספרי
ילדים המציגים בעיה דומה (לדוגמה :המדינה של ילדי הגן  /אמונה אלון  -ילדים משחקים בפינת
הקוביות וילד רוצה להצטרף) ודיון סביב שאלות כגון :האם הייתה התנהגות הוגנת/לא-הוגנת? איך
הרגישו הדמויות? מה הייתה הבעיה? כיצד פתרו אותה? האם יש לכם רעיונות נוספים? האם קרה
לכם מקרה דומה?
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לימוד השיר" :שיר ההוגנות" המופיע בקטע מספר 8
"ׁשיר ַההֹוגְ נּות"  /רֹונִ ית ַא ִּטיָ ה ו ְָדנָ ה ַׁשץ ְּב ָראּון
ִ
ְּכ ֶׁש ֻּכּלָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ָּבלֹון ַּב ְּמ ִס ָּבה
ו ְַרק ֲא ִביגַ יִ ל ֹלא ִק ְּבלָ ה!
זֶ ה ֹלא הֹוגֵ ן!
ּפּוחים
ְּכ ֶׁש ְּמ ַחּלְ ִקים לְ ֻכּלָ ם ַּבּגַ ן ַּת ִ
ּפּוח ָט ִעים
וַ ֲא ִביגַ יִ ל ְמ ַק ֶּבלֶ ת ּגַ ם ַּת ַ
זֶ ה ֵּכן הֹוגֵ ן!

ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְק ִׁשיב לְ ִסּפּור ֶׁשל ָח ֵבר
ֲא ָבל הּוא ֹלא ַמ ְק ִׁשיב לִ יְּ ,כ ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר!
זֶ ה ֹלא הֹוגֵ ן!
ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְק ִׁשיב לְ ָח ֵבר ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר
אֹומר
וְגַ ם הּוא ַמ ְק ִׁשיב ,לְ ָמה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
זֶ ה ֵּכן הֹוגֵ ן!

ִּפזְ מֹוןֲ :ה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן
נֹותן ,ו ְַא ְּת ּגַ ם ֵּכן
ֲאנִ י ֵ
ֲה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן

ִּפזְ מֹוןֲ :ה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן...

ֶּוב ֱא ֶמת לְ ִה ְת ַּכּוֵן
ֲה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן
לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן ָּת ִמיד
ו ְָכ ָכה זֶ ה ָׁשוֶ ה ָׁשוֶ ה
ו ְֵאין ִמי ֶׁש ַּמ ְפ ִסיד!

ְּכ ֶׁש ַאלַ מֹו ְמ ַח ֶּכה ַּבּתֹור לְ נַ ְדנֵ ָדה
עֹוק ִפים אֹותֹוְּ ,בלִ י ִס ָּבה
ִ
ּופ ְתאֹם ְ
זֶ ה ֹלא הֹוגֵ ן
ְּכ ֶׁש ַּמּגִ ַיע ּתֹור ַאלַ מֹו לְ ַׂש ֵחק ְּב ֻק ִּבּיֹות
מּוכנִ ים ְּב ַס ְבלָ נּות לְ ַחּכֹות!
ו ְֻכּלָ ם ָ
זֶ ה ֵּכן הֹוגֵ ן.
ִּפזְ מֹוןֲ :ה ִכי ָׁשוֶ ה לִ ְהיֹות הֹוגֵ ן...
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 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
אגדת גשר  /שלמה אבס
הסיפור אגדת גשר מספר על מתן ונוח שחיו בשלום במשך שנים רבות .הופעתו של עגל בחצר
שינתה את פני הדברים מן הקצה אל הקצה .שני החברים הסתכסכו והפסיקו לדבר זה עם זה,
עד שהופיע אליהו הנגר והשלים ביניהם .לא תמיד קל להשיג שלום ,אפילו בין חברים טובים .כדי
להשיג שלום יש להגיע לפתרון הוגן שישביע את רצונם של שני הצדדים .בעקבות הסיפור ניתן:
לנהל דיון על תחילת המריבה בין החברים .להתבונן על פניהם באיורים :מתי הם שמחים? מתי
הם עצובים?
אליהו הנגר בונה גשר בין מתן ונוח .ניתן לשוחח עם הילדים על המשמעות של הגשר כדרך
לגישור ביניהם .כמו כן ,ניתן לבקש מהילדים להציע הצעות על הדרך שבה ניתן לגשר בין שני
חברים שרבים.
ספרים נוספים המתאימים למילה "הוגן":
השפה המיוחדת של אורי  /דוד גרוסמן
מרק כפתורים  /אוברי דיוויס
התרנגולים והשועל  /חיים נחמן ביאליק
המדינה של ילדי הגן  /אמונה אלון
אין לי עם מי לשחק  /נעמי בן גור
שירים:
אנשים טובים  /נעמי שמר
ריבים קטנים  /יהונתן גפן

 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
ספרון הכולל "סיפורי הצלחה" של ילדים על "להיות הוגן".
הצגת השיר "אנשים טובים" מאת נעמי שמר באמצעות עיון באיורי הספר וכן החלפת האיורים 		
בתצלומים.
להכין בובות על מקל להצגת השיר "ריבים קטנים".
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה:
ֶח ְב ָרה (מתוך :סיפורי מילים  /רוביק רוזנטל)
"ח ְב ָרה"? כאשר אנחנו בחברה ,אנחנו נמצאים עם אנשים נוספים סביבנו .כדי להבין את
מה זאת ֶ
המשותף אפשר לפנות אל שורש המילה ,חב"ר .מן השורש הזה נגזרו מילים רבות מאוד בעברית.
"ח ֵבר" היא מן השורש הזה ,והיא מזכירה את הפועל "להתחבר" ,כלומר ,להתכנס יחד.
המילה ָ
לסופר הכותב ספר אנחנו
ֵ
כשאנחנו כותבים "חיבור" ,אנחנו מחברים מילים ומשפטים לרעיונות ,ולכן
"מחבר"" .חוברת" או "מחברת" היא קבוצה של דפים שאנחנו מחברים אותם יחד .כללי
קוראים ְ
"התחביר" מלמדים אותנו איך מילים מתחברות יחד למשפטים.
"ח ְב ָרה" מופיעה פעם אחת בתנ"ך .בספר איוב כתוב" :ו ְָא ַרח לְ ֶח ְב ָרה ִעם ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן וְלָ לֶ ֶכת
המילה ֶ
ִעם ַאנְ ֵׁשי ֶר ַׁשע" (ל"ד ,ח') .עד היום אנחנו משתמשים בביטוי "לארח לחברה" כשאנו מזמינים מישהו
לביתנו או שוהים יחד עם מישהו .בתקופת התלמוד התפתחה שיטה מיוחדת ללימוד ,המקובלת
עד היום בישיבות .כל שני תלמידים לומדים יחד ומתווכחים על מה שכתוב בגמרא .השיטה הזאת
"ח ְב ָרה".
נקראת "חברותא" ,ופירושה בארמית ֶ
פירוש המילה "חברים":
 .1אדם אהוב שנהנים להיות אתו
 .2בן זוג ,מישהו שיוצאים אתו באופן קבוע
 .3אדם אחר ,הזולת
 .4מי ששייך לחברה ,לארגון ,למוסד וכדומה והוא חלק מהם
 .5שותף לעבודה ,לעסק ,ללימודים וכדומה; עמית
מֹודעַ ,מ ִּכירְ ,מיֻ ָּדעַ ,מ ָּכר
מילים נרדפות ְ -מק ָֹרב; ֵמ ֵר ַע ,יָ ִדידֵ ,ר ַעָ ,ע ִמית ,יְ ִדיד נֶ ֶפׁש; ָ
צירופים ֵּ -בין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוָ ,ח ֵבר לַ ַחּיִ יםֲ ,ח ֵבר ִקּבּוץָ ,ח ֵבר ֵ[ר ַע] לְ ֵעטֲ ,ח ֵב ָרה לַ ַחּיִ ים ,יְ ִד ִידים ֲ
[ח ֵב ִרים]
ְּבלֵ ב וָ נֶ ֶפׁשַּ ,כ ְר ִטיס ָח ֵברֲ ,
מֹועדֹון ֲח ֵב ִרים.
"חברים" במקורות:
אֹומרֲ ,ע ֵׂשה לְ ָך ַרבְּ ,וקנֵ ה לְ ָך ָח ֵבר ,וֶ ֱהוֵ י ָדן ֶאת ָכל ָה ָא ָדם לְ ַכף זְ כּות" (מסכת
הֹוׁש ַע ֶּבן ְּפ ַר ְחיָ ה ֵ
"יְ ֻ
אבות ,א' ו').
הֹוׁש ַע
טֹובהַ .ר ִּבי יְ ֻ
אֹומרַ ,עיִ ן ָ
יזֹוהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּבּה ָה ָא ָדםַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
"א ַמר לָ ֶהםְ ,צאּו ְּוראּו ֵא ִ
ָ
אֹומר,
רֹואה ֶאת ַהּנֹולָ דַ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ
אֹומרָ ,ה ֶ
אֹומרָׁ ,ש ֵכן טֹובַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
יֹוסי ֵ
אֹומרָ ,ח ֵבר טֹובַ .ר ִּבי ֵ
ֵ
לֵ ב טֹוב"( .מסכת אבות ,ב' ט').
"כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו" (קהלת ד' ,י').
"בין אדם לחברו" (פאה א' ,א') .יחסים שבין אדם לאדם.

33

חברים

ניבים וביטויים:
אדם מדליק נר מנר  -הנר דולק וחברו אינו חסר .מקור :והם (הזקנים) נתמלאו רוח הקודש 		
מרוחו של משה ומשה לא חסר כלום כאדם שמדליק נר מנר הנר דולק וחברו אינו חסר כאדם
שמריח באתרוג הוא נהנה והאתרוג אינו חסר כלום (במדבר רבה פרשה י"ג) .פירוש :המקבל -
נהנה ,ולנותן לא חסר.
יהי כבוד חברך כמורא רבך .מקור :רבי אלעזר בן שמוע אומר :יהי כבוד תלמידך חביב עליך
כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים (אבות ד' ,י"ב) .פירוש :התייחס לחברך
בהתאם לכבוד שאתה רוחש למורך.
ידיד נבחן בעת צרה .מקור :העברית החדשה .פירוש :ידיד אמת נשאר נאמן גם בעתות משבר
ומצוקה.
"אנשים אחים אנחנו" .מקור" :ויאמר אברם אל לוט :אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין
רועיך ,כי אנשים אחים אנחנו" (בראשית י"ג ,ח').
"כל ישראל חברים" .מקור :ירושלמי חגיגה ע"ט ,ד' .פירוש :בני ישראל כאחים זה לזה החיים 		
באחווה וברעות.
היה לי חבר היה לי אח  /יורם טהר לב.

 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

1
2
3
4

שם הפרק או הקטע

משך תקציר

כתבה :מילת היום -
חברים
אנימציה :טוטו המנוף
חבובות :אריק ובנץ
יחד
כתבה :הסיפור שלי,
שיימה והספרייה

 01:51ילדים מדברים על המילה חברים.
01:01
02:51
03:39

00:48

 5אנימציה :תפוחי
אדמה בגן המשחקים
02:43
 6חבובות :החברים
החדשים של אבי
01:44
 7שיר :ביחד או לבד

טוטו עוזר למנוף להזיז דברים במגרש.
בנץ מנסה לקרוא בספר ,אבל אריק מקשיב לרדיו
בקולי קולות .האם הם יוכלו להסתדר יחד?
שיימה בת שבע וחצי ,בת למשפחת מבקשי מקלט
מדארפור .שיימה היא תלמידת בית ספר ביאליק-
רוגוזין בתל אביב שבו לומדים ילדים שהגיעו
מתרבויות ומארצות שונות .לשיימה יש חברות
סודניות ,פיליפיניות ,וגם ,ישראליות כמובן.
תפוח אדמה-ילד ו תפוח אדמה-ילדה משחקים בגן
השעשועים.
אבי קדאבי מכירה לילדים את החברים החדשים
שלה :קשת וכינור
שיר על חברים.

קישור למילים
אחרות

יחד
הוגן
יחד ,שכנים

יחד ,הוגן
יחד
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" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:
חבר/חברה/חבר'ה
חיבור
רע
ידיד/ידיד נפש
התחשבות
שיתוף פעולה
אהבה

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מיהו חבר?
מה אני אוהב לעשות עם חברים? ומה אני אוהב לעשות לבד?
מתי אני אוהב להיות עם חברים? ומתי אני אוהב להיות לבד?
מה אני לומד מחבר? ומה אני יכול ללמד חברים?
האם בעלי חיים יכולים להיות חברים?
חברים ורגשות – מה אני מרגיש כלפי החבר שלי?
'חברים טובים'
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" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
לימוד מילות השיר" :ביחד או לבד" המופיע בקטע מספר :7
ביחד או לבד  /דנה שץ בראון
אֹוהב ֻק ִּבּיֹות ִּומגְ ָּדלִ ים
ֲאנִ י ֵ
וְגַ ם לִ ְבנֹות ְמכֹונֹות ִעם ּגַ לְ ּגַ ּלִ ים,
אֹוהב ִעם ַע ְצ ִמי לִ ְהיֹות ַּב ָּסלֹון
ֵ
יאה ַּת ְחּפֹוׂשֹות ֵמ ָה ָארֹון
מֹוצ ָ
ְּכ ֶׁש ִא ָּמא ִ

אֹוהב מּול ַה ַּמ ְר ָאה לָ ִׁשיר ִׁש ִירים,
ֲאנִ י ֵ
לְ ַׂש ֵחק ִעם ַה ְּכלַ ְבלַ ב וְגַ ם ִעם ָהאֹוגְ ִרים,
אֹוהב ְּב ַע ְצ ִמי לְ ַה ְמ ִציא ַמנְ ּגִ ינֹות
ֵ
וְלִ ְמצֹוא ַעל ַה ַּמ ָּפה ֶאת ָּכל ַה ְּמ ִדינֹות

אֹותי ִהיא ַמ ְצ ִח ָיקה,
אֹוהב ֶׁש ֲא ִביגַ יִ ל ָּב ָאה – ִ
ֲאנִ י ֵ
וְגַ ם לָ ׁשּוט ִא ָּתּה ְּביַ ַחד ְּבתֹוְך ּגִ יגִ ית ֵר ָיקה.
ּבֹואים ו ְַת ֲחרּות ֶׁשל ִר ָיצה
אֹוהב ַמ ְח ִ
ֵ
ִעם ִסיוָ ן ו ְִעם ַמ ְחּבּוּב ו ְִעם ָּכל ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא

אֹוהב ַא ַחר ַה ָצ ֳה ַריִ ם לָ לֶ ֶכת לְ ָח ֵבר
ֲאנִ י ֵ
וְגַ ם לִ יׁשֹן ֶא ְצלֹו ַּב ַּביִ ת – ִאם ַמ ְר ִׁשים לְ ִה ָּשׁ ֵאר,
אֹוהב ְמ ִסיּבֹות ִעם ַה ְר ֵּבה בלֹונִ ים
ֵ
נֹותנִ ים...
ְּכ ֶׁש ֻּכלָ ּם ְּב ַמ ְעּגָ ל וְיָ ד ְּביָ ד ְ

ִּכי לִ ְפ ָע ִמים ְּביַ ַחד
וְלִ ְפ ָע ִמים לְ ַבד
ִּכי לִ ְפ ָע ִמים ֶא ְפ ָׁשר ִּב ְׁשנַ יִ ם
וְגַ ם ְּבלִ י ַאף ֶא ָחד
ּפֹוגֵ ׁש ֲח ֵב ִרים

ִּכי לִ ְפ ָע ִמים ְּביַ ַחד
וְלִ ְפ ָע ִמים לְ ַבד
ִּכי לִ ְפ ָע ִמים ֶא ְפ ָׁשר ִּב ְׁשנַ יִ ם
וְגַ ם ְּבלִ י ַאף ֶא ָחד
ּפֹוגֵ ׁש ֲח ֵב ִרים

זֶ ה נֶ ְח ָמד לְ ַׁש ֵּתף
רֹוצה
ו ְָאז ִמי ֶׁש ֶ
מּוזְ ָמן לְ ִה ְצ ָט ֵרף

זֶ ה נֶ ְח ָמד לְ ַׁש ֵּתף
רֹוצה
ו ְָאז ִמי ֶׁש ֶ
מּוזְ ָמן לְ ִה ְצ ָט ֵרף

ניתן לספר סיפורים של חוויות שחווינו עם חברים (ולהזמין את ילדי הגן להתעניין בסיפור ולשאול
שאלות).
בעקבות הצפייה בסרטון" :אריק ובנץ יחד" ,המופיע בקטע מספר  ,3אפשר לבקש מהילדים להציע
לאריק ובנץ הצעות לפתרון הבעיה; כמו כן אפשר להעלות אירועים נוספים מחיי הגן ולבקש 		
מהילדים להציע פתרונות ,תוך הדגשת המסר כי חשוב לדבר כדי להגיע לפתרון.
חבר חדש בא לגן  -ניתן לדון עם הילדים כיצד מכירים חבר חדש? מה מרגישים כשבאים למקום
חדש? כיצד מתחברים לילדים אחרים?
משחקים חברתיים  -אפשר לשחק משחקים בהם צריך כמה ילדים משתתפים (תופסת ,מחבואים,
משחקי קלפים ועוד).
בהשראת השיר" :חברים זה כיף ,ולפעמים מעייף" .אפשר להמציא משפטים :חברים זה :מצחיק,
שמח ,נעים ,ולפעמים זה ...ולבקש מהילדים להשלים את המשפט.
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 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
הארנב ממושי  /שלומית כהן-אסיף
הסיפור נפתח בבוקר אחד בו יוצא הארנב ממושי לטיול ראשון לבד .אמו מציידת אותו בשלושה
בלונים אדומים כדי שיהיה שמח .במהלך הטיול נפגש ממושי עם קיפוד ,לטאה וצב שכל אחד
מהם ביקש את הבלון וברגע שזה התפוצץ  -לא רצה להמשיך להיות חבר של הארנב .התפנית
מגיעה כאשר מגיע פרפר שרוצה להתחבר עם ממושי הארנב אף שאין לו בלון .הספר מציג
סיפור חברות שאינה תלויה בדבר .וזהו טיבה של חברות אמת; שותפיה מאושרים.
בספר ממושי שר:
"הידד לי! הידד!
בלי בלון ביד
מצאתי חבר נחמד"
בהשראת הסיפור ניתן:
להתבונן באיורים של אמי רובינגר ,לזהות את המפגשים שהיו לממושי הארנב.
להתבונן באיורים בכל הספר ולגלות את הפרפר הקטן שמופיע לאורך כל הסיפור .כדאי
לדון עם הילדים מדוע הפרפר נמצא שם? מדוע הוא אינו מדבר?
להמחיז את הדיאלוגים בסיפור בין :ממושי והקיפוד ,ממושי והלטאה ,ממושי והצב ,ממושי
והפרפר.
ספרים נוספים המתאימים למילה 'חברים':
זוזי שמש  /דפנה בן צבי
תירס חם  /מרים רות
תהיה בריא מוריס מגי  /פיליפ ס' סטיד
בילי וגורדי  /אנתוני בראון
האריה הרעמתן ,והג'ירפה גם  /דב אלבוים
הדב מרגיש לא טוב  /קרמה וילסון
פרפר הזהב והאפונית  /גיצה פרידמן-גרייבסקי
שירים:
ידידי טנטן  /מרים ילן שטקליס
ֲח ֵב ִרים  /לאה נאור
יש לי חבר  /נעמי שמר
חברות  /מרים ילן שטקליס
יש לי חברים  /שלומית כהן-אסיף
ַא ָּתה וַ ֲאנִ י ֲח ֵב ִרים  /לאה נאור
ילדים ומטרייה  /דתיה בן דור
חבר בתוך ראי  /דתיה בן דור
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 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
תערוכת צילומים" :חברים טובים" ,חברים מהגן בפעילויות שונות.
תערוכת תוצרים (מבנים ,דגמים ,יצירות ועוד) פרי עמלם של חברים מהגן.
אפשר להציע לילדים לחבר ססמאות בנושא חברות ,ולעטרן בתמונות חברים או בציורי חבריהם
מהגן.
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה:
פירוש המילה "שכנים":
 .1מי שגר קרוב אל מישהו או לידו ,באותו בניין או בבית סמוך.
 .2מי שנמצא ליד אדם אחר ,לרוב יושב לצדו.
 .3מדינה הנמצאת על גבול מדינה אחרת; יישוב הסמוך ליישוב אחר; תושבי המדינה או היישוב
הללו.
"שכנים" במקורות:
"וַ ּיָ בֹא ַה ָּפלִ יט וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ַא ְב ָרם ָה ִע ְב ִרי וְהּוא ׁש ֵֹכן ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ִחי ֶא ְׁשּכֹל וַ ֲא ִחי ָענֵ ר ו ְֵהם
ית-א ְב ָרם" (בראשית ,י"ד ,י"ג).
ַּב ֲעלֵ י ְב ִר ַ
"ּגִ לְ ָעד ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ָׁש ֵכן ְו ָדן לָ ָּמה יָ גּור ֳאנִ ּיֹות ָא ֵׁשר יָ ַׁשב לְ חֹוף יַ ִּמים ו ְַעל ִמ ְפ ָר ָציו יִ ְׁשּכֹון" (שופטים
ה' ,כ"ו).
לּ-תבֹוא ְּביֹום ֵא ֶידָך טֹוב ָׁש ֵכן ָקרֹוב ֵמ ָאח ָרחֹוק" (תהילים,
לּ-ת ֲעזֹב ֵּובית ָא ִחיָך ַא ָ
ֵ"ר ֲעָך ו ְֵר ַע ָא ִביָך ַא ַ
כ"ז ,י').
ניבים וביטויים:
לּ-תבֹוא ְּביֹום ֵא ֶידָך
לּ-ת ֲעזֹב ֵּובית ָא ִחיָך ַא ָ
"טוב שכן קרוב מאח רחוק" מקור"ֵ :ר ֲעָך ו ְֵר ַע ָא ִביָך ַא ַ
טֹוב ָׁש ֵכן ָקרֹוב ֵמ ָאח ָרחֹוק" (תהילים כ"ז ,י') .פירוש :השכן הקרוב יהיה לך תמיד לעזר ולהועיל
בכל ענייניך ,יותר מאח רחוק.
"טוב לצדיק וטוב לשכנו" .מקור :מסכת סוכה דף נ"ו עמוד ב' .פירוש :הטוב שניתן לצדיק
מהנה גם את שכניו.
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 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע

משך תקציר

 1כתבה :מילת היום  -שכנים
ילדים מדברים על המילה
שכנים.
 2אנימציה :מדלנקה מקוררת

01:30

 3אנימציה :סברס

00:49

 4עומאר בקרקס גליל

03:36

5

ילדת כפר וילדת עיר

קשר למילים
אחרות

01:42

01:36
01:55

 6משפחת מנקי מקטרות -
שכנים חדשים
 7מדלנקה הולכת לבית הספר

01:29

 8אופניק בלוז

02:28

חברים

מדלנקה מקוררת והשכנים מאחלים לה
החלמה מהירה.
ילד יהודי וילד ערבי קוטפים וסופרים סברס שונה ,חברים
בעברית ובערבית.
עומאר ,בן התשע מהכפר מג'דל כרום שליד
כרמיאל ,משתתף בקרקס יהודי-ערבי.
עומאר ועומר חברו לחוג הקרקס מקבלים
מהמאמן מטלה להכין יחדיו תרגיל שיווי
משקל.
נלווה את עומאר ועומר באימונים ונראה איך
אפשר להבין זה את זה גם אם אין מדברים
באותה השפה.
סיפור בחרוזים על ילדה שחיה בעיר  -אנה,
וילדה שחיה בכפר – חנה.
אנימציית מנקי מקטרות :מקבלים משפחה
חדשה לשכונה
מדלנקה בודקת דרכים שונות איך להגיע
לבית הספר בזמן.

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:
שכנים
שכונה
התחשבות
שכנות טובה
שכנים בבית משותף
משכן ,משכן הכנסת
שיכון
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" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מה זה 'שכן'?
מיהם השכנים שלכם?
היכן פוגשים את השכנים?
מהי שכנות טובה?
מהו מרחב משותף? וכיצד נוהגים במרחב זה?

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
סיפורי שכנות טובה.
השכנים של הגן  -האם יש גנים שכנים? אם כן ,ניתן להזמינם לפעילות משותפת ברוח "שכנות 		
טובה".
מהו שם השכונה שלנו? ומהו משמעות השם?.
כדאי לבדוק מהם היישובים השכנים ליישוב שלנו.
בעקבות צפייה בסרטון "מדלנקה" נבקש מהילדים לשים לב לצבע המשתנה כאשר מגיעים שכנים
חדשים .כל שכן מעודד ומשמח את מדלנקה.
האם יש ילדים בגן הגרים בשכנות? האם יש ילדים הגרים בשכנות לגן?
בהשראת הסרטון "שכנים חדשים" המופיע בקטע מספר  6נבקש מהילדים להיות "מדובבים" 		
ולדובב את הדמויות בקטע .ובהמשך ניתן לנהל דיון  -שכן חדש הגיע – כיצד נקבל את פניו? אפשר
גם ליצור דמויות ממנקי מקטרות בדומה לאלו המופיעות בקטע.
שפות שכנות – בהשראת השיר "מילים דומות" המופיע בקטע מספר  7במילה 'שונה' ,אפשר 		
לבקש מהילדים להאזין לשיר ולגלות את המילים הדומות בשפות השכנות :עברית-ערבית :אנא=אני,
אוסבוע=שבוע ,סנה=שנה.
בהשראת הסרטון' :מדלנקה הולכת לבית הספר' המופיע בקטע מספר  ,7אפשר לבדוק מיהם 		
השכנים אותם אנו פוגשים בדרך לגן.
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לימוד מילות השיר" :אופניק בלוז" המופיע בקטע מספר  ;8קישור לביטוי" :טוב שכן קרוב מאח 		
רחוק":
אופניק בלוז  /אלעד וינגרד
אופניק:
ֻּכלָ ם ָּכאן ָּב ְרחֹוב
נֹורא
נֶ ְח ָמ ִדים ֶׁשּזֶ ה ָ
"ּבֹוקר טֹוב"
ֶ
אֹומ ִרים לִ י
ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ֲאנִ י עֹונֶ הֶּ :בההההההה

סיון
ֻּכּלָ ם ָּכאן ָּב ְרחֹוב
ָּכל ָּכְך נֶ ְח ָמ ִדים
ו ְַרק ַא ָּתה ִמ ְתלֹונֵ ן
צּופים
עֹוׂשה ַּפ ְר ִ
ֶ
(אופניק :בהההההה)
אופניק
רֹוצים
ַאְך ְּכ ֶׁש ַא ֶּתם ִ

ָאז ִמי ַמּגִ ַיע ִּב ְמ ִהירּות
לִ ְהיֹות ִא ְּתָך? ֲאנִ י!!!
ִּפזְ מֹון :אביגיל+מחבוב+סיוון+אלמו
טֹובים ֵהם לִ ְפ ָע ִמים
ְׁש ֵכנִ ים ִ
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ו ְֵהם ָּת ִמידְּ ,ב ָכל ַמ ָּצב,
יִ ְהיּו ָּכאן לְ ִצ ְּדָך
אופניק:
אֹוכלִ ים ָּבנָ נָ ה
ְּכ ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ֲאנִ י זֹולֵ ל ֶאת ַה ְקלִ ָּפה
ְּכ ֶׁש ַא ֶּתם ֲ
צֹוח ִקים ְּבקֹול
ֲאנִ י ֹלא ֵמ ִבין ֶאת ַה ְּב ִד ָיחה,

לְ נַ ּקֹות ֶאת ָה ְרחֹוב
זֹור ִקים ַהּכֹול ֵאלַ י
ַא ֶּתם ְ
ֵּכן ,לְ ֻכלָ ּנּו זֶ ה ַרק טֹוב
ֶּבהההה
פזמון :אביגיל+מחבוב+סיוון +אלמו+אופניק
טֹובים ֵהם לִ ְפ ָע ִמים
ְׁש ֵכנִ ים ִ
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ו ְֵהם ָּת ִמידְּ ,ב ָכל ַמ ָּצב
יִ ְהיּו ָּכאן לְ ִצ ְּדָך
טֹובים ֵהם לִ ְפ ָע ִמים
ְׁש ֵכנִ ים ִ
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ו ְֵהם ָּת ִמידְּ ,ב ָכל ַמ ָּצב
יִ ְהיּו ָּכאן לְ ִצ ְּדָך
יה......

מחבוב:
ַאְך ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ַּב ַּפח
ּכֹועס ו ְַע ְצ ָּבנִ י
ֵ

אביגיל
ַאְך ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ָצ ִריְך
רּוחה
ַא ְׁש ָּפה ְט ִריָ ה לָ ֲא ָ
ָאז ֲא ִביגַ יִ ל ִחיׁש ַמ ֵהר
אֹוס ֶפת זֶ ֶבל ִּב ְׁש ִבילְ ָך
ֶ
פזמון :אביגיל+מחבוב+סיוון +אלמו+אופניק
טֹובים ֵהם לִ ְפ ָע ִמים
ְׁש ֵכנִ ים ִ
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ו ְֵהם ָּת ִמידְּ ,ב ָכל ַמ ָּצב
יִ ְהיּו ָּכאן לְ ִצ ְּדָך
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 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
דירה להשכיר  /לאה גולדברג
גיבורות הסיפור הן ארבע שכנות הגרות כולן "במגדל בן חמש קומות" .השכנות מנסות להשכיר
את דירתו של הדייר החמישי מר עכבר ,משימה שמתגלה כקשה מאוד .לאחר כמה ניסיונות
כושלים בהם השוכרים מוצאים פגם בשכנות (הנמלה החרוצה מוצאת פגם בתרנגולת ה"עצלה",
הארנבת "אם לעשרים ארנבות" אינה שבעת רצון מהקוקייה "מפקירת הבנים" ,החזיר המתואר
כ"לבן בן לבנים" אינו רוצה את שכנותה של החתולה הכושית והזמיר אינו רוצה בחברתה של
הסנאית שמרעישה בעת פיצוח האגוזים) ,מקבלת העלילה תפנית כאשר מופיעה היונה ומראה
כי השכנות הטובה חשובה בהרבה משיקולים של נוחות וכדאיות.
בעקבות הסיפור ניתן:
להתבונן באיור המגדל ,ולזהות את השכנים הגרים בו
לשוחח על השכנים השונים המתגוררים במגדל והמייחד אותם
לדון בחשיבות הסובלנות וקבלת השונה האחר
להמחיז דיאלוגים מתוך הסיפור ,תוך שיח ודיון על שכנות טובה
ספרים נוספים המתאימים למילה "שכנים":
מי בביתן  /לאה גולדברג
מיץ פטל  /חיה שנהב
כשחיים בא לבקר  /דבורה בושרי
זה לא נורא לעבור דירה  /נירה הראל
רוני מצייר מפלצת  /פיטר מק'קרטי
שירים:
שכונה עם מנגינה  /לאה נאור
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 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
לצאת לרחוב הגן ,להסתכל על המבנים השכנים לגן ,לצלם אותם ולהשוות עם המפה של השכונה
שניתן למצוא באתרי היישוב (בהגדלה).
"דירה להשכיר" להקים בשיתוף עם הילדים סביבת משחק הכוללת תפאורה מחומרים בשימוש
חוזר (קרטון של מקרר או טלוויזיה וכדומה)" ,כמו" האיור של המגדל " -הדירה להשכיר" שבספר,
לבנות כתרים/בובות המאפיינים את דמויות הסיפור ולהזמין את הילדים להמחיז ולשחק בשכנים על
פי הסיפור.
בדיקת הילדים מי הם "השכנים" שלהם במגרות או בתאים האישיים ,צילום הילדים ,וארגון התמונות
על לוח על פי הסדר המופיע במגרות או בתאים האישיים.
תערוכת 'מילים שכנות'  -מילים שכנות בשפות עברית-ערבית.
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להקשיב
 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה:
ַמ ֲאזִ ין (מתוך :סיפורי מילים  /רוביק רוזנטל)
מאזין פירושו מקשיב קשב רב .המאזין לא סתם שומע משהו ,אלא מבין וזוכר מה שנאמר .הפועל
"ה ֲאזִ ינּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵּב ָרה
להאזין נמצא כבר בתנ"ך .למשל ,נאומו של משה לפני מותו נפתח במילים ַ
ו ְִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי" (דברים ל"ב ,א') .משה מבקש מהשומעים להקשיב היטב .פרשת השבוע
המתחילה במילים האלה נקראת "פרשת האזינו".
מאזין הוא מן השורש אז"נ .השורש הזה הוא השורש של המילה אוזן ,שהיא אבר השמיעה של הגוף.
כמו אברים אחרים בגוף ,גם האוזן איננה רק מכשיר של שמיעה ,אלא היא הקשר שלנו עם העולם.
כשאנחנו שומעים דברים שאחרים אומרים נוצר בינינו קשר .לכן ,כאשר משה קורא את ספר הברית
לרגלי להר סיני ,העם עונה לו "נעשה ונשמע"; כלומר :נבין את מה שאנו עושים .מי שמאזין לנו בעניין
רב ,וגם מתייחס לדברינו ,נאמר עליו כי יש לו "אוזן קשבת"; ומי שאינו מאזין לנו ממש ,נאמר עליו כי
הוא "מקשיב בחצי אוזן" ,ומה שאמרנו לו "נכנס באוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה" ,או "עבר לו על יד
האוזן" .כשמישהו רוצה לומר לנו משהו ,הוא עשוי לבקש מאתנו "להטות אוזן" ,ואנחנו יכולים להשיב
לו" :כולי אוזן" ,כלומר :אני מקשיב הקשבה מלאה.
פירוש המילה "להקשיב":
 .1להתרכז בשמיעה ,להשתדל לשים לב לנאמר ולשמוע אותו
 .2לשמוע בקולו ,לעשות כדבריו ,לקבל את דעתו; להתייחס לדבריו בכובד ראש
(ּב)רֹב ֶק ֶׁשב,
מילים נרדפות ָׁ -ש ַמע; ֶה ֱאזִ יןִ ,ה ָּטה אֹזֶ ןִ ,ה ְס ִּכית; ָע ָׂשה ָאזְ נֹו ַּכ ֲא ַפ ְר ֶּכ ֶסתָּ ,כ ָרה אֹזֶ ןִ ,ה ְק ִׁשיב ְ
(את) ָאזְ נָ יוָׁ ,ש ָתה ֶאת ְּד ָב ָריו ְּב ָצ ָמא (ספרותית)ִ ,ה ְק ִׁשיב ֶק ֶׁשב ַרבִ ,ה ָּטה אֹזֶ ן ַק ֶּשׁ ֶבת
זָ ַקף ֶ
(ּב)רֹב ֶק ֶׁשב
צירופים ִ -ה ְק ִׁשיב ֶק ֶׁשב ַרבִ ,ה ְק ִׁשיב ְ
"להקשיב" במקורות:
"לְ ַה ְק ִׁשיב לַ ָח ְכ ָמה ָאזְ נֶ ָך ַּת ֶּטה לִ ְּבָך לַ ְּתבּונָ ה" (משלי ב' ,ב')
ב-ק ֶׁשב" (ישעיה כ"א ,ז').
"ו ְָר ָאה ֶר ֶכב ֶצ ֶמד ָּפ ָר ִׁשים ֶר ֶכב ֲחמֹור ֶר ֶכב ּגָ ָמל ו ְִה ְק ִׁשיב ֶק ֶׁשב ַר ָ
"וַ יְ ִהי ַּכ ֲעבֹר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם וַ ּיִ ְתנַ ְּבאּו ַעד לַ ֲעלֹות ַה ִּמנְ ָחה ו ְֵאין-קֹול ו ְֵאין-עֹנֶ ה ו ְֵאין ָק ֶׁשב" (מלכים א' י"ח ,כ"ט).
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ניבים וביטויים:
כולו אוזן .מקור :העברית החדשה .פירוש :מקשיב היטב ,בתשומת לב מרבית.
עשה אוזנו כאפרכסת .מקור" :עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין" תלמוד בבלי מסכת
חגיגה ג ,ע"ב .פירוש :הקשיב קשב רב.
ְמסּבר את האוזן .פירוש :מסביר כך שהשומע קולט היטב ומבין.
מעלים אוזנו .פירוש :אינו מקשיב ,מתנכר.
אוזניו כרויות .פירוש :מקשיב היטב.
"מטה אוזן קשבת" .מקור :נחמיה א' ,ו' .פירוש :מאזין בתשומת לב רבה.

 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הפרק או הקטע
1
2
3
4

משך

תקציר

01:28

ילדים מדברים על המילה להקשיב.

כתבה :מילת היום -
להקשיב
02:53
שיר אולפן :דבר חלש
00:47
אנימציה :מקשיבים
לקולות הפרה
חבובות :הצלילים שבאוויר 01:42

 5שיר אולפן :סימן
שמקשיבים
 6חבובות :ציפורי מדבר על
הקשבה
 7שיר אולפן :חווה
אלברשטיין  -נחלום על
שלום

02:04

קשר למילים
אחרות

דברו חלש.
כאשר החוואי סוף סוף מקשיב לקולותיהם של
הפרה והעגל הוא מצליח לאחד ביניהם.
אלמו מספר על צלילים שונים שאפשר לשמוע
בטיול בטבע.
שיר בנושא הקשבה.

01:21

ציפורי מסביר שאם מקשיבים ,אז מבינים.

04:35

הופעת אורח  -חווה אלברשטיין שרה עם דיירי
הרחוב.

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:
להקשיב
קשוב ,קשובה
הקשבה
לשמוע
קשב
שיחה
תקשוב
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" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מה זה להקשיב?
מה ההבדל בין 'להקשיב' ל'-לשמוע'?
למה חשוב להקשיב?
אם ארצה שיקשיבו לי אני צריך( ...להתאפק ,להקשיב בעצמי)
מה אני מרגיש כשלא מקשיבים לי?
אני אוהב כשמקשיבים לי כאשר...

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
לימוד מילות השיר" :סימן שמקשיבים" המופיע בקטע מספר " 5סימן שמקשיבים"
סימן שמקשיבים  /דנה שץ בראון ומיכל חגי
ְּכ ֶׁשּנִ ְׁש ָמע ִּפ ְתאֹום ִצלְ צּול ַּב ֶּדלֶ ת (אביגיל)
זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ָּבא ֵאלַ י ָח ֵבר
אֹומ ֶרת (אלמו)
ְּוכ ֶׁש ִא ָּמא ּב ֶֹקר טֹוב ֶ
עֹורר
זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ִה ְת ֵ
ּדּוע (אביגיל)
אֹותי ַמ ַ
ׁשֹואל ִ
ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
חֹוׁש ֶבת וְעֹונָ ה
וַ ֲאנִ י ֶ
אֹותי (אלמו)
זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ִ
אֹותי
זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ִ
אֹותי ַא ְּת ְמ ִבינָ ה....
ִס ָימן ֶׁש ִ

ְּכ ֶׁשּנִ ְׁש ָמע ַה ַּפ ֲעמֹון ֶׁשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר (סיוון)
זֶ ה ִס ָימן לָ ֵצאת לְ ַה ְפ ָס ָקה
ּפֹות ִחים ַּב ִּמ ְקלַ ַחת ֶאת ַה ֶּב ֶרז (מחבוב)
ְּכ ֶׁש ְ
זֶ ה ִס ָימן לְ ִה ְת ַח ֵּבא ּפֹה ּתֹוְך ַּד ָּקה! (אופניק) ָׁשלֹום!
"ׁש ַמע ַמה ָק ָרה לִ י" (אלמו)
ִאם ַּתּגִ יד ְ
ָאז ֲאנִ י ִּפ ְתאֹם ֹלא ְמ ַמ ֵהר
וְזֶ ה ִס ָימן ֶׁש ַא ָּתה (מחבוב)
זֶ ה ִס ָימן ֶׁש ַא ָּתה
ִס ָימן ֶׁש ַא ָּתה ָּפׁשּוט ָח ֵבר...

(אלמו ,אביגיל ,סיוון ,מחבוב)
ִּכי ְּכ ֶׁשזֶ ה לָ זֶ ה ַמ ְק ִׁש ִיבים
ָאז ֶא ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּבר
ו ְֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ָה ִבין
ִאם ֲאנִ י ַא ְק ִׁשיב לְ ָך (סיוון ואביגיל)
וַ ֲאנִ י ַא ְק ִׁשיב ֵה ֵיטב (מחבוב ואלמו)
קֹורה (כולם)
ָאז נֵ ַדע ַמה ֶ
לָ ַא ֵחר ְּבתֹוְך ַהּלֵ ב...

(אלמו ,אביגיל ,סיוון ,מחבוב)
ִּכי ְּכ ֶׁש ֶא ָחד לַ ֵׁשּנִ י ַמ ְק ִׁש ִיבים
ָאז ֶא ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּבר
ו ְֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ָה ִבין
ִאם ֲאנִ י ַא ְק ִׁשיב לְ ָך (סיוון ואביגיל)
וַ ֲאנִ י ַא ְק ִׁשיב ֵה ֵיטב (מחבוב ואלמו)
קֹורה (כולם)
ָאז נֵ ַדע ַמה ֶ
לָ ַא ֵחר ְּבתֹוְך ַהּלֵ ב...
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בהשראת השיר ,ניתן לתאר אירועים שונים כגון:
אני רואה תכנית מעניינת בטלוויזיה ואבא קורא לי
לארוחת הערב .מה אומר לאבא? אני בונה מגדל
בקוביות והגננת מבקשת לאסוף את המשחקים.
מה אומר לגננת? להזמין את הילדים להמחיז את
האירוע כדו-שיח בין הדמויות ,תוך הדגשת דרכי
שיח :כיצד נקשיב לאחר? כיצד ננהג כדי 		
שיקשיבו לנו?
כדאי לדון עם הילדים על כללי שיח .כאשר האחד
מדבר ,האחר מקשיב; כאשר כולם מדברים יחד
 אי-אפשר להקשיב .ניתן לעשות זאת באמצעותקריאה והמחזה של יצירות ספרותיות בהן מופיעים
דיאלוגים כגון :אילו הייתי עץ  /דתיה בן דור,
השועל והחסידה  /ע' הלל ,שתי אחיות  /אנדה
עמיר ועוד.
אני אוהב להקשיב בסביבה הקרובה  -בעקבות צפייה בסרטון של אלמו		,
'הצלילים שבאוויר' המופיע בקטע מספר  ,4אפשר לצאת לחצר הגן ,להקשיב		
לצלילים ולקולות ולספר לחברים מה שמענו.
משחקי הקשבה:
טלפון שבור  -גננת או ילד בוחרים מילה ולוחשים אותה לילד הראשון
היושב לידם .הילד לוחש את המילה לילד הבא אחריו וכן הלאה עד הילד
האחרון שצריך לומר את המילה .האם המילה "תגיע חזרה"? כדי להצליח צריך
להקשיב...
טוק טוק מי אני ומה שמי?  -ילד אחד עוצם את עיניו .ילד אחר מקיש על
גבו וקורא :טוק טוק מי אני ומה שמי? האם יצליח לגלות מי הקיש על גבו?
כדי לזהות צריך להקשיב...
מנגנים ומגלים  -ילד בוחר כלי נגינה ומשמיע את הצליל שלו (כאשר הוא
מוסתר מעיני הילדים) .האם יצליחו ילדי הגן לזהות את הצליל? כדי שיזהו הם
צריכים להקשיב...
הצליל של המילים  -זיהוי צלילים במילים מוכרות.
צלילים וקולות של בעלי חיים  -בעקבות צפייה בסרטון ' -הצלילים שבאוויר',
בקטע מספר  ,4אפשר לבקש מהילדים לזהות את בעלי החיים שהופיעו		
בסרטון ולומר איזה קול הן משמיעות .לדוגמה ,הסוס :צוהל ,הכלב :נובח ועוד.
כשנשמע ...זה סימן - ...אפשר להעלות צלילים ולחשוב  -אם שומעים אותם זה
סימן ...לדוגמה :כששומעים צלצול טלפון זה סימן ,...כששומעים נקישות בדלת		
זה סימן ...ועוד.

48

להקשיב

נלמד את מילות השיר" :נחלום על שלום" אותו שרה חוה אלברשטיין:
נַ ְחֹלם ַעל ָׁשלֹום
מילים :עדולה ,לחן :חווה אלברשטיין
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ָה ֵעץ ָ -מה ַר ִּבים ַעלְ ָעלָ יו
בובותָ :עלֶ ה עֹוד ָעלֶ ה עֹוד ָעלֶ ה עֹוד ָעלֶ ה
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ַהּיָ ם ָ -מה ַר ִּבים ּגַ ּלָ יו
יֹורד זֶ ה עֹולֶ ה.
בובותּ :גַ ל וְעֹוד ּגַ ל ,זֶ ה ֵ
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ַהחֹול ָ -מה ַר ִּבים ּגַ ְרּגִ ָיריו
בובותּ :גַ ְרּגִ יר עֹוד ּגַ ְרּגִ יר עֹוד ּגַ ְרּגִ יר ְמלֹוא
ַה ְּדלִ י.
ּכֹוכ ָביו
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ַהּלַ יְ לָ ה ַ -ר ִּבים ָ
ּכֹוכב ו ְֶא ָחד ֶׁשּלִ י.
ּכֹוכב עֹוד ָ
בובותָ :
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ַהּגֶ ֶׁשם ֵ -איְך הּוא ְמ ַט ְפ ֵטף
בובותִ :ט ָּפה עֹוד ִט ָּפה עֹוד ִט ָּפה עֹוד ִט ָּפה.
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל נָ ָהר ֵ -איְך ָׁש ָטה ָעלָ יו
בובותִ :ס ָירה עֹוד ִס ָירה עֹוד ִס ָירה עֹוד ִס ָירה.

ית ִרים
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ּגִ ָיט ָרה ִׁ -ש ָּשׁה ֵמ ָ
יתר.
יתר עֹוד ֵמ ָ
יתר עֹוד ֵמ ָ
יתר עֹוד ֵמ ָ
בובותֵ :מ ָ
ּכֹותב לָ ּה ִׁש ִירים
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ַהּלֵ ב ֶׁ -ש ֵ
בובותִׁ :שיר וְעֹוד ִׁשיר ,זֶ ה ָארְֹך זֶ ה ָק ָצר.
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ָחלִ יל ָ -מה ַר ִּבים ְצלִ ילָ יו
תּוקים ו ְַר ִּכים.
בובותְ :צלִ יל וְעֹוד ְצלִ יל ְמ ִ
יסיו
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ִא ַתּי ָ -מה יָ ִפים ִר ָ
בובותִ :ריס וְעֹוד ִריס ֲא ֻר ִּכים ו ְַד ִּקים.
חווה :נַ ְחׁשֹב ַעל ִא ַתּי  -נַ ְחׁשֹב ַעל ֲחלֹום
חווה :נַ ְחֹלם ִעם ִא ַתּי ֶׁש ִהּגִ ַיע ָׁשלֹום.

בהשראת השיר של חווה אלברשטיין ,אפשר לשאול את הילדים :אם נקשיב לים ,ללילה ,לעצים,
לגשם ,לנהר ,לכלי נגינה  -מה נשמע? אפשר גם ללמוד את מילות השירים המוזכרים בקטע כגון:
"מקהלה עליזה"  -אילו ציפורים מוזכרות? אילו צלילים מוזכרים?

 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
ילדה לבדה  /אורה איל
שולמית הילדה הקטנה ביקשה מכל אחד מבני ביתה לספר לה סיפור ,אך אף אחד לא נענה.
ופתאום" :ממש מעצמו הסתפר לו סיפור" .בסיפור "הילדה הקטנה נשארה לבדה ,עזובה ,עצובה
ומאוד בודדה .עברו כבר שבועות ,שבועות ושנה ,היא קראה לכולם ,אף אחד לא ענה" .ומה קרה
בסוף הסיפור? האם מישהו מבני ביתה יקשיב לשולמית הקטנה?
בעקבות הסיפור ניתן:
להזמין את הילדים להתבונן בהבעות פניה של שולמית לאורך הסיפור .מתי היא מחייכת ומתי
נעלם החיוך מפניה?
לשוחח עם הילדים על מצבים בהם נדמה להם שלא מקשיבים להם.
מה ניתן לעשות כשלא מקשיבים לי?
אם יכולתי לדבר עם שולמית  -מה הייתי אומר לה?
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ספרים נוספים המתאימים למילה 'להקשיב':
מסרגות הפלא של סבתא  /עינת א' שמשוני
ספר השקט  /דברה אנדרווד
הגדי שעשה מווו  /שלומית דותן
שירים:
שקט בבקשה  /דתיה בן דור
ילדה קטנה וטובה  /א"א מילן (עברית יהונתן גפן)

 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
הקמת "מרכז קשב" שבו יש אמצעים שונים המאפשרים להקשיב לסיפור ,שיר ועוד.
"מקשיבים לי"  -מרכז בגן בו יש במה ,שטיחון או כל אמצעי אחר עליו יעמדו הילדים ויביעו את 		
עמדתם או דעתם בנושאים שונים המעניינים אותם.
מה בקופסה? -מניחים חפץ בקופסה סגורה ,משמיעים את הצליל שלו והילדים צריכים לנחש  -מה
בקופסה? כדי לנחש מה בקופסה  -צריך להקשיב...
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
פירושה של מילה:
 .1כשנאמר על אדם שמתנהג בנימוס ,בהתחשבות ובדרך ארץ
 .2שהוא על פי כללי הנימוס
ימּוסים (מליצית)ָ ,א ִדיבְ ,מנֻ ָּמסּ ,גָ לַ נְ ִטיַ ,מ ְס ִּביר ָּפנִ ים,
מילים נרדפות ִ -מ ְת ַח ֵּשׁבַ ,ט ְק ִטיָ ,ע ִדין; ֻמ ְכ ָּתר ְּבנִ ִ
ימּוסים; גֶ 'נְ ְטלְ ֶמנִ יַ ,א ִּב ִירי; ְמ ֻחּנָ ְך
ימּוסי ,טֹוב ֵס ֶברַּ ,ב ַעל נִ ִ
נִ ִ
"מנומס" במקורות:
ּתֹורהִ .אם ֵאין
ּתֹורהֵ ,אין ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץִ .אם ֵאין ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץֵ ,אין ָ
אֹומרִ ,אם ֵאין ָ
ַ"ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֵ
ָח ְכ ָמהֵ ,אין יִ ְר ָאהִ .אם ֵאין יִ ְר ָאהֵ ,אין ָח ְכ ָמהִ .אם ֵאין ִּבינָ הֵ ,אין ָּד ַעתִ .אם ֵאין ַּד ַעתֵ ,אין ִּבינָ הִ .אם ֵאין
ּתֹורהֵ ,אין ֶק ַמח" (מסכת אבות ג' ,י"ז).
ּתֹורהִ .אם ֵאין ָ
ֶק ַמחֵ ,אין ָ
"עלת לקרתא הלך בנימוסיה" (בראשית רבה מ"ה) .פירוש :בכל עיר נהג לפי המקום (ברומא
התנהג כרומאי).
"מוכתר בנימוסים" (מסכת מגילה י"ב) .פירוש :התנהגותו נאה מאוד.
ידּותי.
ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות ִּ -ב ְמאֹור ָּפנִ יםַּ ,ב ֲא ִדיבּות ְּוביַ ַחס יְ ִד ִ
ּתֹור ְתָך ֶק ַבעֱ ,אמֹר ְמ ַעט וַ ֲע ֵׂשה
אֹומרֲ :ע ֵׂשה ָ
מקורַׁ :ש ַּמאי ֵ
ַה ְר ֵּבה ,וֶ ֱהוֵ י ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָה ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות (פרקי 		
אבות פרק א' ,י"ד-ט"ו).
ניבים וביטויים:
דרך ארץ .מקור :אמר רבי ישמעאל בר רב נחמן :עשרים
		
וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה ,הדא הוא
דכתיב (=זהו שכתוב) "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית
ג')" .דרך"  -זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים"  -זו תורה 		
(מדרש רבה ויקרא פרשה ט' פסקה ג' ,וכן פרשה ל"ה 		
פסקה ו') .פירוש :כבוד ,נימוסים ,התנהגות הולמת.
		
הסביר פנים .מקור :העברית החדשה .פירוש :מתנהג
בנימוס ,באדיבות ובמאור פנים.
"דרכי נועם" .מקור :משלי ג' ט"ז .פירוש :דרכים נעימות 		
ומאירות פנים.
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 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון
שם הקטע

משך תיאור הקטע

 1כתבה :מילת היום  -מנומס
 2אנימציה :חברות :המריבה

01:40
02:17

 3חבובות :אריק ובנץ  -בקולנוע

02:41

אנימציה :כללי נימוס
חבובות :אריק ובנץ :שקט
בבקשה
אנימציה :ילד ורובוט
שיר תודה-בבקשה-סליחה

01:01
01:56

4
5
6
7

01:31
02:11

ילדים מדברים על המילה מנומס.
שתי ילדות שמשחקות ,רבות ביניהן ,אבל גם
משלימות אחר כך.
אריק ובנץ בקולנוע ואריק לא מתחשב
בצופים האחרים.
באמצע קונצרט רצוי לסגור את הטלפון.
אריק מסביר שצריך לשמור על שקט כי בנץ
קורא בספר.
ילד ורובוט חולקים יחד ארוחה.
מילים דומות בשפות שונות.

קשר למילים
אחרות
חברות ,יחד

יחד ,חברות
שכנים

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:
מנומס
מילות נימוס
תודה
על לא דבר
סליחה
בבקשה
התחשבות

" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מה זה מנומס?
מה זה להתנהג בנימוס?
מה זה נימוסין?
מה עושים כשלא מסכימים? דרכים מנומסות לקבל חוסר הסכמה
מדוע חשוב להתנהג בצורה מנומסת
מה זה "לפרגן"?
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" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
לימוד מילות השיר" :תודה ,בבקשה סליחה" המופיע בקטע מספר :7
תודה בבקשה סליחה  /יובל שם טוב
יֵ ׁש ָׁשֹלׁש ִמּלֹות ְק ָס ִמים
ַה ְּמחֹולְ לֹות ְּפלָ ִאים
ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים ֶׁש ְּב ָכל ָׂש ָפה
אֹומ ִרים
ֻּכּלָ ם ָ
אֹותן ְ
ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים ֶׁשל ֶק ֶסם
ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים ֶׁשל אֹור
ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים ְּפׁשּוטֹות
אֹותן לִ זְ ּכֹר
ֶׁשֹּלא ָק ֶׁשה ָ
ּתֹודה
אֹומ ִרים – ָ
ְּכ ֶׁש ְ
ֻּכּלָ ם לְ ֶפ ַתע ְמ ַחּיְ ִכים
ְּוכ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְסלִ ָיחה –
ֲאנָ ִׁשים לָ נּו סֹולְ ִחים
אֹומ ִרים ְּב ַב ָּק ָׁשה
ְּוכ ֶׁש ְ
הֹוׁשיט יָ ד לַ ֲעזֹר
ָּכל ֶא ָחד יִ ְׂש ַמח לְ ִ
לִ י לְ ָך אֹו לָ ְך.
לֹומר ֶאת ַה ִּמּלִ ים ְּב ָכל ִמינֵ י ָׂשפֹות
ֶא ְפ ָׁשר ַ
ְּב ַא ְמ ָה ִרית לְ ָמ ָׁשל ָּכְך ֵהן נִ ְׁש ָמעֹות:
ּמֹודים (באמהרית)
ְּכ ֶׁש ִ
ֻּכּלָ ם לְ ֶפ ַתע ְמ ַחּיְ ִכים
ְּוכ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְסלִ ָיחה (באמהרית)
ֲאנָ ִׁשים לָ נּו סֹולְ ִחים

לֹומר ֶאת ַה ִּמּלִ ים ְּבעֹוד וְעֹוד ָׂשפֹות
ֶא ְפ ָׁשר ַ
אֹומ ִרים
רּוסית ָ
ְּכ ֶׁש ְּב ִ
אֹותן ְ
ָּכְך ֵהן נִ ְׁש ָמעֹות
ּמֹודים (ברוסית )
ְּכ ֶׁש ִ
ֻּכּלָ ם לְ ֶפ ַתע ְמ ַחּיְ ִכים
ְּוכ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְסלִ ָיחה (ברוסית)
ֲאנָ ִׁשים לָ נּו סֹולְ ִחים
אֹומ ִרים ְּב ַב ָּק ָׁשה (ברוסית)
ְּכ ֶׁש ְ
הֹוׁשיט יָ ד לַ ֲעזֹר
ָּכל ֶא ָחד יִ ְׂש ַמח לְ ִ
לִ י לְ ָך אֹו לָ ְך.
אֹומ ִרים ֶאת ַה ִּמּלִ ים –
ִּב ְׂש ַפת ַה ִּס ָימנִ ים ָּכְך ְ
ּמֹודים –
ְּכ ֶׁש ִ
ֻּכּלָ ם ְמ ַחּיְ ִכים
ְּוכ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים –
ֲאנָ ִׁשים לָ נּו סֹולְ ִחים
אֹומ ִרים –
ְּכ ֶׁש ְ
הֹוׁשיט יָ ד לַ ֲעזֹר לִ י לְ ָך אֹו לָ ְך.
ָּכל ֶא ָחד יִ ְׂש ַמח לְ ִ

אֹומ ִרים ְּב ַב ָּק ָׁשה (באמהרית)
ְּכ ֶׁש ְ
הֹוׁשיט יָ ד לַ ֲעזֹר
ָּכל ֶא ָחד יִ ְׂש ַמח לְ ִ
לִ י לְ ָך אֹו לָ ְך.
בהשראת השיר אפשר:
לשאול את הילדים  -מדוע נקראות המילים האלו "מילות קסמים"?
לבקש מהילדים לזהות שפות שונות בשיר.
ללמוד את המילים :סליחה ,בבקשה ותודה בשפות שונות ,תוך הדגשת השונות והמיוחדות של
שפת הסימנים.
כדאי לקשר את העשייה למילה :שונה.
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אפשר לחפש בעיתונים או בספרים תמונות או איורים בהם מתוארים מצבים כגון :ארוחה משותפת,
צפייה בהצגה או סרט ועוד ולשוחח עם הילדים על כללי התנהגות במצבים אלו.
כללי נימוס בתרבויות שונות  -האם מה שמנומס בתרבות שלנו מנומס בתרבות אחרת? כדאי לקשר
לסרטון" :הסיפור שלי ,שיימה והספרייה" המופיע בקטע מספר  4במילה 'חברים' ,בו רואים את שיימה
ומשפחתה ישובים על הרצפה בזמן הארוחה .האם זה מנומס? כדאי לקשר למילה 'שונה' ולשיח
סביב שונות.
איך נהיה מנומסים? אפשר לבקש מהילדים הצעות להתנהגות מנומסת שנאמץ.
מנומס להחמיא  -כדאי להסביר לילדים את משמעות המילה 'מחמאה' ,ולהדגים מחמאות באופן
משמעותי.
זמן של שקט  -בעקבות צפייה בסרטון "אריק ובנץ" המופיע בקטע מספר  ,5כדאי לשוחח עם 		
הילדים על "זמן שקט"  -בעת קריאת ספר ,בזמן מנוחה ,במקומות ציבוריים ,בתאטרון ועוד.

 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
השועל והחסידה  -ע' הלל
במרכז הסיפור ,שועל וחסידה .השועל מזמין את החסידה לסעוד בביתו ,אולם מכיוון שהוא אינו
חושב על האורחת המיוחדת ,הוא מגיש את הארוחה בצלחת שטוחה ,דבר המקשה על החסידה
ארוכת המקור ,והיא אוכלת רק מעט גרגרים .החסידה בתמורה מזמינה אותו לארוחה ,אותה היא
מגישה בכלים צרים וארוכים ,אשר קלים לחסידה ,אך בלתי אפשריים עבור השועל.
בעקבות קריאת הסיפור ניתן:
לשאול את הילדים מה דעתם על התנהגות השועל והחסידה? האם התנהגו בנימוס?
אילו נפגשתי עם החסידה  -מה הייתי אומר לה? ומה הייתי אומר לשועל?
אפשר גם אחרת :נמחיז את המשל אך הפעם בהתנהגות מנומסת של השועל והחסידה.
ספרים נוספים המתאימים למילה "מנומס":
המתנה של הצב  /סיגל אדלר
יוסי והגברת הזקנה  /רבקה אליצור
הילד הרע  /לאה גולדברג
לא הצליח לי  /נעמי בן גור
זאור הדינוזאור  /טליה רחימי
שירים:
שיהיה לנו טוב  /דתיה בן דור
שקט בבקשה  /דתיה בן דור
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 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
לבקש מהילדים ומצוות הגן להציע הצעות ל"איך אפשר להיות יותר מנומסים בגן" .לרשום את 		
הדברים שהועלו בתוך "בועות דיבור" ולהציגם במקום מרכזי .חשוב לציין שעם הזמן אנו שואפים
שההצעות יהפכו להיות חלק מההתנהגויות הרצויות שלנו .כדאי לקבוע עם הילדים מועד לבדוק מה
קורה עם ההצעות שהועלו.
בעקבות צפייה בסרטון "מסיבת תה" ,בקטע מספר  ,2אפשר לתכנן עם הילדים "מסיבת תה"		 .
במרכז המשחק הסוציו-דרמתי ,אפשר לצפות בסרטון "בית תה" באתר גנ-נט ,ובהשראתו להציג
טקסים של הגשת קפה או תה בתרבויות שונות.
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 .1לכל מילה יש סיפור:
פירוש המילה ,מילים נרדפות ,ניבים וביטויים
"שונה"  -פירוש לפי רב מילים:
 .1שאינו כמו מישהו או משהו אחר ,שיש הבדל ביניהם
 .2אחר ,נפרד ,לא אותו אחד
 .3לא רגיל ,לא שגרתי ,יוצא דופן ,מיוחד
 .4בלשון החוק ,עגה בשונה ממשהו או ממישהו שלא כמוהו ,בניגוד לו
מילים נרדפות  -נִ ְפלֶ ה (ספרותית) ,נִ ְפ ָרד ,נִ ְב ָּדל; ָקרּוץ ֵמח ֶֹמר ַא ֵחרׁ ,שֹונֶ ה ְּב ַמהּותֹוׁ ,שֹונֶ הַ ,א ֵחר ,זָ ר;
יפ ֶרנְ ְציָ אלִ י
ֻמ ְב ָּדלֻ ,מ ְפ ָרדֻ ,מ ְב ָחן; ִּד ֶ
צירופים ׁ -שֹונֶ ה ְּב ַמהּותֹוׁ ,שֹונִ ים ְּומ ֻׁשּנִ ים
"שונה" במקורות:
"עם שונים אל תתערב" (משלי כ"ד ,כ"א) .אל תתערבב עם אנשים הזוממים מזימות.
"היתה רוח אחרת (עמו)" .מקור :במדבר י"ד ,כ"ד .דעתו היתה שונה משל אחרים.
ניבים וביטויים:
אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד .מקור :אמר רבי יצחק :סגנון אחד עולה לכמה נביאים,
ואין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחד .פירוש :כל אדם – וסגנונו הוא.
לא ראי זה כראי זה .מקור :מה לכרם שכן חייב בעוללות! קמה תוכיח .מה לקמה  -שכן חייבת
בחלה! כרם יוכיח .וחזר הדין :לא ראי זה כראי זה ,הצד השווה שבהן  -דבר שנהנה וטעון ברכה,
אף כל דבר שנהנה טעון ברכה (ברכות ל"ה ,ע"א) .פירוש :נאמר על אנשים או על דברים שאינם
דומים זה לזה.
כשם שאין פרצופי בני אדם דומים ,כך אין דעותיהם דומות .מקור :והרואה בריאות טובות 		
ואילנות טובות אומר :ברוך שככה לו בעולמו ,אבל אם ראה אוכלוסין הרבה של בני אדם אומר:
ברוך חכם הרזים ,כשם שאין פרצופיהם שוין זה לזה כך אין דעתם שוין זה לזה ,אלא כל אחד
ואחד יש לו דעת בפני עצמו (מדרש תנחומא פרשת פנחס ,סימן י').
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 .2מה בסרטון?
פירוט הקטעים על פי הרצף בו הם מופיעים בסרטון

1
2
3
4
5
6

שם הפרק או הקטע

משך תקציר

כתבה מצולמת :מילת
היום  -שונה
אנימציה :החייזר והילד
הקטן
חבובות :דומה ושונה
אנימציה :חמש
מפלצות
חבובות :זואי משוחחת
על דומה ושונה
אנימציה :חרקים

 01:48ילדים מדברים על המילה שונה.

 7שיר :מילים דומות
 8אנימציה :משחקים
כדורסל לפי התור
 9חבובות :אריק משנה
את הכובע של בנץ
 10אנימציה :צייר מצייר
דומה/שונה
 11שיר" :מה שאני"

קשר למילים
אחרות

 00:39הילדים לומדים לצייר עין ,אף ופה.
 01:54אבי ואלמו מנסים להבין מה דומה ביניהם ומה שונה .חברים
 00:57ילדים מספרים על חמש מפלצות דומות אבל
שונות.
חברים
 02:02זואי מראה הבדלים ודמיון בינה לבין בובות.
 00:23חבורת חיפושיות מצרפות לריקוד חיפושית שאינה
דומה להן.
 02:16מילים דומות :עברית וערבית.
 00:57יצורי חלל שונים משחקים כדורסל.

הוגן ,חברים,
יחד
שכנים
חברים ,יחד

 01:26בנץ מתלבט איזה כובע ייקח אתו ,ואריק פותר לו
את הבעיה.
 00:23דומה/שונה :צייר מצייר דיוקן עצמי ואז מוסיף שיער
לציור ,כי זה משנה לגמרי את הציור.
 01:52שיר "בכל אחד יש משהו מיוחד".

" .3מילים טובות"
מילים שיש בהן פוטנציאל להעשרה ולהעמקת השיח הערכי בגן הילדים:
שונה
מיוחד
אחר
קבלה
כבוד
זולת
מגוון
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" .4בואו נדבר על זה"
הצעות לעידוד השיח סביב נושאים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים ולהעשיר את השיח
הרגשי
מה זה 'שונה'?
במה אני שונה מאחרים?
במה אני דומה לאחרים?
יש שונות בסממנים חיצוניים (כמו מוגבלויות פיזיות שונות) ויש שונות פנימית (מה אני אוהב ומה
את/ה?)
אם כולם היו דומים אז...
העולם עשיר ומגוון באנשים שונים :מארצות שונות ,בגבהים שונים ,בצבעים שונים ,שפות וקהילות
שונות.

" .5הלכה למעשה"
שלל רעיונות לפעילויות וליישום חווייתי בגן הילדים
לימוד מילות השיר :מילים דומות ,המופיע בקטע מספר .7
מילים דומות  -מוטי אבירם וחיים אידיסיס
בהשראת השיר :מילים דומות בשפות שכנות .כדאי לבקש מהילדים לזהות את המילים המופיעות
בשיר  -כיצד הן נשמעות בעברית? וכיצד בערבית?
מי אני? אפשר לשחק משחקי ניחושים באמצעות חידות המתייחסות למאפיינים ייחודיים בחפץ או
בילד .אני חושב על ...תוך התייחסות אל המיוחד באופן חיובי.
אני דומה ל ...אפשר לזמן לילדים אביזרים שונים ומגוונים שבאמצעותם יוכלו להפוך להיות דומים ל...
הורים ,גננת ,דמויות מסרטים ,גיבורי ספרים ועוד.
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לימוד מילות השיר" :מה שאני" ,המופיע בקטע מספר :11
מה שאני
מאת Sesame Street :תרגום :אלעד וינגרד
ִאם ֲאנִ י זֶ ה ָמה ֶׁש ִּבי
ֶא ְהיֶ ה ָחזָ ק
תֹוכי
זֶ ה ְּב ִ
ָּת ִמיד ָּ -ת ִמיד ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה
ֲה ִכי טֹוב ֶׁש ֲאנִ י
 יֵ ׁש ַרק ֲאנִ י ֶא ָחד לָ ַעדלֹומי
ֶאל ֲח ִ

אֹותי ֹלא יִ ְׁשּבֹר
ָּד ָבר ִ
ֵאלֵ ְך ָק ִד ָימהְּ ,בלִ י לַ ֲעצֹר
ַא ְמ ִׁשיְך לִ ְצעֹד,
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.
חֹוׁש ֶבת
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ֶ -
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ַ -א ִּמיץ
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך  -טֹוב לֵ ב
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ַ -ע ְק ָׁשן

ִּכי זֶ ה ָּתלּוי ַרק ִּבי
מּורם ָ -רם
הֹוֶ ,א ְת ַהּלֵ ְך ְּברֹאׁש ָ
ֲא ַחיֵ ְך ֶאל ָהעֹולָ ם – לָ ם

ּגַ ם לָ ֶכם יֵ ׁש ֶק ֶסם!
ּגַ ם ָּב ֶכם יֵ ׁש ּכ ַֹח!
אּוכל לְ ַה ִּשׂיג
ָּכל ָּד ָבר ַ
ִאם ַרק ַא ֲא ִמין ְּב ַע ְצ ִמי ָּת ִמיד
מּורם ָ -רם
ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּברֹאׁש ָ
ֲא ַחּיֵ ְך ֶאל ָהעֹולָ ם – לָ ם

ָּת ִמיד ֶא ְצ ַעד

יֵ ׁש לִ י ָמה לָ ֵתת,
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.
אֹותי ֹלא יִ ְׁשּבֹר
ָּד ָבר ִ
ֵאלֵ ְך ָק ִד ָימהְּ ,בלִ י לַ ֲעצֹר
ַא ְמ ִׁשיְך לִ ְצעֹד,
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.
אֹוה ֶבת
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ֶ -
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך – נֶ ְח ָמד
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך  -נָ ִדיב
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ָ -ח ָכם
מּוכ ֶׁש ֶרת
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך – ְ
ֲאנִ י ָּכל ָּכְך ָׂ -ש ֵמ ַח

יֵ ׁש לִ י ָמה לָ ֵתת,
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.
אֹותי ֹלא יִ ְׁשּבֹר
ָּד ָבר ִ
ֵאלֵ ְך ָק ִד ָימהְּ ,בלִ י לַ ֲעצֹר
ַא ְמ ִׁשיְך לִ ְצעֹד,
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.

אּוכל לְ ַה ִּשׂיג
ָּכל ָּד ָבר ַ
ִאם ַרק ַא ֲא ִמין ְּב ַע ְצ ִמי ָּת ִמיד
מּורם
ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּברֹאׁש ָ
ֲא ַחיֵ ְך ֶאל ָהעֹולָ ם – לָ ם
יֵ ׁש לִ י ָמה לָ ֵתת
יֵ ׁש ִּבי ֶאת ַהּכ ַֹח.
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 .6עוד סיפור ושיר
אוסף נבחר ולא-ממצה של ספרים ושירים להעמקת החוויה
ספרים וסיפורים:
מעשה בפא סופית  /נתן אלתרמן
גיבורת הסיפור היא פא סופית (ף) ,שברגע שעמום מחליטות האותיות לנדות אותה מתוכן" :מי היא
הנשקפת מספר ומגוויל? על רגלה היא חסידה ,על פי אפה היא פיל" .האותיות מעליבות ,מתגרות
ומשפילות אותה" :ראו נא איזה אורך ואיזה עוקם לתפארת" עד שנמאס לה והיא עוזבת .אך אבוי!
עם עזיבתה" :הציפורים שעופפו חדלו לפתע מלעופ /..המתופפים שתופפו פתאום נדמו מלתופ."...
ומה יקרה?
הסיפור מלמד על חשיבותו ותרומתו של כל יחיד בייחודו לחברה.
בהשראת הסיפור ניתן:
להתבונן באיורים ולגלות מה הם מוסיפים לתוכן הסיפורי
לספר את הסיפור תוך עיון באיורים
ספרים נוספים המתאימים למילה "שונה":
הענק הנמוך/הגמד הגבוה  /רינת הופר
משהו אחר  /קתרין קייב
מעשה בחתוליים  /ע' הלל
מי בביתן?  /לאה גולדברג
והילד הזה הוא אני  /יהודה אטלס
סיפור על ג'ירפה  /נועה נמרודי
הנעליים הישנות של אדון מינאסה  /רונית חכם
שירים:
שני עיגולים  /דתיה בן דור
כבסים  /ע' הלל
הסיפור על האיש הירוק  /יהונתן גפן
אתה פלא  /חוה אלברשטיין
ַא ָּתה וַ ֲאנִ י ֲח ֵב ִרים  /לאה נאור
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 .7סביבה והשראה
רעיונות לביטוי המילה בסביבה החינוכית
תערוכת כרזות :להיות שונה זה...
אנחנו דומים וגם שונים  -צילום או ציור פורטרטים של ילדי הגן והצגתם ביחד "המאחד והמייחד"
ניתן ליצור משחק זיכרון או דומינו הכולל את שמות ילדי הגן וצילומיהם  -בתום המשחק ניתן 		
להתבונן בתצלומים ולהבחין כי כולנו שונים וגם דומים.
כדאי להזמין את הילדים לחבר כרזות :להיות שונה זה ...אפשר לעטר את הכרזות ולתלות אותן בגן.
יצירה בחול  -בעקבות צפייה בסרטון "החייזר והילד הקטן" המופיע בקטע מספר  ,2אפשר לתת
לילדים מגש או מכסה של קופסת נעליים ובו חול ,חומרים מהטבע כגון :עלים ,אבנים ,ענפים ועוד
ולאפשר לילדים ליצור.
אפשר לזמן לילדים  4–3מרכיבים זהים כגון :פקקים ,עלים ,ענפים ולאפשר להם ליצור קומפוזיציה
שונה .את התוצרים אפשר לתלות על לוח בגן כדי להבחין בשונות.
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