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אתם מוזמנים למסע בין 15 סיפורי גנים שלקחו חלק בתהליך העירוני 
לשינוי בתחום הגיל הרך ברמת גן

הניסיון להתאים את החינוך העכשווי של ילדי הגיל 

הרך לעולם העתיד מתייחס ל 'אי ודאות' כאל נקודת 

מוצא: איננו יכולים לדעת איזה ידע, אילו מיומנויות ואילו 

הרגלים נדרשים לבוגרי המחר, שהם הילדים של היום.

לפני כחמש שנים, התכנסנו, המנהיגות העירונית, בניסיון 

לגבש תפיסה חינוכית לגיל הרך שתתאים לעיר רמת גן 

ולשינויים המאפיינים את התקופה בה אנו חיים. לשם כך 

חברנו אל המכון לחינוך דמוקרטי שמלווה את התהליך 

בכל התהוותו ויישומו. במהלך שנה פגשנו אנשי חינוך, 

נחשפנו לתאוריות ומודלים מכל העולם ואפילו נסענו 

לעיר רג'יו אמיליה באיטליה כדי ללמוד מהמקור כיצד 

מיישמים פדגוגיה חדשנית.

כך נולד מודל רמת גן לגיל הרך.

"הגן הזה הוא אני" הוא מודל לחינוך בגיל הרך, שנועד 

לאפשר לילדים ולילדות לחיות היום  את ילדותם במלואה 

ובו זמנית לטפח אצלם את המיומנויות שידרשו להם/ן 

בעולם אליו יגדלו.

הפדגוגיה המובילה את המודל היא אינדיבידואציה 

– מימוש עצמי של הפרט בתוך החברה. המשמעות 

בגיל הרך היא שהילדים יכירו בעצמם כבעלי יכולת 

וכמשפיעים על הסביבה אליה הם שייכים וצוות הגן יכיר 

בילדים כשותפים פעילים.

המעשה החינוכי הופך להיות מרחב להתנסות, חקירה, 

וביטוי עצמי של כל אחד מהשותפים בגן. מרחב 

שמתקיים בו דיאלוג מתמיד בין כל השותפים על תחומי 

עניין, העדפות, רצונות וצרכים. ההשתתפות של הילדים 

והצוות בעשייה היומיומית מאפשרת להם לזהות יכולות 

וחוזקות ולמצוא מרחב מתאים להביא אותם  לידי ביטוי 

במרחב הפיזי, הרגשי והקוגנטיבי.  

המודל מתבסס על ארבעה עקרונות המבטאים את 

המיומנויות אותם מבקשים לטפח אצל הילדים: מימוש 

עצמי וייחודיות, השתייכות, סקרנות ויזמות.

אחד הכלים המרכזיים שפיתחנו להגשמת עקרונות 

המודל הוא "מרחבי עצמאות". זהו כלי תהליכי המאפשר 

לכל באי הגן להשפיע על סביבת החיים ועל ההוויה 

בה. 'מרחב עצמאות' הוא תהליך ספיראלי שבו חשיבה 

על המרחב נעשית באמצעות חקר ולמידה עם הילדות 

והילדים כדי לתכנן את המרחב. חלק בלתי נפרד 

מהתהליך התכנון הוא יישומו בגן, חשיבה רפלקטיבית, 

מתן משוב והסקת מסקנות של כל השותפים בתהליך.

במהלך חמש השנים בהם פועל המודל בעיר, הורחב 

מעגל הגנים שהחלו לפעול לפיו ומעגל השותפים 

לתהליך מקיף כיום מעל 200 גנים. תהליכי הפיתוח 

המקצועי וההכשרה של צוותי החינוך- גננות ותומכות 

חינוך )סייעות(-  שילבו השתלמויות, ליווי אישי והדרכה 

בתוך הגנים.

פיתוח המודל והטמעתו לוו על ידי מומחי חינוך מן 

האקדמיה ומן השטח.

ונרחב,ךרדתצרופהדובעותונשדח,היישעןווגמךותמ

תאםיפקשמה,םימלוצמםינגירופיס15םכלרפסל

טבמתודוקנמוםינושםיבלשבןגבהיווחהשונות. 

״ילדים יכולים וצריכים להיות שותפים בבניית המציאות בה הם חיים״

מודל החינוך "הגן הזה הוא אני", אשר שם במרכזו את 
"היפוך הפירמידה" בגני העירייה, מיושם בהצלחה מזה 

ארבע שנים ויותר בכל שדרת מערכת החינוך לגיל הרך 
ברמת-גן.

המודל קובע כי ילדים יכולים וצריכים להיות שותפים 
בבניית המציאות בה הם חיים. תפיסת עולם זו שאנו 

מובילים נשענת על תורה מערכתית שלמה שמטרתה 
לעורר את היצירתיות, הסקרנות והיזמות בקרב ילדינו 
הרכים – ורואה כל ילד כעולם ומלואו שיכולותיו רק 

מחכות לבוא לידי ביטוי.

פריצת דרך קונספטואלית זו זיכתה אשתקד את אשכול 
גני העירייה "ערמונים" בפרס החינוך הארצי. ואולם אנו 

בעיריית רמת-גן מאמינים שלמודל החינוך שפיתחנו ישנה 
נגיעה לא רק לעיר בה אנו גרים ועובדים, אלא לכלל 

ציבור ההורים במדינה – תפיסה חינוכית חדשה לחינוך 
"ילדי המחר".

חוברת זו מציגה את סיפורי הגנים המיישמים הלכה 
למעשה את התפיסה החינוכית ויוצרים הוויה חדשה, בה 

הילדים יוצרים סביבה בונה חברה. 

כולי תקווה שלאחר קריאת החוברת תצאו עם תובנות 
לגבי האפשרויות האינסופיות שאליהן ניתן לקחת את 

חינוך ילדינו, תוך התאמת המערכות לרוח המאה ה-21 
– ושמכם תצא הבשורה שתשפיע על אופיה וצורתה של 
מערכת החינוך לגיל הרך גם ברשויות נוספות בכל רחבי 

המדינה

 בברכה,
 ישראל זינגר

ראש עיריית רמת-גן

מערכת החינוך, בעיר רמת גן,  מחדשת ומתחדשת כל 

העת ומובילה בתחום הלימודי ובתחומים החברתיים  

והערכיים.

בשנים האחרונות בנינו חזון חדש אשר במרכזו המטרה 

לתת מענה לכל ילד תוך שימת דגש על מימוש מיטבי 

וביטוי אישי, כל אחד על פי יכולותיו וחזקותיו.

נדבך משמעותי בתפיסה זו אותו מובילים ראש העיר 

ואגף החינוך, הוא ההבנה כי הגיל הרך הוא החשוב 

ביותר להתפתחות של הילד ולכן,  ההשקעה בו צריכה 

להיות הגדולה ביותר.

אבן דרך חשובה במימוש תפיסה זו, היא המודל החדשני 

פורץ הדרך, שאני כל כך גאה בו ונקרא "הגן הזה הוא 

אני".

מודל זה כבר קיים, פועל ומוטמע בכל גני הילדים בעיר, 

כאשר במהותו חולל מהפכה בה צוות הגן כבר אינו מקור 

הידע היחיד, אלא הילדים עצמם מבטאים את סקרנותם, 

רעיונותיהם והיוזמות שלהם ובכך אף מביאים לידי 

מימוש מרחבי עצמאות ייחודיים  וחדשניים בגני הילדים.

בדרך זו, חוויות הלמידה - הרגשית, החברתית 

והקוגניטיבית של הילדים, היא  משמעותית ומטפחת 

בהם מיומנויות רבות אשר ישפיעו על החברה העתידית 

במאה ה-21. 

 בברכה,
 דליה לין

מנהלת אגף חינוך, עיריית רמת גן
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תודות
תודליוידלירובעתואיצמלךופהלהיהלכיאל"ינאאוההזהןגה"

ךרואלתו/םיברםישנוםישנאלשםלעופאללןגתמרהדרך:

תודה לכל הגננות ותומכות החינוך בעיר על המחויבות העמוקה 

לאיכות החינוך של ילדי הגנים. תודה על הפתיחות לשאול שאלות 

ולהסכים להיות איתנו במקומות של אי וודאות וחקירה. 

תודה לישראל זינגר, ראש עיריית רמת גן, ולדליה לין, מנהלת אגף 

החינוך על האמון, התמיכה ומתן ההזדמנות לצאת לדרך.

תודה לרבקה לס, איציק אוקונה וכל השותפות במחלקת גני 

הילדים בעיר רמת גן על השותפות המלאה בעיצוב וביישום 

התפיסה החינוכית. 

תודה עמוקה לד"ר רלי טהון, טל בן-מוחא, ולצוות המכון לחינוך 

דמוקרטי: רן כהן - אהרונוב, ד"ר ענת פורת, מיה דורון, יעקב 

רוסמן, יפעת שדה, יונתן אמיר, אסתי אברבוך, נועה שפי, כרמית 

ברטוב ואידה רדי, על היצירה המשותפת, ההפריה ההדדית ועל 

הליווי שאפשר לנו לפתח את המודל המתאים לנו ביותר.

הארשהרוקמונלםתייהשלעתודליהוםידליהלכלתדחוימהדות

םיפתושויהשםירוהלו,תוחתפתהללדרך.

ורד אבינל, מנהלת מחלקת גני ילדים

ורד גוילי ורוחה לזניק, מפקחות גני ילדים

גליה לוי, מפקחת גני ילדים - חמ״ד

נועה שפי, מנהלת תחום גיל הרך, המכון לחינוך דמוקרטי 
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שישה מרחבי יישום
יתווצלועייסהלועפתונורקעהשיש

הסיפתהתאםשיילםינגבךוניחה
החתופשתיכוניחהבעיר.

םוירדסגמיש
אוה לדומה חורב םויה רדסגמיש ודינמי 

ומתקיימת בו זרימה בין פנים לחוץ. 

מתאפשרת בו בחירה  בכל הקשור ללוחות 

זמנים, לפעילות, ולגישה למרחבים השונים של הגן, כך 

שהכללים גמישים ומותאמים לאופן בו הילדים לומדים 

ולצרכיהם.

משמעות הדבר היא שסדר היום יכלול מפגשים, חצר,  

דיאלוגים אישיים ועשייה במרחבי הגן שייבנו בכל גן 

באופן ייחודי הרלוונטי לו.  

תינכתוהדימלהלימודים
העיקרון הבסיסי שעומד מאחורי תכנית 

הליעפ הריחבו תופתוש אוה םינגב םידומילה– 

של הילדים ושל הגננת – ביחס לנושאי הלימוד. 

כיוון שהמטרה המרכזית היא למידה מתוך חוויה ועניין, 

הצוות החינוכי קשוב לילדים ולעולמות העניין שלהם.

התכנים אינם מוכתבים מראש. הם נגזרים במספר 

אופנים: העניין והחיבור של הילדים והצוות לחגים ועונות 

השנה, מיומנויות ליבה )אורינות, חשבון, מוטוריקה(, אך 

בעיקר "נושאים ספונטניים" – נושאים שעולים באופן 

לא מתוכנן ומשקפים את הגירויים השונים אליהם 

חשופים הילדים או הגננת.

במקרים רבים מתרחש פיתוח נושא מתוך תצפית. זה 

מצריך מהגננת שימת לב להתרחשות בגן ולדיאלוגים 

בין ילדים. כשגננות מבחינות בנושא שמעורר עניין בין 

הילדים לבין עצמם – בין שעלה כמשחק ובין כשיח 

אקראי בין הילדים, הן מעלות זאת ביוזמתן כשאלה. 

משך העיסוק בנושא הוא כמשך הזמן שהוא מעניין 

את הילדים ותופס אותם ולעתים העיסוק בנושא יכול 

להיות למשך זמן קצר ולעתים הוא יכול להימשך מספר 

חודשים ואף לאורך השנה כולה. במהלך העיסוק בנושא 

הגננות מנסות לפתח ולהעמיק את רמת הידע, לחפש 

מה עוד רוצים לדעת בנושא, איך עוד אפשר לגעת בו, 

מאיפה עוד אפשר לקבל מידע.

במקרים רבים, הגננות עצמן נחשפות לשפע רחב 

של תכנים חדשים שהן עצמן אינן מכירות )רובוטים, 

דינוזאורים( כך שהן חוות את תהליך הלמידה והחקר 

יחד עם הילדים.

תביבסבוציעהגן
הסביבה הפיזית ומרחבי הפעילות בגן 

משקפים את תחומי העניין והפעילות של 

דרי הגן – הגננת, תומכת החינוך והילדים: כולם  

שותפים פעילים בעיצוב הסביבה שלהם.

פינות ברחבי הגן משקפות  את הנושאים השונים 

שהילדים חוקרים ומפתחים. מתקיימים תהליכי תכנון 

וחשיבה המאפשרים לילדים להקים מחדש או לשנות 

פינה בהתאם למידת העניין שהם מגלים בה לאורך זמן. 

השונות בין הגנים גבוהה, כל שבכל גן נעשית עבודה 

דיפרנציאלית, גם כשהתכנים דומים.

תישגרתולגוסמוחברתית
בדרך בה הצוותים החינוכיים פועלים, ניתן דגש 

על חינוך לעצמאות, ללקיחת אחריות, לפתרון 

בעיות ולחיזוק הכישורים החברתיים שלהם.

קונפליקט או קושי שנוצר בגן, מהווה הזדמנות ללמידה. 

הצוות מעודד את הילדים להעלות דרכים לפתרון 

הבעיה, או להתמודדות עם קושי. לאורך זמן הילדים 

לומדים להתמודד בעצמם ולוקחים אחריות על בעיות 

שמתגלות גם בסביבתם. עם הזמן הצוות חש שהוא יכול 

לסמוך על הילדים, לדוגמה לפעול ללא נוכחות איש 

צוות בכל זמן נתון במרחבים שונים בגן או בחצר.

כשילדים לומדים לפתור בעצמם בעיות חברתיות, הם 

מפתחים כישורים ויכולות שהעיקריות בהן הן אמפתיה, 

קבלה של האחר, עמדות מוסריות, הקשבה, הקניית 

ערכי מוסר חברתיים ועוד. בחלק מהגנים הצוות והילדים 

מפתחים אחריות לסביבה ותרומה לקהילה.

חלק גדול מהפינות בגן ושיטות העבודה הנהוגות 

מקדמות באופן מכוון את הילדים ל"קדמת הבמה".

ןונכתאירועים
הילדים שותפים מלאים לתכנון טקסים 

ואירועים, החל ממסיבות חגים, דרך אירועי 

חקר וכלה במסיבות סיום. הם לוקחים חלק  

בבחירת נושאי האירוע, הזמן, המקום והאופן שבו הוא 

יתנהל. ביחד עם הצוות מתכננים הילדים  איך האירוע 

יראה, את מי להזמין והכל בהתאם לעניין ולבחירה 

שלהם. בלמידה מסוג זה מתאפשר ביטוי למגוון 

כישורים ויכולות של כל ילד וילדה בגן.

היוזמה והעשייה של הילדים יוצרת אצלם התלהבות 

ומעלה את תחושת המסוגלות שלהם.

םינפתוליעפתמירזוחוץ
בעבר היה זמן מוגדר ליציאה לחצר, וכל 

הילדים היו יוצאים יחדיו. כעת, ברוב המקרים 

הילדים יכולים לבחור אם לשהות בתוך הגן או 

מחוצה לו. זרימת הפעילות מאפשרת מרחב פחות צפוף 

ויותר רגוע, פיזור של הילדים במרחבים השונים ופחות 

עימותים. ובנוסף, מתאפשרות הזדמנויות לאינטראקציות 

חברתיות משמעותיות: כיוון שאין "חובות" ואילוצים 

שקוטעים את המשחק, הילדים זוכים לזמן ארוך 

יותר לשחק, דבר שמאפשר יצירת קשרים חברתיים 

משמעותיים.
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סירול-הילימאוי'גרתשיגמלגוצ'י
הגישה פותחה באיטליה בשנות השישים של המאה 

הקודמת, על ידי לוריס מלגוצ'י. על פי הגישה, לכל ילד/ 

אדם שלושה מורים: המבוגרים המשמעותיים, קבוצת 

השווים, והסביבה בה הוא חי. כדי שילדות וילדים יכירו 

את עצמם, עליהם להיחשף וללמוד משלושת המורים. 

בגישה זו, הדגש הוא על התפתחות היכולות והכישורים 

של הפרט והבאתם לידי מימוש, כאשר התוכן הוא רק 

אמצעי להבאת הילד למימוש יכולותיו ההתפתחותיות. 

תכנית הלימודים אינה קבועה. היא מתפתחת ומשתנה 

על פי בחירת הילדים ועל פי הקשרים הנוצרים בכיתה.

הבדל מרכזי בין תפיסות חינוכיות מסורתיות לבין תפיסת 

רג'יו אמיליה הוא ב"מיקום הכוח", כאשר כוח משמעותו 

האפשרות ליזום פעולה ולהיות אקטיבי בתהליך הלמידה. 

בגישה זו, הילד והמחנכת מוגדרים כשותפים במעשה 

החינוכי, יחד עם שותף שלישי, שהוא ההורה. כאשר 

המסר החינוכי המדריך אותם הוא מסר המשמעות.

ןועדג-םרוזהןגהתשיגלוין
על פי עקרונות ה"גן הזורם", יש לתת לילד את האפשרות 

לבחור ולפעול בצורה חופשית, זאת בניגוד לתכנית 

מוכנה מראש בה פועל הילד בגן המובנה, המוכתבת על 

ידי הגננת.

חופש הבחירה של הילד בגן הזורם מתבטא הן בסוג 

הפעילות בה הוא בוחר והן בזמן שהוא בוחר להקדיש 

לה. סדר היום בגן הזורם בנוי סביב מסגרת קבועה, 

בתוכה חופשיים הילדים לבחור את פעילויותיהם- וזאת 

לצד פעילויות מונחות. הארוחה מוגשת במשך כל זמן 

המשחק הלימודי, והילד חופשי לגשת לשולחן בכל עת, 

על פי בחירתו.

שיטה זו היא פרי פיתוח של גדעון לוין, תאורטיקן ומרצה 

בתחום החינוך בגיל הרך. תפיסתו התמקדה בפעילות 

הילד וסימנה חדשנות ביחס למהות הגן.

על פי התפיסה, פעילות הילדים בגן כוללת ארבעה 

מרכיבים: משחק, עבודה, למידה, ויצירה. מרכיבים אלה 

מייצגים שילובים בין שלוש מהויות: הנאה, מאמץ ותוצר. 

המונח שתבע לוין- "שוויון ערך הפעילויות" מדגיש את 

החשיבות של שילוב כל ארבעת המרכיבים בגן.

  

ארבעה מקורות השראה
ךוניחההדיאלוגי

תפיסה חינוכית זו מתבססת על השקפת עולם הרואה 

את הילדים כבעלי יכולת וכבעלי זכויות בחברה. בבסיס 

הגישה  עומדים ערכים של הקשבה, הדדיות  ושיתופיות. 

הגישה מאפשרת מקום משמעותי לילדים, לא רק 

כצרכנים פסיביים של ידע ומיומנויות וכמבצעי הוראות, 

אלא כיוזמים, יוצרים, הוגים רעיונות ומפתחים תיאוריות.

שיח דיאלוגי מאפשר למחנך/ת ולילד לבטא את עצמם 

ולהקשיב לאחר. הוא מייצר אמפתיה, שיתוף-פעולה 

ולמידה משמעותית. לגישה הדיאלוגית יש השלכה על 

מערכות היחסים בין הילדים לגננת ובינם לבין עצמם. 

כישורים חברתיים באים לידי ביטוי בשיתוף פעולה 

ביניהם תוך ניהול משא ומתן, פתרון בעיות וקונפליקטים 

בצורה עצמאית ובהקשבה לדעות של אחרים ותגובה 

אליהם בתרבות של שיח. כישורים אלו זוכים להבלטה 

בגן הדיאלוגי בשל יכולתו לזמן אינטראקציות חברתיות, 

יוזמות משותפות, בחירה והכוונה עצמית של פעילויות.

יבצ-היצאודיבידניאלם
על פי גישה זו, מטרת החינוך היא לתת לילד להיות 

הוא עצמו - להתחבר לגרעין הפנימי שלו ולעשות 

את מה שהוא טוב בו. אם ילד או ילדה טובים בתחום 

מסוים, לדוגמא מתמטיקה, יש מקום לחזק אותם בתחום 

הכישרון שלהם. האינדיבידואציה, מסבירה שהחברה 

והתרבות עשויות להשפיע על המהות הטבעית של הילד 

ותפקיד החינוך הוא לאפשר לכל אדם להיות ייחודי 

ולממש את התכונות שעושות אותו מי שהוא.

על פי גישה זו, כל הילדים נולדים שונים ויש סיבה לכך.
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ידימשעורשכהרוקהמבגן?
אשכול נטעים  ורדית צור



כל בעיה היא הזדמנות לדיאלוג
?ןגבידימשעורשכהרוקהמ

ינבאדרך


באשכול נטעים החליטו לבנות גן לגננת 

המשלימה. בימי ההשלמה הילדים מגיעים אל 
הגן של ורדית שנבנה בתוך מרחב פתוח באולם 

באשכול. 

ורדית: ״הכל התחיל מהתשוקה שלי למוסיקה. 
רציתי לשלב במרחב מגוון עשיר של כלי נגינה, 

מתקופות ותרבויות שונות.״

הילדים ביקשו לפתוח מרחב מוזיקלי, בו יוכלו 
לנגן במהלך היום מתי שירצו, וכך עשינו. 

הילדים הניחו את הכלים בסלסלה והחלו לנגן 
בתוך האולם...


אלון: "אפשר לבנות קיר מקוביות עם דבק חם ולנגן מאחורה"

בן: "צריך לבנות קיר מאבנים"

ליאן: "אפשר להיכנס לתוך קופסא ולנגן שם"

תאיר: "אפשר לבנות אוהל ולהיכנס ולסגור אותו ולא ישמעו"

הרעש היה עדיין חזק מאד


האולם גדול וגבוה עם אקוסטיקה בעייתית. טום העלה בעיה: "הם 

מנגנים חזק, יש לי הרבה רעש..."

?שארבאכםלוכלםורגלילבםלואהךותבםינגנמךיא?םישועהמ
הילדים הציעו מגוון פתרונות וניסו לבחון אותם:  

•••  חשיפה לגירוי וחיפוש מרחב •••   בעיה •••   דיאלוג וחיפוש פתרון •••   התנסות •••   מציאת פתרון •••   בחירת מרחב כפתרון •••   תכנון ובניית המרחב •••   התפתחות המרחב16

לוכשא
םיעטנ

תננגמשלימֿה

ורדית צור


בן ביקש לנגן בדרבוקה 
הגדולה ברחבה של 
המדרגות מחוץ לגן. 

הרעש בגן פחת, אך גילינו 
שכלי נגינה נופלים לנו 
מהפתחים במרפסת... 

והילדים מצאו כל מיני 
פתרונות לסגירה...


כשילדים התפתו לרדת לבד 
במדרגות אל החצר, החלטנו 

שצריך לסמן קו גבול.

שאלנו האם הרעש מפריע 
למישהו מחוץ לגן, ושוחחנו על 

התחשבות בשכנים.

שכנה אחת מחאה לילדים כפיים 
על  הנגינה... ואביעד החמוד 

יצא יום אחד לנגן וסיפר "שהוא 
מרגיע את השכנים..."


וכך נראה מרחב 
המוזיקה בסוף התהליך

17

סדר יום

 למידה 
ותכנית לימודים

עיצוב סביבת גן

 מסוגלות 
רגשית וחברתית

תכנון אירועים

זרימת פעילות 
)חצר-גן(

2

״
העצמאות והחופש של הילדים להביע 

את עצמם דרך כלי הנגינה בכל עת 
ולעצב את סביבת הגן, כמו גם יכולת 
לפתור בעיה בכוחות עצמם, מרגשים 

אותי עד דמעות.

כלי הנגינה נגישים כעת לילדים, 
ומשולבים בזרימת הפעילות.

הילדים והילדות קיבלו בעצמם את 
ההחלטות מתי והיכן, ולכן הם מקיימים 

אותן.

באופן אישי עברתי תהליך שלימד 
אותי לשחרר שליטה, להאמין בילד, 

במסוגלות וביכולות שלו, לסמוך עליו- 
ולראות אותו שותף אמיתי לכל אורך 

התהליך.

אני יכולה לסכם בהתרגשות עצומה 
שהחלום הוגשם! ועתה ממשיכים יחדיו 

להעצים ולהעשיר את תכניו...

ורדית צור״



אבני דרך
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למדתי על אדמת החמרה ועל האפשרויות הרבות שהיא מזמנת. 
תחילה, חששנו  הגן.  בחצר  חמרה  גבעת  להקים  לצוות  הצעתי 

מהלכלוך, אך נסחפנו בהתלהבות ויצאנו לדרך.

חשוב היה לרתום את ההורים, שחלקם העדיפו העשרה מסוגים 
אחרים.

אישור  קיבלנו  ולבסוף  הבטיחותי,  ההיבט  את  בחנו  בעירייה 
להקים את גבעת החמרה.


באחד מימי הסתיו, יצאתי עם הילדים לחצר והתחלנו ליצור 

ערמות של עלים. שאלתי את הילדים מאיזה חומרים אנחנו יכולים 
ליצור בחצר עוד ערמות או גבעות. ענבר ענה: "מאדמה".


בעקבות האהבה שלי לטבע ולנושא הסביבתי, החלטנו הצוות ואני לטפח 

גינת ירקות, גינת תבלינים וצמחי תה, שאנו צורכים מתוצריה כל ימות השנה. 

הגינה זימנה לילדים דברים מופלאים. בנינו יחד פינת רוגע עם מחצלת 
וכריות בה אפשר להתעטף בסדינים, לשחק בבובות ולקרוא ספרים.

•••  תשוקת גננת •••  רתימת שותפים •••  גיוס הרשות  •••  בנייה ועיצוב המרחב •••  •••  •••  •••   יצירה, משחק והנאה

כשנוגעים בטבע, כל החושים נפתחים
תעבגלשרופיסההחמרה

יוצרים את 
ארץ ישראל 
על פי המפה

בונים מנהרה לרכבת

מתחילים ליצור ולחקור 
את החומר החדש


ביום המשפחה הזמנו את ההורים וצפינו במנוף, 

שהוריד לחצר הגן ארבעה שקי חמרה. הייתה חוויה 
מרגשת מאוד.  

שבועיים לקח לנו לרוקן את השקים בעבודת צוות 
וילדים יחד. ומאז אנחנו יוצרים מהחמרה עולמות 

מופלאים.

תישארןג

:תווצ

אילת גיאת
דליה כהן

 ליאורה 
סימן טוב

1

תמקהלהארשהההמרחב
"גבעת טיפוס היא שטח טבעי שאינו אחיד, המאפשר לילדים התנסויות פיזיות 

וסנסוריות תוך כדי משחק. חצר טובה מתחשבת בצורכיהם של ילדים: מותר 
לרוץ, לשחק, לטפס ולהסתתר, ולהתנסות באופן חופשי עם חומרים טבעיים כמו 

חול, מים ועלים. בשל אורח החיים במאה ה-21, יש חשיבות רבה ליצירת מרחבים 
טבעיים בגן.

סביבות אלה נותנות מענה ליכולת הפליאה הטבעית של הילדים ולסקרנותם 
הטבעית, ולכן הן משמעותיות עבור ילדים צעירים. הם לומדים להתבונן, להקשיב, 

לדאוג, להיות אכפתיים כלפי יצורים חיים ולהבין את יחסי הגומלין בטבע" 
)אנדרס 2011(

סדר יום

 למידה 
ותכנית לימודים

עיצוב סביבת גן

 מסוגלות 
רגשית וחברתית
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״
גבעת החמרה נותנת לי סיפוק 

רב בעשייה עם הילדים. בעקבות 
העבודה עם האדמה, למדתי 

לאפשר לילדים הרבה יותר פעילות 
חופשית מאשר בעבר. אני פחות 
פוחדת שיתלכלכו, שיזיזו דברים 
מפינה לפינה, לא נלחצת מבלגן.

הילדים מתנסים בבוץ, מים 
וחומרים.. הפליאה של הילדים מכל 
גירוי מביאה את השאלות ומפתחת 

את הסקרנות והרצון לחקור כל דבר 
ולשים לב לפרטים הקטנים. חלק 

מהעניין הוא לתת לילדים להתמודד 
עם קושי ולפתור בעיות. כשאני 

משחררת הילדים מוצאים פתרונות 
טובים בעצמם. 

אילת גיאת״

מתחילים מהקיים – 
יצירת גבעת עלים בחצר

יום המשפחה 



יצירה שנוגעת משלבת עשייה, חשיבה ורגש 
?שדקמהתיבתאונבךיא

ינבאדרך


לקראת חג החנוכה רצינו, הילדים והצוות, להעמיק  

בנושא בית המקדש. שאלנו:

תיבלשםגדרוצינךיא״המקדש?״

ןונכת,רקח:םיבלשהשולשבדובעלונטלחהוביצוע


השלב השני: התכנון

הילדים הציעו לשרטט בגודל 
האמיתי.


השלב הראשון: חקר

 ללמוד ולחקור איך נראה בית המקדש האמיתי? 
איך בנו אותו ומאילו חומרים?

ישי: "כדאי לבנות דגם 
שאפשר להיכנס לתוכו"

אמונה: "הדגם 
צריך להיות גדול"

אחיה: "כדי שזה יהיה אמיתי 
צריך לעשות את הדגם על 

הרצפה שיהיה יציב"

עדי: "יש כיסא מתנדנד בגן, 
אפשר מהכיסא לעשות בית 
מקדש. לכיסא יש ברזל וזה 

יחזיק מעמד"

•••   העמקה בנושא •••    איסוף מידע  •••    תכנון •••    בניית מודל מוקטן •••  •••   •••   •••     רתימת שותפים מהקהילה •••    בניית המרחב20

הטישןג

:תווצ

מיכל סלומון

אילנה מעודה


את השרטוטים הפכנו לדגמים תלת מימדיים.


מתכננים את המדרגות. מרובעות או עגולות? 

מעץ או מקרטון? וכמה בכלל יהיה נכון?


השלב השלישי: בנייה

החלטנו לבנות את בית המקדש מעץ.

השגנו תרומה של עץ מנגר.

הילדים הכינו שלט - ״זהירות כאן בונים״.  


ועכשיו - מקשטים.

מוכן….

21
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3

״
הרבה שנים חיפשתי דרך ללמוד עם 

הילדים בדרך שתיצור עבורם משמעות 
לאורך זמן.

נחשפתי לכלים שאיפשרו לי להגשים 
חלום ולהוביל בגן למידה צומחת 

ומתפתחת. 

הרגשתי שהחוויה נוגעת בילדים והופכת 
להיות חלק מהחיים שלהם, גם מחוץ לגן. 

אני לומדת ביחד עם הילדים ומתרגשת 
לחקור ולגלות איתם דברים חדשים. 

מיכל סלומון״

ידידיה: "הכנתי בבית 
שרטוט, כדי שנדע איפה 

לשים כל דבר"
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תננגלוליאכבתיתימאהנותחהגן
גן רימון, אשכול ערמונים טל ויצמן וריקי ששון 

צילום: פוטו יחיאל

צילחום



אבני דרך
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•••   גירוי •••  דיאלוג •••  ביטוי אישי•••   חקר  •••  תכנון  •••  אירוע שיא

לקחת חלק בחיים בזמן שהם מתרחשים
תננגלוליאכבתיתימאהנותחהגן


הילדים שאלו שאלות, 

ורעיון הפציע


בתחילת השנה סיפרה הגננת טל לילדי הגן שהיא קיבלה הצעת נישואין.

טל: "שמחת הילדים בגן הייתה גדולה, ואני בתמימותי חשבתי שבזה 
זה יגמר...  מידי יום נהגו הילדים לשאול שאלות לגבי החתונה, להציע 

רעיונות, להביא קישוטים, בדים, תמונות, שמלות והינומות. עברנו 
תהליכי חקר מדהימים בעקבות נושא החתונה; ציירנו, תכננו, רקמנו, 
חקרנו על סוגי משפחות ולמדנו מדידות. ההתרגשות לא נעלמה, רק 

הלכה וגדלה, עד שהחלטנו לערוך באשכול חתונה."


עניין גדול במיוחד היה סביב השמלה. ילדות וילדים ציירו, 
הביאו פריטים מהבית ויצרו מבדים שונים שמלות והינומה.

רוני: "טל, אנחנו נכין 
לך שמלה לחתונה שלך 

בפינת ריקמה שלנו" 

ליהיא: "נעשה חתונה 
בכאילו אמיתית"  

ליאם: "ונזמין את יורי החתן"  

מאיה: "אולי תתחתני בגן? יש 
לך כאן כל מה שאת צריכה..."  

תמר נ.: "טל אפשר 
לבוא לחתונה שלך?"  

עפרי: "אפשר להזמין את כל הגנים"  

אוהד: " אני רוצה להיות הרב של החתונה"  

תומר: "גם אני רוצה להיות רב"  

שמלת כלה שנתרמה 
הפכה למוקד פעיל 

במיוחד. הילדות והילדים 
 תכננו, שרטטו, מדדו, 

תפרו, והלבישו.

4
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ןומירןג
לוכשא
ערמונים

:תווצ

טל ויצמן

ריקי ששון

״
הגן הוא העולם המשותף של 

הצוות ושל הילדים. אני  משתפת 
את הילדים בעולם הפנימי שלי 

והם משתפים אותי בעולמם. אנחנו 
מאפשרות ביטוי לחוזק של כל יילד 

וילדה ולחלומות שלהם.

כשאני בהתכוונות להקשבה אני 
עוצרת את כל מה שתכננתי באותו 
יום, ומסכימה לשנות את התכנית 
כדי לכבד כל אמירה שלהם ולתת 

לה מקום. אני אוספת במחברת את 
אמירות הילדים, מדפיסה ומתעדת 

על קירות הגן. הילדים יודעים 
ושמחים לראות את חלקם בתהליכי 

הלמידה- מוצג לעיני כל.. הם 
מרגישים שרואים אותם ומכבדים את 

דבריהם.

טל ויצמן״


וכך התארגנה חתונה באשכול.


הגיע 
הרגע 

המאושר

ירמי: "צריך 
קודם למדוד כמה 

את" 

איילה: 
"אני עושה 
מקרפ לבן"  

לומדים ליצור חצאיות

יוצרים הינומה

מודדים

המון הכנות.
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ןגבםיררועמרקובילויטצעיר
גן ברבור קלרה צבאן ושרית שמעוני



אבני דרך
29 28

•••   גירוי •••  התנסות •••  סדירות יומית•••   חקר מתמשך  •••  יוזמות ילדים  •••  וחזור חלילה

לפנות מקום לדברים החשובים באמת
ןגבםיררועמרקובילויטצעיר


אנחנו פוגשים אנשים בדרך והילדים 

מתעניינים בהם. פגשנו את מנקה 
הרחובות ושוחחנו איתו על העבודה 

שלו. וראינו את משאית הזבל.

לפעמים אנחנו אוספים אשפה וזורקים 
לפח.

בדרך אנחנו אוספים "אוצרות", מביאים 
אותם לגן ומשתפים את ילדי הגן.


הטבע משתנה עם 

עונות השנה, ואנחנו 
שמים לב לבעלי 
החיים הקטנים, 
לעלי השלכת, 

לחלזונות.


טיולי הבוקר החלו בעקבות החוויות שהילדים סיפרו 

בהתלהבות על הדרך מהבית לגן ועל האוצרות 
שמצאו בדרך. החלטתי לצאת לטיול בוקר בסביבת 

הגן, בכל פעם עם קבוצה קטנה של ילדים.

הטיולים מזמנים לילדים גירויים, שאילת שאלות, 
חקירה ומגוון עצום של התנסויות.


כל בוקר אני יוצאת עם שתי קבוצות של חמישה 

ילדים לטיול. אנחנו לוקחים איתנו סלים, סרטי 
מדידה וזכוכית מגדלת. מחוץ לגן יש עולם שלם, 

מסקרן ומעניין. הילדים שואלים הרבה שאלות.

5
ןגברבור

:תווצ

קלרה צבאן

שרית שמעוני

״
היום אני מעזה הרבה יותר מאשר 

בעבר. בכל הזדמנות אני יוצאת 
עם הילדים מהגן. אם ילד מספר 

שראה בעל חיים קטן, או אם אנחנו 
שומעים רעש מוזר, אנחנו יוצאים 

לברר מה מקורו. היציאה מהגן 
מעודדת את הילדים לבקש לצאת 
שוב, לשאול עוד שאלות ולחקור 

בעצמם. כך אני יכולה להיות 
קשובה יותר לילדים, ולתת ביטוי 

לסקרנות שלהם

 קלרה צבאן״


מרכז הטבע שלנו מלא 
בכל האוצרות שאספנו 

בטיולי הבוקר ובאוצרות 
שהילדים אספו בטיולים 
עם ההורים. מרכז הטבע 
פתוח ונגיש כל היום. יש 

בו סלים, זכוכיות מגדלת, 
משקל, סרטי מדידה 

ומגשים. הילדים יכולים 
להוציא את כל הציוד 
החוצה כשהם בוחרים.


באחד הטיולים נתקלנו 
בטלפון ציבורי. הילדים 
התעניינו בו ושאלו מה 

זה. כשהסברתי שזה 
טלפון, הם התפלאו 

וביקשו להבין כיצד הוא 
פועל. כך חקרנו בגן, דרך 

האינטרנט את גלגולי 
ההתפתחות של הטלפון 

ההיסטורי, מהמאה ה-19 
ועד היום.


בוקר אחד הילדים ראו אנשים עם סלים והתעניינו מה יש בסלים. כך 

גילו הילדים את המכולת השכונתית, וביקשו לבקר בה. מאז אנחנו 
הולכים לקניות במכולת. הילדים בודקים מה חסר במקרר, ועורכים 

רשימת קניות, בתמונות.


יוצאים לגינה 

הקהילתית 
שהילדים לקחו 
חלק בהקמתה.

סדר יום
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אנחנו הולכים יחד למכולת. הילדים אוספים 
את המצרכים, ומשלמים.

כשמגיעים לגן, אנחנו סופרים את הירקות 
ולומדים להתאים את כמות הירקות למספר 

הילדים בגן. לבקשתם, הילדים שותפים 
להכנת ארוחת הבוקר- הם חותכים ירקות, 

עורכים את השולחן יחד.

הילדים מכינים את ארוחת הבוקר מהמצרכים 
שקנו במכולת.
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לאתוגרדמ92םוילכספטלךירצשכםישועהמהגן?
גן זרון שרית עזרא ולאה חתוקה



אקטיביזם סביבתי בגן
לאתוגרדמ92םוילכספטלךירצשכםישועהמהגן?

ינבאדרך


הגן שלנו ממוקם בסמטה צרה, ללא גישה לכלי רכב. כל 

מי שבא לגן צריךלטפס 92 מדרגות.

כל באי הגן התלוננו על העליה במדרגות, על הלכלוך 
והעזובה סביב המדרגות. הילדים והמבוגרים התקשו 

במיוחד. 

הבעיה הטרידה את הילדים, ולכן החלטנו יחד לשאול 
גם את המבוגרים שמלווים אותם לגן מה דעתם על 

המדרגות ואיך אפשר לשנות את הסביבה.


רצינו להמשיך לפעול לשינוי הסביבה. 

הילדים ביקשו לצבוע את המדרגות. 
הם למדו שהמדרגות הן שטח ציבורי 

ושיש לבקש רשות לפעול בו. הם 
החליטו לכתוב מכתב לראש העיר, 

ובסופו בקשה האם נוכל בבקשה 
לצבוע את מעלה המדרגות?

הבקשה אושרה וגייסנו תקציב. 


החלטנו לטפל בבעית הלכלוך, פיזרנו הזמנות 
לשכנים ולהורים העולים במדרגות, להצטרף 

אלינו לניקיון. הגיעו הרבה מתנדבים וגם 
עוברי אורח עזרו.

•••   בעיה •••    שאלה מניעה •••    חקר •••    תכנון •••    שיתוף קהילה •••    בנייה ועיצוב המרחב32

"אין מקום בארגז 
- אני לא מאמין - 
חייבים עוד ארגז..."

"תראו כשמנקים זה יפה - 
"נפל פה עץ..."יש פה חמציצים..."

ןורזןג

:תווצ

שרית עזרא

לאה חתוקה


ניגשנו לתכנן.

חקרנו באינטרנט ומצאנו מדרגות צבעוניות 
בעולם - היה מעניין לראות שבבירות ובסוריה 

יש מעלה מדרגות צבעוני ששמו מדרגות השלום.

הילדים העלו רעיונות יצירתיים לציור וצביעה, וערכנו בגן בחירות. 
הילדים הצביעו ובחרו לצבוע את המדרגות בצבעי הקשת, לצייר 

אותיות וגם דמויות מספרים וסרטים.


 התחלנו בעבודה, הזמנו ילדים מבתי ספר יסודיים ותיכונים, 

הזמנו גם את ההורים לעזור.

ביום הצביעה, הילדים העלו בעיה - איך אנשים יעברו בימים שנצבע 
את המדרגות בצבע טרי? ומצאו פתרונות בעצמם - צביעה בחלקים

 הילדים הציעו להוסיף אדניות פרחים במדרגות. אחד ההורים 
התנדב ויצר עבורנו אדניות, שאותן צבעו הילדים ושתלו שתילים ביחד 

עם ילדים מהגן השכן.


הילדים הציעו גם 

להוסיף משחקים שלא 
ישעמם להם במהלך 

העלייה.

היום אנחנו שמחים 
יותר לעלות במדרגות.

33
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6

גלגל 
משימות

״
אני מאמינה מאד ביזמות, וביכולת 
השפעה של אדם על סביבתו. זה 

משתקף ברצון וביכולת של הילדים 
בגן ליזום ולהשפיע. בתהליך נוכחתי 
לדעת כי מקור הידע אינו רק אצלי 

כגננת. הידע מתפתח ביחד עם 
הילדים. למדתי שילדים זקוקים 
לזמן שהייה כדי ללמוד במרחב 

פתוח, וכדי לאפשר זאת, סדר היום 
בגן גמיש ומאפשר בחירה כמעט 

בכל שעות היום. 

שרית עזרא״
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•••   תצפית •••  גורם מזמן •••  שאלות מניעות•••   תכנון ובניית מרחב  •••  התנסות וביטוי איש  •••  •••   פתרון בעיות

ללמוד מקצוע לחיים
היירגנהשלנו


?הירגניהמ -רוקחל ונלחתה ךכ

דבועימ?הבםינובהמבה?

הילדים תיכננו נגריה חדשה.


אני מאד אוהבת לעבוד בחומרים טבעיים, וחיפשתי דרך להכניס 

עבודה בחומר לגן. שמתי לב שהילדות והילדים בגן אוהבים 
לפרק ולהרכיב דברים. וכאשר הנגר של העירייה בא להתקין לנו 

מדף בגן, קיבלתי השראה, והחלטתי לשאול את הילדים האם 
הם רוצים להקים בגן נגרייה. כולם היו נלהבים מאד. 

םישועהמ?הירגנוזהמ יתלאשבה? הילדים ענו תשובות 
שונות ומפתיעות. הם ידעו למשל מה זה "אום" והסבירו לי מתי 

משתמשים בו. בהתחלה דיברנו על כלי עבודה שונים והכרנו 
כלים חדשים כמו מקצוע ושופין .  הילדים הביאו מהבית כלי 

עבודה שונים שיש להם ומוצרים שבונים מעץ. וכך התחיל 
הלימוד שלנו על הנגרייה…


ככל שהתקדמנו בלמידה כך גברה 

ההתלהבות והרצון ללמוד ולדעת. הילדים 
ציירו איך נראית נגרייה, כלי עבודה 

שנזדקק להם ומוצרים שנרצה לבנות.


גילינו שסבא של אחד הילדים מהגן הוא נגר, ואליו מצטרף 

פעמים רבות גם אבא של הילד.

יצרתי קשר עם ההורים של הילד ושאלתי אם הם יוכלו לסייע 
לנו בהקמת הנגרייה. ההורים התלהבו ושמחו מאוד! במפגש 

הראשון, עם האבא, הילדים היו מרותקים והקשיבו בקשב רב. 
כל אחד מהילדים נטל חלק ביצירה: שיוף /קדיחה/הברגה.


הילדים התרגשו לקראת המפגש 
עם סבא חזי הנגר והכינו שאלות.


סבא חזי הביא  כלי עבודה עתיקים וחדשים, עצים ודבק נגרים, 
והסביר לילדים על הנגרייה ותהליך ההקמה שלה. הוא הדגים 

כיצד משתמשים בכלי עבודה ופיראט על כללי הזהירות 
בנגריה. הילדים היו מרותקים ושאלו את השאלות שהכנו.

סבא חזי השאיר לנו המון קרשי עץ ודבק נגרים, והילדים 
העניקו לו מכתב תודה שכתבו בעצמם.
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סדר יום

 למידה 
ותכנית לימודים

עיצוב סביבת גן

 מסוגלות 
רגשית וחברתית

תכנון אירועים

זרימת פעילות 
)חצר-גן(

ןגאתרוג

:תווצ

הודיה ורד 

מירי בלסי

רחלי עוזרי

״
עבורי הקמת הנגרייה והפעלתה 

הייתה ועדין תהליך מרתק ובעיקר 
מרענן בגן.   

אני מרגישה שהשינוי הגיע, 
כשחיפשתי דרך לצאת מהתבניות 
השגרתיות. קיבלתי עידוד לשנות 

דפוסי עבודה: גמישות בפינות, 
אפשרות לזרימת פעילות, ומתן 

חופש לילדים ללמוד בדרך בה הם 
בוחרים. כשהילדים יזמו ופעלו 
מתוך עניין, כמות המריבות בגן 

פחתה באופן משמעותי, והילדים 
היו פנויים יותר ללמידה. כך דרך 

תהליך הנגרייה למדתי שהדרך 
משמעותית לא פחות מהתוצר. 

 הודיה ורד ״

אסתי: ״מה זה שופין?״


כשחיפשתי ברשת מידע על 

נגריה בגן הילדים גיליתי סטודיו 
נגרות לנשים - והתלהבתי! 

בקורס למדתי יסודות בעבודות 
נגרות אך בעיקר נהניתי ופתחתי 

לעצמי פתח לעולם חדש 
וקסום. התלהבתי מהקמת 

הנגרייה לא פחות מהילדים.


הנגריה העסיקה את כולם! בנים, בנות, צעירים 

ובוגרים. הפינה הייתה עמוסה ומלאה והתגלו שם 
שיתופי פעולה מקסימים שהסבו לנו הרבה נחת.


פעמים רבות לא היו מספיק כלי עבודה לכל 

הילדים והם העלו את פתרון התורנות- כל יום 
עבדו בנגרייה שני ילדים יחד איתי. כל אחד 
בחר מה הוא היה רוצה לבנות. רוב הילדים 

בחרו שרפרפים, חלקם בחרו חפצים דמיוניים. 
הם תכננו ושרטטו את המוצר, מדדו, חישבו 

זוויות ואורכים, ועבדו איתי יחד על הכנתו.

 לאחר שסיימו לבנות, 
 ניסו להשתמש בו 

 ולבדוק האם 
החפץ יציב.


לקראת סוף השנה חשבנו יחד: מה אנחנו 
יכולים להכין עבור הגן, כמתנה לילדי הגן 

בשנה הבאה? החלטנו על מדפים לשמירת 
העבודות. הילדים בחרו מקום לתלות את 

המדפים וניגשנו לעבודה.

בארי: ״איך עושים קרשים?״

אוריה: ״איך עושים נגרייה?״

אלישע: ״איך נזהרים בנגרייה?״

שירה: ״איך קודחים חורים במקדחה?״

דניאל: ״איך בונים ארון?״



 ילדים וילדות יודעים מה מעניין אותם ללמוד, 
אנחנו כמבוגרים צריכים להקשיב

עוריאךותמםידמולםידלישכהרוקהממזדמן?

ינבאןגה תביבס בוציע  ••• הדימל יאשונ תוחתפתה  •••  רקח  ••• הליבומ הלאש  ••• ןמדזמ עוריא  •••דרך


בוקר אחד הגיע לגן שמוליק 

החשמלאי לתקן את התאורה שבגן. 

ראינו את ההתקהלות ואת 
ההתרגשות שאחזה בילדים. לקחנו 

לעצמנו כמה רגעים להתבונן על 
המתרחש בגן ולשוחח עם הילדים. 

מתוך השיחה החלו לעלות מגוון של 
היהאלםאהרוקהיההמ":תולאש
"?למשחילבורדתסהךיא","?רוא

עיגמהפיאמ"האור?" 


הילדים תכננו בעצמם ובנו בחצר הגן 

פינה של חשמל סולארי.  

דרך גידול תפוחי אדמה הם למדו על 
השפעת האור על צמחייה.


כאן החל תהליך החקר בשני כיוונים: אחד - 
למידה משותפת עם הילדים של מיומנויות 

חקר ואיסוף מידע, והשני - חקירת האור, 
נושא  שהילדים הסתקרנו בו ביותר. מכאן 
ולאורך כל השנה הילדים למדו וחקרו את 

האור במגוון של היבטים. קבוצת ילדים 
שהתעניינה במיוחד בהיסטוריה של האור 

תכננה ובנתה ציר זמנים שמתאר את האור 
לאורך ההסטוריה.

36
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 מסוגלות 
רגשית וחברתית

תכנון אירועים
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)חצר-גן(

םידרוהןג

:תווצ

לירון שמש

טליה בנדרלי


לאחר כשלושה חודשים של חקר, הילדים 

התלהבו וביקשו להמציא המצאות בעצמם. 
פינינו מרחב בגן והתחלנו להמציא.


הם המציאו - בגדומט להקלה על בחירת 

בגדים בבוקר, רכבת הפתעות לעזרה בזמן 
נסיעה ברכבת, ועוד.


 חדר אור, מרחב ניסוי.

נבנה על ידי הילדים וביוזמתם. 

37

״
למדנו לחיות בסביבה דינמית בה המרחב 

השתנה כל הזמן והביא לידי ביטוי את 
עולם הילדים. גילנו שזה היה פשוט 
לפתוח את העיניים ולהיות קשובות 

לסקרנות הטבעית שהילדים הביאו כל 
בוקר. לא האמנו שילדים צעירים כל 

כך יכולים להוביל ולהשפיע על מה הם 
ילמדו, איך הם ילמדו, ועל סביבת הגן.

לירון שמש״

״גן החוקרים והממציאים״
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פתחנו בית תה שבו הילדים נהנים 

מידי בוקר לקטוף עלי נענע, מרווה, 
זעתר ועוד, ולשתות תה מרגיע.


ביחד טיפחנו גינת 

ירקות, גינת תבלינים 
וצמחי תה


אחרי שהילדים זרעו 
הם שתלו, וכל בוקר 
הם יצאו לגינה וצפו 
מה קורה. הם למדו 

שצריך להשקות, 
לגרוף את העלים, 

ולנקש עשבים 
שוטים.


במהלך שנה שעברה, עברנו למבנה חדש. זו היתה 

הזדמנות עבורי להקים מאפס גינת חלומות.

בעידוד אילת הגננת וביחד עם הילדים בחרנו את 
הפינה המתאימה ביותר, קנינו ציוד, הכשרנו את 
הקרקע. למדנו מה מתאים לכל עונה ובחרנו עם 

הילדים מה לגדל בגינה.

•••  מרחב מזמן •••  שיתוף ילדים •••  בניית מרחב בחצר  •••  חיבור לעשיה בגן •••  יצירת המשכיות

להביא את עצמי במלואי כל יום ולאורך כל היום 
הילדלשהניגה

9


אחרי כמה שבועות 
צמחו גזרים, וכרוביות. 
ושאלנו את הילדים מה 
היו רוצים לעשות בהם?

הילדים הציעו להכין סלט 
ירקות, וכך היה. 


תוך כדי העבודה בגינה הילדים החלו להבין שהירקות אינם גדלים 

על המדף בחנות. הם הביאו ירקות מהבית, שלא היו לנו בגינה. 
רצינו לנסות לגדל אותם בגינה שלנו. אז עשינו ניסוי. חתכנו תפוחי 
אדמה לרבעים ושתלנו באדמה. חיכינו יחד לראות מה יקרה. בוקר 

אחד גילינו יחד שגדלו לנו  8 תפוחי אדמה חדשים בגינה. כך 
מצאתי את עצמי לומדת עם הילדים דברים שאני לא יודעת.


זרענו גם חמניות 

מגרעין של חמנייה 
צמח לנו שיח ענק 
עם חמנייה גדולה 

ויפה...
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 למידה 
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)חצר-גן(

תישארןג

:תווצ

אילת גיאת

דליה כהן

 ליאורה 
סימן טוב

״
אני מרגישה משמעותית בגן כאשת 

חינוך. יש לי תפקיד בגן, ואני לא 
עסוקה רק בניקיון וסדר. הגן שלנו 

הוא גן לגילאים צעירים מאד. זה 
מאד משמח אותי שהעבודה בגינה 

הניעה את הילדים לשתף את ההורים. 
הזרימה בין הפעילות בגן לפעילות 

בחצר, הייתה מאתגרת עבורי בהתחלה.  
המעבר הדינמי של הילדים מפינה 

לפינה, יצר תחושה של בלגן בעיניים. 
בהמשך למדתי ליהנות מזה. גיליתי 

שילדים וילדות יכולים לעשות הרבה 
יותר ממה שאנחנו חושבים. 

דליה כהן״
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ספאהוקמקימעמרקחםלועםירצוידציכ
גן כלנית ליאורה פלח ודבי מוסרי
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האלכימיה של גן הילדים
ספאהוקמקימעמרקחםלועםירצוידציכ

•••  שאלה מניעה •••  בחירת תוכן •••  חקר בקבוצות קטנות •••  התנסויות מתמשכות


בגן שלנו הילדים עורכים חקר מעמיק 
בנושאים שמעניינים אותם. כשנכנסים 
לגן, אפשר תמיד לחוש בכל פינה את 

הנושא אותו הילדים חוקרים. 
כשחזרנו מחופשת סוכות, שאלתי את 
רוקחלםכתאןיינעמהמ םידליהבגן? 

שני נושאים עיקריים עניינו את הילדים: 
גוף האדם, ודינוזאורים.

ערכנו הצבעה, ונבחר ברוב קולות נושא 
הדינוזאורים.


שאלות מניעות חקר.

השאלה המניעה הייתה: מה אתם רוצים לדעת על הדינוזאורים? 
ומתוכה עלו המון נושאים לחקר.  כל ילד וילדה בחרו את הנושא 

שמעניין אותם לחקור, וכך נוצרו להן 6 קבוצות חקר קטנות.


כל קבוצה בחרה מרחב פיזי בגן, אותו עיצבו 

הילדים בעצמם ובו פעלו. 
הילדים הביאו ספרים על דינוזאורים, משחקים, 

בובות, חקרו בגוגל ובגוגלה, והביאו חומרים 
וצעצועים. הם החלו לעצב את המרחב שלהם 

ולבנות בחומרים דגמים קטנים.

מה הדינוזאורים אכלו?

אילו סוגים של 
דינוזאורים היו בעולם?

למה אין יותר דינוזאורים?

איך אנחנו יודעים 
שחיו דינוזאורים?

כמה עצמות יש 
בדינוזאור אחד גדול?

איפה חיים הדינוזאורים?

 
הגן הפך למוזיאון 

של דינוזאורים.


הילדים מתנסים 

בארכיאולוגיה.
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 למידה 
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עיצוב סביבת גן

 מסוגלות 
רגשית וחברתית

תכנון אירועים

זרימת פעילות 
)חצר-גן(

תינלכןג

:תווצ

ליאורה פלח

דבי מוסרי

״
ערך הבחירה והעצמאות חשוב 

לי ובנפשי. תמיד אפשרתי הרבה 
בחירה בגן. תפיסה זו העניקה 
לי אפשרות לפעול בגמישות 

ולהרחיב את טווחי הבחירה. יכולתי 
לעצור ולהקשיב לעניין האמיתי 
של הילדים ברגע שוויתרתי על 

התוכניות הקבועות ועודדתי את 
הילדים לשאול שאלות חקר. 

השאלות הביאו איתן עוד תכנים 
והעמקה. גיליתי שילדים חוקרים 
בעצמם באופן טבעי, ומהחקירה 

העצמאית שלהם, הם לומדים הרבה 
יותר. הם גדלים להיות יותר בטוחים 

בעצמם ולהכיר בערך שלהם. אני 
מרגישה שהתפיסה הזו השפיעה 

עלי גם כאמא.

ליאורה פלח״


וכשלא היה מקום בגן, בנינו מרחבים בחצר.


גמישות המרחבים בגן: ההסכמה לשהות בנושא ולאפשר המשכיות 

של הבנייה מיום ליום, חייבה אותנו להשאיר את המרחבים כמו שהם 
ולא לאסוף בסוף היום. זה אפשר המשכיות, וכבוד לתהליך הבנייה 

והעמקה.


איפה חיים הדינוזאורים?
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אין ספור שימושים למרחב אחד גמיש
הפקתיבםימיקמשכהרוקהמבגן?


הילדים הכינו 

תפריטים ושלט 
עם תפריט היום.


בחורף, בשל הגשמים 

העזים, הוצף בית הקפה. 
הילדים מאד הצטערו, אך 
נוצרה לנו הזדמנות לשפץ 

את המבנה ולבנות את 
בית הקפה מחדש.

הילדים בחרו את השם 
"קפה הלב".


אני אוהבת לצפות בילדים 

כשהם משחקים בגן ובחצר, 
ולשחק איתם. שמתי לב 

שהילדים עסוקים בהכנה של 
אוכל ושתייה במשחק סוציו 
דרמטי. הילדים מכירים את 

החיבה שלי לבתי קפה. 

לכן די בקלות החלטנו יחד 
הילדים והצוות להפוך את 
המרחב החצי סגור בחצר- 

לבית קפה.

תחילה אבזרנו את המרחב, 
וכל אחד תרם משהו מהבית. 


בהמשך החלטנו 

שפעם בשבוע 
נפעיל את בית 

הקפה עם אוכל 
ושתייה אמיתיים.

כל שבוע זוג 
ילדים הביא כיבוד.

והכנו בגן יחד 
עוגות טעימות.

ברוכים הבאים 
לגן זרעית. 

בתפריט: קפה, 
תה, עוגיות.

11
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טלי שמחי

מלכי יעקב

.היצקלפרןאכ


הילדים 

 אחראים 
על הניקיון.


וכשיש בעיה- פותרים 
לבד. מה עושים כשיש 
יותר מידי ילדים בבית 
הקפה? הילדים העלו 
רעיונות ועומרי הציע 

שיהיה סדרן, עם 
מדים,  שיהיה אחראי על 

הכניסה לפי התור.

״
העשייה הזו העצימה את תפיסתי 
החינוכית שיש להתייחס לילדים 

כבני אדם, לכבד את מחשבותיהם, 
אהבותיהם, הרצונות שלהם, 
הסקרנות שלהם והאישיות 

המיוחדת של כל אחד מהם. תפקידי 
להאיר את יכולותיהם, לעורר בהם 

סקרנות ולאפשר להם ליזום, ליצור 
ולהתנסות.

במהלך השנה ראיתי כיצד הביטחון 
העצמי מתחזק והאמונה שלהם 

בעצמם גדלה.

טלי שמחי״


הילדים ביקשו להזמין את 

השכנים של הגן לבית הקפה.


ביום המשפחה החלטנו יחד להזמין 

את ההורים לבית הקפה. הילדים 
התרגשו.

הם הכינו סידור שולחנות.

אפו עוגות וקישטו את בית הקפה

האירוע היה מרגש מאד.


בית הקפה המשיך להיות זירה 

לביטוי אישי, ומוקד ליוזמה 
וללמידה צומחת ומתפתחת.


מה נגיש בפסח בבית הקפה? 
הילדים הציעו תנור לאפיית 
מצות וחלק אמרו שאפשר 

לאכול אותו דבר.



כשמעגלי החיים השונים שלי נפגשים אני חלק מקהילה
אתבסואבסתאןימזהלםיצורונחנאלגן

ינבאדרך


קראנו ביחד בגן את הסיפור "סבא בישל מרק". 

אבסםגםאה" :ולאש םהו תודלילו םידליל עגנ רופיסה
"?בוצעםימעפלשיגרמונלש

השאלה הניעה דיאלוג עם עוד ועוד שאלות. 

"?בוצעהיהיאלאבסשידכתושעלןתינהמ" :ונלאש


תונויערויהםידלילמצויינים:

רואי – "מצייר ציור"

איתן – "מזמין אותו לבית שלי"

נלי – "אני מזמינה אותו לגן שלי"

עומר – "מכין לו קפה"

דניאל – "גם אני רוצה להזמין אותו לגן"

נויה – "שיבוא לראות את כל המשחקים בגן 
וגם אני אתן לו לשחק במשחקים פה של הגן"

נועם – "ואז הוא יהיה שמח"

•••   סיפור כגירוי •••   דיאלוג •••   קידום יוזמה של הילדים •••   תכנון אירוע •••   חגיגה בגן46

לאינדןג

:תווצ

ליאת סדיס

אפרת חתוקה

מורן צדוק


החלטנו להזמין את סבא וסבתא לגן למסיבת 

מרק ביום שישי ולקבל את השבת יחד.

יום קודם, בישלנו בעצמינו את המרק


מסיבת המרק הנהדרת בגן.

47


החלטנו להזמין את סבא וסבתא לגן.  

אתבסואבסםעהשענהמו:יתלאשבגן?

עומר – "נכין מרק כמו סבא בסיפור"

עדה – "נקנה את כל הירקות"

עמית – "ייצא לנו מרק טעים"

יהלי – "נכין להם גם ציור יפה"

נויה – "סבא יהיה אבא שבת בקבלת שבת"

שיר – "סבתא תהיה אמא שבת גם"

דולב – "עם כיפה ומטפחת"
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 מסוגלות 
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לאחר מסיבת המרק 

המוצלחת הילדים הציעו 
שנקים מסעדה בגן. הם סידרו 

שולחנות, בנו תפריטים, 
הכינו בגדי מלצרים וטבחיות. 
דרך העיסוק בכסף, הדברים 

התגלגלו להקמת בנק בגן, 
ולהכנת "מחשבים ניידים". 

״
דרך התהליך למדתי לפתח רמת הקשבה, 

נוכחות וערנות גבוהה לילדים, לצרכים 
ולמקורות העניין שלהם. כך אפשר ליצור 

את התכנים בהתאם, במקום לעבוד 
עם תוכן ידוע מראש. למדתי להיות 

גמישה בסדר היום. הבנתי כי לא מדובר 
בפרויקט חד פעמי, אלא בתפיסה חינוכית 

המקדמת תהליכי העמקה משתפים.

ליאת סדיס״



אבני דרך
49 48

•••   הקשבה •••  בניית מרחב •••  התנסות•••   ביטוי אישי  

להרגיש כמו בית
תוקוניתםידלונשכהרוקהמבגן?


נעמי הגננת עודדה אותי להוביל מרחב בגן. באותה 

תקופה נולדו לכמה מילדי הגן אחים ואחיות קטנים. 
הילדים היו עסוקים מאד במשחקי תינוקות, בחיקוי 

תינוקות ובפינת המשפחה. כיוון שאני מאד אוהבת לטפל 
בתינוקות, ובכלל חיי המשפחה אצלי במקום ראשון, 

חשבתי כיצד אוכל ליצור בגן אווירה של ביית שמגדל 
תינוק.

החלטתי להקים בגן מרחב של תינוקייה. רציתי לתת 
לילדים לשחק במשחקי תינוקות וגם להתנסות בטיפול 

בתינוקות.

אספתי משחקי תינוקות וציוד לטיפול בתינוקות, ותכננתי 
להפתיע את הילדים.

באחד הימים הגעתי לגן בשעות הערב, וסידרתי את 
מרחב הגן באופן שונה. פיניתי שולחנות וכיסאות, 

ופיזרתי את הציוד וצעצועי התינוקות בכל מרחב הגן.


למחרת בבוקר הילדים 
הגיעו והיו נלהבים מאד.

13
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ןגליאן
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נעמי לב

ורד נרדע

ברכה סקעת

״
בעבודה בגן אני מרגישה חלק 

מצוות שבו יש לי תפקיד חשוב. 

נעמי הגננת מעודדת כל אחת בצוות 
לבטא את התשוקות שלה בגן. 

תמיד אהבתי לעבוד בגן אבל היום, 
אני גם יוזמת ומובילה.דרך התהליך 

למדתי להקשיב לצורך של ילדים 
וליצור עבורם ואתם מרחב של 

משחק והנאה. כך גדלה גם ההנאה 
שלי בעבודה.. 

ורד נרדע״


ילדים נזכרו בגן של אחיהם הקטן או בביתם.

וחלק מהילדים גם פרקו את הכעס...על האח הקטן שנולד.


חלק מהילדים ממש נהנו להיות 
בתפקיד ההורים. הם אהבו את 

ההתנסות בטיפול בתינוקות.

חלק מהילדים נהנו להיות 
בתפקיד התינוקות.
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הזתויטאריפהוםיטאריפהםלועכאן
גן הדס הדס שמעון ויפית הנדי
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עולם הדמיון מתעורר לחיים
הזתויטאריפהוםיטאריפהםלועכאן


הם החליטו גם 
לכתוב תוכנית 

פעילות במרחב, 
ויצרו לוח זמנים 

ובו כתבו וציירו את 
הפעילות שהם רוצים 

כל יום בגן. 

ציירנו ביחד דמויות 
שונות מעולם 

הפיראטים, ותלינו 
בגן.


לשםלועתונבלידכךירצהמ :םידליה תא יתלאשפיראטים?

הילדים בחרו להקים את עולם הפיראטים במרכז הבנייה בגן, והחלו 
להביא ולבנות אביזרים שונים: תיבת אוצר, מפת אוצר.

חקרנו מה זה פיראט? איך הוא נראה? מה הוא עושה? הילדים הביאו 
ספרים מהספרייה וחקרו באינטרנט, כל מה שאפשר על פיראטים.


הכל התחיל מתוך הרצאה ששמעתי וספר שקראנו בגן "הרשימה- 
לצעוק את החלום בקול רם", מאת יובל אברמוביץ. רציתי להעביר 

לילדים את המסר שהרצונות שלהם לגיטימיים, ולעודד אותם להביע 
אותם.

כך נולדה התוכנית להגשמת חלומות. כל ילד הביע משאלה וכולנו 
חשבנו יחד, איך אפשר להגשים את המשאלה שלו.


גילינו שכל חלום יכול 
לפתוח אפשרות לכל 

אחד ואחת ביטוי אישי. 

כך קרה כשאביב שיתף 
בחלום שלו לבנות 

עולם של פיראטים 
בגן, הוא סחף את 

הילדות והילדים, שרצו 
להצטרף לחלום שלו.

14
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ןגהדס
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הדס שמעון 

יפית הנדי

״
הקשבה לילדים ולעולם היא מאד 
טבעית עבורי. אך בעבר  חששתי 

לוותר על תכניות הלימודים 
המציעות תוכן מובנה. כשהרגשתי 

שהתפיסה החינוכית העירונית, 
בגיבוי של הפיקוח מעודדת גמישות 
בתכנים, השמיים היו הגבול. יכולתי 
להרגיש ביטחון ולעורר לחיים את 

עולמות התוכן של הילדים,  לאפשר 
להם ולהן את מגוון האפשרויות 

שפתוחות בפניהם. היום כל פינות 
הגן משתנות וגמישות, בהתאם 

לתכנים בהם הילדים עסוקים, על פי 
בחירתם, בתכנונם ובעיצובם, ואנחנו 

יכולים לעוף עם הדמיון.

הדס שמעון״


הילדים תכננו, שרטטו, מדדו, 

והכינו לעצמם תלבושות 
ואביזרים  של פיראטים.


הנושא היה רחב ואפשר לכל ילד וילדה להתחבר ולקחת חלק. 
חלק מהילדים התעניינו באוצר ועסקו בבניית תיבת אוצר, חלק 

תכננו ועיצבו תלבושות, וחלק בנו ספינת פיראטים.


התהליך שבר מחיצות מגדריות. השפה המגדרית 

מוטמעת היטב בגן, ועולם הפיראטים היה רחב 
ואפשר הזדמנויות לילדות ולילדים להתנסות 

ולחוות מגוון חוויות ותפקידים.


עם ההתלהבות , עולם 

הפיראטים היה נוכח בכל מרחב 
הגן, ו"צבע" את כל פינות הגן.

תניפסלךפהןחלושהפיראטים.

שלו: "פיראטיות 
ופיראטים, נא 
להגיע לספינה״

״המקום הכי יפה של הפיראטים״

וכעת צריך למדוד

מכינים הגה 
לספינת 

הפיראטים.
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תונחורההירמושהאבנים
גן זית אשכול ערמונים מאי פישר וזהבה מורדי
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רעיונות גדולים מתחילים מהפרטים הקטנים  
תונחורההירמושהאבנים

•••  בעיה •••  התמודדות •••  התנסות  •••  חקר •••  בנית מרחב משתנה


העיסוק באבנים ריתק את 

הילדים, והם הביאו לגן 
אבנים שאספו בטיולים. 

בוקר אחד, יואב הביא לגן 
אבן שחורה ומיוחדת. הוא 

סיפר שזוהי אבן מהר געש. 
העובדה הזו הלהיבה את 

הילדים, והם ביקשו לדעת 
עוד על הרי געש ועל הרים 

בכלל.


כשיצאנו עם הילדים לחווה החקלאית, צפיתי בילדים כיצד הם 

חוגגים ונהנים לשחק ולהשתולל על גבעה של חול וכמה קרשים.

בחופשה החלטתי להפתיע את הילדים, ואל הגן הגיעה משאית 
והורידה שלושה שקי חול. כך נולדה תלולית החול והפכה לעיסוק 

המרכזי של הילדים בחצר.
הילדים שמו לב שעם הזמן כמות החול פוחתת. 

שאלנו את הילדים מה הם מציעים לעשות, והם החליטו שמספר 
ילדים יאספו בכפות מידי יום את החול שהתפזר ויעלו אותו לראש 

ההר. כך נולדה חבורת שומרי ההר.
הנושא המשיך להעסיק את הילדים והם החלו למדוד את גובה ההר 
בסרטי מדידה, ולנהל מעקב האם הגובה משתנה, האם ההר גבה או 

השתטח. 


במהלך המדידות, 

מצאו הילדים אבנים 
בתוך החול, והחלו 

לאסוף אותם. צפיתי 
בהם והבאתי להם 
קערות כדי שיוכלו 
למיין את האבנים 

לפי סוגים. 

"יש בעיה עם החול. אם נמשיך לדרוך על החול ההר יעלם"

15
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זרימת פעילות 
)חצר-גן(

תיזןג
לוכשא

םינומרע

:תווצ

 מאי פישר
זהבה מורדי


החנות פעלה 

בגן מספר 
חודשים ומשכה 

אליה קונים 
רבים. 


חקרנו ולמדנו על הרים בארץ 

ובעולם, על סוגי סלעים ואבנים.

״
כשבוחרים לתת לסקרנות של 

הילדים להוביל, לא יודעים מראש 
לאן הדברים יתפתחו. כך מתרחשות 

בגן יום יום הפתעות וגילויים חדשים. 
לדרך הזו יש קצב משלה, וזה דורש 
סבלנות. אך למדתי ליהנות מזה, וכך 
אני משחררת את הצורך שלי להגיד 

לילדים מה נכון ומה לא. 

הילדים כבר אימצו שפה, ורוצים 
לחקור כל דבר. אני מרגישה שחלק 

מהתפקיד שלי הוא לעודד את 
הילדים לשאול שאלות, לחקור, 

לגלות לבד את התשובות ולסחוף 
אותם להתנסויות חדשות. אנחנו 

מתעדים את מה שהילדים אומרים 
והילדים מרגישים שהם נראים 

ומשמעותיים.  

מאי פישר״

 ״אני לומדת דברים 
 חדשים עם הילדים

 מה ההבדל בין סלע לאבן? 
 סלע הוא טבעי. 

 אבן היא סלע
 שיד אדם נגעה בו״

חקרנו גם איכויות וסגולות של 
אבנים. והילדים המציאו בעצמם 

סגולות ייחודיות של אבנים.
הילדים החליטו להקים בגן חנות 

אבנים. הם הכינו שטרות כסף, 
וקופה, מיינו את האבנים, צבעו 

אותן, וקבעו מחירים. 



ילדים 
יוצרים 
סביבה 

בונה 
חברה

 משרד החינוך
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