
 

 

 * ת ישראל מפ  ל עיום הולדת חוגגים 

 שנה! אך טובה לכל  יוזמה זו תועדה לפני שלוש שנים *

 יוקנעם רותם דנגור, גן ניצן , 

  שנהוזו ה סמינר הקיבוציםבלגיל הרך בוגרת המסלול לחינוך יצירתי אני 

      אשכול " בשנים הראשונות ניהלתי את גן אתרוג ב כגננת.שלי שביעית ה

זו  . קנעםווהשנה זו השנה הרביעית שלי כמנהלת גן ניצן בי מת גן בר "ערמונים

השנה במיוחד לוח השנה העברי ומפת   השנה השלישית שלי כגננת תל"י.

 הארץ שקיבלתי מקרן תל"י היו ציר מארגן לתכנים, טקסים וחגיגות בגן.  

כאשר ילד מגיע לסביבה חמה, בטוחה, מעודדת ותומכת, כשהוא  "

יודע שיש לו אוזן קשבת וכשמתייחסים אליו בכבוד, ובגובה העיניים 

ולת הבעת רגשות הוא מפתח תחושת ביטחון, דימוי עצמי גבוה ויכ

סביבה  בגן שלנו היא ליצור   שלי והשאיפה וילדה ייחודיות של כל ילדאני מאמינה ב .טובה 

לפתח את הכישרון והפוטנציאל הטמון  כל ילד וילדה יוכלו  מאפשרת ומזמינה שבה  ,מכוונת

 " בהם בדרך המתאימה להם ביותר.  

 

ביתי ומשפחתי וחשוב לנו להתייחס אליו כמו   ילדים בגילאי קדם חובה וחובה. הגן שלנו  30בגן לומדים 

אל "חדר נוסף" בבית הילדים. טובה כהן הסייעת, קרן אלחייני הגננת המשלימה, מרים אלוף הסייעת 

 ל עובדות בשיתוף פעולה מלא, מדברות באותה שפה ומקבלות החלטות ביחד. כ  -המשלימה ואני

 א אישית נפלאה לילדים. ההרמוניה הזו מורגשת בכל רגע בגן והיא מהווה דוגמ 

למידה משמעותית היא למידה הנעשית באמצעות התנסות חווייתית וחושית, בכל שעות  אני מאמינה ש

. אני מדגישה בעיקר תהליכים. ילדים מתחילים לפעול במקרה או  מרחבים השונים בכל ההפעילות ו 

ם כדי לתווך, לתת משוב על  במכוון, ומפעילים תהליכי חשיבה ברמות גבוהות. אני עומדת לרשות הילדי

הפעילות, על הדרך, על החשיבה ועל היוזמה כדי שהילד ידע עד כמה התהליך שהוא עובר הוא משמעתי.  

אני מאמינה שיצירתיות היא הכרחית בעבודה בגן והיא מוסיפה צבע ועניין לכל תחום. אני מעודדת קשר 

בות בריאה, אוירה חמה ומשפחתית פתוח, רציף ומשתף עם המשפחות וההורים, קשר היוצר מעור

 של הילדים, של ההורים ושל צוות הגן.  והכבוד ההדדי  שתורמים מאוד להרגשת השייכות

 

פעמים בשנה חוזרת על  30גננת. כ יכנית השנתית שלוימי הולדת בגן הם חלק מהת כך הכל התחיל.

ישראל הביא אותי, ביחד עם למדינת  70 -הנושא השנתי של יום ההולדת ה  עצמה מתכונת די קבועה.

חבר בין  רציתי לבשנה הזאת מנחת תל"י שעובדת איתי, לחשיבה מחודשת על חגיגות יום ההולדת בגן. 

מתוך מגוון האפשרויות תוך מתן ייחודיות לכל ילד.  של המדינה יום ההולדת האישי ליום ההולדת 

 ת הארץ" בחרתי בטיול.ליישום המושג "אהב

דרך כל  חוות את הארץ הזדמנות להיות יחד ולולמשפחה, טיול הוא חוויה משמעותית מאוד לילד ה

כל זה הביא   !ילדים מטבעם הם סקרנים ולכן מבחינתם יציאה לטיול היא יציאה להרפתקהה  .החושים

 מרכיב מרכזי בימי ההולדת בגן. הפך להיות הטיול המשפחתי לכך ש



 

 

לצד שירי ומשחקי יום הולדת, כל משפחה מציגה במהלך הטקס מקום שהיא טיילה בו.   -מספרתרותם  

ביקור במוזיאון או אצל קרובי משפחה. טיול בשכונה, הטיול יכול להיות טיול בטבע וגם טיול עירוני כמו 

,  על המקום  הילד החוגג מספר ליתר הילדים על הטיול, מראה תמונות ולעתים מוסיפים ההורים סיפור

 או שיר מתאים.  פעילות מיוחדת

 

דף מנחה שיסייע להם לתכנן את הצגת הטיול  ההורים מקבלים  -דף מנחה  -לפני יום ההולדת

עליו הוא רוצה לספר וישלימו . המטרה היא שההורים ישתפו אותו בבחירת הטיול שלילדים 

יכולים לתכנן ביחד איך להציג את  . כאשר הם משלימים את הדף הם מפיו את המידע על הדף

   הטיול לילדים.

 השאלות בדף התייחסו להיבטים שונים של הטיול:

   ________________________נמצא ליד. ______________שם המקום

 ________________________________________כשהייתי שם הייתי יחד עם _________

 ________________________________________שמחתי מאוד לגלות שם ______________

 נהניתי בעיקר מ ___________________________________________________________

 מאוד רציתי לקחת לי למזכרת _________________________________________________

 _________הצטיידנו מהבית ב _______________________________________________

 היה לי טעים לאכול _______________________________________________________

 חשוב לי לספר על המקום __________________________________________________

 _____________________________________________דברים מיוחדים שאפשר לעשות שם 

 דברים נוספים שאפשר לעשות שם _____________________________________________

    

הילדים שותפים בהכנת המתנה שלהם. כל ילד, לקראת - תיק טיול 

יום ההולדת שלו, מקבל תיק בד עם ברכה והילד מקשט אותו כרצונו.   

והוא כולל גם מצחים שיש   מגדיר צמחים שהכנתי לילדים יש בתיק 

, מחברת ועפרונות צבעוניים כדי לצייר ולכתוב חוויות בגינה שלנו 

ת  מהטיול, פלסטר, בקבוק מים, זכוכי

רגשים מאוד להכין  תמגדלת. הילדים מ

  את התיק!

 

 

 

 

 



 

 

 ביום ההולדת  

 .  פותחים בשירי יום הולדת מוכרים ⧫

חה  לפני שהמשפ: מתכוננים לצאת לטיול בפנטומימה  ⧫

הילדים מציגים מה צריך לקחת פותחת בסיפור הטיול שלה,  

הילדים נרגשים מאוד  לטיול ובכל פעם מוסיפים עוד פריטים.

 לטיול"!  וסקרנים לדעת לאן "נצא

וכולנו קשובים  הילד והמשפחה מספרים על הטיול שלהם  ⧫

   :ומגיבים 

כך למדנו כיוונים, אזורם   -הילד מזהה את המקום על המפה 

 צבעים במפה. את משמעות ה בארץ ו 

ידע עולם שנובע מהסיפורים.  במהלך הסיפורים אנו מרחיבים 

טיול לים  . טיול למעיין מזמין לשוחח על איך נוצר מעיין למשל:

המלח הביא עימו בוץ מים המלח והילדים מרחו אותו על הידיים 

כמו כן הילדים התנסו בתהליכים של ציפה ושקיעה.  שלהם,

ילדה סיפרה על טיול לעין זיוון ברמת הגולן וסדנת שוקולד שהיא  

שוקולד. כאשר אחד עשתה שם. אז דיברנו קצת על איך מכינים 

הילדים סיפר על טיול לחיפה בתקופה של "חג החגים" 

 המשותף ליהודים, נוצרים ומוסלמים 

ניסנס )ששם נערך החג(  יסיפרתי לילדים חוויות שלי מוואד

 כאשר הייתי סטודנטית לאדריכלות. 

ילד סיפר על טיול בנהר החצבני ולמחרת ילד אחר הביא עלון  

 לו שם. מידע שהוא שמא מביקור ש

חוזרים לטייל באותו מקום אבל הטיול נראה אחרת והחוויות שונות. כך למשל שני   לפעמים 

   ילדים ביקרו במהלך השנה בעין השופט וחזרו עם חוויות שונות.

הילדים קשובים וסקרנים לראות לאן מטיילים. אני מוסיפה גם חוויות אישיות שלי אם ביקרתי 

 קרנות לבקר בו. במקום, ואם לא אז אני מביעה ס

 מסיימים בשיר או משחק יום הולדת, ברכות וסעודה.  ⧫

 

כל ילד שם את דף ההנחיה ואת התמונות שמתעדות את הטיול בקלסר מיוחד  אחרי יום ההולדת 

התיעוד הזה גורם לילדים לחזור ולספר ולשאול על   שמזמן לילדים שיח ממשיך סביב התמונות והטיולים.

 המקומות בארץ, לחזור למפה ולזהות אותם. 

פינת הטבע שלנו מועשרת מדברים שהילדים הביאו בימי ההולדת שלהם: גביש מלח מים המלח, חול 

על צבעוני מהמכתש, מלח ים, כותנה ועוד... הילדים זוכרים מה כל אחד הביא וגם זה מביא לשיח נוסף 

 הטיולים.  

 

ך  . בתהליומבלים זמן רב במקומות סגורים חיים בסביבה עירונית ילדי הגן שלי -תמסכמרותם 

, לשחק, לחקור וללמוד על ללכת, לרץ, לטפס להם שיאפשרו  מרחבים שלהם הם צריכים  ההתפתחות

חושיות לצד זמן איכותי -הטיול בטבע הירוק או בטבע העירוני מעניק להם חוויות רב.  העיר והארץ שלהם

 עם המשפחה.  



 

 

יכול להיות כל כך מעניין. המשפחות נהנו מאוד מהתהליך,   "יום הולדת על המפה"לא חשבתי עד כמה 

בין  גם אלה שחששו מהיצירתיות הנדרשת נהנו מאוד. התיעוד ואוסף המזכרות הביאו לאינטראקציות

כך, באמצעות המפה, הטיולים והסיפורים חווינו בדרכים  הילדים שלא היו מתרחשות אילולא היוזמה.

 שונות את יפי הארץ ונופיה ואת ההנאה של המשפחות מטיול בצוותא. 

על היחס שלהם להליכה בטבע, לנסיעה למקומות  –למדתי הרבה על הילדים ועל המשפחות שלהם 

על סגנונות הטיולים שלהם בפני הקבוצה למדתי על יכולות הדיבור שלהם,  אחרים. כאשר ילדים עמדו 

 ועל היחס שלהם לסביבה. מהמזכרות שהם הביאו למדתי על תחומי עניין שלהם שלא ידעתי על קיומם. 

הרגשתי שהצלחנו לפתוח ערות תקשורת נוסף שמתייחס למקומות, למרחקים, לטבע וסביבה. הסיפורים  

אצל כולם את החשק לטייל. פתאום הבנתי כמה פשוט וקל להעניק לילדים תכנים של הילדים עוררו  

 וערכים. 

 

 


