
 

 

 יום המשפחה 

יום המשפחה החל את דרכו כ"יום האם" עוד מימי יוון העתיקה. ברחבי העולם הוא חל ביום ראשון 

. "יום האם"  הנרייטה סאלד ל' בשבט, יום פטירתה של -השני בחודש מאי, ובישראל הוא מצוין ב

לחינוך ולגידול הוקרה לאימהות על מסירותן לטיפוח הבית ובני המשפחה,  בישראל החל כיום

הילדים, תפקידים שנתפסו באותה עת כנחלתן הבלעדית של האימהות. בחלוף השנים הוא הפך ל 

“יום המשפחה“ וגם תכניו השתנו והם מתייחסים לקשרים בין בני המשפחה הקרובה והמורחבת, 

 תוך מתן הכרה למשפחות במגוון הרכבים. 

 

סוציאלית. היא עמדה   סופרת, מחנכת ועובדת  הייתה מנהיגה ציונית אמריקנית,  הנרייטה סאלד

בראש ארגון עליית הנוער, שעסק בהצלת ילדים ונוער בשואה, בהעלאתם ובחינוכם. במסגרת זו 

ילדים ובני נוער. הנרייטה סאלד מעולם לא נישאה ולא היו לה ילדים.   30,000 טיפלה בלמעלה מ

 ונקברה בירושלים.   1945 –היא נפטרה ב 

,  11, הייתה של נחמה בידרמן ילדה בת להנרייטה סאלדאת יום האם בישראל  היוזמה להקדיש

 שכתבה מכתב לעיתון הילדים ”הארץ שלנו“. 

 

הצעות לפעילות בעקבות המפגש עם דמותה של הנרייטה  
 סאלד: 

 לספר לילדים על דמותה ופועלה של הנרייטה     ❖

 סאלד, בהתאם לגילם ובעזרת תמונות מחייה.           

 ללמוד על המושג צדקה ולקיים פרויקט צדקה בגן.   ❖

 לבחון את הקשר בין המילים צדק וצדקה.           

 לחבר ביחד עם הילדים תפילה לשלום החולים בגן  ❖

 ולומר אותה בעת הצורך.           

 להקים וועדת ”ביקור חולים“ שחבריה יתעניינו   ❖

 בשלומם של ילדים חולים.           

 בקליטת עולים בקהילה.  להיות מעורבים ❖

ללמוד שירים המדגישים את ערך הנתינה כמו למשל:   ❖

 אנשים טובים באמצע הדרך .

להזמין לגן אנשים שתורמים לקהילה, להקשיב לסיפורי העשייה שלהם ולשוחח איתם על  ❖

 הנתינה והקבלה שהם חווים. 

 

 מהי משפחה בשבילי? 
 זוהי שאלה מהותית בחיינו שאלת חיים. 

 



 

 

דיוקן חדש ומשתנה של המשפחה הישראלית  מצייר התאים המשפחתיים במדינת ישראלמבט על 

הטיפוסית. אין זה אומר שמבנה המשפחה המסורתי נעלם, אלא שהוא מפנה את מקומו למגוון  

 רחב של תאים משפחתיים אפשריים. יחד עם זאת, המהות הרגשית של המשפחה נותרה בעינה. 

 

מקבלת משנה תוקף. סיפורי תורה,  ”מהי משפחה בשבילי?“ הדיון בשאלה על רקע זה חשיבות 

אוצרות התרבות והפילוסופיה מציעים מגוון נקודות מבט מעניינות ביחס למשפחה. כמו כל שאלה 

 פילוסופית גדולה, גם לשאלת מהות המשפחה יש מספר תשובות 

ורכבת ולעתים צריך לדמיין אפשריות, נדרש אוצר מילים נרחב כדי לענות עליה, התשובה לה מ

 אותה. 

 

 

 
William M. Connolley at en.wikipedia. 

 

 

 

 ייחודיות המשפחה שלי

 

להזמין כל ילד/ה לספר על משהו מיוחד למשפחה שלו/ה. זה יכול  -יש לי משפחה מיוחדת במינה 

לשיר ביחד, להיות כישרון מיוחד, שיר/סיפור/חפץ שעובר מדור לדור, טיול מיוחד, שיר שאוהבים 

חוקים  ”השפה המשפחתית שלנו“,השבת במשפחה, סיפור מצחיק או מוזר שקרה למשפחה, מילון 

מיוחדים במשפחה שלי, דברים שאוהבים לעשות במיוחד עם המשפחה וכד‘. אפשר לספר 

 בתמונות, בסרטי וידיאו, באמצעות הצגת חפצים, בשיחה ועוד. 

 

 



 

 

באמצעותו על המשפחה שלהם לחברי   לילדים להכין פלקט ולספראפשר להציע  -פלקט משפחתי 

הקבוצה. אם מחלקים לילדים בריסטולים מוכנים בגודל אחיד אפשר לחבר את כולם לתצוגה אחת  

 גדולה של משפחות הגן. 

 

לבקש מכל משפחה לשלוח תמונה של כל אחד מבני המשפחה הגרעינית   -מי שייך למשפחה? 

התמונות מדביקים על קלפים ריקים. אפשר לשחק במשחקי קלפים  תמונה משפחתית. את  וגם

 בהם יש לאסוף או להתאים את כל בני המשפחה של משפחה מסוימת. 

 

 סבא וסבתא -המשכיות המשפחה קשר בין דורי 

 

 מאלבום  תמונהשל יהונתן גפן,  שירו הקיימות במשפחה מתבטאת בקשר בין הדורות, בהמשכיות. 

הוא הזדמנות לעורר הזדהות עם העבר של סבא וסבתא, עם החוויות ועם הזיכרונות שלהם.  ,ישן 

 ילדים אוהבים לשמוע על תקופות ומקומות קודמים בהיסטוריה המשפחתית שלהם . 

 

 תינוק חדש נולד 

 

בסיפורים, בתמונות או  אפשר לבקש מההורים לשתף את הקבוצה  -כאשר נולדתי 

מהולדת הילד או הילדה, ולתאר את הטקס המשפחתי שערכו   בסרטון חוויות

 לכבודם. 

אפשר לשוחח  -לבקש מילדים לשאול את הוריהם איך ומדוע הם בחרו בשמותיהם 

גם על שמות המשפחה או שמות החיבה שלהם, על שם שני או על שם בשפה 

אפשר גם ליצור  הגן  -השמות של ילדי  ספרנוספת. את התוצרים אפשר לאגד ב

מעולם הטבע, שמות -“ לפי קטגורית שונות, לדוגמה: שמות פרקי שמותבספר ”

 מהתורה, שמות קצרים ועוד. 

 

 

שבהם הילדים יעטרו את שמותיהם על פי המשמעות שלהם בעיניהם.  להכין כרטיסי שמות 

לציין מי התורנים, למי יש יום  הכרטיסים יכולים לשרת את הילדים בשגרת היום בגן, למשל: 

 הולדת, מי בא לגן וכד‘. 

 

ולעטר אותם, כמו למשל: טוב שם משמן טוב, שמו הולך לפניו ועוד. ללמוד ביטויים הקשורים בשם 

 ההסבר לשם וגם שינוי שם. השמות בסיפורי תורה לתת תשומת לב מיוחדת לנושא 

 

בהשראת השמות האתיופיים אפשר לחבר  מאת נעמי שמואל.  מה שמי ומי אני"לקרוא את הספר "

שמות נוספים לילדים, לחקור את השם האישי שניתן להם ולשתף במנהגים שונים בהולדת 

 תינוקות במשפחה. 

https://www.youtube.com/watch?v=rTT0NC0KH_c
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/7125d7f4-d47b-4abe-aac3-ec16915607c5.htm


 

 

 

 

 יחסי הורים וילדים

 

על מה לדעתם חשוב שההורים יעשו עבורם ומה חשוב שהם יעשו עבור  לשוחח עם הילדים  ❖

 הוריהם. 

את ההורים שלנו?  -אנחנו יכולים לעשות בכל עת כדי לכבד מה גם אני מכבד את הוריי  ❖

אפשר לחלק את הרשימה לביטויים של שפת גוף, להתנהגות פעילה, התחשבות, דברים 

 שדורשים מאיתנו להתאפק ודברים שאנו יודעים שהורינו אוהבים. 

יכולים לספר אפשר לייעד זמן מסוים במהלך השבוע שבו ילדים דברים שהוריי לימדו אותי  ❖

לחבריהם על דברים שההורים לימדו אותם, ואולי גם להציע להורים לבוא ולהדגים את מה 

 שהם לימדו את ילדיהם. 

במסגרת אירועי יום המשפחה אפשר לשלוח להורים דף מידע על המנהג ואת  ברכת הילדים  ❖

תמצאו   בסוף עמוד זהנוסחי הברכה ולבקש שיכתבו בהשראתם ברכה אישית עבור ילדיהם. 

 גלויה בנושא. 

אפשר לבקש מההורים של מקבלי השבת לכתוב להם ברכה, ולשלב אותה במהלך טקס   ❖

קבלת השבת או לעודד את הילדים לכתוב ברכה לבני המשפחה שלהם. אפשר גם לחבר 

 ברכה לילדי הגן ולברך בה את כל ילדי הגן בטקס קבלת שבת.

 

 אחים ואחיות 

 

מה אתם הכי אוהבים לעשות  להתייחס לשאלות כגון: אפשר לעודד את הילדים 

עם האחים או האחיות שלכם? מה אינכם אוהבים לעשות איתם? איזה מעשה  

טוב עשית בו הבעת אהבה לאחיך או לאחותך? האם אתם חושבים שתמיד כל 

האחים צריכים לקבל אותם דברים? האם אתם רבים? איך אתם מתפייסים?  

מקבל מתנה או פרס? איזו מתנה אחיך או   האם אתם שמחים כשאח שלכם

 אחותך יאהבו לקבל? מתי לדעתכם יש קנאה בין אחים ואחיות? וכד‘. 

 

:  אפשר לערוך סקר כיתתי על מיקום הילדים בסדר האחים במשפחה שלהם

כמה ילדים הם בכורים, כמה הם בני זקונים, כמה הם ילדים יחידים וכמה הם ”סנדוויץ‘“? בעקבות 

לבקש מהם לתת דוגמאות להיגדים הבאים: להיות אח גדול או אחות גדולה זה גם   הסקר אפשר

 נעים וגם קשה / להיות אח קטן או אחות קטנה זה גם נעים וגם קשה וכד'.

 

 

 



 

 

כל ילד יבחר באח או באחות שלו ויספר עליהם  ,פיבן  חנוךבהשראת האומן  -זה אחי וזאת אחותי 

לקבוצה באמצעות הבחירות שלו ביצירת הדיוקן והשלמת ההיגד: מה שהכי משמח אותי אצל  

 אחי/אחותי זה... 

 

לבקש מהילדים להביא תמונות של פעילויות שהם אוהבים לעשות עם  -שבת אחים גם יחד 

 האחים שלהם.  

כל ילד יספר על הפעילות וביחד עם הילדים והגננת יבחר כותרת. לדוגמה: אופים עוגיות, רוכבים 

חק על אופניים, מטיילים עם הכבה שלנו בפרק, קוראים סיפור וכד‘. לאחר מכן אפשר לשחק במש 

 זיכרון. לדוגמה: מי אופה עוגה עם אחותו הגדולה? וכד‘. 

 

אגדה המדגישה אחווה וחברות בין אחים. האגדה  - המקדש בית של מקומו לספר את האגדה על 

 יצאה לאור כספר בספרית פיג‘מה. 

 

 מגוון משפחות 

  רחוב סוסמום.אפשר לשלב את הפעילויות המוצעות עם צפייה בסרטונים של 

 

                              

 ִמְׁשָּפָחה / ֵעָרן ֶצלגֹוב                                       

 לי ֵיׁש ִאָּמא ְוַאָּבא ְוָאח 

 ִסּדּור ֵּדי ֻמְצָלח.

 ְלנּוִרי ְׁשֵּתי ִאָּמהֹות 

 ֶּכֶלב, ָחתּול, ָּדג ְוָאחֹות. 

 ְלָאְבִרי ְׁשֵני ַאָּבִאים 

 ְוָאחֹות ְמַטֶּפֶסת ָהִרים. 

 אִּכי ִּבְכָלל ְׁשֵני ָּבִּתים, ְלזָ 

 ְׁשֵּתי ִאָּמהֹות ּוְׁשֵני ַאָּבאים, 

 ֲחִצי ָאחֹות -ְוֵיש לֹו ְלָזאִּכי ֲחִצי ָאח ֹּפה, ְוָׁשם

 לא ָּפחֹות.   -ֶזה יֹוֵצא ָׁשלֹוׁש  -ְוִאם ְמַחְּבִר ים

 – ְוֵיׁש ֶאת ֲהַדס 

 ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַאָּבא ְוִאָּמא, ִמְׁשָּפָחה ְמַאֶּמֶצת:  

 ת"(.  )"ֵהם ָּבֲחרּו אֹוִתי ִמּכּוָּלם ִהיא קֹוֶרצֶ 

 ְוִלי ְּכַבר ִסַּפְרִּתי, ִסּדּור ֵּדי ֻמְצָלח: 

 ִאָּמא ְוַאָּבא ְוָאח. 

 ֵּדי ָּברּור ֶׁשַהִּסּדּור ֶׁשִּלי 

 הּוא "ֲהִכי" ַרק ִּבְׁשִביִלי 

 ְוָכל ִסּדּור ַאֵחר 

 הּוא ְּבִדּיּוק ֲהִכי ְּביֹוֵתר. 

ְלָכל ֲחֵבָרה ְוַגם ְלָכל ָחֵבר.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eaCIRUmfRo
https://www.youtube.com/watch?v=-eaCIRUmfRo
https://www.youtube.com/watch?v=-eaCIRUmfRo
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU
https://www.youtube.com/watch?v=SzCnkb1TBxU


 

 

רבים ציירו משפחות וכל יצירה מציעה לנו היבטים אומנים תמונות בתערוכה 

שונים של המושג ”משפחה“. אפשר להעמיד תערוכה בגן ולתת לילדים משימות 

להכיל חוויות של התבוננות וגילוי בתערוכה, ולהציע יצירה בהשראת התמונות. 

ילדים במשפחות חד הוריות, חד מיניות, במשפחות שבהן הורים גרושים, במשפחות  

 בנושא אומנות יצירות למצוא אפשרות ילדים או במשפחות עם ילד אחד.  מרוב

 .  באינטרנט משפחה

 

חן משפחות פארק הירקון/  בשנים האחרונות יצאו מספר ספרי ילדים בנושא כגון:

משפחות, משפחות , מיליון לפחות!/ ; רועי ראובני הורוביץ; אבא ואבא/  שבתאי

 מקדה בן נאה. ; שני אבאים/ לימור טלמור

 
 

היא ברכת הילדים, המבוססת על ברכת   אחת המסורות היהודיות המרגשות

כז(. לאחר תום הכהונה בעם ישראל הונהגה  -הכוהנים בספר במדבר )פרק ו, כד

ברכת הבנים והבנות. יש  ברכה זו במעגל המשפחתי והיא נקראת ברכת הילדים או 

בערב יום הכיפורים. משפחות שונות יצרו   -הנוהגים לברכם רק פעם אחת בשנה

 מסורות שונות. וכמו מרשה פאלק, יש משפחות שחיברו נוסח משלהן לברכה.  

ברכת הילדים מחברת וקושרת בין חול לקודש, בין המרחב הציבורי למשפחתי, בין  

לעמו ולתרבותו. המילים הקצרות, הנאמרות מהורים  היחידי למשפחתו, ובין יחיד 

לילדיהם, הן מעין ולתרבותו. המילים הקצרות, הנאמרות מהורים לילדים, הן מעין 

 צידה אישית רוחנית בעבורם, הניתוח ברגע של קדושה וקרבה. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk01C2zWaUoHHkFX-tSSIahtIXcDxGA:1610457056449&source=univ&tbm=isch&q=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&sa=X&ved=2ahUKEwj25pmGvJbuAhVzqnEKHaDbAu4QjJkEegQIBBAB&biw=1600&bih=789


 

 

 

 לגלויה עם ברכת הבנים והבנות 

 לברכת הבית גירסת תל"י 

 והבנות  הבנים לברכת להאזנה

 אתם מוזמנים לשלוח את הקישורים למשפחות הגן/כיתה!

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/fsq6zsnw9p2omh3gdhqkjrwrav0ar7.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/01/ehogm62jxhh62nsrm2mdew31g2olxp.png
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8rHend7H1YY&list=PLPgQOm8UPS4Gp5lQ_LuEK7HhIbNK0eXND&index=19

