
 

 

        
          

        
          

           

        
        
    

                          

 מתוך אתר הקדם יסודי משרד החינוך

 גני קדימה צורן עם הפנים לעתיד

 בשנים האחרונות בעקבות מתווה אופק חדש מחולקים גני הישוב לשני אשכולות:

 אשכול גנים קדימה ואשכול גני צורן.

ולהנהיג את הגננות. אנו רואות בכל גננת אנו הגננות המובילות נבחרנו על ידי המפקחת להוביל 
 מנהיגה בגנה, יוזמת ומפתחת תכניות מיוחדות בתחומי הליבה.

בארבע השנים האחרונות האשכולות עובדים כגוף אחד שותפים להשתלמות פיתוח מקצועי אחת 
 לחודש ולמיזמים שנתיים.

 הגננות יזמו מיזמים כגון:

 קידום חצרות פעילות ✓

 פסלים שבנו ילדי הגן  –תערוכת ירושלים שלנו  ✓

 כל גן בנה אתר בארץ משילוב חומרים ממוחזרים. -ישראל הקטנה ✓

שיתוף פעולה עם ילדים ביה"ס בהקמת גינות מזמינות פרפרים באביב במסגרת יום  ✓
 המעשים הטובים.

בעשייה, משתפות אנו מתארחות בכל פעם בגן אחר בישוב, במסגרת השתלמות האשכול הגננות 
בנושאי ם כגון  מרצים בתחומים חינוכיים שעל הפרקמתייעצות בנושאים פדגוגיים ומארחות 

 למידה חוץ, גן יער, למידת חקר, עיצוב סביבה מאתגרת.

 בשנתיים האחרונות אנו מקדמים את הגנים לעבודה על בסיס ארבעת העקרונות של הגן העתידי:

ית התכנית אותה הגננת והצוות החינוכי ייס להתוושהם בס 21-של הגן במאה הארבעה עוגנים 
 מתווים בגן:

 קידום יצרנות, חקר וסדנה טכנולוגית בגן •

התכנים עידוד הילדים לשותפות בבחירת  -קידום ביטוי אישי ואקטיביזם של הילדים •
 מרחבי הפעילות בגן.הנלמדים ו

 קידום מרחבים פעילים על בסיס עידוד קיימות וסדר יום גמיש •

 קידום שיתופי פעולה עם הקהילה: ההורים שותפים לעשייה, לקידום פרויקטים, •

לאפשר לילדים לחיות את ילדותם במלואה ויחד עם זאת להכין  נועד  המודל לפיו אנו פועלים
 ומנויות שידרשו להם בעולם העתיד.יאותם למ



מפסולת ל פסל" במסגרתו ילדי הגנים יבנו "השנה אנו מקדמים מיזם בתחום הקיימות והקהילה: 
פסל מגרוטאות בשימוש חוזר. אנו שואפים לצמצם צריכה וללמד את הילדים והקהילה כולה 

 ליצור מחומרים בשימוש חוזר.

הקימו  -ם הילדיםבגנים כולם ניתן לראות גינות פעילות ומזמינות, הצוותים החינוכיים יחד ע
לוגיות, גינות נוי לצד גינות ירק, הילדים פעילים בגינות וגינות עשירות עם צמחיה מגוונת, אק

 ונהנים מהתוצרת. לומדים ערכי שימור וטיפוח סביבה ופליאה מהטבע והמגוון הביולוגי.

מים המקוד תייםים קהילמזהשנה לצד טיפוח החצרות והגינות נבחרו ארבעה גנים למיקוד מי
 :השנה

 )גן אלון( קשר מרכז יום לקשיש עם ילדי הגן מיזם אימוץ חורשה –מיזם קהילתי 

 )חרצית כלנית( ה פעילה לגנים צמודיםמיזם טיפוח מבוא

 מיזם אימוץ חורשה וטיפוחה )גן נרקיס(

 אמנות.: חדר חלל, מרכזי חקר, חצרות פעילות, סדנה טכנולוגית בשילוב בגנים יוזמות נוספות

)גנים שושן צחור, סביון וחצב ותות( אלה רק דוגמאות מתוך יוזמות רבות נוספות בתחום 
 החקר שגני הישוב מטפחים.פעילות הקהילתי , הסביבתי ו

 לצד התהליך שעוברות הגננות מתקיים תהליך מקביל בקרב הסייעות

 פרויקטים נוספים: ספרית פיג'מה, קונצרטים...

על עידוד, השראה -מקצועית  ים ותומכ-אותנו בתהליך השינוילמי שמלווים  אנו רוצות להודות 
 והובלת המהלכים לכיוון גנים ברוח הגן העתידי

 למפקחת אפרת קאופמן והיועצת מירב כהן 

 רכזת גנים -לאתי מזוז

 מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה -שמע לצביה 

 וךמנהל מחלקת חינ -רוזנברג ליהודה

, וכמובן לילידים של גנים קדימה צורן שרואות בגן את ביתן השני והמסורותולגננות המקצועיות 
  המקסימים.

 תמי סטרול

 תמר קוטליצקי

 

 

 

 

 

 תאטרון גן סביון מציג: "מר זוטא ועץ התפוחים"

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 גן שושן צחור -חצר פעילה

 

 

 

 גן נרקיס -ספירלת תבלינים

 

 



 

 

 

 תאטרון גן נרקיס

 

 

 

 

 

 גן מרים -גינת ירק

 



 

 

 

 

 גן מרגנית -תערוכת מיני ישראל

 


