
  עם הפנים לעתיד -עילויות ופרויקטים בגיל הרך בגני מועצה קדימה צורן פ

 תיאור התכנית
תשע"ט קידום הגנים על בסיס ארבעת העקרונות של הגן העתידי. ארבעה  -בשנים תשע"ח הגן העתידי

שהם בסיס להתוויית התכנית אותה הגננת והצוות החינוכי  21 -עוגנים של הגן במאה ה
 מקדמים בגן.

 גית בגן.  וחקר וסדנה טכנול -קידום יצרנות
עידוד הילדים לשותפות בבחירת התכנים  -ביזים של הילדיםיטקקידום ביטוי אישי וא

 הנלמדים ומרחבי הפעילות בגן.                                           
  על בסיס עידוד קיימות וסדר יום גמיש.           - קידום מרחבים פעילים

 ההורים שותפים לעשייה, לקידום פרויקטים.                                        -קידום שיתופי פעולה על הקהילה

תכנית א.י.ל 
)אני יכול 
 להצליח(

גני חובה, התכנית מופעלת ע"י הגננות בהדרכת  4-ילוט ביבשנה"ל תשע"ט התכנית נכנסה כפ
תכנית זו הינה תכנית מניעה  תורחב לגנים נוספים.פ התכנית "פסיכולוגית הגן. בשנה"ל תש

נויות רגשיות מויוהתערבות שמטרותיה הינן טיפוח גורמי החוסן של כלל ילדי הגן בהקשר של מ
 חברתיות ולימודיות תוך התמקדות בתרגול מיומנויות אלה בקרב ילדים מתקשים.

דרכי  בה. בין מטרות התכנית הקנייתיוזמה חינוכית להפנמת התרבות של איכות הסבי גנים ירוקים
התנהגות חסכון במשאבים, לשינוי הרגלי המשפחה תוך טיפוח הרגלי צריכה ידידותיים 

 לסביבה

חקר שנתי בנושא החלל והחללית בראשית, מרכזי חקר  -קידום חצרות פעילות, חדר חלל יוזמות בגנים
ות, מיזם אימוץ חורשה וטיפוחה)גן גית בשילוב אומנויובנושאים שונים ומגוונים, סדנה טכנול

בעיצוב מרחבי הגן העתידי, יום המעשים  m-21יער(, מיזם טיפוח מבואה פעילה, הגשת 

שיתוף פעולה על ילדים מבתי הספר בישוב בהקמת גינות מזמינות פרפרים, ספסל  -הטובים
 המעשים הטובים

ה: "ירושלים שלנו", "ישראל תערוכות בנושאים שונים כיום שיא לתכניות שלמדו לאורך השנ
הקטנה" )מתוך התכנית מזוודות מטיילות מהכנסת אל גני הילדים בישראל(, "מנדלות 

 מהטבע".

תכניות 
קליות ימוס

 חודיותיי

מחקרים מדגישים את מקומה של המוסיקה ואת תרומתה בעיצוב אישיותו של הילד. באמצעות 
ך מתן כבוד למקומו של הילד וותיים, תיקה לערכים חברתיים ותרבהמוסיקה, ניתן לטפח ז

ולמיקומו במרכז החינוך המוסיקלי. על רקע תפיסה זאת וכחלק מתפיסה רשותית השמה מיקוד 
על חינוך מוסיקלי במסגרות החינוך בישוב הוחלט לפתח תכנית להעמקת הרצף המוסיקלי גם 

  בגיל הרך.
הילדים והן את  לחשוף ולקרב הן אתמטרת התכנית  : 4-3 לגילאיילדוג'אז תכנית מוסיקלית 

ההורים אל סגנון הג'אז על כל גווניו על ידי עיבודם מחדש של שירי ילדות ושירי חגים. 
המפגשים מתקיימים בגנים בהנחיית גב' יעל ארנון ורד כהכנה לקונצרט סיום  בהיכל התרבות 

  נגנים וזמרת. 6בהרכב של 
מטרת התכנית היא לפתח אצל הילדים   :5-4 "ילדים שרים" תכנית מוסיקלית לגילאי 

הרגלים להאזנה לקונצרט חי תוך חשיפה לנכסי צאן הברזל של הזמר העברי ויוצריו. המפגשים 
 מתקיימים בגנים בהנחיים גב' נתלי גולדברג וכוללים קונצרט סיום חגיגי בהיכל התרבות.

חינוך 
 מוסיקלי

ל ידי מורות למוסיקה וחושפות את הילדים תכנית העשרה בתחום המוסיקה מופעלת בגנים ע
  למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

תכנית העשרה בתחום החינוך גופני בגיל הרך מופעלת בגנים על ידי מורים לספורט. התכנית  חינוך גופני
גירויים הכרתיים ורגשיים, פיתוח עוסקת בפיתוח מודעות לגוף ולתפקודו בסביבה עתירת 

  .המתמטיקה, המדעים והשפהמי מתחו מיומנויות תנועה תוך שילוב מושגי יסוד
חינוך 

להתנדבות: 
 "זהב בגן"

 שוביתיהחינוך להתנדבות עובר כחוט השני בכל שכבות הגיל במערכת החינוך הי

מקנה לילדים בגיל הרך ערכי  גני הילדים התחברו לערך התנדבות בהובלת החינוך. ההתנדבות
  נתינה, תרומה ואהבת הזולת.

גינות פעילות 
 ומזמינות

הצוותים החינוכיים יחד עם הילדים הקימו גינות עשירות עם צמחיה מגוונת, אקולוגית, גינות נוי 
  ונהנים מהתוצרת.לצד גינות ירק, הילדים פעילים בגינות 

תחומי הידע והמחקר בנושאי מדעים. הילדים לומדים ערכי שימור  כמו כן מרחיבים הילדים את
  גי.ווטיפוח סביבה ופליאה מהטבע והמגוון הביול

הגינה מהווה אמצעי להבנת תהליכים המתרחשים בטבע, תהליך הצמיחה הינו מחזורי וסובב 
כישורי חיים כגון: התמדה, סבלנות, אחריות, יוזמה,  את עולמנו בתחומים שונים ומעודד

 שותפות ועוד..

  כל ילדי הגנים נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון סל תרבות

  אירועי תרבות עשירים ומגוונים בתחומי התאטרון והמוסיקה.

 - לאורם נלך
 גני חמ"ד

ים מתוך עיסוק מטרתה טיפוח זהות ציונית דתית בקרב הילד "הדמות השנתית"תכנית 
בדמות מופת המייצגת אורחות חייה ובערכיה את עולם הערכים הציוני דתי כפי שהוא מתבטא 



בחינוך החמ"ד. השאיפה היא ליישם את תוכני הדמות השנתית כ"אבני דרך" השונות ולהפגיש 
  את הילדים עם הדמות בכל מרחבי העשייה.

דמות  -טל תשע""נית רחל נריה. בשנהדמויות מופת הרב משה צבי והרב -בשנה"ל תשע"ח
  מופת הרב מאיר יהודה גץ

חינוך 
 לבריאות

  מועצה מקומית קדימה צורן ובתוכה גני הילדים התחייבו להקפיד על אורח חיים בריא

סיפורים  השנה נעשו פעילויות שונות בתחום זה כגון : התנסות בבישול בריא בגן, קריאת
  ת גינת ירק, גינת תבלינים, חממה ועוד.וספרים העוסקים בנושא, הקמ

ספריית 
 פיג'מה

 קרן גרינספון ישראלופועלת בארץ ע"י  PJ Libraryהתכנית מבוססת על התכנית האמריקאית 

יישובים ברחבי הארץ משתתפים  160-ילדים ב 235,000. השנה משרד החינוךבשיתוף עם 
יים להעשרת ספריית הבית וכל גן יקבל ספרים איכות 8בתכנית. במסגרת התכנית יקבל כל ילד 

  עותקים מכל ספר, להעשרת ספריית הגן. 2
אשכול גננות 

 צורן -קדימה
בעקבות מתווה אופק חדש גני הישוב מחולקים לשני אשכולות אשכול גני קדימה ואשכול גני 
צורן. הפיקוח ומובילות האשכול עובדים כגוף אחד שותפים להשתלמות פיתוח מקצועי אחת 

  לחודש  ולמיזמים שנתיים.
אשכול  
סייעות 
 צורן -קדימה

בשנה"ל תשע"ט בניית מערך תומך לסייעות )בדומה ליוזמת גננות מובילות אשכולות 
גאוגרפיים( באמצעות הכשרת "סייעות מובילות אשכולות" , מטרת המודל החדש הוא לייעל 

צועית והאישית של את התקשורת ואת דפוסי העבודה בגן, לקדם את ההתפתחות המק
הסייעות, ולהדק את הקשרים עם גורמים השייכים לסביבה הקרובה הורים, מח' המועצה 

השונות ועוד. מחלקת החינוך, הפיקוח על הגנים ומובילות האשכול עובדים שותפים 
  להשתלמות ופיתוח מקצועי לאורך כל השנה ומובילים יוזמות. 

הכשרה 
והתמקצעות 

סייעות הגנים 
מרכזי  כייעד

 בגיל הרך

החל משנה"ל תשע"ח בניית השתלמות ייחודית בהובלת החינוך, השירות הפסיכולוגי ומשרד 
ל תשע"ח "מי אני הסייעת החינוכית" ניתנו דגשים לגיבוש וקידום "החינוך, בהשתלמות בשנה

תחושת השייכות והמסוגלות של הסייעות תוך העצמה אישית והרחבת הידע והכלים 
ל תשע"ט "מאפייני התפתחות הילד בגיל הרך" ניתנו דגשים "בהשתלמות בשנההמקצועיים. 

גם לגיבוש וקידום תחושת השייכות ובנוסף הרחבת הידע והכלים בנושא מאפייני ההתפתחות 
  בגיל הרך קווים כללים, קשיי ויסות רגשי, חושי ומוטורי וחינוך להרגלים .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


