"גנים חברים שוחרי ספרים"

צוקית
מורן
"גנים חברים
שוחרי ספרים"

שם הגן :מורן –גן חובה
מנהלת הגן :איריס שילת
הסייעת :טניה בריינין
שם המפקחת :רחל שולמי
מחוז חיפה

שם הגן :צוקית  -גן טרום חובה
מנהלת הגן :הדר דותן לקס
הסייעות :נחמה יאנג
רחלי יחזקאל
שם המפקחת :מיכל שידלובסקי
מחוז חיפה

שכונת כרמליה חיפה

הרציונל
 מיזם זה התחיל מתוך מחשבה על יצירת קשר בין גנים כמיזם קהילתי ,בו הילדים יתרמו זה
לזה מתוך יחסי הגומלין הרב גילאים.
 מתוך הבנה כי שכונת כרמליה הנה שכונה איכותית ,משפחתית ,השומרת על צביונה

כשכונה סגורה .ברצוננו היה לחזק את הקשרים הקהילתיים.
 ילדי הגנים גדלים בה ,ילמדו בבית הספר השכונתי הרצל .ואולי אף יחזרו אל השכונה
בבגרותם כמו רבים מהוריהם .מיזם זה הינו לטווח רחוק ,רב שנתי.

 בשנה בה הנושא של עידוד הקריאה והחזרת הספר לעם הספר הינו יעד מרכזי במשרד
החינוך ,החלטנו שנושא זה יעבור כחוט השני לאורך המפגשים השונים.
 הילדים ייחשפו לספרות יפה ,מותאמת ,מגוונת וישראלית תוך שימוש בחמשת החושים.
 תדירות המפגשים בין הגנים תהיה כאחת לחודש.

מטרות המיזם

 .1יצירת וחיזוק קשרים קהילתיים.

 .2בניית בסיס וחיזוק יחסי גומלין ושיתופי פעולה
רב גילאיים.

" .3החזרת הספר לעם הספר" – עידוד לקריאה,
העשרת אוצר מילים ,ידע והיכרות עם ספרות

יפה.

הפעילויות המשותפות במיזם לשנת הלימודים תשע"ה
תוכן הפעילות

חודש

אוקטובר גן צוקית מארח את גן מורן  -חנהל'ה

תלקיט סיפורים

תמונות וסרטונים

סיפור המפגש הראשון

תמונות מהמפגש הראשון

ושמלת השבת – יצחק דמיאל
קבלת שבת משותפת בשילוב הפעלה
תנועתית מוזיקלית.

נובמבר

פתיחת ספרייה עם הסופרת אירית

סיפור המפגש השני

תמונות מהמפגש השני

וייסמן מינקוביץ' הפרפר עם הכנפיים
השקופות
דצמבר

המחזת הסיפור "גברת קרש ומר

סיפור המפגש השלישי

תמונות מהמפגש השלישי

מערוך"  /דתיה בן דור ע"י צוות הגן
לקראת חג החנוכה .הכנת המחשה
לסיפור ואכילת לביבות של חנוכה יחדיו.
בשיתוף סבתות הגן – פרוייקט זה"ב
בפעילות.
פברואר

פעילות עם הסיפור של דתיה בן דור
"סבתא מינה מבנימינה" .המחזה של
הגגנות + .שיתוף הילדים בסיפור על ידי
תזמור "הרכבת" שבסיפור.
בתחילת הפעילות הכירות עם המרקס
ופעילות מוזיקלית.

סיפור המפגש הרביעי

תמונות מהמפגש הרביעי

פעילויות המשותפות במיזם לשנת הלימודים תשע"ה
חודש
מרץ

תוכן הפעילות
עדלאידע חגיגית משותפת בין הגנים.

תלקיט סיפורים

תמונות וסרטונים

סיפור המפגש החמישי

תמונות מהמפגש החמישי

פעילות מוזיקלית בגן מורן בשיתוף
המורה לריתמוזיקה של גן מורן.
בעקבות סיפור מגילת אסתר.
מרץ – יום יום שיא! פעילות משותפת להורי ולילדי
שיא

הגנים בעקבות חתול שחור חתול לבן

מצעד

של שלמה אבס .הרקדה ,קבלת שבת

הספרים

וארוחה משותפת( .גן מורן הכין – הזמנה

סיפור המפגש השישי

תמונות מהמפגש השישי

מתוקשבת להורים לקראת יום זה)
אפריל -

לאחר הפעילות של העירייה של כל

יום

הגנים ,התכנסות בגן צוקית .הרקדה

העצמאות וארוחה ישראלית.
יום שיא וסיום – חג מתן תורה.
מאי
ביקור בבית כנסת השכונתי וצפייה
בהצגה על מתן תורה
ריקודים עם הטנא
ארוחת חג משותפת
המחזת הסיפור :וניל על המצח ותות על
האף – מאיר שלו
פעילות אחרונה יחד – הקרנת הסרט
יוני
דירה להשכיר – לאה גולדברג

סיפור המפגש השביעי

תמונות מהמפגש השביעי

תמונות ממפגש הסיום

תוכניות לעתיד
• שילוב שנושא הספרות והחינוך הסביבתי – כל
הספרים אותם בחרנו השנה מכוונים לקיימות.
לתוכנית
תשע"ו

• טיפוח משותף של חורש בקרבת הגנים.
החורש
שלנו

• יצירת ספריה דיגיטלית בגנים
ספריה
דיגיטלית

תודות
• לילדי הגנים המקסימים
• לצוותי הגן על התמיכה והסיוע מכל הלב.

• להורים על שיתוף הפעולה ,הנתינה והעזרה.
• לאינה פלוטוב ,מדריכה ללמידה מרחוק בגיה"ר תודה על
הליווי והתמיכה בהכנת המצגת.
• למחלקת הגנים בעיריית חיפה וברשותה לגב' שיפרה ענתבי.
• למפקחות :מיכל שידלובסקי ורחל שולמי.

שילוב של נושא הספרות והחינוך הסביבתי – כל הספרים אותם בחרנו השנה מכוונים לקיימות.
תאריך

פעילות

ספטמבר

מפגש ראשון בסוכה של גן צוקית ,גן מורן כאושפיזין .המחזת הסיפור סכך לסוכה.

אוקטובר

פתיחת נושא הספר עם סופרת אירית וייסמן מינקוביץ.

נובמבר

המחזת הסיפור "גברת קרש ומר מערוך"  /דתיה בן דור ע"י צוות הגן לקראת חג החנוכה.
הכנת ואכילת מאכל מסורתי של חנוכה יחדיו.
ערכים :חברות ,מסורת יהודית
ערך סביבתי :שימוש חוזר

דצמבר

המחזת הסיפור "המעיל המופלא של יוסף" בתרגומו של נתן אלתרמן -

ערך סביבתי :שימוש חוזר
ינואר

בעקבות "פרח פרח על תבכה" – פאול קור – ניקוי שטח ירוק שבין שני קיום קבלת שבת משותפת– .

פברואר

יום המשפחה בסימן קיימות בבית הספר הרצל

מרץ

עדלאידע חגיגית משותפת בין הגנים= .

מאי

פעילות בשתף הירוק המשותף הקמת פסל סביבתי.

יוני

תהלוכת ביכורים וארוחת חג יחד.
המחזת הסיפור "שבעה ידידים"  /מירי צללזון.

יוני

פעילות סיכום עם מאיירת ואמנית סיגידי

תכנית לטיפוח משותף של חורש בקרבת

הגנים.

תלקיט סיפורי מפגשים

סיפור מפגש ראשון ״גנים חברים שוחרי ספרים״ 31.10.14

בוקר יום שישי .שמש במרום זורחת ,השמיים מעט מעוננים ,טפטוף קליל באוויר והקשת
מעטרת את השמיים כאילו רומזת שצפויה לנו פעילות קסומה יחד.
התוכנית :לקראת  10:15להיפגש בגן צוקית.

בשעה  09:45שוחחנו בטלפון ,הבוגרים מגן מורן סיימו לאכול ואילו הצעירים מגן צוקית,
נהנים מכל רגע ורגע של האוכל .הוחלט שלא להקדים..
כמה דקות אחרי  - 10:00ילדי גן מורן עמדו לצאת  -כבר הסתדרו בזוגות וילדי גן צוקית

התארגנו וחיכו ישובים במפגש  -ואז החל גשם זלעפות .מה רבה הייתה האכזבה של הילדים.
כבר כמעט אבדה התקווה לקיום המפגש ,ילדי הגנים התארגנו להמשך פעילות בגן,
לפתע הייתה הפוגה בגשם ,במהרה ילדי גן מורן התארגנו בזוגות מבלי שצוות הגן ביקש
זאת ,הם עמדו לצאת מן הגן ושוב החל הגשם לטפטף ..איריס הציעה שילדי הגן יחזיקו
אצבעות שהגשם יפסיק רק לכמה רגעים וכך יוכלו לצעוד לגן צוקית...

וכך קרה ,הגשם פסק.
בינתיים ,ילדי גן צוקית החלו לפעול בפינות השונות ופתאום הפעמון צלצל,
הדר מיהרה לפתוח את הדלת לברר מי הגיע ושמחה לגלות את ילדי גן מורן מחוץ לשער.
ילדי גן מורן נכנסו .ההתרגשות והשמחה הייתה גדולה.
סוף סוף החל המפגש המיוחל.
צפינו יחדיו בסרט על בריאת העולם ,בזמן שצוותי הגנים בסיוע הסבתות דיטה וחנה סידרו
את המפגש מחדש.
התיישבנו בצוותא לקבלת שבת משותפת ,שרנו שירי שבת יחדיו וערכנו פעילות מוזיקלית
בעקבות הסיפור "שמלת השבת של חנהל'ה" מאת יצחק ְדמיאל (שוַוייגר).
בירכנו על הנרות ,היין והחלה (כמובן שזללנו את כולה).
חילקנו לילדי הגן ספרון דפי צביעה של שמלת השבת של חנהל'ה ונפרדנו עם טעם של עוד.

היתה חוויה ראשונית מופלאה .אנו מחכים ומצפים למפגשים הבאים,
שימשיך להיות לנו יחד משמח ,מעניין ,ונעים.

סיפור מפגש שני" ,גנים חברים שוחרי ספרים" 9.11.14

ביום ראשון בבוקר ,ילדי הגנים התרגשו במיוחד וחיכו לרגע אחד – למפגש המיוחל בין הגנים.
השמיים הפעם היו בהירים ולא היו סימן לענני גשם אפורים .הרוח נשבה בחוזקה וחשבנו כמה יהיה זה נפלא שהרוח
תעזור לילדי גן צוקית להגיע במהרה לגן מורן.
ילדי גן צוקית ,לראשונה ,יצאו לטיול קצר מהגן ,וזה היה מרגש והרגישו זאת באוויר מצויין.
בשעה 10:00נפגשנו בגן מורן ,ישבנו במפגש והכל היה מוכן.

הסופרת והמשוררת אירית וייסמן מינקוביץ גם כן הייתה מוכנה ,מלווה בסוניה הזמרת והמלחינה.
תפאורה של פרחים צבעוניים ,המוזיקה החלה ונותרנו סקרניים וקשובים.
אירית וסוניה סיפרו לנו את הסיפור "הפרפר בעל הכנפיים השקופות" בשילוב של מוזיקה ,ריקוד והרבה הומור וצחוק.
הקשבנו בקשב רב ועניין גדול לסיפור על ריף הפרפר ועל מוסר ההשכל שסופר – "אתה יחיד ומיוחד כפי שאתה –
אז תמיד תשאף להיות עצמך".
בסיום המפגש ,יצאנו יחד אל חצר גן מורן ,שיחקנו בארגז החול הגדול ,ועלינו על המגלשה הגדולה ,השמחה היתה רבה.
ישבנו יחד וטעמנו מעט עוגה ,צוותי הגן אפילו האזינו לילדה חמודה מגן צוקית שהציגה את עצמה ושאלה ילד מגן
מורן איך קוראים לו? ממש כמו שריף הפרפר שאל כל פרפר ופרפר מה שמו.
מחכים בקוצר רוח למפגש הבא...

סיפור מפגש שלישי" ,גנים חברים שוחרי ספרים" 17.12.14
ביום רביעי  17.12.14יומיים אחרי מסיבת חנוכה של גן צוקית ויום לאחר מסיבת חנוכה של גן מורן ,נפגשנו יחדיו

בגן מורן .ההתארגנות אל היציאה לדרך של ילדי גן צוקית הייתה מהירה (אולי כי רצו כבר להתחיל במפגש).
ילדי גן מורן חיכו בכיליון עיניים ,כשנכנסו ילדי גן צוקית ,ליוו הילדים את ההתארגנות בשירים מתוך המסיבה.
(הללויה ..הללויה.) ..

הורגש כי היתה אווירת חג חנוכה חמימה ונעימה בגן .ומסיבות החנוכה עדיין בעיצומן.
איריס והדר המחיזו את הסיפור "גברת קרש ומר מערוך" – דתיה בן דור כלי המטבח היו כלי מטבח אמיתיים
שהתקשטו בהתאם לכבוד הסיפור.

בסיום ההמחזה ,ילדי הגנים הכינו את הדמויות של הסיפור ויצרו המחשה לסיפור.

לקינוח בזכות הורים מתנדבים ,זללנו לביבות טעימות וחמימות ושרנו את השיר "כך מכינים לביבות"

שלאה נאור המשוררת כתבה.

סיפור מפגש רביעי ״גנים חברים שוחרי ספרים״ 15.2.15

יום ראשון ,איזו שמחה! יש מפגש נוסף בין הגנים והפעם הנושא הוא – משפחה.

ילדי גן מורן מיהרו להספיק אל גן צוקית להגיע .כולם מוכנים וקדימה מתחילים.
בדקלום על בני המשפחה פתחנו את היום ,והילדים דקלמוהו בשמחה ובששון.
כל אחד קיבל מרקס ממוחזר ,יחדיו תזמרנו את הדקלום והתכוננו לתפקיד המרקס
בסיפור.
ומיד ,אחת ושתיים ,המחיזו איריס והדר את ספרה של דתיה בן דור הנהדר –

"סבתא מינה מבנימינה" .הילדים עם המרקסים תזמרו את שקשוק גלגלי הרכבת
שאת התחנה עוזבת .כמה צחוק שם היה בכל פעם שסבתא מינה שכחה...
בהמשך המפגש ,הכינו הילדים מובייל למשפחתם באהבה ושחקו יחד ,היה מקסים
לראות שיתופי פעולה בין הילדים הבוגרים לבין הצעירים.
מפגש נוסף נעים ורוגע עם אווירה משפחתית הסתיים עם טעם של עוד...

סיפור מפגש חמישי ״גנים חברים שוחרי ספרים״ 3.3.15

"חג פורים ,חג פורים ,חג גדול לילדים" בעקבות מגילת אסתר החלטנו
לחגוג יחדיו את החג בשירים ובריקודים...
ילדי גן צוקית ירד לגן מורן בתהלוכת תחפושות נרגשת וצבעונית.

בצהלה גדולה ישבנו ושרנו יחדיו שירי פורים.
דליה המורה לריתמוזיקה המקסימה ,הפעילה את הילדים בששון

ואהבה .הצגנו בעזרת המוזיקה המשתנה את התחפושות ,רקדנו ללא
הפסקה והשמחה הייתה גדולה .הצחוק והחיוך של הילדים והצוות

הסבירו ללא מילים את האושר של המפגש המשותף.
ילדי גן צוקית חזר אט אט אל הגן בתהלוכת תחפושות עם אושר בלב

של מפגש נוסף עם ילדי גן מורן.

סיפור המפגש שישי ״גנים חברים שוחרי ספרים״ 13.3.15

יום שישי מרגש במיוחד ,בו חגגנו יום שיא של "מצעד הספרים" בפעילות

משותפת עם הורי וילדי הגנים מורן וצוקית.
את הבוקר התחלנו בבית ספר הרצל ,הילדים והוריהם הגיעו אל בית הספר
נרגשים .הפעילות החלה עם הרקדה של דדה לוסקי .ההרקדה הסוחפת ,שברה
את הקרח ,העירה את ההורים והילדים שפצחו בשירים וריקודים.
מיד אחר כך ,איריס והדר עשו המחזה והפכו לחתולים .איריס חתול שחור והדר

חתול לבן  -יחד הציגו את ספרו של שלמה אבס "חתול שחור חתול לבן",
סיפור ,על זוג חתולים ,חברים מקסימים שניסו לריב כי חשבו לרגע שאולי הם
צריכים להיות כמו כולם ,אך לא כל כך הצליחו...
המפגש הסתיים בקבלת שבת מרגשת ובארוחת בוקר טעימה.
מקסים היה להתבונן ,לראות ולהרגיש שעל אף הכמות הגדולה של המשתתפים,
היתה אווירה קהילתית ,שיתופית ונעימה ,עם הילדים ,ההורים ובית הספר.

סיפור המפגש שביעי ״גנים חברים שוחרי ספרים״ 22.5.15

"בחג שבועות תעשה לך "...חג מתן תורה הגיע ובא והפעם החלטנו
לחגוג יחדיו.
לבושים בלבן התהלכנו לבית הכנסת השכונתי ,ראינו את ארון הקודש ,ספר התורה ושמענו
איך קיבלו את התורה במעמד ההר סיני.
אל גן מורן צעדנו אט אט חזרה יחד ,כל ילד החזיק את הטנא שלו ביד והתיישבנו לסעודת
החג.
לאחר ששבענו מן המטעמים וקינחנו בשוקו ועוגות.
איריס והדר המחיזו לילדים את הספר "וניל על המצח ותות על האף" היה מצחיק איך איריס
הפכה לילדה והדר לסבא לא ממש ממושמע...

לבסוף ניסינו לסכם ולהיזכר בשבעה מפגשים שחווינו יחדיו.נהנו מאוד והיה לנו כיף להיפגש
מקווים להספיק להיפגש עוד פעם אחת אחרונה השנה.

תמונות מאירועים

מפגש ראשון
קבלת השבת משותפת

מזג האוויר ההפכפך...
הקשת המרהיבה

הכנת חלות לכבוד קבלת השבת המשותפת

מפגש שני  -פעילות עם הסופרת אירית וייסמן מינקוביץ'

מפגש שלישי -חנוכה

הקשבה לסיפור ולימוד השיר
"מה מה תפוח אדמה"
המחזת הסיפור
גברת קרש ומר מערוך

מפגש שלישי -חנוכה
עזרה הדדית של ילדי הגנים

הכנת המחשה של דמויות גברת קרש ומר מערוך

משחק משותף בחצר גן מורן

מפגש רביעי-
סבתא מינה מבנימינה המחזה

מפגש רביעי
יצירת מובייל למשפחה ומשחק בפינות הגן של ילדי הגנים

מפגש חמישי

תצוגת תחפושות בפעילות משותפת עם דליה המורה לריתמוזיקה בגן מורן

הכנת ההזמנה המתוקשבת

ההזמנה המתוקשבת

מפגש שישי

הרקדה של ילדים והורים עם דדה לוסקי

מפגש שביעי

חג שבועות  -ביקור בבית הכנסת השכונתי וארוחת חג משותפת

מפגש מסכם חוויתי

שם הספר:
שם המחבר:

גברת קרש ומר מערוך
דתיה בן דור

שם המאייר :נדיה עדינה רוז
לסיפור

סוג הספר:
מחסן מילים :משפחה בעלי חיים

טבע

ילדים

עונות השנה

חברות

אגדות חגים

