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הקדמה

התחנות בסיור:

 70מזוודות מטיילות מהכנסת אל גני הילדים בישראל
התוכנית פעלה בשנת הלימודים תשע"ח במסגרת חגיגות ה 70-למדינה .לרגל חגיגות ה 70-לכנסת
בשנת הלימודים תשע"ט ,אשר החלו בט"ו בשבט ,הוציאו לאור מרכז המבקרים בכנסת והאגף
לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך ספר שכותרתו " 70מזוודות מטיילות" ,העוסק בתכנים שעלו,
לסיכום התהליך בתוכנית .הספר הופק במהדורה דיגיטלית ובמהדורה מודפסת ,ונשלח לגננות
המובילות ולצוותים החינוכיים שהשתתפו בתוכנית ,וכן לספריות העירוניות ביישובים בארץ
שבהם התקיימו פעילויות התוכנית.

תחנה ראשונה
חוויה דמוקרטית – הצבעה בעד ונגד הצעת חוק
שעלתה במהלך הסיור במליאת הכנסת.
כרטיסי הצבעה שכל הילדים מקבלים לשם
קיום ההצבעה בתוך מליאת הכנסת.

למרכז המבקרים בכנסת ולאגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך שלוש תוכניות ארציות משותפות,
פרי של שותפות מקצועית רבת-שנים בין הגופים ,שאותם ניהלו ליאת שמעוני קוניצקי -מנהלת
מרכז המבקרים בכנסת ,וסימה חדד – מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך בשנים
 .2018–2009עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ט ממשיכות בעשייה המשותפת מנהלת מרכז
המבקרים בכנסת תמר פוקס ומנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי אורנה פז.
ייזום ,תכנון ,פיתוח והובלה של שלוש התוכניות בשנים :2018–2009
איריס עץ-הדר ,מפקחת ארצית באגף לחינוך קדם-יסודי ,משרד החינוך;
ליאת שמעוני קוניצקי ,מנהלת מרכז המבקרים בכנסת.

ילדי הגן מבקרים בכנסת
התוכנית הארצית של מרכז המבקרים בכנסת והאגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך לטיפוח
ערכי מורשת ,יהדות ,דמוקרטיה ,מנהיגות ותרבות  -התוכנית פועלת משנת הלימודים תשע”א
והיא כוללת הכנה בגן הילדים לקראת הביקור בכנסת ,ביקור חווייתי והטמעת התוכנית לאחר
הביקור ,במהלך הפעילות בגן.
בכנסת מתקיימים כ 300-סיורים של גני ילדים בשנה.

תחנה שנייה
היכרות ודיאלוג עם יצירות אומנות – המשחק
“מחפשים את המנורה מתוך סמל המדינה”:
איתור מנורות ביצירות אומנות של אומנים
שונים וקיום דיאלוג חווייתי אל מול היצירות
המקוריות המוצגות במשכן הכנסת.
תחנה שלישית
ברכת ראש הממשלה ,המסכמת את הביקור בכנסת.
בדבריו ראש הממשלה קורא לילדים לא לוותר על הרעיונות שלהם גם אם אלו לא התקבלו על
ידי הרוב ,ומזמין אותם לקום ולשיר את ההמנון לצד דגל ישראל.

מטרת התוכנית:

מוצעים שני מסלולים לסיור :בעקבות סמל המדינה ,ובעקבות מנהיגים ומנהיגות.

•הכרת משכן הכנסת ,בהיותו מקור לגאווה לאומית.
•הטמעת השייכות הלאומית באמצעות סמלי המדינה :סמל המדינה ,הדגל וההמנון הלאומי
“התקווה”.
•הכרת המשכן – מקום התכנסותם של נבחרי העם ,שמתקבלות בו החלטות חשובות בהליך
דמוקרטי על פי הכרעת הרוב.

לפעילות המשך בגנים:
כל גן מקבל בסוף הפעילות במתנה ערכה ובה מגוון של דימויים חזותיים מתוך הפעילות בכנסת,
להמשך העמקה בגן סביב הנושאים שפגשו הילדים בסיור בכנסת.

סרטון ילדי הגן
מבקרים בכנסת
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ילדי הגן מתחברים לכנסת

 50ו 70-מזוודות מטיילות מהכנסת אל גני הילדים בישראל

מדריכות הכנסת מגיעות אל גני הילדים בצפון ובדרום.

תוכנית ארצית זו החלה לפעול בשנת הלימודים תשע”ז ונוצרה בהשראת רפורמת הסייעת השנייה,
שבמסגרתה מונה דרג מקצועי של מאות גננות מובילות ,שכל אחת מהן עוסקת בליווי מקצועי
של אשכול של  15גנים סמוכים.

תוכנית ארצית זו החלה לפעול בשנת הלימודים תשע”ה ,ובמסגרתה מתקיימת פעילות להיכרות
עם הכנסת בגני ילדים בפריפריה ,בצפון הארץ ובדרומה .במהלך הפעילות הילדים – שבשל
המרחק הגיאוגרפי אינם מגיעים לביקור בכנסת – נחשפים לחוויה לימודית דמוקרטית פעילה
ומפעילה בתוך הגן שלהם.
מדריכות האגף לחינוך קדם-יסודי מגיעות אל גני הילדים לבושות במדים ייצוגיים של מרכז
המבקרים בכנסת ומצוידות במזוודה ובה חומרים לפעילות חווייתית .בתוכנית זו מתקיימים שני
מפגשים בשנה" :בעקבות המנורה" ו"בעקבות מנהיגים ומנהיגות" .בסיום התוכנית מקבל כל גן
ערכת העשרה להמשך הטמעת מגוון הנושאים שעלו בפעילות ,וכן פודיום נואמים במתנה.

התוכנית מזמינה את צוותי הגנים ואת הילדים לצאת למסע בהשראת מזוודות אשר מטיילות
מהכנסת אל אשכולות גני הילדים .אל הגן מגיעה מזוודה עם מגוון אפשרויות לפעילות חווייתית:
בסיום הפעילות מועברת המזוודה אל גן הילדים הבא ,כשהיא מצוידת במחווה ייחודית לילדי הגן
שהכינו ילדי הגן הקודם שהעבירו את המזוודה.

מטרות התוכנית:
•טיפוח ערכי מורשת ,דמוקרטיה ,יהדות ,מנהיגות ותרבות בקרב הצוותים החינוכיים וילדי הגנים.

מטרות התוכנית:
•קיום מפגש העשרה במליאה לכל ילדי הגן והצוות החינוכי והדגמה של פעילויות בקבוצות
קטנות שיתקיימו בגן עד למפגש המתוכנן הבא.
•חשיפת התכנים החינוכיים והערכיים והמשחקים בפני הגננות ,והנגשתם באמצעות ערכה
מובנית ,לשם יצירת מרחב חינוכי פתוח בגן שבו מגוון אמצעי המחשה .הילדים מוזמנים לפעול
במרחב באופן חופשי ולשחק דמוקרטיה הלכה למעשה ,כאורח חיים בגן ,כל השנה.

זוהי תוכנית נודדת ,המגיעה בכל שנה ליישובים אחרים בישראל .עד היום השתתפו בה  750גנים
והתקיימו  1,500הדרכות בכ 61-יישובים בישראל:
באר שבע ,ירוחם ,דימונה ,אילת ,אופקים ,נתיבות ,מרחבים ,אשלים ,מועצה אזורית אשכול ,שדה
צבי ,ניר משה ,קריית מלאכי ,באר טוביה ,שדה יואב ,מושב תלמים ,ינון ,מבועים ,חצרים ,גילת,
שדה צבי ,פרדס חנה ,כרכור ,זיכרון יעקב ,בנימינה ,דאלית אל-כרמל ,עוספיה ,מועצה אזורית
חוף כרמל ,חריש ,בית שמש ,ירושלים ,מעלה אדומים ,גוש עציון :כרמי צור ,נוקדים ,תקוע ,כפר
אלדד ,איבי הנחל ,מגדל עוז ,קידר ,קריית שמונה ,נהריה ,צפת ,עכו ,נצרת עילית ,מגדל העמק,
נהלל ,שמשית ,עמק יזרעאל ,גליל תחתון ,בית שאן ,טבריה ,רמת ישי ,מרום גליל ,חצור.

•היכרות מעמיקה ,בעזרת למידה חווייתית ,על מדינת ישראל ומשכן הכנסת בירושלים ,כחלק
מחגיגות ה 70-למדינה.
•עידוד והנעה ליוזמה וליזמות בקרב הצוותים החינוכיים וילדי הגנים.
•טיפוח מעורבות ילדים ,יזמות של ילדים וצמיחת דור ילדים משפיע.
•טיפוח מעורבות קהילתית ביישוב תוך טיפוח הזיקה ותחושת השייכות למקום ,בקרב הצוותים
החינוכיים באשכולות וילדי הגנים.

המזוודה מכילה:
•רפרודוקציות של יצירות אומנות שונות בכנסת שבהן נראית המנורה ,אחד מסמלי המדינה.
•רפרודוקציות של מנהיגים ומנהיגות של המדינה המופיעים ביצירות מסוגות אומנותיות שונות
המוצגות בכנסת.
•מגוון משחקים למרחב החינוכי בגן ,לשם העמקת ההיכרות עם הליך בחירות דמוקרטיות
(כרטיסים בעד ונגד ,לוח מחיק לתוצאות ההצבעה ,קוביית חושים ,חידות).
•צילום גדול של משכן הכנסת ליצירת אווירה חגיגית והיכרות עם מבנה המשכן.
•מדבקה של סמל המדינה להדבקה על הפודיום שילדי הגן יבנו בעצמם (מקוביות /ארגזים)
לשימוש הילדים בהעלאת טיעונים בעד ונגד הצעות חוק שיעלו בגן.

פודיום נואמים המונח על
שטיח הרצפה עם תצלום
מליאת הכנסת במרכז הגן

למידע נוסף
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"מזוודות מטיילות מהכנסת" היא תוכנית הדרכה תוך-גנית בהובלה שנתית של הגננות המובילות
באשכולות הגנים ,להקניית כלים להעברת חומרים על ידי גננות האם של הגן כמפגש שיא בנושא
למשך שבוע ימים בגן.
בשנת תשע"ז טיילו  14המזוודות מהכנסת בכל מחוז חיפה בכ 28-אשכולות גנים וכ 400-גנים.
הפעילות הייתה בדגש על ציון יובל לאיחוד ירושלים.
בשנת תשע"ח טיילו  70מזוודות מהכנסת במחוזות דרום ומרכז בכ 100-אשכולות גנים וכ 1,500-גנים.

דרכי הפעולה:
לצוות החינוכי ניתנו כמה הנחיות קודם הפעילות ,כדי "ללכוד עוד הזדמנויות" ,כגון הכנת מחווה
יצירתית לגן הבא שיקבל את המזוודה ,הכנת שרשרת דגלי ישראל על ידי הילדים ,חיבורם ותלייתם
באתר/מוסד ציבורי/נכס אנושי בקהילה ,לציון  70שנים למדינה; תיעוד התהליך בתוך הספר.
הצוותים החינוכיים ,הילדים והמשפחות המשתייכים לאשכולות הגנים נשאלו כמה שאלות:
מה ביישוב מייצג את מדינת ישראל?
מהן התנובות המייחדות את היישוב?
בתהליך:
•בחירת אתר/מוסד ציבורי או פרטי/אישיות ביישוב ,אשר ייצג את יישובם במסגרת חגיגות
ה( 70-ברמת האשכול).
•איסוף מידע על גורם זה וחשיבותו (עבר ,הווה ועתיד) (ברמת האשכול).
•בחינת החיבור והקשר שלו למשכן הכנסת בהיבטים הערכיים והדמוקרטיים.
•הכנת מחווה/פעילות לגן המקבל את המזוודה אחריו (ברמת הגן).
•תכנון פעילות ערכית ,חינוכית וחוץ-גנית הקשורה בגורם זה (ברמת הגן והאשכול).
•תיעוד התהליך המשותף ושליחת החומר אל הכנסת (ברמת האשכול).
•יצירת דגל ישראל המוקדש ליום ההולדת ה ;70-המצע ליצירת הדגל ייכלל במזוודות :אלבד
לבן בגודל  2x3מטרים (ברמת הגן).
•חיבור  15הדגלים של האשכול לשרשרת דגלים ארוכה אחת (ברמת האשכול).

הקטלוג החינוכי
תכניות הכנסת
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תחנת רכבת ישראל
אשכול גנים בבאר יעקב

השנה חגגה באר יעקב  110שנה להיווסדה ,וכל אשכול גנים בחר להתמקד במקום אחר
ביישוב .כחלק מההיכרות של הילדים עם המקומות המרכזיים ,קבוצת אשכול הגנים
שלנו בחרה להתמקד בתחנת רכבת ישראל.
קיימנו מפגשי אשכולות ויזמנו תוכנית משותפת של גני הילדים ,רכבת ישראל והמועצה
המקומית באר יעקב עם הפרויקט "מזוודות מטיילות" של הכנסת .כל גן חשף את הילדים
לרכבת ובדק מה הילדים רוצים לדעת לחקור.
הילדים נסעו עם ההורים ברכבות בחופשות וטיילו באתרים שונים בארץ.
כל גני האשכול יצרו בעבודה משותפת קיר אומנותי בתחנת הרכבת.
הדגלים שהכינו ילדי הגנים עיטרו את תחנת הרכבת לכבוד חגיגות יום העצמאות.
לסיכום הפעילות קיימנו יום שיא :כל כיתת גן נסעה לטיול ברכבת ,וכך חשפנו את
ההורים לפעילות האשכול ,ליוזמה ולתהליכים שעברנו כקבוצה.

מנהל מחלקת גני ילדים

גלעד גולדמן

מפקחת

ירדנה נבון

גננת מובילה

מיה לוי

גננות שלקחו חלק בתוכנית

אורית שילר | איילת טסה | אילנית פאפו | בר אורליק |
דורין פרייברג | דלית סלרי | חלי אזולאי | טובי דרורי |
יעל אלק | לורן בן-ברוך | ליהיא עופר | מאיה בארי |
רותם שיטרית | שיר וקנין | שלי שרם | שרית ותארי |
מעיין ספנקו | שרית סבן

ם לסמלים
את הילדי
חשפנו
ם המוכרים
צגים אתרי
שמיי
דינה וסמל
מו סמל המ
להם ,כ
ל של רכבת
כמובן הסמ
היישוב ,ו
בכל תחנה.
אל שמופיע
ישר

תחנת

הרכבת בב

אר יעק
ב .צילום :ו

יקיפדיה
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העיר יבנה
אשכול גני יבנה

במסגרת חגיגות ה 70-למדינת ישראל ולכנסת ישראל בחרנו לייצג את העיר יבנה.
העיר נוסדה בשנת  1949עם קום המדינה ,אולם שורשיה בני למעלה מ 2,000-שנה :ביבנה
ישבה הסנהדרין במשך כ 70-שנה ,והיא שימשה בין היתר כרשות המחוקקת ,כנסת ישראל.
בשני העשורים האחרונים התקדמה העיר והתפתחה לצד שימור האתרים ההיסטוריים שבעיר.
ילדי הגנים חקרו אתרים בעיר ,מבנים היסטוריים לצד מבנים חדשים ,בנו דגמים שלהם
והציגו אותם בתערוכה שנקראה "חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,צופים אל
העתיד" .הם גם יצאו לסיור משותף עם ההורים באתרי העיר.

"השפה ה
י
ח
י
ד
ה
ל
הבנת ד
ב
ר
י
יש חוויו
ם
ת
מ
ס
ש
ו
י
פ
מ
ש
י
ו
ט לא ניתן לתרגם ם היא חו
ו
י
ה
י
ש
י
רה.
 ,חייבי
ם
ל
ג
ע
ת
בשב
יל לדעת.
מנהלת מחלקת גני ילדים

רוחמה בן-אליעזר

מפקחת

לידה לוי

גננת מובילה

אביגיל איציקוביץ | רונית נחום

גננות שלקחו חלק בתוכנית

אביגיל איציקוביץ | סמדר סמו |נופר גלעד |עילית סולומון |
מור זק-מנוס | שגית טריסר | יפית גרינשטיין | סיון לוי | זוהר
סתוי | חני עזר | ספיר סיטבון | יפית קורדובה | ליאת ברוק |
נילי פרץ | נטלי לוי | נעמה סלם | יסמין יפרח | אורית קחילה
| אתי חן | עמליה כהן | איה מיארה | ספיר הרוש | לירון רומנו
| עינת סגן | קטיה סמוילוב | חלי בן-שלמה | גליה וסרמן

(טו

"

ם בראון)

סת בתערוכה

מיצג הכנ
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גן לאומי אשקלון
אשכולות "כולן בשביל אחת ואחת בשביל כולן" ו"הזן המובחר"

הגן הלאומי באשקלון משלב אתר עתיקות מרתק ,פארק לבילוי בחיק הטבע וחוף רחצה
נהדר .בחרנו דווקא בו כי הוא מאפיין יותר מכל מקום אחר באשקלון את הישן מול החדש
ואת ההיסטוריה של עם ישראל ,ובפרט של העיר אשקלון .השרידים בגן מצליחים להעביר
ללא מילים את שהתרחש בתקופה הקדומה ואת העצמאות שלנו כמדינה.
השנה הטיול השנתי של כל גני אשקלון היה אל הגן הלאומי בעיר ,וכך נחשפו הילדים
להיסטוריה.
בחודש מאי התקיים יום שיא עירוני ,שבו נתלו בשטחי הגן הלאומי באשקלון כל הדגלים
שיצרו ילדי הגנים במסגרת  70מזוודות מטיילות.

הגן הלאומי באשקלון משלב אתר
עתיקות מרתק ,פארק לבילוי
בחיק הטבע וחוף רחצה נהדר

 16ןולקשא ימואל ןג"רחבומה ןזה"ו "ןלוכ ליבשב תחאו תחא ליבשב ןלוכ" תולוכשא | 

מנהלת מחלקת גני ילדים

ליז כהן

מפקחת

ליליאן אברהם

גננות מובילות

מיכל מסיקה דוידוביץ | ירדנה שלומאי

גננות שלקחו חלק בתוכנית רנית משה | רוחמה שמעוני | דורית חי | הגר אלישע-מורד |
שירז אברהם | מיכל קסלר | כרמית פיינשטיין | לירז דדון |
רינת ספוז'ניקוב | מאיה שאקיר | אנסטסיה קמינר | חלי עקנין |
ורד שמיר | אריאלה רביב | לילך נחום | מירב מור-יוסף |
הילה סבג | אתי חטמי | הילה לוינסון | גלית חדד | מירב אלון |
רחל צרפתי | מאור יעקב | סימה חרזי

ןולקשא ימואל ןג"רחבומה ןזה"ו "ןלוכ ליבשב תחאו תחא ליבשב ןלוכ" תולוכשא |  17

מוזיאון בית שאן
אשכול גני בית שאן

אשכול הגנים הממלכתי בבית שאן בחר ,בשיתוף ההורים ,הצוותים החינוכיים ומחלקת
החינוך בעירייה ,לספר את סיפורו של מוזיאון העיר.
בשיתוף מחלקת החינוך בעיר קיימנו מפגשים של כל ילדי הגנים במוזיאון .המפגשים
היו מלווים בשירים ,בהצגות ובמצגת פריטים ותמונות מרתקת.
ייחודו של המוזיאון בכך שהוא נבנה ומופעל רק על ידי מתנדבים שגדלו בעיר ,והם
מספרים את סיפורה תוך הקניית ידע וערכים.

מנהלת מחלקת גני הילדים צמרת פרי
מפקחת

אפרת אטיה-ברק

גננת מובילה

קרן גנון

גננות שלקחו חלק בתוכנית בת-חן תורג'מן | אוסנת מזרחי | יהודית קראוס | איילת כתבי-
הולצמן | רוחלה אלתר

יג ומספר על
בית שאן מצ
מוזיאון
במשך שבעה
של בית שאן
מורשתה
נה ועד ימינו,
ם ,מקום המדי
עשורי
ווניה השונים.
תולדותיה וג
על כל
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פעילות אפיית מצות
אורנית ,יישוב קהילתי

במסגרת מיזם " 70מזוודות מטיילות" בחרו ילדי הגן לקיים פעילות אפיית מצות בשיתוף
עם בית חב"ד.
הילדים למדו על מושגים הקשורים לחג הפסח ,הלוא הוא חג החירות ,ובהם :כבוד האדם
וחירותו ,שוויון זכויות וקירוב בין חלקים שונים של החברה השראלית.
בפעילות השתתפו דתיים וחילונים ,והחוויה היתה מעצימה ומרגשת .שרשרת הדגלים
הוענקה לבית חב"ד.

אורנית הוא יישוב קהילתי גדול
ומטופח הצמוד לקו הירוק.

רכזת הגיל הרך ברשות

איריס קופל

מפקחת

פנינה מור-יוסף

גננת מובילה

סיגלית אטיאס

גננות שלקחו חלק בתוכנית יעל מלכיאל | גזית מלמד | אנאל הלפרט | עינת ורטהיים |
אורטל ברזילאי

 20תוצמ תייפא תוליעפ יתליהק בושיי ,תינרוא |
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אגף החינוך העירוני
ראש העין

ראש העין עברה בשנים האחרונות תהליך של התפתחות עירונית ,ונפתחו בה מוסדות
חינוך רבים.
לאורך השנה פעלו אשכולות הגנים סביב הנושא "ישראל חוגגת  ,"70והמזוודה המטיילת
ביקרה בכל גן למשך שבוע לפעילות שיא .ילדי הגנים יצאו למסע להעמקת היכרותם
עם היישוב.
שיא הפעילות החינוכית היה הכנת דגלי ישראל על ידי ילדי הגנים לקראת יום העצמאות.
הדגלים נאספו ונתלו באגף החינוך העירוני ,כאות הוקרה לפיתוח העיר.

ברה בשנים
אש העין ע
ר
תהליך של
האחרונות
ות עירונית
התפתח
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מנהלת מחלקת גני ילדים

רינת מלול

מפקחת

רותי סויסה

גננות מובילות

אילה אשל | מריסה ליסקובסקי | דבורה וקראט

גננות שלקחו חלק בתוכנית אפרת חבקין-ג'יניאו | גלית רוזנשטוק | דנה סמסון |
ורד-הילה אהרון | חגית אביבי | יעל וינר | יעל ברוכין |
ליאת בשארי | מזל יוסף | מיטל חפץ | סמדר רום |
עדיאלה רפאל | רויטל מושקט | רויטל ויצמן | רונית דבוש |
רעות שרעבי | שיר פלג | אודליה פלח | אורנית כהן |
גלית צאיג-כהן | גנית זנו | דורית ארזי | דורית פרישמן |
דורית חיים-בר | דיאן ברק | יעל כהן | יעל מתנה | לינוי דרור |
מירב זכריה | נאוה חדד | נטע-לי מוסטיק | עדי פרבר |
ענבר כיאט בן-דור | ענת חכם | אורית מגן |
בת-שיר פלח סולמי | דבורה לב-ארי | דיאנה קוצ'ר | ששון דנה |
לינור ערמי | מיכל זינאל | נטלי טורבן | סיגלית עוזר |
סיון מאושר-מיליס | סמדר סגל | עינב גיאת-פרץ | ציפי טנצר |
רותם ארג'י | תמר גרון | רותם אלון | מיכל ספיר | מאיה לם

ינוריעה ךוניחה ףגאןיעה שאר |  23

גן המנהיגים
אשכול רמב"ם ,ראשון לציון

גן המנהיגים בראשון לציון הוא מוזיאון פתוח לקהל הרחב ,המספק מבט אל הביוגרפיה
של הציונות ומרכז סדרת מנהיגים שהייתה משמעותית בבניית הארץ והתפתחותה.
גננות אשכול רמב"ם בראשון לציון ,עם הגננת המובילה ענת שאואר ,בחרו להתחבר
לנושא המנהיגות ,נושא המשותף לגנים ולבתי ספר יסודיים .הילדים נחשפו למנהיגים
שונים מהעבר ומההווה ,הציעו הצעות חוק והתנסו בתהליכים דמוקרטיים משמעותיים.
לסיכום כל גן יצר דגל ייחודי שהונף בגן המנהיגים.
חוויית הלמידה המשותפת תרמה לשיתופי הפעולה בין הילדים ,צוותי החינוך וההורים,
וסייעה ללמידה חווייתית וחשובה.

מנהלת מחלקת גני הילדים שולמית זכאי
מפקחת

אורנה פז

גננת מובילה

ענת שאואר
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(דברים ,א' ,י"ג)

גננות שלקחו חלק בתוכנית אינה יוספוב | ספי פוגל | נינה בר | טניה שמוטר |
דניס אלקים | קרן אור | אילנית כהן | סוזי סדי | אפרת כרמי

 24םיגיהנמה ןגןויצל ןושאר ,ם"במר לוכשא | 
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סיפורו של יישוב
אלקנה

בחרנו להניף את הדגלים על המבנה שמשמש את מועצת אלקנה – מבנה ששימש בעבר
את משטרת ירדן ,שבחזיתו ניצב עץ זית .המשטרה מסמלת מלחמה והזית מסמל שלום,
כפי שבהיסטוריה של עם ישראל שלובים המלחמה והשלום.
עץ הזית מסמל גם את ההיסטוריה היהודית בשומרון ,ואילו המשטרה מסמלת את
היישוב החדש.
המבנה ,שבתחילה שימש את הלגיון הירדני ,היה לימים בית הספר של ילדי אלקנה,
ובהמשך הפך לבית מגורים לעולים חדשים .לאחרונה הוסב למבנה המועצה ,ודנים בו
בהמשך ההתפתחות של היישוב.
כמו משכן הכנסת ,גם המבנה שבחרנו משלב ערכים עם היסטוריה.
הפעילות המיוחדת שקיימנו :ארגנו קייטנה של עמותת קו לחיים ,שתאפשר להורים של
ילדים חולים לנוח קצת ולאגור כוחות .כל משפחות אלקנה תרמו למען הצלחתה זמן וכסף.

מנהלת מחלקת גני ילדים

פעה כהן

מפקחת

פנינה מור-יוסף

גננת מובילה

סיגלית אטיאס

גננות שלקחו חלק בתוכנית יעל ודאי |טליה כהן | שלומית אלקסלסי | רות שרעבי |
אורית הילל | אפרת בוקובסקי | שני שטיינר | מירב דחבש
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מרכז הקליטה בית קנדה באשדוד
אשדוד

בחרנו במרכז הקליטה בית קנדה באשדוד.
•מרכז הקליטה סמוך לגני האשכול.
•יש בגני האשכול ילדים שגרים היום במרכז הקליטה ,או שגרו בו בעבר.
אשדוד היא עיר קולטת עלייה ,וחשוב לנו לשתף את הילדים ואת בני משפחותיהם בסיוע
לתהליך ההתאקלמות של העולים החדשים בארץ.
פעילויות משותפות שקיימנו:
•לפני חג פורים ,בכל גני האשכול אספו מצרכי מזון ,וכל גן הכין שבעה משלוחי מנות
מכובדים .הגענו למרכז הקליטה וחילקנו משלוחי מנות למשפחות העולים ,בירכנו
אותם ושרנו שירי פורים .העולים התרגשו ושמחו מאוד ,וגם אנו ,הגננות ,התרגשנו
לפגוש את העולים החדשים ולשמח אותם.
•לקראת יום העצמאות ,במסגרת הפרוייקט כל הילדים ב 19-גני האשכול הכינו דגל מאלבד
לבן .חיברנו את הדגלים לשרשרת שהונפה על הקומה האחרונה של מרכז הקליטה.

תהא פתוחה
מדינת ישראל
יבוץ גלויות"
"
ה יהודית ולק
לעליי
ת העצמאות)
(מגיל
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מנהלת מחלקת גני ילדים

מיכל שוהם

מפקחת

נירה בן-הדור

גננת מובילה

אלה אלמקייס

גננות שלקחו חלק בתוכנית איריס משאלי | בר בנישתי | דינה לוי | ויקטוריה זוהר |
ורד עמית | טמילה זנצ'בסקי | יעל לאור | לבנה אביר |
מעין דהן | נורית חכמון | רוסנה וחניש | רותם קידר |
רחל יחזקאל | רינה שמחי | רינת בנודיז | שני חביב-דוקהן |
מירי גולן | יהודית קקון | דורית הרוש | ענת חביב-קנטור |
בת אל רפאלי-מאמו יעל רביבו | אינה קארבט

דודשאב הדנק תיב הטילקה זכרמדודשא |  29

ערוגת קורל ז"ל
אשכול  1יהוד

במסגרת פרויקט "הכנסת מגיעה לגן" ,נבחרה ערוגת קורל ז"ל כאחד האתרים המשמעותיים
לקהילה .זוהי גינה קהילתית הנמצאת בשטח ציבורי ביישוב .קורל ז"ל הייתה ילדת טבע
ואדמה שהתחנכה בעיר ,אהבה את הגינה והתמידה לעבוד בה עם אביה.
ילדי הגנים יצרו פרפרים ,המסמלים את החופש ,את היופי והשמחה ,את ההתפעלות
והסקרנות – תכונות שאפיינו את קורל .יצירתם שימשה שער כניסה לגינה.
כיום אביה של קורל מתחזק את המקום .הוא יצר גינה המזמינה פרפרים ,שתל צמחים
פונדקאים וצמחי צוף ובנה חממה לגידול פרפרים .בפינת החמד הזו נוהגים לבקר באופן
קבוע ילדי היישוב והוריהם.

מנהלת מחלקת גני ילדים

חוה ביאלקוביץ

מנהלת מחלקת חינוך

אופירה עוקשי

מפקחת

אורלי ארליכמן

גננות מובילות

עירית סעד | ענת אלעזר

גננות שלקחו חלק בתוכנית נורית כהן | מיכל גורפינקל | חלי הולנדר | אירית חכם |
רינת ברקוביץ | דליה מזרחי | יסמין ונטורה | מיכל כהן |
נאוה גבי | גילת גביש | טלי אוליבר | מיכל כהן | ורדית בנימיני
| שוש בן יעקב | מירי חי-אדטו | רחל זיני | רבקה יעקבי |
רבקה הופמן | עירית סעד | מיטל זר | ספי לב | אפרת אילוז |
מלי כהן | טובי חיים | רינת זגורי | דפנה קולינס |
ליאת שומרוני | פז צבעוני | טל פשחור | הדס ששון |
עידית פרימור | שלומית דוד | אילנית ברלינגר

...חשבתי רבות איך לייחד את
ההנצחה של קורל .ואז נזכרתי
כמה קורל אהבה פרפרים...
(אילן שרי ,אביה של קורל ז"ל)
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האומן ברוך וינד
אשדוד

השנה אנחנו מציינים  70להקמת מדינת ישראל ו 70-שנה לכנסת .ברוך וינד הוא דוגמה
חיה לביטוי "משואה לתקומה" ,ומסכת חייו שזורה בתולדות מדינת ישראל .ברוך עבר
תלאות רבות וניצל בעור שיניו מאימת הנאצים אשר השמידו את משפחתו ,והוא נותר
בודד בעולם .עוד בהיותו נער צעיר גילה נטייה לציור ולאומנות ,ונדר שאם יצא חי
מהשואה הוא יבטא את חוויותיו ורשמיו בציור ובפיסול .בדרך לא דרך הצליח לשרוד
והגיע לארץ המובטחת .כאן החלה התקומה :הוא נישא לבחירת ליבו ,שרה ,והיה שותף
בהקמת נמל אשדוד .במהלך השנים לא פסק ברוך מליצור ,והיה שותף פעיל בקידום
ובפיתוח חיי התרבות בעיר .במשך כ 20-שנה הוא כיהן כיושב-ראש אגודת האומנים
באשדוד ,ויזם שורה ארוכה של אירועים בהשתתפות אומנים מהארץ ומחו"ל .פסליו
המרשימים מפארים מקומות רבים בעיר .ראינו חשיבות גדולה בכך שקהילת ההורים
והילדים באשכול שלנו יכירו את פועלו ואת תרומתו של האומן ברוך וינד לעיר אשדוד
ולמדינת ישראל.
הכנו ערכת תמונות של פסליו של ברוך וינד המוצגים בעיר ,והכנו תלקיט מסודר שבו
הנחיות לפעילויות בגן וכתב חידה להורים.
כל גני האשכול השתתפו ביוזמה ,וילדי הגנים למדו על האומן ועל עבודותיו המוצגות
ברחבי העיר אשדוד .לקראת יום העצמאות נשלח להורים כתב חידה ,והם יצאו לסיור
בסגנון "חפש את המטמון" בעקבות הפסלים.
באותו שבוע הכינו ילדי הגנים את דגל ישראל שלהם בעקבות מזוודת הכנסת .כל הדגלים
בעיר נתלו במרכז אירועי יום העצמאות .בערב יום העצמאות יצאו ילדי הגנים והוריהם
והצטלמו ליד הדגלים התלויים.

מנהלת מחלקת גני ילדים

מיכל שוהם

מפקחת

נירה בן-הדור

גננת מובילה

זהבה בנארוש

גננות שלקחו חלק בתוכנית נוגה רגב | מיראל סרנו | דורית צ'פליק | חן עמר | אורלי כהנא |
סולי מלכה | ליאת פריטל | אילנה מוכתר | נעמי בן-שמעון |
ג'ני לב | אלה זלטקין | סמדר גולן | חגית שבחון | תמר מיכאל |
שרון שאולי | שיר הרשקוביץ | גינת יערי | אסתי יוסף |
דליה מאיר | ענבל מור-יוסף | רעות יוסף

א דוגמה חיה
ברוך וינד הו
אה לתקומה",
לביטוי "משו
זורה בתולדות
מסכת חייו ש
ו
יו המרשימים
ישראל .פסל
ת
נ
מדי
ת רבים בעיר.
פארים מקומו
מ

פסל שמשון הגיבור לזכר גיבורי השואה
ומלחמות ישראל .צילום :ענת זילקר ,ויקיפדיה
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גן החייל
אשכול גנים בבאר יעקב

באר יעקב נוסדה בשנת  ,1907והשנה ציינה  110שנים להיווסדה .אשכול הגנים שלנו
בחר להעמיק בלמידה על ראשית ההתיישבות והקמת היישוב .התייחסנו למאפיינים
הדומים בין הקמת היישוב להקמת המדינה.
בחרנו לטפח את גן החייל ,הממוקם בלב היישוב הוותיק ,ובמרכזו אנדרטה להנצחת
הנופלים במערכות ישראל .הגן מוקף בכמה אתרים משמעותיים :מתנ"ס לב הבאר ,מגדל
המים ,הדואר וגני ילדים ותיקים.
פעלנו בשני מישורים :האחד – יצירת שלט פסיפס ,שיוצב בגן כהוקרה מילדי וצוותי
הגנים .בשלט מופיעים מאפייני הישוב בעבר ,בהווה ובעתיד; השני – פעילות משותפת
של הורים וילדים בהשראת התוכנית "המרוץ למיליון" .הפעילות הוקדשה לבאר יעקב
ולציון  70שנה להקמת מדינת ישראל ולייסוד הכנסת.

מנהל מחלקת גני ילדים

גלעד גולדמן

מפקחת

ירדנה נבון

גננת מובילה

מור סבג

חרנו לטפח את גן החייל,
ב
קם בלב היישוב הוותיק,
הממו
במרכזו אנדרטה להנצחת
ו
פלים במערכות ישראל.
הנו

אנדרטה להנצחת הנו
פלים במערכות ישראל.
צילום :ד"ר אבישי טיי
כר ,מתוך אתר פיקיויקי

גננות שלקחו חלק בתוכנית הדר אזקטלן | שולמית פינקל | אתי שמיר | שני לסרי |
רותם פירוזה | שירלי דואק | שי סבג | פנינה יעקובס |
ניצן קולבסקי | ליאת שרעבי | כרמית קרן | יובל אזולאי |
חלי טאייר | מירב בינאוליאל | רותם דניאל | עדיאל פריאנטי |
אורנית עטאר | רדה שלומי | שרה חיטמן | יונית לוי
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בית הספר היסודי על שם יצחק נבון
אשכול חבל מודיעין

בחרנו לתלות את הדגלים בבית הספר החדש על שם יצחק נבון ,שפתח את שעריו ואירח
את כל ילדי הגנים בחבל מודיעין לטקס שנערך לכבוד  70שנה למדינה.
יצחק נבון ז"ל מייצג בעבורנו את ישראל מכמה היבטים :הוא היה איש חינוך ישראלי,
נשיאה החמישי של מדינת ישראל ,נבחר ציבור ומחזאי .בית הספר הקרוי על שמו מא ֵַחד
את תושבי חבל מודיעין ,בבחינת "יחד כל שבטי ישראל".
כל ילד שהגיע לטקס רץ מייד לחפש את הדגל של הגן שלו והראה אותו להוריו ,וכך
נוצר חיבור משמעותי בין העשייה בגן לבין הבית ,לארץ ישראל ולכנסת ישראל .הרעיון
הנפלא זכה לאהדה רבה מכל באי הטקס.

מנהלת מחלקת גני הילדים גליה ערד
מפקחת

זהורית שטאל

גננת מובילה

פנינה קשקש

גננות שלקחו חלק בתוכנית שולי טרב | דליה מעטוף | אביטל לוי | אודליה שמש |
חיה חייבי | מירב עובדיה | מרגלית כלפה | שרה לוי |
רמית צור | דורית מהלל
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בניית משכן הכנסת בגן ,חקר גן המנהיגים
אשכול חמ"ד ,ראשון לציון

במסגרת הפעילות עם מזוודת הכנסת הילדים למדו על משכן הכנסת – מיקומו ,מראהו
החיצוני והפנימי ,מי נמצאים במשכן ומה תפקידיהם .בעקבות זאת ,הקמנו בגן את "משכן
הכנסת" ובנינו פודיום – דוכן נאומים; ערכנו הצבעות בעד ונגד הצעות חוק ונאמנו בפני
ילדי הגן על מגוון נושאים מעניינים.
בנוסף לכך ,שוחחנו על מנהיגות :מיהו מנהיג? אילו מנהיגים אנחנו מכירים? וקישרנו
את הנושא לגן המנהיגים ,הסמוך לאשכול הגנים שלנו .כך הכרנו את מנחם בגין ,זאב
ז'בוטינסקי ,יצחק רבין ,דוד בן גוריון וגולדה מאיר.

מנהלת מחלקת גני הילדים שולמית זכאי

במסגרת הפעילות עם מזוודת הכנסת
הילדים למדו על משכן הכנסת –
מיקומו ,מראהו החיצוני והפנימי,
מי נמצאים במשכן ומה תפקידיהם.

 38םיגיהנמה ןג רקח ,ןגב תסנכה ןכשמ תיינבןויצל ןושאר ,ד"מח לוכשא | 

מפקחת

ענת ירו

גננת מובילה

עמר סמדר

גננות שלקחו חלק בתוכנית יפה קפח | דקלה נהדר | מעודה חבצלת | ענת חיים |
שונטל כהן | ימית אברהם | ורד אברהם
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היכל התרבות בכרמיאל
כרמיאל  -אשכולות איתן ,דרומית ,רבין

לרגל חגיגות ה 70-למדינה ולכנסת ישראל ,בחרו שלושת אשכולות הגנים בכרמיאל
בהיכל התרבות ,שבו מתקיימות מגוון פעילויות תרבות.
אנו ,ילדי הגנים ,מבקרים בהיכל במסגרת סל התרבות וצופים במופעי תיאטרון ,מוזיקה
ומחול .זהו מקום משמעותי בעבורנו ,כי הוא מספק חוויה תרבותית וחברתית משותפת
לכל ילדי הגנים וצוותי החינוך בעיר.

מנהלת מחלקת גני ילדים

לימור סלע

מפקחת

אורנה ממן

גננות מובילות

איילת וקנין | סמדר בן-שטרית | הגר לב

גננות שלקחו חלק בתוכנית אליס סלומון | אילנה כהן | ביאנה רון | מירב לוי | גלי בוכניק |
איריס האוסלר | סופי קריין | אוליסיה טפר | קרן מרציאהו |
דורית חן-שלום | לימור קצ'ולארו | שגית נחמיאס | טלי שלמון |
לילך דנטס | תמי קציר | לימור זבולון | רינת פינקו |
מירב מלינה | ליטל בן-שושן | איילה קדוסי | ,שלהבת אסולין |
סיגל שבת | אביבה דוד | לימור להנר | הילה אוחיון |
ריבה גיטרמן | תמר רסובסקי | מרסל בנימין | גלי גלפנד |
מיכל קוריאט | עדה איזנגרט | שלומית גדעוני | שרית ביביק |
רוני גונן-עירון | שובל פרידמן | אנה לנדה | אושרת זודביץ |
מירב בינו-דיין | נורית גרנון | טלי יולביץ | אסנת רחמים |
לימור כהן | סיוון כרמי
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תחנת כיבוי אש
אשקלון

הרשות הארצית לכבאות והצלה היא ארגון רשמי של מדינת ישראל ,המופקד על כיבוי
ומניעת דלקות והתפשטותן ,חילוץ והצלת לכודים ,טיפול באירוע של חומרים מסוכנים
והצלת חיי אדם ורכוש לא רק במסגרת כיבוי שרפות.
תולדות שירותי ההצלה והכיבוי בישראל שזורות בתולדותיו של היישוב היהודי בארץ.
אנשי חזון פעלו להתארגנויות ספונטניות בעיתות משבר.

מנהלת מחלקת גני הילדים ליז כהן
המפקחת

מורן תימור

גננת מובילה

אילנה חן

גננות שלקחו חלק בתוכנית אושרית קוואטיק | לודמילה פישרמן | אירה בבצ'ין |
רימה אורמן | ויקטוריה רייט | קמי סבח | מורן דאנה |
עופרה דאודי | שני רוט | איילה כהן-שושנה
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בית הכנסת המרכזי של הכפר
כפר הרא"ה  -עמק חפר

גננות כפר הרא"ה מצאו לנכון לתלות את הדגלים בפתח בית הכנסת המרכזי של הכפר.
כפר הרא"ה הוא יישוב ציוני דתי הקרוי על שם הרב אברהם הכהן קוק ,הרב הראשי
הראשון של מדינת ישראל.
בית הכנסת הוא המקום שבו כל תושבי הכפר מתפללים ,וגם ביום העצמאות נערכת בו
תפילת הודיה על נס הקמת המדינה.
כל ילדי הגנים התכנסו ברחבת בית הכנסת ,שם ערכנו את טקס יום העצמאות כשמאחורינו
תלויים הדגלים שעיצבו הילדים.
הדגל של גן החינוך המיוחד השייך למשרד החינוך נתלה בבת חפר.

מנהלת מחלקת חינוך

חינה קורן

מנהלת מחלקת גני הילדים יהודית איס

דתי הקרוי

שוב ציוני
"ה הוא יי
קוק ,הרב
כפר הרא
רהם הכהן
ב
א
ל שם הרב
ת ישראל.
ע
ן של מדינ
שי הראשו
הרא
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מפקחת

דימנה כהן

גננת מובילה

מתנה לוי

גננות שלקחו חלק בתוכנית אורלי חביב | הדר גודי | הדר יחיא | מיה לוי | יוספה קאבץ |
אחינועם גליה-חובב
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הבוסתן הקהילתי
אשכול  2יהוד

הבוסתן הקהילתי הוא אחד המקומות החביבים והאהובים על ילדי קריית הסביונים
ביהוד ומשפחותיהם.
הילדים משחקים ומטפחים את הבוסתן ,בשיתוף צוות הורים שדואג להפעלות ערכיות.
המקום פתוח במהלך השבוע לתושבי העיר ותורם רבות לקשר החברתי והקהילתי.
בחרנו בבוסתן כמקום שייצג את עירנו ואת השכונה משום שהוא מטפח את הקשר לאדמה.
בבחירה דמוקרטית החלטנו שהילדים בגני האשכול ייצרו תעודת זהות לכל עץ .כל גן
בחר עץ ,למד וחקר עליו ,ובסיום הילדים יצרו יחד ציור שלו .הציורים הודפסו על שלטים
עמידים ונתלו סביב העצים בבוסתן בפעילות משותפת של התושבים.
לאחר סיום הפרויקט קיבלנו תגובות נלהבות מהתושבים.

מנהלת מחלקת גני ילדים

חוה ביאלקוביץ

מפקחת

אורלי ארליכמן

גננות מובילות

עירית סעד | ענת אלעזר

גננות שלקחו חלק בתוכנית נורית כהן | מיכל גורפינקל | חלי הולנדר | אירית חכם |
רינת ברקוביץ | דליה מזרחי | יסמין ונטורה | מיכל כהן |
נאוה גבי | גילת גביש | טלי אוליבר | מיכל כהן | ורדית בנימיני
| שוש בן יעקב | מירי חי-אדטו | רחל זיני | רבקה יעקבי |
רבקה הופמן | עירית סעד | מיטל זר | ספי לב | אפרת אילוז |
מלי כהן | טובי חיים | רינת זגורי | דפנה קולינס |
ליאת שומרוני | פז צבעוני | טל פשחור | הדס ששון |
עידית פרימור | שלומית דוד | אילנית ברלינגר
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של יהוד-מונוסון
בוסתן הקהילתי
ה
תית המוקמת על
הוא גינה קהיל
תן עתיק עם עצי
תשתית של בוס
תן מוקם על ידי
רי מניבים .הבוס
פ
ווחת כלל תושבי
תושבי העיר לר
תמיכת העירייה.
העיר וב
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גן המוזיקה
אשכול רמז ,ראשון לציון

לכבוד חגיגות ה 70-למדינה ולכנסת ישראל ,יצאו ילדי הגנים בשכונת רמז בראשון לציון
למסע שיעמיק את היכרותם עם העיר .לשם כך נבחרו כמה אתרים :הבאר ,גן המושבה
וגן המוזיקה.
הילדים ביקרו ולמדו על האתרים בדרך חווייתית ,בפעילות ובמשחק בגן .מבין שלושת
האתרים ,נבחר על ידם בבחירות דמוקרטיות גן המוזיקה כאתר המייצג עבורם את ישראל,
כיוון ש"המוזיקה היא השפה היחידה המחברת בין עולמות ,מקרבת לבבות ומעוררות
רגשות" ,כדברי דב צור ,ראש העיר.
הילדים הכירו את נופי הגן ,את הצומח בו ,את המתקנים הייחודיים הקשורים למוזיקה
ואת האומנים ,המלחינים ,היוצרים והיצירות המוצגים בגן.
שיא הפעילות החינוכית התקיים בגן המוזיקה לקראת יום העצמאות ,בשיתוף ההורים
וילדי הגנים .במהלך הטקס הכין כל גן דגל ,והדגלים חוברו יחדיו לשרשרת המייצגת
את כל גני השכונה.

"המוזי

קה

היא
התגלות

נעלה

יותר
מ
א
ש
ר

כל

החוכ
מה והפ

ילו
(

סופיה".

לודוויג

ואן ב
טהובן)

מנהלת מחלקת גני הילדים שולמית זכאי
מפקחת

תרצה שלום

גננת מובילה

איריס כיבודי

גננות שלקחו חלק בתוכנית מאירה איסק ,צחית אזולאי ,דקלה עתיר ,עדי מדמוני ,ליטל
יהודה ,איריס מיגדל ,תמר מאור ,שרית צפדיה ,אתי ישי ,לאה
חביה ,סיגלית נתן ,אביב אביב ,ברומנדר דנה ,מורן עינת
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מרכז קליטה בית קנדה באשקלון
אשכול "יחד מובילות את השינוי" ,אשקלון

בחרנו במרכז הקליטה בית קנדה באשקלון ,כי הוא משקף בעינינו את הציונות ואת
הקשר לארץ ישראל והתפוצות.
לרבים מן העולים החדשים ,מרכז הקליטה הוא הבית הראשון בישראל .הוא מספק
להם בית מחבק וחם ,שבו הם עושים את צעדיהם הראשונים בארץ תוך כדי הסתגלות
הדרגתית לחיים במדינת ישראל ,ואנחנו מאירים להם פנים.
מרכז הקליטה נמצא במרכז שכונת ברנע ,ולא מעט ילדים שמתגוררים בו הולכים
לגני האשכול.
לקראת יום העצמאות ערכנו יום הפנינג במרכז הקליטה ,בשיתוף כל אשכול הגנים .היו
בו דוכני יצירה והרקדה משותפת של עולים וילדים.

מנהלת מחלקת גני ילדים

ליז כהן

מפקחת

ליליאן אברהם

גננות מובילות

מרים קופר | מיכל דודוביץ | פרלה בוזגלו | יוכי אזרן |
ריקי אזרן | ירדנה שלומאי

גננות שלקחו חלק בתוכנית אריאלה שמחי | לריסה פייקין | עופרה ראש | חגית אלמקיס
| גלית יוספי | שלומית יניב | סיגלית שקורי | מורן קסטון-
אוחיון | אורלי יחזקאל | עדי פרג' | אורנה פסו | אלי אלמקייס
| גאולה קציר | סמדר ורון | רחל מצוינים
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מרכז הקלי
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אחד ממרכ
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שדרות הרצל בעיר
אשדוד

האתר שנבחר הוא שדרות הרצל בעיר אשדוד.
שדרות הרצל חוצות את העיר מצפונה ועד דרומה ,מהרובעים הוותיקים בעיר ועד
לרובעים החדשים .זהו רחוב ראשי המסתיים בכיכר השבטים ,שבה מוצג תבליט של
מפת ארץ ישראל ומתנוסס דגל ישראל .הרחוב קרוי על שם חוזה המדינה בנימין זאב
הרצל ,ולכן בחרנו בו כמייצג את ישראל בעירנו.
הדמות של חוזה המדינה מתחברת עם חזון משכן הכנסת ועם המילים מהמנון המדינה:
"להיות עם חופשי בארצנו" .כגננות אנו מנחילות לילדים את הביטחון שיש לנו מדינה
עצמאית בזכות אותם אנשים שהגשימו את חזונו של הרצל – הקמת מדינה דמוקרטית
בארץ ישראל.
פעילות משותפת:
כל גני הילדים באשכולות התמקדו בלמידה על בנימין זאב הרצל ,באמצעות המחשה,
המחזה ,תמונות ,יצירות וסיפורים מהעבר .הגננות גילו יצירתיות והתעניינות באדם ובפועלו.

עֹוד
לֹא ָא ְב ָדה ִּת ְק ָו ֵתנּו,
ה ַ ִּת ְק ָוה ּבַת ְ ׁ
שנֹות א ַ ְלּפ ִַים,
ִל ְהיֹות ַ
ע
ם ָח ְפ ִשׁי ְּבא ַ ְר ֵצנּו,
ֶא ֶרץ ִצּיֹון ִוירּו ָ ׁ
של ִַים.

שרשרת הדגלים שהכינו הילדים נתלתה בערב יום העצמאות ברחוב המקביל לשדרות
הרצל ,בעקבות העתקת אירועי יום העצמאות לטיילת המחודשת והמרווחת יותר.

מנהלת מחלקת גני ילדים

מיכל שהם

מפקחת

איילה משה

גננות מובילות

קרן שושן | ליטל צייזלר | מירב כהן

גננות שלקחו חלק בתוכנית כ 60-גננות משלושה אשכולות גנים
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בניין המועצה ,נחל שורק
מועצה אזורית נחל שורק

האתר שנבחר לייצג את המועצה שלנו הוא בניין המועצה ,הנמצא ביישוב יד בנימין.
בנחל שורק יש שבעה יישובים מגוונים מאוד .עובדי המועצה דואגים לצורכיהם השונים
של היישובים ,כל יישוב בהתאם לייחודו ולמאפייניו.
לבניין המועצה יש דמיון למשכן הכנסת :בהליכים הדמוקרטיים המתקיימים בו ,בייצוג
כל תושבי המועצה על ידי נציגים מכל יישוב בישיבות המועצה ובאירוח שרים וחברי
הכנסת המגיעים להתרשם מהעשייה הענפה של המועצה.
לקראת חגיגות ה 70-של מדינת ישראל בחרו ילדי כל הגנים ליצור דגלים המביעים את
האהבה והקשר למדינת ישראל .מתוך רצון לחבר את הקהילות השונות שבמועצה לדגל
ישראל ולטלית – סמלה של עם ישראל לאורך הדורות – הוחלט שהדגלים יהיו בצבעים
כחול ולבן בלבד.
הדגלים חוברו לדגל אחד ארוך ,והוא נתלה סמוך לבניין המועצה.

בניין

המועצה הא

זורית נחל
שורק .צילום:

ויקיפדיה

מנהלת מחלקת גני הילדים טובה שץ
המפקחת

אילת רוס

גננות מובילות

סימה אהרוני | תמר ג'יבלי

גננות שלקחו חלק בתוכנית מירב צברי | זהבית כהן | רחלי ביליה | שרית חיות | תמר שורק
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גן בעברית
אשכול ממ"ד חב"ד ראשון לציון-רחובות

בחרנו להניף את דגלי האשכול ביום השיא לקראת  70שנה למדינת ישראל בגן בעברית
בראשון לציון .הגן מייצג את החיבור בין השפה העברית ,השפה הלאומית של מדינת
העם היהודי ,לבין עולמם של הילדים.
העברית היא לשון הקודש – שפת התנ"ך ,המשנה והתפילה ,שאותה שימרו היהודים .אף
שבמהלך שנות הגלות השפה העברית לא הייתה שפה מדוברת ,ספרים יהודיים רבים
נכתבו בה ,וגם שאלות ותשובות של רבנים.
העברית חודשה ופותחה לכדי שפה מדוברת על ידי אליעזר בן יהודה וסגל המורים של
בית ספר חביב בראשון לציון ,שם לראשונה לימדו בשפה העברית .כמחווה לכך ,נבנה
בעיר הפארק גן בעברית .הפארק תוכנן כמקום החוגג את השפה העברית ,ובין מדשאותיו
ומתקני השעשועים שבו ניצבים מתקנים מיוחדים המוקדשים לעברית :מזרקות עם
אותיות בעברית; סככות שהחורים שבהן יוצרים על המדרכה צל בצורת שירים עבריים;
גבעת אלפון – גבעה עם אותיות שאפשר לטפס עליהן; מתקן עם קוביות מסתובבות
שאפשר ליצור מהן צירופי מילים ומשפטים; לוח קלאס המורכב מאותיות ומאפשר
לילדים להרכיב מילים; מבוך שבו ההתקדמות נעשית באמצעות השלמת משפטים וניבים
בעברית; שדרה עם צמחים המסודרים לפי האל"ף-בי"ת.
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לקראת חגיגות ה 70-נערך הפנינג בפארק ,ואחריו הנפנו את הדגלים של גני האשכול.

רחובות

ראשון לציון
מנהלת מחלקת גני ילדים

שולמית זכאי

מנהלת מחלקת גני ילדים

מזל דהן

מפקחת

רבקה מלוב

מפקחת

רבקה מלוב

גננת מובילה

לאה אוחיון

גננת מובילה

לאה אוחיון

גננות שלקחו חלק בתוכנית ניצה ז'ורנו | מזל אמסלם | רונית אברהם
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גננות שלקחו חלק בתוכנית לילך מקאניק | רותי נאבול | שרה כהן | ליבי קפלן |
יהודית לבקיבקר | אורנה טנג'י | מלכה אסרף | רחל לוי |
שרה שחר | מזל קיבריט

תירבעב ןגתובוחר-ןויצל ןושאר ד"בח ד"ממ לוכשא |  57

משטרת אשקלון
אשכול אשקלון

במהלך השנה הגנים באשכול השתתפו במפגשים עם השוטר הקהילתי .הוא הגיע לגן,
הציג את עצמו ,את המדים ,את האביזרים הנלווים ועוד .הילדים נחשפו לסיפורים על
עבודת המשטרה .המפגש עם השוטר והסיפורים ששמעו לימדו אותם שהמשטרה מסייעת
לנו ושומרת עלינו ,ולא מאיימת .לא פעם הילדים סיפרו שהם פגשו את השוטר שביקר
אותם בגן גם במקומות אחרים בעיר וניגשו עם ההורים לומר לו שלום.
המשטרה היא ארגון שכפוף לרשות המבצעת ,האמון על אכיפת החוק ושמירת הסדר
הציבורי .מדינות שבהן יש משטר דמוקרטי מתנהלות בהתאם לעקרון היסוד של הפרדת
רשויות :הרשות המחוקקת ,הרשות השופטת והרשות המבצעת .באמצעות תוכנית
הכנסת ,ילדי הגנים זכו להכיר את הרשות המחוקקת ואת המשטרה כזרוע של הרשות
המבצעת ,ולכן הבחירה בגוף זה הייתה המשך לתהליך הלמידה וההיכרות של ילדי הגנים
עם המשטר הדמוקרטי בישראל.
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מנהלת מחלקת גני ילדים

ליז כהן

מפקחת

מורן תימור

גננת מובילה

פאני בוקר

גננות שלקחו חלק בתוכנית יפה חסן | דורין מסיקה | גלית אמויאל | קובי יונסיאן |
מירי מילר | אילנית גז | פריבא חדריאן | הדס יונסיאן |
יפית ציבוטרו | אסתר חממי | סמדר אברהם |
שלומית אליעזר | שמחה כהן | נוי מלכי | עדה עמר
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הגשר מעל דרך מנחם בגין ,כפר סבא
אשכולות כפר סבא הירוקה

בחרנו לתלות את הדגלים על גשר הולכי הרגל המחבר בין שתי השכונות הירוקות בעיר.
הגשר ממוקם מעל הכביש הראשי בשדרות מנחם בגין .מנחם בגין ז"ל היה ראש ממשלת
ישראל ,וזו אחת הסיבות לכך שבחרנו בגשר על שמו לתליית הדגלים.
שני אשכולות הגנים רחוקים זה מזה ,והגשר מקשר ביניהם .למרות המרחק ,בין הגנים
מתקיימים שיתופי פעולה ,הבאים לידי ביטוי ביוזמות קהילתיות משותפות .הגשר
מסמל את שיתופי הפעולה ואת החיבור היצירתי והאישי שיש בין הגנים באשכולות.
תלינו את דגלי האשכולות על הגשר לקראת חגיגות יום העצמאות ה 70-למדינה
ולכנסת ישראל.

מנהלת מחלקת גני ילדים

אביבה מורדקוביץ

מפקחת

רחלי לרר

גננות מובילות

אינגה קרן | רבקה זאברי

גננות שלקחו חלק בתוכנית מיכל רביוב | אסנת טל | אורית סעדיה | רחל כהנא |
שני גזית | אביטל גלי | דנה מיטל-דרדח | ליאורה גולדווסר |
אפרת מרז'ן-בשארי | ניצן ארז | מיקה ברזילי | אורלי רפופורט |
רחלי מייזליק | לימור קורן-זיסקינד | ענבל בן שמחון |
ז'אנה קורטקו | כרמית רומי | דנה גולדברג | עליזה לידר |
אתי יצחקי | צילה דוידי | דנה גונן | רוני בר-שיר | מלי דיין |
דנית כהן | מור סופר | רוית כהן | רבקה לייבה | אייל לוי |
ניצן וכטל
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פרויקט זהב בגן
גני ממ"ד חובה ,ראש העין

בחרנו בסבתות המתנדבות בפרויקט זהב בגן כמייצגות את ערכי הדמוקרטיה.
במסגרת הפרויקט ,הסבתות הנחילו לילדים את ערכי המורשת והתרבות היהודית .הן
שיתפו אותם בהיסטוריית העם היהודי – קיבוץ הגלויות ,המסע על כנפי נשרים והכמיהה
לארץ ישראל.
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בזכות המתנדבות הילדים נחשפו לישראל של היום מול ישראל של פעם ,והבינו שלמרות
החיים הקשים שהיו לסבתות הן נשארו חזקות .אומנם לא תמיד היה קל לחיות בארץ
ישראל ,אבל האהבה הגדולה לארץ חיזקה אותן ,ועד היום היא נותנת לנו כוח להחזיק מעמד.

מפקחת

יפה כהן-תנעמי

גננת מובילה

אופירה צוברי

גננות שלקחו חלק בתוכנית תמר עשרי | טלי מלק | חגית דאוס | אביטל חופי | ענת מורי |
לימור שמריהו | מוריה איזמן-דנדמן | ליאורה מזעקי |
ליבנת יצחק | אורלי בריקמן | יפית רצון | רבקה תעיזי |
רותי ענתי | אביבית שבת | דיקלה חיזקיה | דינה זכריה
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בית מזכירות היישוב
רבבה ,מועצה אזורית שומרון

לקראת  70שנה למדינה ולכנסת ישראל ,בחרנו להניף את דגלי המדינה שהכינו ילדי
הגנים על בניין מזכירות היישוב  -מרכז העשייה של המקום.
עובדי מזכירות היישוב דואגים לרווחת התושבים ולהתפתחות היישוב .במקום הזה
מתכנסות הוועדות השונות של היישוב ,כמו ועדת החינוך ,הקליטה ,התרבות ,הנוער ועוד.
עובדי הוועדות הם מתנדבים המתגוררים ביישוב.

בתנופת בנייה
קהילתי תורני
בה הוא יישוב
שפחות במגוון
רב
ונה כיום  450מ
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מנהלת מחלקת גני ילדים

אביטל מרמורשיין

מפקחת

מיכל בוטבול

גננת מובילה

פנינה שטרנברג

היישוב רבב

ה .צילום :ויקיפדיה
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בית הנשיא הראשון של מדינת ישראל
רחובות

אשכולות הגנים ברחובות בחרו כיעד לתליית הדגלים את בית הנשיא הראשון של מדינת
ישראל ד"ר חיים ויצמן ,שנמצא במכון ויצמן למדע בעיר רחובות והוקם על ידו.
יעד זה נבחר מאחר שבשנתה הראשונה של המדינה ,1949 ,מעונו הפרטי של הנשיא
הראשון היה גם המעון הרשמי של מוסד הנשיאות.
כיום מקום זה משמש כמוזיאון שאליו מגיעים מכל קצוות הארץ והעולם ,מתיירים ועד
ילדי גנים ,כדי ללמוד על ההיסטוריה של העם היהודי ,ובתוכה על המנהיגות של ד"ר
חיים ויצמן ועל התפתחות המדע והחקר ,שהן אבני דרך בהתפתחותה של המדינה.

ד"ר חיים ויצמן.
צילום :ויקיפדיה

מנהלת מחלקת גני ילדים

מזל דהאן

מפקחות

נאוה ראובן | גבי קזז

גננות מובילות

רחל יוסף | נורית חפץ | כרמית פלד | הילה מזרחי |
כרמית אשרם
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פארק גולדה מאיר
רמת נגב

גננות רמת נגב בחרו להשתתף במיזם מזוודות מטיילות ,במטרה להנגיש את כנסת ישראל
אל ילדי הגנים המרוחקים מהבירה ירושלים.
הרעיון להביא את המזוודה המטיילת אל רמת נגב החל כחלומה של הגננת המובילה ברמת
נגב ,שחלמה שכל ילדי הגנים במועצה יבקרו בכנסת ישראל .לאחר שביקרה בכנסת עם
ילדי הגן שלה ,גן אלון במדרשת בן גוריון ,עלה הרעיון של המזוודות המטיילות כחלופה
המנגישה את הכנסת לגנים.
ילדי הגנים הכירו מנהיגים וסמלים המאפיינים את הכנסת .בהשראת המזוודה נערכו
פעילויות שונות ומגוונות המותאמות לכל גיל ,ושיא הפעילות היה ביום הצדעה למדינת
ישראל ולכוחות הביטחון לרגל חגיגות ה 70-למדינה .כל גני רמת נגב התכנסו בפארק
גולדה ,הקרוי על שם גולדה מאיר ,ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל .הפארק
הוא מקום מרכזי ,המסמל את העבר וההווה בתהליך התהוותה של המדינה .דגלי הגנים
נתלו בפארק ,והיו חלק מרשים בחגיגות.

מנהלת מחלקת גני הילדים מיכל פריאל
מפקחת

אילנית שלום-עוקב

גננת מובילה

עפרה עזרן

גננות שלקחו חלק בתוכנית קרן כהן | נופר אדרי | ציפי זריז | ענבל תורג'מן |
אפרת שפילברג | מירב בוהדנה | עדי פינקלשטיין |
שולי ארליך | הדר עתל | ענבל קפלן | קרן קולבקר |
ענת איפרגן | עירית גולדמן | מיה דיאמנט | נדיה קפלן
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סניף מגן דוד אדום בעיר
אשכול ראשון להצלחה ,אשקלון

המוסד הציבורי אשר נבחר על ידי אשכול ראשון להצלחה מהעיר אשקלון הוא סניף
מגן דוד אדום בעיר.
מוסד זה מייצג בעינינו את ישראל ,מכיוון שמתנדביו עוסקים ללא הפסקה בהבאת חיים
לעולם – וכדברי הילדים" :הם עוזרים לאימא להוציא את התינוק מהבטן" – ולצערנו
גם במוות.
כילדים החיים בעיר שסופגת מטחי גראדים ,הם מאוד מודעים וערים לפעילות מד"א .לא
אחת ,כשנשמעת סירנת האמבולנס ברחוב ,הם שואלים :מה קרה? למה יש את הרעש
הזה? ואנחנו הגננות בוחרות להגיד להם שזהו רעש האמבולנס הממהר להביא את אימא
לבית החולים כדי ללדת את התינוק ,ובכך בעצם אנו מפיגות את פחדיהם.
הפעילות המשותפת שקיימנו הייתה :ילדי הגנים עוטפים את מד"א באהבה ,וכך גם
מיזם "מזוודות מטיילות".

מנהלת מחלקת גני ילדים

ליז כהן

מפקחת

מורן תימור

גננות שלקחו חלק בתוכנית ענת לוי | עדי כהן | חגית חמו-דיקר | אפרת ידידי |
לילך סנדרוסי | לירז בן-דויד | גל בוקר | דקלה לזמי |
קארין שמידט-אזולאי | תמר נחמני | רעות זוויגי |
סיגלית אלון | שני פרץ | חופית כחלון | דנה שורש | טל ביתן
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דמויות מן העבר עם הפנים קדימה
קדימה-צורן

מביטים לעבר עם הפנים לעתיד...
בחרנו להתמקד בדמויות מן העבר.
בחרנו להעניק את הדגלים לדמויות מן העבר – הרצל ומייסדי המדינה .הצטלמנו עם
הדגלים בכיכר בכניסה ליישוב ,שעליה ניצב פסל של בנימין זאב הרצל.
הפסל של הרצל המשקיף אל עבר העתיד וחוזה את המדינה מייצג בעבורנו את החיבור
בין האמונה בדרך עם היכולת להגשים חלומות – ערכים שעליהם דיברנו השנה עם
הילדים בגנים.
חלק מילדי הגנים העניקו את הדגלים שיצרו לגמלאים המשתתפים בפרויקט זהב בגן,
שבמסגרתו הם מגיעים להתנדב בגנים .לכבוד  70שנה למדינה ,מצאנו לנכון להעניק את
הדגל לדור שייסד אותה ובנה את התשתיות בעבורנו ,ובכך לחבר בין הדורות.

ִאם ִּתרצּו ֵאין זֹו א ַָּג ָדה

בנימין זאב הרצל

החיבור לכנסת נעשה בכמה דרכים :בחירת האתר לתליית הדגל נעשתה בהצבעה
דמוקרטית עם פתקי בעד ונגד; הכרנו דמויות מרכזיות המוצגות בכנסת; הכרנו את סמלי
המדינה המוצגים בכנסת ושילבנו אותם ביצירת הדגלים ובעבודות יצירה שונות בגנים.
העברת המזוודה מגן לגן ותהליך בחירת האתר לתליית הדגל תרמו רבות לאחדות הגנים
ביישוב לצד הבלטת הייחודיות של כל גן ,וכך גם משכן הכנסת מסמל את אחדות ישראל
תוך שמירה על הייחודיות של כל מגזר המיוצג בו.

מנהלת מחלקת גני ילדים

אתי מזוז

מפקחת

אפרת קאופמן

גננות מובילות

תמר קוטליצקי | תמי סטרול

גננות שלקחו חלק בתוכנית ברכה לפיד | מור ראובן | אריאלה סיגאווי | הילה יפת |
קלרי רייכמן | נורית רבנו | סימון קרן | פנינה ברקוביץ |
שני וינדר
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האחו הפורח
אשכול דקל-אלונים-ברוש ,באר יעקב

השנה חגגה באר יעקב  110שנים להיווסדה ,והחגיגות השתלבו עם האירועים לציון 70
להקמת מדינת ישראל ולכנסת.
אשכול הגנים שלנו בחר באחו הפורח ,פנינת טבע קטנה בתוך היישוב .בחירה זו
נעשתה משתי סיבות :ראשית ,בגלל מגוון הצמחייה ,המייצג את ארץ ישראל ומחבר
אותנו אליה; שנית ,בגלל הרצון שלנו לאמץ ולטפח את האחו הפורח ולהקים בו שביל
חושים – "שביל הרגליים היחפות" – בהוקרה לבאר יעקב במלאות לה  110שנים ,לרווחת
התושבים ולהנאתם.
כדי לחבר את ילדי הגנים ואת קהילת ההורים לאחו הפורח ,העמקנו את הלמידה בגן
על אודות טבע עירוני – סוגי עצים ומיני פרחים .תלינו את דגלי הגנים באחו ,וביום
השיא ערכנו פעילות משותפת של הורים וילדים בהשראת התוכנית "המרוץ למיליון".

חזור של נוף
הווה מעין ש
חו הפורח מ
קווה להשיב
הא
קב .האחו מ
מח בבאר-יע
ואת המפגש
הצו
שיטוט בטבע
ה
את חוויית
ם פיסת טבע
היומיומי ,ע
האינטימי,
אחורי הבית.
מ
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מנהל מחלקת גני ילדים

גלעד גולדמן

מפקחת

ירדנה נבון

גננת מובילה

מיה הורוביץ

גננות שלקחו חלק בתוכנית אביטל מלאך | אורטל מנדלסון | סיוון ביטון | הילה פיין |
אביטל חומרי | אשר לניר | שירן ארמי | טל גואטה |
מורן זנקו-דוד | מיטל דדון | מיכל חג'בי | מיכל עזיז |
סיון עטר | עינב גראשי | רוית חכמון | רינה טראב |
שירלי אבקסיס
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פארק החבל
שוהם

ביישוב שוהם יש  27גני ילדים ,ארבעה מהם ממלכתיים דתיים .ראש המועצה שם את
מערכת החינוך בעדיפות ראשונה .גני הילדים מטופלים על ידי כל אנשי הצוות במועצה
ומקבלים מענה בכל תחום.
לכן בחרנו להעניק את הדגלים לכל עובדי המועצה.
פארק החבל הוא הפארק המרכזי של שוהם ,השופע דשא ונוף ,צמחי תבלין ומתקני
שעשועים ,והוא גם מקום הכינוס של התושבים בחגים ובאירועים חגיגיים .בחרנו לתלות
בו את הדגלים של " 70מזוודות מטיילות" כדי להביע את תודתנו למועצה ולעומדים בראשה.

שוהם היא מועצה מקומית במחוז
המרכז בישראל שהוקמה בשנת
 ,1993המונה כ 21,000-תושבים.

ב

ניין המועצ

ה המקומי
ת שוהם .צי

לו

ם :ויקיפדיה

מנהלת מחלקת גני הילדים ענת אפרים
מפקחת

זהורית שטאל

גננת מובילה

ענת הלל

גננות שלקחו חלק בתוכנית רחל מיפעי | בת-אל כהן | אלה פרץ
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בית הכנסת הגדול
ראשון לציון

בית הכנסת הגדול בראשון לציון נבנה בשנים .1889-1885
במשך שנים רבות בית הכנסת היה אחד המבנים המפוארים במושבה הקטנה ושימש
כבית תפילה ומוקד חברתי חשוב למתיישביה .בתחילה שכן גן הילדים בקומת הקרקע
של בית הכנסת.
בית הכנסת הגדול הוא חלק מ"שביל ראשונים" השייך למוזיאון הפתוח של ראשון לציון.
קיים ועד מתפללים – קיימת שיתופיות .קבלת ההחלטות נעשית באמצעות הצבעה.
הפעילות שבחרנו היא :הורים וילדים מבקרים בבית הכנסת הגדול ,על פי דף הנחיה
שערכו הגננות באשכול.

מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי

שולמית זכאי

מפקחת

ענת ירו

גננת מובילה

אביגיל עמרם

גננות שלקחו חלק בתוכנית

לירז חג'בי | דפנה חג'בי | אהאל שלום | אמיר אורנה |
תהילה דוידי | דניאל מיכל | נורית טויל | ליאורה יוסיפוף |
מירב מכלוף | שירן מלול | אורית צברי | תמר חרד |
אהובה גיאת | הודיה יוסף

כנסת הגדול בראשון לציון
בית ה
נה בשנים  ,1889–1885והיה
נב
מוקד חשוב בחיי המושבה
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היכל התרבות וקריית ספיר
אשכולות גני כפר סבא

הבחירה שלנו :היכל התרבות וקריית ספיר (הקרויים על שמו של פנחס ספיר ז"ל).
פנחס ספיר היה אדם נמרץ עם רעיונות גדולים ,בעל יוזמה ויכולת ארגון וניהול .אחרי
תקופה קצרה בכפר סבא הוא החל לפעול למען המושבה :הוא היה חבר במועצה המקומית
וניהל את מפעל המים בכפר סבא.
לאחר שלמדנו על אודותיו ,החלטנו לתלות את הדגלים שהכינו ילדי הגנים על מבנה
היכל התרבות הקרוי על שמו ,וכן גם לשם הגיעה המזוודה המטיילת.

המאגד בתוכו אולם
מרכז שוקק פעילות
קריית ספיר היא
אטרון ,שתי ספריות
אודיטוריום ,אמפיתי
וקפיטריה פעילה,
גוגית ,קונסרבטוריון
רי עיון ,מרכזייה פד
רחבות ידיים ,חד
מוזיאון ארכיאולוגי.
למוסיקה ומחול ו
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מנהלת מחלקת גני ילדים

אביבה מורדוקוביץ

מפקחת

אהובה דור

גננות מובילות

חנה ויטבר | טלי גולדשטיין

גננות שלקחו חלק בתוכנית דורון יניב | נעמה לוי | לאורה לזרובסקי | אלונה משבך |
רינת קופלר | מרסל רובין | ורד שפר | מיכל שפר | יעלה שרז |
ענת סרבינסקי | סבטה זרנקוב | רונית רווח | שירלי אהרונוב |
לאה נוח | תמי מאייר | הרצלית אברהם | מיטל בובלי |
שירלי מגן | שי זכות | שירלי דיין | רות פוקס | אסתי שביט |
נועה יוקל | גלית אהרון | מירי קלימי | ציבי ספקטרוביץ |
דפנה דורון | גיתית נבו
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מעון רב-תכליתי "פייגלה"

על ִּפי ַד ְרּכֹו
ער ַ
ֲח ֹנְך לַּנ ַ ַ
י ,כב ,ו)
(משל

אשכול איתן ,אשקלון

המעון הרב-תכליתי "פייגלה" ממוקם בלב שכונת שמשון באשקלון ,וסביבו ממוקמים
כל גני האשכול .חלק מילדי הגנים באשכול מבקרים משעות הצהריים עד שעות הערב
במעון הרב-תכליתי – בית חם הנותן מענה לילדים בסיכון בני שלוש עד שש ולהוריהם.
זהו שירות משותף של ארגון נעמ"ת ,משרד הרווחה ,משרד הבריאות ומשרד התמ"ת.
בשל המצוקות של המשפחות ,נבנות להן במעון תוכניות טיפוליות המותאמות לצורכיהן,
ובפרט לילדים (אבחון ,שיקום והגנה).
פעילות השיא הייתה תליית שרשרת הדגלים במעון הרב-תכליתי .גם הילדים ב"פייגלה"
יצרו דגל משותף ,והוא חובר לשרשרת דגלי האשכול .החוויה החיובית רוממה את רוחם
של ההורים שהגיעו בערב לקחת את הילדים מהמעון .שמחנו לחמם את ליבם של הילדים
ומשפחותיהם ולו במעט ולהפיץ אהבת חינם.

מנהלת מחלקת גני ילדים

ליז כהן

מפקחת

מורן תימור

גננת מובילה

ליאורה דיסלויה

גננות שלקחו חלק בתוכנית אליס חדד,אולגה שמיילין | אהובה נודלמן | פנינה נדב |
הילה צברי | נעומי סהר | אוראל אלון | יואלה בירוטקר |
אתי עמוסי | שולה רוחנן | נופר שמעיה | רויטל יוספי |
דגנית עיני | בת-אל עמר | רינת כשכש | רותם ממן |
אוסנת פרג'ון
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גן המנהיגים
אשכול אברמוביץ ,ראשון לציון

גן המנהיגים נוסד בכ"ט בנובמבר  ,2007במלאות  60שנה להחלטת האומות המאוחדות על
הקמת המדינה .בקיר האבן בגן מוטמעים  33דגלי האומות שהצביעו בעד הקמת המדינה.
הגן הוא מוזיאון פתוח ,המשלב בילוי של נופש וספורט עם חשיפה לפרקים היסטוריים
משמעותיים בתולדות עם ישראל .המבקר בגן יכול לראות את פסלי האבן של מנהיגי
העם וללמוד על תרומתם למדינה.
הבחירה בגן נתנה לנו הזדמנות לחקר וללמידה משמעותית על המנהיגים.
פעילות השיא התקיימה בגן המנהיגים סמוך לחגיגות יום העצמאות .הילדים ,ההורים
וצוותי הגנים ערכו טקס וחגגו בריקוד ובשירה ,לבושים בכחול ולבן ,וסביבם פסלי
המנהיגים ודגלים שהילדים הכינו במתנה למדינה.
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מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי שולמית זכאי
מפקחת

תרצה שלום

גננת מובילה

יוכי ואן דה-קאמפ

גננות שלקחו חלק בתוכנית

ענת כהן | יפית פלדמן | אמי דגן | צאלה שפילמן |
שרית שליט | דורית עבדה | אסתי בן-שבת | זיוה אברהם |
יעל קרן | שושי ביטון | דורית אבירם | אורית פיטרו |
סמדר בלייטמן | רעות לוי-פלונסקר | דותן גלזר | נטלי
רוזנברג | חמדה נחום | אורית מור-זמיר | איריס כהן
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מועצה אזורית שדות דן
מנהלת מחלקת גני ילדים

מלכי הרנשטיין

מפקחת

תירצה שלום

דגל המסמל את שם הגן וילדיו
ילדי הגן בחרו להכין דגל כשם הגן ,המסמל את זה שכל אחד
מהילדים הוא "צדיק בגן תמר יפרח".
מושב חמד

יונים המסמלות את השלום
בחרנו ביונים ,המסמלות את השלום .על פסי הדגל הילדים
הטביעו חותמות של כפות ידיהם ,כדי לסמל את השלום
והאחווה בין כל ילדי הגן וכדי לאחל למדינת ישראל ולעם
ישראל שלום ואחווה.

שם הגן

גן תמר

שם הגננת

אונית עזני

מושב צפריה

דגל המייצג את שם הגן

שם הגן

גן ארז

שם הגננת

זיוה יפרח

בט"ו בשבט שוחחנו על מעלותיה של ארץ ישראל:
ארץ ישראל מיוחדת ונשתבחה בשבעת המינים.
לאחר מכן שוחחנו כיצד נכין דגל שיסמל את
הגן שלנו .חלק מהילדים הציעו לכתוב "גן גפן"
וחלקם הציעו לצייר ,משום שבארץ ישראל יש
שבעה מינים מיוחדים ,והגפן אחד מהם .לבסוף
החלטנו ליצור יחד דגל המייצג את שם הגן.

דגל ברוח הטבע והמסורת
בחרנו לעצב את הדגל ברוח הטבע והמסורת,
תוך דגש על החיבור שבין הארץ ובין האדם.
קווי הרוחב הורכבו מתמונות של ילדי הגן ובני
משפחותיהם בטיולים ברחבי הארץ ,ובלב הדגל
הורכב מגן דוד מהברכות של ילדי הגן למדינה
לכבוד  70שנותיה .גם קהילת ההורים הייתה
שותפה בהכנת הדגל.

מושב יגל
שם הגן

גן גפן

שם הגננת

מרים ברזילאי

מושב חמד

דגל לקראת  70שנה למדינה

שם הגן

גן דקל

שם הגננת

שושי ריינר

דגל ברוח ירושלים בירת ישראל
ילדי גן תות במושב זיתן יצרו דגל לרגל  70שנה למדינת ישראל
ולכבוד ההכרה של חלק מאומות העולם בכך שירושלים היא
בירתה של מדינת ישראל .ילדי הגן החליטו להנציח ולהטמיע
את ירושלים בתוך דגלה של מדינת ישראל ,ובכך להכריז
בקול רם :יש לנו מדינה ,ובירתה היא ירושלים.
מושב זיתן
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שם הגן

גן תות

שם הגננת

טובה מועלם

ילדי גן תאנה יצרו דגל לקראת  70שנה למדינה .למדנו
על הדגל והסברנו שלכל מדינה יש דגל משלה ,ואז עלה
הרעיון להכין דגל לגננו .הילדים נשאלו מה נצייר בדגל
של הגן ,והם העלו רעיונות שונים ,כגון החצר של הגן ,הגן
שלנו ,המשחקים .לבסוף הוחלט על תאנה ,כי לגן קוראים
גן תאנה ,וכי התאנה היא משבעת המינים שהשתבחה בהם
ארץ ישראל.
מושב יגל
שם הגן

גן תאנה

שם הגננת

רעות תעיזי
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דגל ברוח הרעות

מושב צפריה ,גן זית – דגל כמחווה לצה"ל

למדנו על השם גן רעות – מהו ֵרע? חבר .למדנו כיצד
נקנה לנו חבר .הילדים ציירו את עצמם וקישטו,
וקישרנו זאת לתקופת ספירת העומר עם הכיתוב:
ואהבת לרעך כמוך.

ילדי גן זית במושב צפריה עיצבו את דגל המדינה .לשם
כך השתמשו במגוון חומרי יצירה בגֹוני כחול .הדגל
מעוצב כמחווה לחיילי צה"ל על חילותיו השונים (חיל
האוויר ,חיל הים ,חיל הרפואה ,מודיעין ,תותחנים,
שריון ,רגלים וכו') .המגן-דוד עוצב בעזרת חיילי צה"ל,
הדואגים ושומרים עלינו בכל ימות השנה.

מושב אחיעזר

מושב צפריה
שם הגן

גן זית

שם הגננת

יפעת שדאי

שם הגן

גן רעות

שם הגננת

גלית גלעדי

דגל גלריית עיתונים בסימן  70שנה למדינה
דגל כמחווה למדינת ישראל
במשך כל השנה הוספנו בתפילה בימי שישי את התפילה לשלום
המדינה ,ולכן חשבנו על דרך לשאת תפילה.
מושב חמד הוקם על ידי הסבים של ילדי הגן ,והוא שייך לתנועת
הפועל המזרחי ,המשלבת תורה ועבודה .ילדי הגן הכינו בעמל
רב דגל שעליו ידיים המכוונות מעלה ,מתפללות ומברכות את
מדינת ישראל לרגל שנת ה.70-
מושב חמד
שם הגן

גן רימון

שם הגננת

ענת כלף

דגלים עם סמלים הקשורים במדינה
ילדי גן שקד ממושב צפריה שבמועצה האזורית שדות
דן יצרו דגל עם מוטיבים הקשורים במדינה :יוני שלום
האוחזות בפיהן ברכות למדינה (כל ילד כתב ואייר ברכה
אישית); המספר  ,70כשנות המדינה ,מעוטר בכפות
ידיהם של הילדים המנופפות לשלום; מגילת העצמאות,
שעליה חתמו ילדי הגן והצוות .במרכז הדגל – מגן דוד.

ילדי גן אחוה הכינו דגל גלריית עיתונים בסימן  70שנה למדינה.
הילדים צבעו את הפסים בגואש כחול ומילאו אותם בגזרי
עיתונים שגזרו והדביקו .הילדים נחשפו לתמונות רבות
מעיתונים שעסקו במוטיב  70שנה למדינת ישראל ,לדוגמה:
 70פנים שעיצבו את פני המדינה ,מצעד ה ,70-חוגגים 70
לביטחון הפנים של המדינה ,פרסומי מבצעים של  70%הנחה,
חגיגות ה 70-במוזיאונים ,בבמות ועוד.
התמונות שנבחרו נגזרו והודבקו על ידי הילדים בפסים של
הדגל .הפעילות הייתה חוויה מדהימה לילדים ,גם בהיבט
האורייני והיצירתי.
מושב אחיעזר
שם הגן

גן אחוה

שם הגננת

מיכל מלמד

דגל בסימן עלייה לישראל וקיבוץ הגלויות
הדבקנו דגלים של מדינות שונות ,המסמלים את
העלייה לארץ ישראל – קיבוץ הגלויות.
מושב צפריה

מושב צפריה
שם הגן

גן שקד

שם הגננת

רות והב
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שם הגן

גן הדס

שם הגננת

ליאת עדני
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הכנסת

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך קדם יסודי

מרכז המבקרים של הכנסת הוקם במטרה לקרב את הציבור לכנסת ,ביתו של העם ,באמצעות
מסע חווייתי בעקבות הדמוקרטיה הישראלית ,המותאם לקהל מגוון .במרכז מתקיימת
פעילות חינוכית ,תרבותית ותיירותית בתחומי האזרחות ,הממשל והפוליטיקה ,המעמיקה
את ההיכרות של המבקרים עם בית המחוקקים ועם פעילותו.
הביקור בכנסת הוא הזדמנות להיחשף לעשייה המגוונת של הרשות המחוקקת ,ומרכז
המבקרים מספק חוויית ביקור באמצעות מגוון סיורים המותאמים לגילים ולצרכים של
קהלים שונים ,ובהם ילדים ,בני נוער ,חיילים ,סטודנטים ,משפחות ,מבקרים עם צרכים
מיוחדים ,תיירים ,משלחות ואח"מים.
אתם מוזמנים להתרשם ממגוון המסלולים ,שיוצרים יחד ולחוד חוויית דמוקרטיה מעצימה.
לתיאום השתתפות יש לפנות בכתב אל מוקד ההזמנות של מרכז המבקרים ,בדוא"לTours@ :
 knesset.gov.ilאו בפקס .02-6496589 :טלפון לבירורים.02-6753337 :

