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"שוחרי ספרים

צוקית מורן
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הרציונל
זהיתרמוהילדיםבו,קהילתיכמיזםגניםביןקשריצירתעלמחשבהמתוךהתחילזהמיזם

.גילאיםהרבהגומליןיחסימתוךלזה

צביונהעלהשומרת,משפחתית,איכותיתשכונההנהכרמליהשכונתכיהבנהמתוך

.הקהילתייםהקשריםאתלחזקהיהברצוננו.סגורהכשכונה

השכונהאליחזרואףואולי.הרצלהשכונתיהספרבביתילמדו,בהגדליםהגניםילדי

.שנתירב,רחוקלטווחהינוזהמיזם.מהוריהםרביםכמובבגרותם

במשרדמרכזייעדהינוהספרלעםהספרוהחזרתהקריאהעידודשלהנושאבהבשנה

.השוניםהמפגשיםלאורךהשניכחוטיעבורזהשנושאהחלטנו,החינוך

החושיםבחמשתשימושתוךוישראליתמגוונת,מותאמת,יפהלספרותייחשפוהילדים.

לחודשכאחתתהיההגניםביןהמפגשיםתדירות.



מטרות המיזם

.קהילתייםקשריםוחיזוקיצירת.1

פעולהושיתופיגומליןיחסיוחיזוקבסיסבניית.2

.גילאייםרב

,לקריאהעידוד–"הספרלעםהספרהחזרת".3

ספרותעםוהיכרותידע,מיליםאוצרהעשרת

.יפה



ה"המשותפות במיזם לשנת הלימודים תשעהפעילויות 

וסרטוניםתמונותתלקיט סיפוריםתוכן הפעילותחודש

ה'חנהל-מארח את גן מורן צוקיתגן אוקטובר

דמיאליצחק –ושמלת השבת 

קבלת שבת משותפת בשילוב הפעלה 

.תנועתית מוזיקלית

תמונות מהמפגש הראשוןסיפור המפגש הראשון

הסופרת אירית  פתיחת ספרייה עם נובמבר

הפרפר עם הכנפיים  ' מינקוביץוייסמן 

השקופות

תמונות מהמפגש השניסיפור המפגש השני

גברת קרש ומר  "המחזת הסיפור דצמבר

י צוות הגן  "בן דור עדתיה" / מערוך

הכנת המחשה  . החנוכהלקראת חג 

.  חנוכה יחדיולסיפור ואכילת לביבות של 

ב "זהפרוייקט–בשיתוף סבתות הגן 

.  בפעילות

תמונות מהמפגש השלישיסיפור המפגש השלישי

בן דור  דתיהפעילות עם הסיפור של פברואר  

המחזה של  ". סבתא מינה מבנימינה"

שיתוף הילדים בסיפור על ידי  . + הגגנות

.שבסיפור" הרכבת"תזמור 

בתחילת הפעילות הכירות עם המרקס  

.ופעילות מוזיקלית

תמונות מהמפגש הרביעיסיפור המפגש הרביעי



ה"פעילויות המשותפות במיזם לשנת הלימודים תשע

וסרטוניםתמונותתלקיט סיפוריםתוכן הפעילותחודש

.  חגיגית משותפת בין הגניםעדלאידעמרץ

פעילות מוזיקלית בגן מורן בשיתוף  

.של גן מורןלריתמוזיקההמורה 

.  סיפור מגילת אסתרבעקבות

תמונות מהמפגש החמישיסיפור המפגש החמישי

יום  –מרץ 

שיא  

מצעד  

הספרים

פעילות משותפת להורי ולילדי  ! יום שיא

חתול שחור חתול לבן  הגנים בעקבות 

קבלת שבת  , הרקדה. אבסשל שלמה 

הזמנה  –מורן הכין גן. )וארוחה משותפת

(להורים לקראת יום זהמתוקשבת 

תמונות מהמפגש השישיסיפור המפגש השישי

-אפריל 

יום  

העצמאות

לאחר הפעילות של העירייה של כל  

הרקדה  . צוקיתהתכנסות בגן , הגנים

.  וארוחה ישראלית

.חג מתן תורה–יום שיא וסיום מאי

וצפייה  ביקור בבית כנסת השכונתי 

בהצגה על מתן תורה

ריקודים עם הטנא

ארוחת חג משותפת

וניל על המצח ותות על : המחזת הסיפור

מאיר שלו–האף 

תמונות מהמפגש השביעיסיפור המפגש השביעי

הקרנת הסרט–פעילות אחרונה יחד יוני

לאה גולדברג–דירה להשכיר 
תמונות ממפגש הסיום

הזמנה ליום שיא מצעד הספרים.ppsx


לעתידתוכניות

כל  –שילוב שנושא הספרות והחינוך הסביבתי •

.הספרים אותם בחרנו השנה מכוונים לקיימות

.טיפוח משותף של חורש בקרבת הגנים•

יצירת ספריה דיגיטלית בגנים•

לתוכנית

ו"תשע

החורש  

שלנו

ספריה  

דיגיטלית



תודות

המקסימיםהגניםלילדי•

.הלבמכלוהסיועהתמיכהעלהגןלצוותי•

.והעזרההנתינה,הפעולהשיתוףעללהורים•

עלתודהר"בגיהמרחוקללמידהמדריכה,פלוטובלאינה•

.המצגתבהכנתוהתמיכההליווי

.ענתבישיפרה'לגבוברשותהחיפהבעירייתהגניםלמחלקת•

.שולמיורחלשידלובסקימיכל:למפקחות•



פעילותתאריך  

.המחזת הסיפור סכך לסוכה. גן מורן כאושפיזין, צוקיתמפגש ראשון בסוכה של גן ספטמבר

.מינקוביץוייסמןפתיחת נושא הספר  עם סופרת אירית אוקטובר

.י צוות הגן לקראת חג החנוכה"דתיה בן דור ע" / גברת קרש ומר מערוך"המחזת הסיפור נובמבר

.הכנת ואכילת מאכל מסורתי של חנוכה יחדיו

מסורת יהודית, חברות: ערכים

שימוש חוזר: ערך סביבתי

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

שימוש חוזר: ערך סביבתי

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

יום המשפחה בסימן קיימות בבית הספר הרצלפברואר

. =עדלאידע חגיגית משותפת בין הגניםמרץ

.פעילות בשתף הירוק המשותף הקמת פסל סביבתימאי

.  תהלוכת ביכורים וארוחת חג יחדיוני

.מירי צללזון" / שבעה ידידים"המחזת הסיפור 

סיגידיפעילות סיכום עם מאיירת ואמנית יוני

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



.משותף של חורש בקרבת הגניםתכנית לטיפוח 



תלקיט סיפורי מפגשים



31.10.14״ ראשון ״גנים חברים שוחרי ספריםסיפור מפגש 

והקשתבאווירקלילטפטוף,מעונניםמעטהשמיים,זורחתבמרוםשמש.שישייוםבוקר

.יחדקסומהפעילותלנושצפויהרומזתכאילוהשמייםאתמעטרת

.צוקיתבגןלהיפגש10:15לקראת:התוכנית

,צוקיתמגןהצעיריםואילולאכולסיימומורןמגןהבוגרים,בטלפוןשוחחנו09:45בשעה

..להקדיםשלאהוחלט.האוכלשלורגערגעמכלנהנים

צוקיתגןוילדיבזוגותהסתדרוכבר-לצאתעמדומורןגןילדי-10:00אחרידקותכמה

.הילדיםשלהאכזבההייתהרבהמה.זלעפותגשםהחלואז-במפגשישוביםוחיכוהתארגנו

,בגןפעילותלהמשךהתארגנוהגניםילדי,המפגשלקיוםהתקווהאבדהכמעטכבר

ביקשהגןשצוותמבליבזוגותהתארגנומורןגןילדיבמהרה,בגשםהפוגההייתהלפתע

יחזיקוהגןשילדיהציעהאיריס..לטפטףהגשםהחלושובהגןמןלצאתעמדוהם,זאת

...צוקיתלגןלצעודיוכלווכךרגעיםלכמהרקיפסיקשהגשםאצבעות



.פסקהגשם,קרהוכך

,צלצלהפעמוןופתאוםהשונותבפינותלפעולהחלוצוקיתגןילדי,בינתיים

.לשערמחוץמורןגןילדיאתלגלותושמחההגיעמילבררהדלתאתלפתוחמיהרההדר

.גדולההייתהוהשמחהההתרגשות.נכנסומורןגןילדי

.המיוחלהמפגשהחלסוףסוף

סידרווחנהדיטההסבתותבסיועהגניםשצוותיבזמן,העולםבריאתעלבסרטיחדיוצפינו

.מחדשהמפגשאת

מוזיקליתפעילותוערכנויחדיושבתשירישרנו,משותפתשבתלקבלתבצוותאהתיישבנו

.(רשַווייג  )לְדמיאיצחקמאת"ה'חנהלשלהשבתשמלת"הסיפורבעקבות

.(כולהאתשזללנוכמובן)והחלההיין,הנרותעלבירכנו

.עודשלטעםעםונפרדנוה'חנהלשלהשבתשמלתשלצביעהדפיספרוןהגןלילדיחילקנו

,הבאיםלמפגשיםומצפיםמחכיםאנו.מופלאהראשוניתחוויההיתה

.ונעים,מעניין,משמחיחדלנולהיותשימשיך



9.11.14" גנים חברים שוחרי ספרים",סיפור מפגש שני

.הגניםביןהמיוחללמפגש–אחדלרגעוחיכובמיוחדהתרגשוהגניםילדי,בבוקרראשוןביום

שהרוחנפלאזהיהיהכמהוחשבנובחוזקהנשבההרוח.אפוריםגשםלענניסימןהיוולאבהיריםהיוהפעםהשמיים

.מורןלגןבמהרהלהגיעצוקיתגןלילדיתעזור

.מצוייןבאווירזאתוהרגישומרגשהיהוזה,מהגןקצרלטיוליצאו,לראשונה,צוקיתגןילדי

.מוכןהיהוהכלבמפגשישבנו,מורןבגןנפגשנו10:00בשעה

.והמלחינההזמרתבסוניהמלווה,מוכנההייתהכןגםמינקוביץוייסמןאיריתוהמשוררתהסופרת

.וקשוביםסקרנייםונותרנוהחלההמוזיקה,צבעונייםפרחיםשלתפאורה

.וצחוקהומורוהרבהריקוד,מוזיקהשלבשילוב"השקופותהכנפייםבעלהפרפר"הסיפוראתלנוסיפרווסוניהאירית

–שאתהכפיומיוחדיחידאתה"–שסופרההשכלמוסרועלהפרפרריףעללסיפורגדולוענייןרבבקשבהקשבנו

."עצמךלהיותתשאףתמידאז

.רבההיתההשמחה,הגדולההמגלשהעלועלינו,הגדולהחולבארגזשיחקנו,מורןגןחצראליחדיצאנו,המפגשבסיום

מגןילדושאלהעצמהאתשהציגהצוקיתמגןחמודהלילדההאזינואפילוהגןצוותי,עוגהמעטוטעמנויחדישבנו

.שמומהופרפרפרפרכלשאלהפרפרשריףכמוממש?לוקוראיםאיךמורן

...הבאלמפגשרוחבקוצרמחכים



17.12.14" גנים חברים שוחרי ספרים", סיפור מפגש שלישי

נפגשנו יחדיו  , ויום לאחר מסיבת חנוכה של גן מורןצוקיתיומיים אחרי מסיבת חנוכה של גן 17.12.14ביום רביעי 

(.אולי כי רצו כבר להתחיל במפגש)הייתה מהירה צוקיתההתארגנות אל היציאה לדרך של ילדי גן . בגן מורן

. ליוו הילדים את ההתארגנות בשירים מתוך המסיבה, צוקיתכשנכנסו ילדי גן , ילדי גן מורן חיכו בכיליון עיניים

.. (.הללויה.. הללויה)

.ומסיבות החנוכה עדיין בעיצומן. אווירת חג חנוכה חמימה ונעימה בגןהיתההורגש כי 

בן דור כלי המטבח היו כלי מטבח אמיתייםדתיה–" גברת קרש ומר מערוך"איריס והדר המחיזו את הסיפור 

.שהתקשטו בהתאם לכבוד הסיפור

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

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

.שלאה נאור המשוררת כתבה



15.2.15״ חברים שוחרי ספריםסיפור מפגש רביעי ״גנים 

.משפחה–הואהנושאוהפעםהגניםביןנוסףמפגשיש!שמחהאיזו,ראשוןיום

.מתחיליםוקדימהמוכניםכולם.להגיעצוקיתגןאללהספיקמיהרומורןגןילדי

.ובששוןבשמחהדקלמוהווהילדים,היוםאתפתחנוהמשפחהבניעלבדקלום

המרקסלתפקידוהתכוננוהדקלוםאתתזמרנויחדיו,ממוחזרמרקסקיבלאחדכל

.בסיפור

–הנהדרדורבןדתיהשלספרהאתוהדראיריסהמחיזו,ושתייםאחת,ומיד

הרכבתגלגלישקשוקאתתזמרוהמרקסיםעםהילדים."מבנימינהמינהסבתא"

...שכחהמינהשסבתאפעםבכלהיהשםצחוקכמה.עוזבתהתחנהשאת

מקסיםהיה,יחדושחקובאהבהלמשפחתםמוביילהילדיםהכינו,המפגשבהמשך

.הצעיריםלביןהבוגריםהילדיםביןפעולהשיתופילראות

...עודשלטעםעםהסתייםמשפחתיתאווירהעםורוגענעיםנוסףמפגש



3.3.15״ חברים שוחרי ספריםסיפור מפגש חמישי ״גנים 

החלטנואסתרמגילתבעקבות"לילדיםגדולחג,פוריםחג,פוריםחג"

...ובריקודיםבשיריםהחגאתיחדיולחגוג

.וצבעוניתנרגשתתחפושותבתהלוכתמורןלגןירדצוקיתגןילדי

.פוריםשירייחדיוושרנוישבנוגדולהצהלהב

בששוןהילדיםאתהפעילה,המקסימהלריתמוזיקההמורהדליה

ללארקדנו,התחפושותאתהמשתנההמוזיקהבעזרתהצגנו.ואהבה

והצוותהילדיםשלוהחיוךהצחוק.גדולההייתהוהשמחההפסקה

.המשותףהמפגששלהאושראתמיליםללאהסבירו

בלבאושרעםתחפושותבתהלוכתהגןאלאטאטחזרצוקיתגןילדי

.מורןגןילדיעםנוסףמפגששל



13.3.15״ חברים שוחרי ספריםסיפור המפגש שישי ״גנים 

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

.וצוקיתמשותפת עם הורי וילדי הגנים מורן 

הילדים והוריהם הגיעו אל בית הספר, את הבוקר התחלנו בבית ספר הרצל

שברה, ההרקדה הסוחפת. הפעילות החלה עם הרקדה של דדה לוסקי. נרגשים

.העירה את ההורים והילדים שפצחו בשירים וריקודים, את הקרח

איריס חתול שחור והדר  . איריס והדר עשו המחזה והפכו לחתולים, מיד אחר כך

,"חתול שחור חתול לבן"אבסיחד הציגו את ספרו של שלמה -חתול לבן 

חברים מקסימים שניסו לריב כי חשבו לרגע שאולי הם, על זוג חתולים, סיפור

...אך לא כל כך הצליחו, צריכים להיות כמו כולם

.המפגש הסתיים בקבלת שבת מרגשת ובארוחת בוקר טעימה

,לראות ולהרגיש שעל אף הכמות הגדולה של המשתתפים, מקסים היה להתבונן

.ההורים ובית הספר, עם הילדים, שיתופית ונעימה, אווירה קהילתיתהיתה



22.5.15״ חברים שוחרי ספריםסיפור המפגש שביעי ״גנים 

חג מתן תורה הגיע ובא והפעם החלטנו..." בחג שבועות תעשה לך"

.לחגוג יחדיו

ספר התורה ושמענו, ראינו את ארון הקודש, לבושים בלבן התהלכנו לבית הכנסת השכונתי

.איך קיבלו את התורה במעמד ההר סיני

כל ילד החזיק את הטנא שלו ביד והתיישבנו לסעודת  , חזרה יחדאטאל גן מורן צעדנו אט 

.החג

.לאחר ששבענו מן המטעמים וקינחנו בשוקו ועוגות

היה מצחיק איך איריס  " וניל על המצח ותות על האף"איריס והדר המחיזו לילדים את הספר 

...הפכה לילדה והדר לסבא לא ממש ממושמע

נהנו מאוד והיה לנו כיף להיפגש  .לבסוף ניסינו לסכם ולהיזכר בשבעה מפגשים שחווינו יחדיו

.מקווים להספיק להיפגש עוד פעם אחת אחרונה השנה



תמונות מאירועים



... מזג האוויר ההפכפך

הקשת המרהיבה

הכנת חלות לכבוד קבלת השבת המשותפת

מפגש ראשון

קבלת השבת משותפת



'פעילות עם הסופרת אירית וייסמן מינקוביץ-מפגש שני 



המחזת הסיפור  

גברת קרש ומר מערוך

הקשבה לסיפור ולימוד השיר  

"תפוח אדמהמהמה "

חנוכה-מפגש שלישי 



עזרה הדדית של ילדי הגנים

הכנת המחשה של דמויות גברת קרש ומר מערוך

משחק משותף בחצר גן מורן

חנוכה-מפגש שלישי 



-מפגש רביעי

סבתא מינה מבנימינה המחזה



יצירת מובייל למשפחה ומשחק בפינות הגן של ילדי הגנים

מפגש רביעי



בגן מורןלריתמוזיקהתצוגת תחפושות בפעילות משותפת עם דליה המורה 

מפגש חמישי



הכנת ההזמנה המתוקשבת



ההזמנה המתוקשבת



הרקדה של ילדים והורים עם דדה לוסקי

מפגש שישי



ביקור בבית הכנסת השכונתי וארוחת חג משותפת-חג שבועות 

מפגש שביעי



מפגש מסכם חוויתי





גברת קרש ומר מערוך:  שם הספר

דתיה בן דור:  שם המחבר

נדיה עדינה רוז:  שם המאייר

:  סוג הספר

חברות    אגדות   חגיםמשפחה   בעלי חיים     טבע        ילדים      עונות השנה    : מחסן מילים

לסיפור

https://www.google.co.il/url?url=https://sites.google.com/a/savyonim.tzafonet.org.il/sience/home/kyth/wnwt-hsnh&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w4LYVMiOCI6XavL4gKgJ&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHSZZEj6bYyhGItHIHQxlsc4yIW1w
https://www.google.co.il/url?url=https://sites.google.com/a/savyonim.tzafonet.org.il/sience/home/kyth/wnwt-hsnh&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w4LYVMiOCI6XavL4gKgJ&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHSZZEj6bYyhGItHIHQxlsc4yIW1w
http://www.google.co.il/url?url=http://www.sha-on.com/
http://www.google.co.il/url?url=http://www.sha-on.com/
http://www.google.co.il/url?url=http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10767368&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WoPYVPS0JIzxaICygtgO&ved=0CBsQ9QEwAg&usg=AFQjCNHHIULwMrf3KqmkLX_kUV-9JBAtow
http://www.google.co.il/url?url=http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10767368&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WoPYVPS0JIzxaICygtgO&ved=0CBsQ9QEwAg&usg=AFQjCNHHIULwMrf3KqmkLX_kUV-9JBAtow
https://www.youtube.com/watch?v=b-Ls8WPZoIM
https://www.youtube.com/watch?v=b-Ls8WPZoIM
http://www.google.co.il/url?url=http://www.sha-on.com/
http://www.google.co.il/url?url=http://www.sha-on.com/

