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דבר המנהל והפיקוח

נטיעה ראשונה
”בית  של  הילדים  גני  ברשת  העובדות  ומותיקות  מבכירות  רובין¨  אלישבע  הגב‘ 
במדור  הרשת¨  של  הצנוע  העבר  מן  זיכרונות  אל  הקוראים  עם  מפליגה  יעקב“¨ 

Æ“ימי בראשית”

וחיי עולם נטע בתוכנו
הרב נתן זאב גרוסמן¨ מהוגי הדעות והסופרים של היהדות הנאמנה¨ מגולל סיפור 
שקרה באמת¨ על מהפך שחוללה ילדת גן של רשת גני הילדים של ”בית יעקב“¨ 

Æוהצליחה במקום שגדולים ממנה נכשלו

ונטעתים באר הזאת
µ שנהÆ רק לפני  שנתיים ימים¨ הוקם בה מעון היום השיקומי  בית שמש קיימת 
היום  מעונות  של  סיפורם   Æהשני השיקומי  המעון  בעיר  הוקם  עתה  וזה  הראשון¨ 

Æהשיקומיים בבית שמש

נטיעה ועוד נטיעה
מסיבות ואירועים¨ השתלמויות ונופשונים¨ חדשות וחידושים רבים היו ברשתÆ יקצר 
המצע¨ ויקטן הגליוןÆ מבט חטוף על האירועים ועל החידושיםÆ לא על כולםÆ אף לא 

Æפרט שבא ללמד על הכלל Æרק על חלק קטן מהם Æעל רובם

נטיעה נאמנה
ניסיון  על  המבוססים  מומלצים  וטיפים  חדשניות  דרכים  ונאמנות¨  טובות  עצות 
מידות  ערכי  מיטיבת  ברמה  להנחיל  הוא  היעד  כאשר  הגנים¨  כתלי  בין  בעבודה 

 Æטובות¨ אהבת התורה¨ ויראת הבורא בגיל הרך

פתחו לי שערי צדק
שיר והלל ל“פתחיה“Æ הורים מבליחים נגוהות של תחושות¨ בשירה ובהלל¨ ובאגרות 

Æשל תודה וברכה

תוכן הנטיעות
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משתתפים בהו¢ל
● גני ילדים ומעונות יום 

בית יעקב

פתחיה   ●
 מוסדות לחינוך מיוחד

שתילי אריה   ●
 מרכז פדגוגי

כתיבה ועריכה
פסגות 

∞µ ≠ ∂± ∞µ טל 

עיצוב והפקה
ויזואל

דפוס וכריכה
דפוס המקור
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דבר המנהל
הרב יצחק גולדקנופ

דבר המפקחת הראשית
הגב‘ איטה בוימל תחי‘¨

שוב ניצבים אנו בפיתחו של חג הפסח ≠ זמן חירותנו¨ החג המבטא 
יותר מכל את יום הולדתנו כעם¨ הזמן בו לקח אותנו הקב“ה להיות לו 

Æלעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה

המצווה  על  ישראל  עם  כבר  נצטווה  מצרים  גאולת  לפני  עוד 
עיקר החג הזה מבוסס  כי  לבנך“  ”והגדת  המרכזית של חג הפסח 
על חינוך¨ על הנחלת הערכים היהודיים לדור הבאÆ התורה לא רק 
להצליח  איך  אותנו  מדריכה  גם  אלא  וללמד¨  לחנך  אותנו  מחייבת 

Æלהקנות לילדינו את המסרים שברצונינו להנחיל להם

את  לעורר  כדי  הסדר  בליל  ומנהגים  מצוות  כמה  קבעו  חכמים 
הילדים לשאול¨ דברים רבים נעשים בלילה זה בכדי להתמיה ולעורר 
אותם ל“מה נשתנה הלילה הזה“¨ כל מצות ”והגדת“ נקבעה בדרך 
של שאלה ותשובה¨ לפי היסוד החינוכי האומר כי ככל שנצליח לעורר 
את  התעניינותם של ילדינו בערכים שאנו מעוניינים להנחיל להם¨ כן 

Æייקבעו הדברים בלבבם וייעשו אצלם לקנייני נצח

מצוות סיפור יציאת מצרים נקבעה דווקא בליל הסדר¨ לא מר“ח 
ולא מבעוד יום¨ אלא כאשר ”מצה ומרור מונחים לפניך“¨ כדי שלא 
ועושה¨  אומר  יהיה  אלא  ומרחפים¨  מופשטים  הדברים  סיפור  יהיה 
מדבר ומקיים¨ מדבר על המצה ≠ והמצה מונחת לפניו¨ רק כך היא 
הגדה של תורה¨ לאומרה בשעה שהאוזן יכולה לשמוע ולהשיב כראוי 

Æ®לשאלת הבנים ©הגדת סדר ליל הפסח

מן  אחד  לכל  מיוחדת  לב  תשומת  לתת  אותנו  מחייבת  התורה 
הילדים¨ אין דרך הספור לבן ”החכם“ כדרך הספור לבן ”התם“¨ עלינו 
להתייחס לכל אחד לפי הנתונים שלו¨ אין מי שאינו זקוק לחינוך¨ אין 

Æ°“גיל קטן מידי לכך¨ אפילו“ שאינו יודע לשאול≠את פתח לו

חיים“  ה“חפץ   Æלחג בהכנות  על≠ידינו  מושקעים  רב  ויזע  עמל 
לגרר  שנהגו  במה  לזלזל  או  ללעוג  שאין  אומר  ברורה  במשנה 
הכתלים והכסאות שנגע בהם החמץ¨ כי יש למנהג הזה סמך בתלמוד 
הירושלמי¨ כאשר אנו יודעים שעבודתינו אינה מנהג שטות וחומרה 
יתרה¨ אלא יש לה על מי שיסמוך¨ כאשר אנו זוכרים עבור מה אנחנו 
עמלים¨ כשלפנינו עומדת המטרה החינוכית הרבה של חג הפסח¨ אין 
Æספק כי נאזור כוח ומרץ לקראת החג ובעז“ה נראה ברכה בעמלינו

צוות חינוכי יקר¨ אתן העומדות במשך כל השנה על משמר החינוך 
נחת  ברוב  ה‘  אתכן  יזכה  הרך¨  לדור  יום  בכל  נצח  ערכי  ומנחילות 

ואושר ”ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים“ במהרה אמן°

       
איטה בוימל

מפקחת ראשית ואחראית פדגוגית

הדדיות בחינוך
הצועדים  שמות¨  שני  אלו  הפסח“¨  ו“חג  המצות“  ”חג 
לחג  שמות  שני   Æמצרים מארץ  צאתנו  מאז  זרוע¨  שלובי 

 øאחד¨ משום מה

 Æהוי אומר¨ כדי לציין את ההדדיות שבדבר

הקב“ה קורא לחג זה ”חג המצות“ ≠ כדי להודיע חיבתם 
לצאת  שנצטוו  ברגע  כי  בהשם¨  ישראל  של  ואמונתם 

Æממצרים¨ יצאו ולא חיכו לחימוץ בצקם

כדי  ”הפסח“   חג  זה  לחג  קוראים  ישראל  בני  ואילו 
להודיע את חיבתו של הקב“ה אליהם¨ שפסח על בתי בני 

 Æישראל בנגפו את המצרים

ישראל  של  בתפילין   Æבתפילין הזה  כדבר  מצאנו  ושוב 
בתפילין  ואילו  אחד“¨  ד  אלוקינו  ד  ישראל  ”שמע  כתוב∫ 
אחד  גוי  ישראל¨  כעמך  ”מי  כתוב∫  הוא¨  ברוך  הבורא  של 

 Æ“בארץ

אחד המוטיבים הידועים בחינוך ילדי הגיל הרך¨ ובעצם 
 Æבחינוך ילדי כל הגילים¨ הוא הדדיות

המטפלת מחבבת אותו¨ הוא גם  אם הילד יבין שהגננת
Æיחבב אותה¨ וממילא גם את אמריה ובקשותיה

אם נראה לילד פנים מאירות¨ מבינות¨ מעודדות¨ מחייכות 
ומחממות¨ סופו של דבר¨ שהוא יקרין זאת גם על מחנכיו¨ 

Æועל זולתו בכלל

החיבה ההדדית אינה רק ענין של סנטימנטיםÆ בזמננו¨ 
להתפתחותו  בעבר¨  פעם  מאי  יותר  ואולי  חיונית¨  היא 

Æהפדגוגית וההתנהגותית של הילד¨ של כל ילד

בברכת חג פסח כשר ושמח

יצחק גולדקנופ

המנהל הכללי

בברכת חג פסח כשר ושמח

יצחק גולדקנופ

המנהל הכללי







לימי בראשית
הגב‘ אלישבע רובין¨ שהחלה דרכה 
יעקב“  ”בית  של  ילדים  גני  ברשת 
לאחר  ומיד  כסייעת¨  שנה   ¥π לפני 
מכן לאורך שנים רבות כגננת¨ וכיום 
אל  מפליגה  הרשת¨  לגננות  מרצה 

ÆÆÆזכרונות העבר

ציוני דרך בעבודתך

הילדים  בגן  לעבוד  התחלתי   ®±πµ∞© תש“י  בשנת 

 Æבשכונה מוסררה כעוזרת לגננת¨ ושנה לאחר מכן כגננת

באותם הימים היה מאבק אקוטי על נפש הילדÆ מרבית 

השכונה אוכלסה ע“י עולים חדשים ממרוקו¨ שהיו ברמה 

דתית תמימה¨ וההסתדרות של אז¨ איימה עליהם¨ שאם 

לא ישלחו את ילדיהם לחינוך של זרם העובדים¨ אז הם 

לא יקבלו עבודהÆ חד וחלקÆ הגב‘ נחמה שטיינהוז שתחי‘ 

לאסוף  הבתים  בין  שהסתובבה  והיא  הגן¨  את  פתחה 

את הילדים שיבואו לגןÆ היתה זו עבודה קשה ומתישה¨ 

בפרט מול הרווחה והתנאים המשופרים שבלטו בגנים 

האחריםÆ שליטתה של נחמה בשפה הערבית¨ סייעה לה 

קמעא בעבודת השכנוע של העולים¨ על חשיבות המשך 

הנחלת הערכים היהודיים לדורות הבאיםÆ בגן של ”בית 

יעקב“ שררו¨ כאמור¨ תנאים כלכליים מאד קשיםÆ כסף 

גננות ותיקות מעלות שביבי זכרונות מימי הנטיעות 
הראשונות  של רשת גני הילדים ומעונות היום ¢בית יעקב¢

לימי בראשיתלימי בראשית
מבט

נטיעה
ראשונה 
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נטיעה
ראשונה 



 Æתקציבים ממשלתיים בקושי הגיעו¨ אם בכלל Æלא היה
 Æ“הגן שלנו שכן בבית המיתולוגי הקרוי ”שטראוס חצר
בבית הזה התגורר בשעתו הרה“ק רבי נחום מטשרנובל 
זצ“ל¨ בניו וגם נכדו הרבי רבי יוחנצ‘ה זצ“לÆ הפעלנו את 
רבה  ביצירתיות  פרחה  העבודה  אך  בתת≠תנאים¨  הגן 

 Æביותר

בכדי  רק   Æמדובר מה  על  להבין  יתקשו  זמננו¨  בני 
נרתמו  מינימאלי¨  תקציב  בהעדר  האוזן¨  את  לסבר 
חברות מאפריקה הרחוקה¨ לנדב בגדים וצעצועים לכל 
 Æהמשכורת החודשית שלי היתה ∞± ל“י בלבד Æילדי הגן

 Æגם עם החומר העיוני≠לימודי של הגנים¨ היתה בעיה
להתחיל   Æמאין יש  ליצור  צריכים  היינו   Æהיה לא  פשוט 
מאפסÆ משחקים יצרנו מקופסאות של שימוריםÆ הילדים 
היו בונים מהן מגדלים¨ ואחה“צ הלכתי עם הגננת לקבץ 
כי  להיאמר¨  ניתן   Æחרושת ובתי  דפוס  מבתי  שאריות 
אותם  העסקנו  ומשחקים¨  צעצועים  של  מגוון  בהעדר 

 Æלרוב במישור המילולי

חרף התנאים הקשים¨ היו לנו אידיאליםÆ מסירות נפש 
של ממשÆ הצוות היה חדור בערך עליון להטמיע חינוך 

 Æיהודי אותנטי לגיל הרך¨ וזה כל מה שעניין אותנו

 Æלאחר שנתיים במוסררה¨ עברתי לגן בשכונת פאג“י
שם היתה עליה ממזרח אירופה¨ ממדינות כמו הונגריה 

 Æוצ‘כסלובקיה¨ והעבודה היתה נוחה קמעא

בשנת  זה  היה   Æתחכמוני ברח‘  לגן  עברתי  מפאג“י 
 Æהשירותים היו בחצר Æגם שם התנאים היו דלים Æתשט“ו
היו שם שתי כיתותÆ כ≠µ≤ ילדים הצטופפו בכיתה¨ והיתה 

 Æסייעת אחת לשתי הכיתות

אבל באותה תקופה¨ כבר נרשמה התפתחות מסויימת 
Æשל הספרות הגנית וגם של השירים

שם   Æהטורים ברח‘  בגן  כגננת  לעבוד  עברתי  משם 
התנאים   Æמשמעותית יותר  הרבה  כבר  היתה  הרווחה 
הפיזיים היו טובים יותרÆ הגן שכן בבית¨ שבו שוכן כיום 

Æ“מרפ“ד ”שתילי אריה

בימות החורף של זמננו¨ העירייה נותנת תקצוב 
להסקה¨ אף אם בחוץ יש ∂± מעלותÆ בחורף של 
היתה  לא  בהרבה¨  נמוכות  במעלות  ההם¨  הימים 
לנו כל הסקהÆ פעם¨ קיבלתי תלונה מאמא מדוע 
אין חימום בגן¨ החלטתי לחסוך בעצמי כסף וקניתי 

 Æשני תנורים לגן

חמים  מים  צריכות  היינו  אם  תקופות¨  באותן 
בחורף¨ היינו הולכות אל השכנים ברחוב¨ לבקש את 
חסדםÆÆÆ מי חלם אז על טלפון בגןÆ אם קרה שהיינו 

יוצאות  היינו  דחופה¨  טלפונית  שיחה  לנהל  צריכים 
Æלהתקשר מבתי השכנים

מעט מאוחר יותר¨ נכנסנו תחת מטריית החסות של 
עיריית ירושליםÆ הגנים קיבלו הכרה ומעמד של ”מוכר 
שאינו רישמי“Æ לדעתי¨ התנופה הזו¨ שהיתה כה≠חיונית 
לרשת¨ נרשמה הודות לעובדה שהמנהל הרב ר‘ אריה 
מועצת  כחבר  לכהן  נבחר  ז“ל¨  גולדקנופף  ©לייבל® 

  Æעיריית ירושלים

מרח‘ הטורים עברתי לגן אחר ברח‘ תחכמוני¨ הפעם 
קיבלנו  יותר¨  עוד  משופרים  היו  התנאים שם   Æ≥∞ במס‘ 
 Æריהוט חדש שענה על הצרכים ברמה נאותה ומקסימה
בגן הזה היו גם מים חמים לשתיה¨ וגם רדיאטורים ואפילו 
ומכל מקום המצב היה בלי כל השוואה  מכשיר טלפון¨ 
כאמור¨  זאת¨  כל  מוסררה¨  של  והדוחק  העוני  לימי 
ז“ל¨  לייבל  הרב  המנהל¨  של  הנמרצת  לפעילותו  הודות 

הרשויות  שאר  ומול  העירייה  מול 

חמים  מים  צריכות  היינו  אם  תקופות¨  באותן 
בחורף¨ היינו הולכות אל השכנים ברחוב¨ לבקש את 
חסדםÆÆÆ מי חלם אז על טלפון בגןÆ אם קרה שהיינו 

הרשויות  שאר  ומול  העירייה  מול 

 Æמדובר מה  על  להבין  יתקשו  זמננו¨  בני 
רק בכדי לסבר את האוזן¨ בהעדר תקציב 
מאפריקה  חברות  נרתמו  מינימאלי¨ 
הרחוקה¨ לנדב בגדים וצעצועים לכל ילדי 
הגןÆ המשכורת החודשית שלי היתה ∞± ל“י 

 Æבלבד
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הממונותÆ באותה עת¨ גם לנושאים התרבותיים של הגן¨ 
היתה עדנה ופריחהÆ הגן שלי הפך כגן לדוגמא עבור כל 
הייתי   Æהבחינות בכל  למובילות  זכה  הגן   Æברשת הגננות 
הראשונה שהכניסה טייפ לגןÆ גם מבחינת מוסר עבודה¨ 
הייתי כמודל לחיקויÆ עבדתי גם כשלא הרגשתי טובÆ גם 
עם כאבי ראשÆ ואפילו אם רחובות ירושלים כוסו בשלג 
 Æכבד¨ הדבר לא מנע מאתנו להגיע לגן רגלית¨ כבכל יום

 Æבסביבה קהילתית  בפעילות  מעורה  היה  שלנו  הגן 
בערב פורים הייתי מביאה את הילדות עם הוריהם¨ כולל 
מועדון  שהיה  מרים“¨  ל“בית  לריתמיקה¨  המורה  את  
אירוע  זה  היה   Æרבתי הרקדה  שם  וקיימנו  לקשישות 
הקשישות  בעיני  האושר  את  לראות  במיוחד  מרגש 
חג  לפני   Æהקרקע פני  מעל  וטפחיים  טפח  שהתרוממו 
השבועות אספנו את הילדות לביהכנ“ס ”עזרא הסופר“ 
קבלת  טקס  של  בבואה  להמחשת  הטורים¨  ברח‘ 

Æהתורה

גם  היו  אגב¨  לעיל¨  שתיארתי  המכבידים  התנאים 
נחלתו של משרד ההנהלה ששכן אז ברח‘ דוד יליןÆ ר‘ 
לייבל¨ המנהל הראשון¨ עבד בחדר של ארבע על ארבע¨ 
אחר  בשולחן  ועימו 
עבד  חדר¨  באותו 
הרב פרדס¨ מי שהיה 
הסמינר  על  אחראי 
לוין  פיני‘ע  של הרב 

 Æהוא ישב בזוית זו¨ ור‘ לייבל בזוית אחרת Æז“ל

אפיזודה מהעבודה השוטפת

אמירה  היתה  אשכח¨  ולא  ממנה  שנהניתי  אפיזודה 
קצרה ופשוטה של ילדה בגן¨ שהתבטאה באוני חברתה 
”אותי אלישבע הכי אוהבת°“Æ מה כל כך מיוחד במשפט 
הרבדים  מכל  ילדות  היו  שלי  בגן  ובכן¨   øהזה הפשוט 
החברתיים¨ כולל מהאיכותיים ביותר¨ כמו צאצאיהם של 
גדולי הדורÆ הילדה שהשמיעה את האמירה הזו היתה 
דווקא ילדה משכבת המצוקהÆ ריגש אותי לדעת שגם 

  Æוהרבה Æהיא חשה שאני אכן אוהבת אותה

איך את רואה את הרשת היום מול העבר

הציוד  את  היפים¨  המבנים  את  לראות  מתרונן  הלב 
את  הפאר¨  את  הגבוהים¨  השירותים  את  העשיר¨ 
המלכות¨ וממש בכל הזרועות∫ במעונות היום¨ בפתחיה¨ 

Æבגנים¨ במרפ“ד¨ וכו‘¨ ובשתי מילים∫ אימפריה חינוכית

אם ר‘ לייבל היה קם היום מקברו¨ ומתחיל לחשוב על 
האפס הגדול בו התחיל לפני חמישים שנה¨ ורואה את 
הרשת שהגיעה לאן שהגיעה¨ הוא היה מסיק שמדובר 

 Æבאגדה חלומית

אני בטוחה שהוא רווה נחת במרומים¨ שבנו ממשיך 
דרכו¨ הרב יצחק שיחי‘¨ שולט יפה בממלכה¨ וכי הנטיעה 
פירות  עושה  שנטע 
פירות¨  ופירי 
מהמשובחים 
ם  י א נ ה ו

Æביותר

פירות  עושה  שנטע 

אחר  בשולחן  ועימו 
עבד  חדר¨  באותו 
הרב פרדס¨ מי שהיה 
הסמינר  על  אחראי 
לוין  פיני‘ע  של הרב 







שהתרחש אמיתי¨ סיפור
מגני באחד שנים כמה לפני

”בית יעקב“ רשת הילדים של
ונערך נכתב Æבירושלים

גרוסמן זאב נתן י ע  לדפוס

וחיי עולם
נטע

11

אבא¨ ¢מה¨
אתה

יודע לא
שכשיהודי

לומד¨
המלאכים
מקשיבים
ללימודו°“



של הגדול הרגע הגיע Æנרגשות בסך¨ עמדו הילדות
והחזרות¨ ההכנות נערכו ארוכים שבועות Æהסיום מסיבת
שציפו האמהות לעיני החויה¨ את למצות הזמן הגיע ועתה

Æנחת שעה של בדריכות לרוות

האחרון¨ הרגע של הנחיות ולמנגנת לעוזרת לחשה הגננת
”כתר“ מתקנת פה  בגדודו¨ כמצביא לבת  מבת פסעה
Æונשר ”פלקט“ שכמעט לסדר אצה ממקומו ושם שנשמט
והשלישית¨ השניה לא גם שלה¨ הראשונה השנה אינה זו

Æראשוניות ניחוח של יש מסיבה ¨ לכל זאת בכל אך

טרודי לילות האחרונים¨ השבועות חלפו עיניה לנגד
וגיבוש מבריק דקלום עוד על מתרוצצות מחשבות שינה¨
פסוקים מקורות¨ חיפוש Æחדשים יצירתיים רעיונות כמה
ניסוחים¨ המרכזי הנושא את  שימחישו חז“ל¨ ומאמרי
גולדקנופף הרב øזה כל  את יעריך  מי  Æגרפיקה גזירות¨
המפקחות וצוות עשירה חינוכית לעשיה שמדרבן שליט“א
תדענה האמהות האם  אך Æכאן הושקע מה  יידעו ודאי
מישהי האם  øשברקע ההכנות כל את להעריך אי≠פעם 
בשעה הבודדה הושקעו לילות כמה לשער מביניהן יכולה

øהמסיבה של

תמימה ד‘ ”תורת Æהגן החזירו אותה אל האקורדיאון צלילי
זה Æבמחיאות כפיים נלהבות נפש“¨ פיזמו הילדות משיבת
תוכנית של רצופה שעה לפתוח כדי שנבחר השיר היה

Æהתורה לימוד בנושא גדושה

נאמר ”הלא  Æשנבחר הנושא על לה המליץ  בעלה

שאלו נשכח ”ובל הסביר¨ כולם“¨ כנגד תורה ותלמוד
חשוב  Æתורה של בתים בעתיד  להקים  שעתידות ילדות 
העליונה השאיפה שזו בהן תחדירי הרך בגיל שכבר מאוד

Æ“זה שכרך והיה ≠ והחשובה מכל

ברון התנגן שיחתי“¨ היא היום  כל תורתך אהבתי ”מה
בלבה Æוההצגות הדיקלומים תור יבוא רגע עוד Æהבא השיר
את תבלע לא ילדה יילך כשורה ואף שהכל תפילה נשאה

Æהקהל מאימת לשונה

המשותפים הדיונים הארוכים¨ הלילות במוחה חלפו שוב
אך לעודד¨ השתדל הבעל Æההתלבטויות הבית¨ בני עם
תת≠ התמרמרות מתוך אולי כדרכם¨ הגדולים¨ הבנים
”את קרים∫ שפכו מים האמא העסוקה≠מדי¨ על הכרתית
או בהווה השפעה איזו יש נמלץ שלדיקלום חושבת באמת
שהן האשליה את לכל הגננות בראש הכניס מי øבעתיד
אמא¨ בך¨ לפגוע רוצים לא אנחנו ø‘העתיד דור את מחנכות
Æמכך יותר לא אבל ופרנסה מסודרת¨ עבודה זו גננת באמת
זה בשביל Æלעשרות ילדות בייביסיטר‘ הכל  בסך היא גננת

ÆÆÆ“ויחידה אחת מסיבה על שלם חודש לעבוד צריך לא

כל ההרהורים את לדחות כדי כאילו ניערה ראשה היא
ואמרו בשורה נעמדו הילדות Æהמציאות אל ושבה הללו¨
י כ ה י כ ה הדבר זה תורה¨ לומד ”כשאבא אחד∫ בקול
האמהות¨ ספסלי אל מבט הגניבה הגננת Æ“בעולם חשוב
זה האם  טבעי¨ נראה זה האם   Æהתגובות את לבחון כדי 
בכל זה  כך Æכרגיל נרגשות¨ היו האמהות Æאותנטי נשמע 
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השיבה והיא ≠ øזה כל את ושאלנו ביחד∫ מאיפה שמעת התאפקנו¨ לא כבר ”ואז¨

“ÆÆÆ‘נכון לא מה זה Æלמסיבה בריכוז¨ כשהתחילו החזרות היום ’מהגננת בגן¨ בפשטות∫



 Æובכל זאת¨ יש כאן משהו יוצא דופן Æשנה¨ אמרה לעצמה
למה האמא היושבת בקצה הספסל בוכה ללא הרףÆ היא 
אולי חושבת שאינני רואה¨ אך קשה להתעלם ממטפחות 

Æהנייר המוגשות לעיניים שוב ושוב

 Æהזולת על  עובר  מה  יודע  מי  לעצמה¨  אמרה  יודע¨  מי 
דמעות  שנים של  אחרי  שנולדה  יחידה¨  לבת  אם  זו  אולי 
ותפילותÆ אולי בכלל קרה לאחרונה איזה אסון במשפחה¨ 
שוב  נפתח  שמחה¨  של  התרגשות  בשעת  עתה¨  ודווקא 
מעיין הדמעותÆ מי יודעø ≠ חשבה ≠ הרי על זה נאמר ”לב 

Æיודע מרת נפשו“¨ רק האדם בעצמו יודע מה מעיק עליו

”טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף“¨ היה השיר שפתח 
ואמרה  הילדות  אחת  ניצבה  במרכז    Æהבא הדיקלום  את 
 Æאתו לומד  ד‘  תורה¨  לומד  שלנו  ”כשאבא  עמוק∫  ברגש 
יהודי שלומד¨ המלאכים מקשיבים ללימודוÆ כשאבא שלנו 

 Æ“לומד תורה¨ כל העולם קיים בזכותו

ע“פ  בדיוק  הילדות¨  אחת  קראה   ≠ רוצות“  אנחנו  ”מה 
התוכנית ובטון הנכון ≠ ”מה אנחנו רוצות¨ אבא שיביא לנו 
בתרועת  הילדות  כל  קראו   ≠ ”לא°“   Æ“øוכסף זהב  אלפי 
אל  יד  ואז¨  תורה“¨  שלומד  אבא  רוצות  ”אנחנו   ≠ ניצחון 
זהב  מאלפי  פיך¨  תורת  לי  טוב  לי¨  ”טוב  במחול  יצאו  יד¨ 

ÆÆÆ“וכסף

עוד מבט≠קט אל האמהות¨ הסגיר שוב את הבכי החרישי 
 Æשל אותה אם

מה יש להø ≠ התאוננה הגננת בליבה ≠ אי אפשר לשלוט 
היושבות  האמהות  של  הגוף  שפת   øהרגשות על  קצת 
לצידה משדרת כי הן כבר חשות שלא בנוח¨ ועוד מעט היא 

 Æתהרוס לי את כל המסיבה

 Æאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו ÆÆÆובעצם¨ מי יודע
כאב  איזה  שיש  מראש  לדעת  צריכה  הייתי   Æאשמה אני 
ומצוקה בבית הזהÆ ממרחקים שבו אליה צלילי קולה של 
קודם  ארוכות  שנים  בסמינר¨  בלימודי המסלול  המד“פית 
הרגישים  החיישנים  את  לרכוש  צריכה  טובה  ”גננת  לכן∫ 
גם   Æאינדיבידואליות ובעיות  ייחודיים  צרכים  שמאתרים 
האמהות צריכות לחוש פתיחות אליה ולשתף אותה במה 
כשנולד   Æבגן לילדה  להתייחס  איך  שתדע  כדי  שקורה¨ 
תינוק¨ כשאח חולה זמן רב¨ כשאבא נוסע לתקופה ארוכה 
≠ הגננת צריכה להתעדכן¨ כדי שתתן מנה כפולה של חום 

 Æ“ואהבה בימים הלא≠פשוטים שעוברים על הילדה

למסיבת  השנה¨  לסוף  עד  להגיע  צריכה  הייתי  למה 
הסיום¨ כדי להבחין שיש איזו מועקה גדולה¨ שעדיין אינני 

Æיודעת מה היא ≠ מיהרה להאשים את עצמה

קראו  תורה“¨  לומד  שלנו  ”כשאבא   Æהגיע הסיום  קטע 
אני  ”וגם אם   Æ“אנחנו לא מפריעות” ילדותי¨  הבנות בתום 
הכריזו¨  ומענין“¨  חשוב  מאוד  משהו  לאבא  לספר  צריכה 

 Æ“לימוד התורה תמיד ת מ י ד חשוב יותר”

לצד  מצד  אצבעותיהן  הילדות  הניעו   ≠ לא°“  לא  ”לא¨ 
Æ“לאות שלילה ” ≠לעולם לא נפריע לאבא ללמוד תורה
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 Æובכל זאת¨ יש כאן משהו יוצא דופן Æשנה¨ אמרה לעצמה
למה האמא היושבת בקצה הספסל בוכה ללא הרףÆ היא 
אולי חושבת שאינני רואה¨ אך קשה להתעלם ממטפחות 

Æהנייר המוגשות לעיניים שוב ושוב

מה יש להø ≠ התאוננה הגננת בליבה ≠ אי אפשר לשלוט 
היושבות  האמהות  של  הגוף  שפת   øהרגשות על  קצת 
לצידה משדרת כי הן כבר חשות שלא בנוח¨ ועוד מעט היא 

 Æתהרוס לי את כל המסיבה

”ואז¨ כבר לא התאפקנו¨ ושאלנו ביחד∫ מאיפה שמעת את כל זהø ≠ והיא השיבה 

“ÆÆÆ‘מה זה לא נכון Æבפשטות∫ ’מהגננת בגן¨ היום בריכוז¨ כשהתחילו החזרות למסיבה



בעצמה¨  לשלוט  האם  אותה  יכלה  לא  כבר  זה  בקטע 
יכלה  רגישה  שאוזן  חנוק¨  לבכי  הפכו  שפרצו  הדמעות 
להבחין בו גם בהמולה הרעשנית של סוף המסיבהÆ היא 

Æקמה במבוכה ומיהרה לצאת אל החצר

מה קורה פהø ≠ הוסיפה והרהרה הגננת ≠ יש לי מעט 
לאחר  אולי   Æכזה במקרה  נתקלתי  לא  מעולם  אבל  נסיון¨ 

 Æשהאמהות יתפזרו¨ אוכל לתפוס שיחה קצרה

הציפיה התגשמהÆ לאחר קבלת ברכות תודה מהאמהות 
והפרידה מהילדות¨ נותרו בחדר הגן רק היא והאמאÆ הילדה 

 Æנשלחה אל ארגז החול¨ וכל האמהות שבו לבתיהן

בחלל האויר נתלתה דומיה מעיקה¨ כשמדי כמה דקות 
המשיכה האם למחות את דמעותיהÆ ואז¨ לפתע¨ ניגשה אל 
הגננת¨ לחצה את ידה ואמרה בקול רועד∫ ”אני מכירה לך 

טובה כל חיי° כי את הצלת את חיי° את הצלת את ביתי“°

”אניø אניø“≠  מילמלה הגננת במבוכה¨ ”הרי בכללÆÆÆ הרי 
לא  הבת שלכם¨  גננת של  רק  אני  מכירה¨  לא  בכלל  אני 

Æ“יותר

Æ“שמעי את סיפור חיי¨ ותביני”

כמו  גדולות¨  רבות¨ עם שאיפות  לפני שנים  ”התחתנתי 
 Æבתורה שיעסוק  בעל  רציתי   Æבסמינר כולנו  את  שחינכו 
כך אכן היה¨ אבל¨ במשך הזמן הוא החל לעסוק בעסקים 

Æ“החיים לא מתנהלים תמיד לפי התוכנית Æככה זה Æשונים

”השלמתי בקושי רב ובכאב עם המציאות החדשהÆ ניסיתי 
 Æלהרגיע את מצפוני בטענות הידועות¨ כי ההכרח לא יגונה
והעיסוק המסחרי  ליום התמעטו שעות הלימוד¨  אך מיום 
על  להשפיע  ניסיתי  בתחילה   Æהיום סדר  כל  על  השתלט 
בעלי לחזור אל הגמרא¨ לפחות לכמה שעות¨ אך הוא כבר 
כל  להיפך¨   Æלי הקשיב  ולא  המטורף  במירוץ  שקוע  היה 
שיחה בנושא¨ רק קוממה אותו ועוררה נוגדניםÆ התייעצתי 
ובחכמה¨  לבו בעדינות  ניסו לדבר על  גם  רבניםÆ הם  עם 
בשלום  לפגוע  שלא  לי  יעצו  עוזר¨  לא  שמאומה  וכשראו 

Æ“הבית¨ ורק להתפלל ולהתפלל שד‘ יפתח את ליבו

”רק ד‘ שבשמים יודע מה עבר עלי¨ ורק הכרית הרטובה 
שלי יכולה לספר על לילות טרופי שינה¨ של דמעות ניגרות 
עם  צורב  בכאב  להשלים  מתחילה  כשאני  הפסקה¨  ללא 

 Æ“מה שנגזר עלי

באמצע  כך¨  סתם   Æקרה זה  שבועות¨  כמה  לפני  ”ואז¨ 
ארוחת ערב¨ ניגשה הקטנה אל בעלי¨ ושאלה אותו בקולה 
אבא¨ מתי אתה לומד תורהÆÆÆ‘ø השאלה התמימה  המתוק∫ 
נחנק מהפרוסה  הוא כמעט   Æבטון כמו פטיש  עליו  נחתה 
אתה  מתי  אבא¨   Æהרפתה לא  הילדה  אך  בפיו¨  שנלעסה 

“ÆÆÆ‘מתי øלומד תורה

”‘את שואלת מתיÆÆÆ מתי באמתø אה¨ לפעמיםÆ כשאני 
יכול¨ כשיש לי זמןÆ באמת היום אני עסוק מאוד¨ אבל פעם 
 ‘øובעצם למה את שואלת למדתי הרבה‘¨ מילמל במבוכה¨ 
הרי לימוד תורה  מה פירוש למהø‘¨ השיבה בתמימות¨   ≠
לומד  ד‘  תורה¨  לומד  שלנו  כשאבא   Æבעולם חשוב  הכי 
איתוÆ מה¨ אבא¨ אתה לא יודע שכשיהודי לומד¨ המלאכים 
מקשיבים ללימודוÆ כשאבא שלנו לומד תורה¨ כל העולם 

ÆÆÆ“קיים בזכותו

אתחיל  מעט  עוד  אני  והשיב∫  נבוך¨  כולו  שמע¨  ”בעלי 
ללמוד תורהÆ בינתיים אני מאוד עסוק¨ הרי אני צריך לעבוד 
קשה כדי שיהיה לנו הרבה כסף‘Æ אך עוד בטרם סיים את 
חושב  אתה  מה  אבא¨  הקטנטונת∫  אותו  קטעה  המשפט¨ 
שאני רוצה¨ אבא שיביא לנו אלפי זהב וכסףø ≠ לא° אני 

ÆÆÆ‘רוצה אבא שלומד תורה

חשד  הוא   Æכעוס מבט  לעברי  שלח  בעלי  זה  ”בשלב 
את  אליו  לבו¨ שלחתי  על  לדבר  נסיונותיי  שאחר שכשלו 
סוכנת סמויה‘ ו‘נשק בלתי קונבנציונלי‘Æ הוא  הילדה בתור 
אני חושב שאנחנו לא צריכים לערב את הילדה  לחש לי∫ 
בדברים שבינינו‘Æ קראתי לו אל הצד¨ ואמרתי לו כי מעולם 
ואינני  הענין¨  על  מילה  וחצי  מילה  הילדה  דיברתי עם  לא 

Æ“יודעת מה פתאום החליטה לדבר כך

”ובינתיים¨ היא השתרכה אחרינו והמשיכה בלי להרפות¨ 
 Æאבא¨ אולי אתה לא לומד כי אתה מפחד שאני אפריע לך
לומד  שלנו  כשאבא   Æלהפריע לא  מבטיחה  אני  תדע¨  אז 
תורה אסור להפריעÆ אפילו אם אני ארצה לספר לך משהו 
הכי הכי מענין בעולם¨ לימוד התורה תמיד ת מ י ד חשוב 

יותרÆ לא¨ לא לא° ≠ לעולם לא אפריע לאבא ללמוד 
 “ÆÆÆ‘אני מבטיחה ¨øאתה שומע אבא Æתורה

ביחד∫  ושאלנו  התאפקנו¨  לא  כבר  ”ואז¨ 
מאיפה שמעת את כל זהø ≠ והיא השיבה 

בריכוז¨  היום  בגן¨  מהגננת  בפשטות∫ 
זה  מה   Æלמסיבה החזרות  כשהתחילו 

“ÆÆÆ‘לא נכון

”מאותו יום חלה מהפכהÆ בעלי 
לתורה¨  עתים  לקבוע  התחיל 

בכל   Æהמדרש ובבית  בבית 
לארון  שניגש  פעם 

מיהרה  ספר¨  לקחת 
הילדה להסות את 
המשפחה∫  כל 
עכשיו  ששש° 

 Æ‘אבא לומד תורה
כשיצא אל השיעור 

אותו  ליוותה  היומי¨ 
בגאוה עד לפתח בית 

תוכחה‘  הכנסתÆ אותה 
אמיתית וכה בלתי≠ צפויה 

עשתה  מתוכננת¨  ובלתי≠ 
מה שלא עשו כל התחנונים 

Æ“שלי ושל רבותיו של בעלי

מבינה  את  עכשיו  ”אז 
 Æהמסיבה כל  בכיתי  למה 
חיי°  את  הצלת  באמת  את 

Æ“ביתי את  הצלת  את 
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בעצמה¨  לשלוט  האם  אותה  יכלה  לא  כבר  זה  בקטע 
יכלה  רגישה  שאוזן  חנוק¨  לבכי  הפכו  שפרצו  הדמעות 
להבחין בו גם בהמולה הרעשנית של סוף המסיבהÆ היא 

Æקמה במבוכה ומיהרה לצאת אל החצר

מה קורה פהø ≠ הוסיפה והרהרה הגננת ≠ יש לי מעט 
לאחר  אולי   Æכזה במקרה  נתקלתי  לא  מעולם  אבל  נסיון¨ 

 Æשהאמהות יתפזרו¨ אוכל לתפוס שיחה קצרה

הציפיה התגשמהÆ לאחר קבלת ברכות תודה מהאמהות 
והפרידה מהילדות¨ נותרו בחדר הגן רק היא והאמאÆ הילדה 

 Æנשלחה אל ארגז החול¨ וכל האמהות שבו לבתיהן

בחלל האויר נתלתה דומיה מעיקה¨ כשמדי כמה דקות 
המשיכה האם למחות את דמעותיהÆ ואז¨ לפתע¨ ניגשה אל 
הגננת¨ לחצה את ידה ואמרה בקול רועד∫ ”אני מכירה לך 

טובה כל חיי° כי את הצלת את חיי° את הצלת את ביתי“°

”אניø אניø“≠  מילמלה הגננת במבוכה¨ ”הרי בכללÆÆÆ הרי 
לא  הבת שלכם¨  גננת של  רק  אני  מכירה¨  לא  בכלל  אני 

Æ“יותר

Æ“שמעי את סיפור חיי¨ ותביני”

כמו  גדולות¨  רבות¨ עם שאיפות  לפני שנים  ”התחתנתי 
 Æבתורה שיעסוק  בעל  רציתי   Æבסמינר כולנו  את  שחינכו 
כך אכן היה¨ אבל¨ במשך הזמן הוא החל לעסוק בעסקים 

Æ“החיים לא מתנהלים תמיד לפי התוכנית Æככה זה Æשונים

”השלמתי בקושי רב ובכאב עם המציאות החדשהÆ ניסיתי 
 Æלהרגיע את מצפוני בטענות הידועות¨ כי ההכרח לא יגונה
והעיסוק המסחרי  ליום התמעטו שעות הלימוד¨  אך מיום 
על  להשפיע  ניסיתי  בתחילה   Æהיום סדר  כל  על  השתלט 
בעלי לחזור אל הגמרא¨ לפחות לכמה שעות¨ אך הוא כבר 
כל  להיפך¨   Æלי הקשיב  ולא  המטורף  במירוץ  שקוע  היה 
שיחה בנושא¨ רק קוממה אותו ועוררה נוגדניםÆ התייעצתי 
ובחכמה¨  לבו בעדינות  ניסו לדבר על  גם  רבניםÆ הם  עם 
בשלום  לפגוע  שלא  לי  יעצו  עוזר¨  לא  שמאומה  וכשראו 

Æ“הבית¨ ורק להתפלל ולהתפלל שד‘ יפתח את ליבו

”רק ד‘ שבשמים יודע מה עבר עלי¨ ורק הכרית הרטובה 
שלי יכולה לספר על לילות טרופי שינה¨ של דמעות ניגרות 
עם  צורב  בכאב  להשלים  מתחילה  כשאני  הפסקה¨  ללא 

 Æ“מה שנגזר עלי

באמצע  כך¨  סתם   Æקרה זה  שבועות¨  כמה  לפני  ”ואז¨ 
ארוחת ערב¨ ניגשה הקטנה אל בעלי¨ ושאלה אותו בקולה 
אבא¨ מתי אתה לומד תורהÆÆÆ‘ø השאלה התמימה  המתוק∫ 
נחנק מהפרוסה  הוא כמעט   Æבטון כמו פטיש  עליו  נחתה 
אתה  מתי  אבא¨   Æהרפתה לא  הילדה  אך  בפיו¨  שנלעסה 

“ÆÆÆ‘מתי øלומד תורה

”‘את שואלת מתיÆÆÆ מתי באמתø אה¨ לפעמיםÆ כשאני 
יכול¨ כשיש לי זמןÆ באמת היום אני עסוק מאוד¨ אבל פעם 
 ‘øובעצם למה את שואלת למדתי הרבה‘¨ מילמל במבוכה¨ 
הרי לימוד תורה  מה פירוש למהø‘¨ השיבה בתמימות¨   ≠
לומד  ד‘  תורה¨  לומד  שלנו  כשאבא   Æבעולם חשוב  הכי 
איתוÆ מה¨ אבא¨ אתה לא יודע שכשיהודי לומד¨ המלאכים 
מקשיבים ללימודוÆ כשאבא שלנו לומד תורה¨ כל העולם 

ÆÆÆ“קיים בזכותו

אתחיל  מעט  עוד  אני  והשיב∫  נבוך¨  כולו  שמע¨  ”בעלי 
ללמוד תורהÆ בינתיים אני מאוד עסוק¨ הרי אני צריך לעבוד 
קשה כדי שיהיה לנו הרבה כסף‘Æ אך עוד בטרם סיים את 
חושב  אתה  מה  אבא¨  הקטנטונת∫  אותו  קטעה  המשפט¨ 
שאני רוצה¨ אבא שיביא לנו אלפי זהב וכסףø ≠ לא° אני 

ÆÆÆ‘רוצה אבא שלומד תורה

חשד  הוא   Æכעוס מבט  לעברי  שלח  בעלי  זה  ”בשלב 
את  אליו  לבו¨ שלחתי  על  לדבר  נסיונותיי  שאחר שכשלו 
סוכנת סמויה‘ ו‘נשק בלתי קונבנציונלי‘Æ הוא  הילדה בתור 
אני חושב שאנחנו לא צריכים לערב את הילדה  לחש לי∫ 
בדברים שבינינו‘Æ קראתי לו אל הצד¨ ואמרתי לו כי מעולם 
ואינני  הענין¨  על  מילה  וחצי  מילה  הילדה  דיברתי עם  לא 

Æ“יודעת מה פתאום החליטה לדבר כך

”ובינתיים¨ היא השתרכה אחרינו והמשיכה בלי להרפות¨ 
 Æאבא¨ אולי אתה לא לומד כי אתה מפחד שאני אפריע לך
לומד  שלנו  כשאבא   Æלהפריע לא  מבטיחה  אני  תדע¨  אז 
תורה אסור להפריעÆ אפילו אם אני ארצה לספר לך משהו 
הכי הכי מענין בעולם¨ לימוד התורה תמיד ת מ י ד חשוב 

יותרÆ לא¨ לא לא° ≠ לעולם לא אפריע לאבא ללמוד 
 “ÆÆÆ‘אני מבטיחה ¨øאתה שומע אבא Æתורה

ביחד∫  ושאלנו  התאפקנו¨  לא  כבר  ”ואז¨ 
מאיפה שמעת את כל זהø ≠ והיא השיבה 

בריכוז¨  היום  בגן¨  מהגננת  בפשטות∫ 
זה  מה   Æלמסיבה החזרות  כשהתחילו 

“ÆÆÆ‘לא נכון

”מאותו יום חלה מהפכהÆ בעלי 
לתורה¨  עתים  לקבוע  התחיל 

בכל   Æהמדרש ובבית  בבית 
לארון  שניגש  פעם 

מיהרה  ספר¨  לקחת 
הילדה להסות את 
המשפחה∫  כל 
עכשיו  ששש° 

 Æ‘אבא לומד תורה
כשיצא אל השיעור 

אותו  ליוותה  היומי¨ 
בגאוה עד לפתח בית 

תוכחה‘  הכנסתÆ אותה 
אמיתית וכה בלתי≠ צפויה 

עשתה  מתוכננת¨  ובלתי≠ 
מה שלא עשו כל התחנונים 

Æ“שלי ושל רבותיו של בעלי

מבינה  את  עכשיו  ”אז 
 Æהמסיבה כל  בכיתי  למה 
חיי°  את  הצלת  באמת  את 

Æ“ביתי את  הצלת  את 
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הכי הכי מענין בעולם¨ לימוד התורה תמיד ת מ י ד חשוב 
יותרÆ לא¨ לא לא° ≠ לעולם לא אפריע לאבא ללמוד 

 “ÆÆÆ‘אני מבטיחה ¨øאתה שומע אבא Æתורה

ביחד∫  ושאלנו  התאפקנו¨  לא  כבר  ”ואז¨ 
מאיפה שמעת את כל זהø ≠ והיא השיבה 

בריכוז¨  היום  בגן¨  מהגננת  בפשטות∫ 
זה  מה   Æלמסיבה החזרות  כשהתחילו 

“ÆÆÆ‘לא נכון

”מאותו יום חלה מהפכהÆ בעלי 
לתורה¨  עתים  לקבוע  התחיל 

בכל   Æהמדרש ובבית  בבית 
לארון  שניגש  פעם 

מיהרה  ספר¨  לקחת 
הילדה להסות את 
המשפחה∫  כל 
עכשיו  ששש° 

 Æ‘אבא לומד תורה
כשיצא אל השיעור 

אותו  ליוותה  היומי¨ 
בגאוה עד לפתח בית 

תוכחה‘  הכנסתÆ אותה 
אמיתית וכה בלתי≠ צפויה 

עשתה  מתוכננת¨  ובלתי≠ 
מה שלא עשו כל התחנונים 

Æ“שלי ושל רבותיו של בעלי

מבינה  את  עכשיו  ”אז 
 Æהמסיבה כל  בכיתי  למה 
חיי°  את  הצלת  באמת  את 

Æ“ביתי את  הצלת  את 

השתרכה  היא  ”ובינתיים¨ 

בלי  והמשיכה  אחרינו 

להרפות¨ ’אבא¨ אולי אתה 

מפחד  אתה  כי  לומד  לא 

שאני אפריע לךÆ אז תדע¨ 

 Æאני מבטיחה לא להפריע

כשאבא שלנו לומד תורה 

אפילו   Æלהפריע אסור 

אם אני ארצה לספר לך 

מענין  הכי  הכי  משהו 

בעולם¨ לימוד התורה 

תמיד ת מ י ד חשוב 

יותרÆ לא¨ לא לא° 

לא  לעולם   ≠

לאבא  אפריע 
 Æתורה ללמוד 
שומע  אתה 
אני   ¨øאבא
 “ÆÆÆ‘מבטיחה







מה שלא עשתה

בית שמש
ב≠∑µ שנות קיומה 

≠ עשתה

”פתחיה“
פעמיים בתוך

שנתיים

כך הסכימו פרנסי העיר 
בית שמש והורי ילדים נוכח 
חנוכת מעון היום השיקומי 
השני של ”פתחיה“ בעיר 

 הרב יצחק גולדקנופף∫ 
”מעון יום שיקומי נוסף יפתח 
בעיר אלעד עוד הקיץ בעז¢ה 
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ונטעתים  
בארץ הזאת



מאז הקמתה לפני חמישים ושבע שנים של העיר בית 

כלל  שיקומי  מעון  בה  היה  לא  שנתיים¨  לפני  ועד  שמש¨ 

 Æוכלל

ולא¨ אל תטעו לחשוב¨ שלא היה צריך בבית שמש מעון 

שיקומיÆ היה צריךÆ גם בתחום הזה¨ לא נפקד שמה של בית 

שמש ממפת מרבית הערים בישראל הנזקקות למעון יום 

שיקומיÆ אלא¨ שכנראה¨ כמו דברים נחוצים רבים¨ התנאים 

 Æלכך¨ טרם הבשילו

רק אחרי שנות דור¨ לפני שנתיים ימים¨ נחנך מעון היום 

השיקומי הראשון בבית שמשÆ רשת ”פתחיה“¨ המסונפת 

לרשת מעונות היום ”בית יעקב“¨ היתה זו שזכתה במקום 

הראשון במכרז שפירסם משרד העבודה¨ בין כל רשתות 

בבית  שיקומי  מעון  להפעלת  בישראל¨  המיוחד  החינוך 

”פתחיה“  כי  מצאה¨  הבחינה  שועדת  לאחר  זאת  שמש¨ 

 Æעומדת בכל התנאים ואמות המידה שנקבעו ע“י המשרד

קנטור  יהודית  גב‘  שקדו  המעון  הקמת  מלאכת  כשעל 

מנהלת ארגונית של רשת פתחיה גב‘ ציפי שחור מפקחת 
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היום  מעון  מנהלת  זילברברג¨  רבקה  וגב‘  אזורית 
Æהשיקומי

”פתחיה“ הוקמה לפני עשור כרשת טיפולית≠שיקומית 
ילדים  בגיל הרךÆ הרשת משלבת מאות  מוגבלים  לילדים 
של  רחב  מגוון  להם  ומעניקה  בריאה  בחברה  פגועים 
טיפולים פרא≠רפואיים בסוגים שונים של מוגבלויות∫  ריפוי 
בדיבור¨ ריפוי בעיסוק¨ ריפוי במוזיקה¨ ריפוי בספורט¨ ריפוי 

Æבאומנות¨ פיזיותרפיה ועוד

חינוך  וגני  שפה≠מוטורי  משולבים  גנים  עשרות  לצד 
מודיעין  שמש¨  בית  ברק¨  בני  בירושלים¨  הפועלים  מיוחד 
נוף איילון וקרית ספר¨ הוקמו בשנים  עילית¨ ביתר עילית¨ 
”פתחיה“¨  של  שיקומיים  יום  מעונות  ארבעה  האחרונות 
בשכונות רמות והר נוף בירושלים וכן בבית שמש¨ שהוכרו 
והרווחה  העבודה  משרד  מטעם  הפעלה  כזכייני  רשמית 

Æומשרד הבריאות

מודל המעון השיקומי שיצרו משרדי הרווחה והבריאות 
מאפשר לילד המוגבל לחסות במעון עד גיל ≤Æ מכאן ואילך¨ 
במסגרת  נפרדות  טיפוליות  בכיתות  הילדים  משתלבים 
מעונות היום¨ וכך הם מתרגלים לחיות בתוך חברה בריאה 

 Æולהתמודד עם מצבם מתוך דימוי עצמי גבוה

שיטה זו של שילוב חינוכי וטיפולי ברמה גבוהה שפותחה 
מצד  רבה  להערכה  זוכה  ”פתחיה“¨  במוסדות  בהצלחה 
רפואיים  וחוגים  המיוחד  החינוך  בתחום  מקצוע  אנשי 
של  הגבוהים  מההישגים  המתרשמים  הילד¨  להתפתחות 
התקדמות ילד פגוע המטופל במסגרת זוÆ אחד היתרונות 
הבולטים שב“שיטת פתחיה“¨ הוא הטיפוח העקבי לו זוכים 
כאן ילדים עם צרכים מיוחדים¨ הקפדה על נקיונם האישי 

Æתוך שמירה על צלם אנוש בצורה מעוררת התפעלות

לצוות  ההורים  בין  קבועים  מפגשים  מקיימת  ”פתחיה“ 

הרפואי¨ במהלכם נמסר דיווח שוטף על התקדמות כל ילד¨ 
תוך שיתוף פעולה מלא למציאת פתרונות אינדיבידואליים¨ 
מה שמאפשר להתמודד בצורה נכונה מול המציאות הלא 

Æקלה

לציבור ההורים בבית שמש¨ המעון החדש¨ היווה ומהווה 
אי ענק של נחמה והקלה בתוך ים הסבל והדאגהÆ לא עוד 
ולא  הטוב¨  במקרה   ≠ בירושלים  מיוחד  למעון  התרוצצות 
כל  עם  בבית¨  היום  שעות  כל  במשך  הילד  השארת  עוד 
ההתמודדות הכרוכה בכך ≠ במקרה הפחות טוב¨ ולא עוד 
 Æהגרוע במקרה  סבירים  ובלתי  חלופיים  מקומות  אלתור 
כאשר בין כך ובין כך¨ סבלם של ההורים הינו רב¨ ומצוקתם 

Æשל הילדים היתה גדולה

מעתה¨ הילד מופקד בידים מסורות¨ אמונות¨ מקצועיות¨ 
המטפחות אותו¨ ודואגות לקידום ומיצוי יכולותיו בתיפקודי 
והכל≠הכל קרוב  רגילה¨  וכן שילובו בחיי חברה  יום¨  היום 
ע“י  להורים  תמיכה  קבוצות  מתקיימות  כן  כמו    Æלבית

Æהעובדת הסוציאלית גב‘ אסנת נעמי

הצוות המקצועי של מעון ”פתחיה“ בבית שמש¨ הוכיח 
הסובלים  פגועים  ילדים  וקידום  בטיפול  מיומנותו  את 
חינוכית≠ כמערכת  לפניו  הלך  ושמו  שונות¨  מלקויות 
כי  התברר¨  קצר  זמן  בתוך   Æבתחומה המובילה  שיקומית 
הביקוש מצד הורים למעון של ”פתחיה“ גובר והולךÆ אט≠
אט הפך המקום צר מהכיל את המתדפקים בשעריו¨ אך 
הנהלת ”פתחיה“ נאלצה להשיב פניהם של הפונים ריקם¨ 

Æמחוסר מקום במבנה הקיים

למען האמת¨ כבר לפני שנתיים ימים¨ בעת חנוכת המעון 
הראשון¨ ידעו הכל כי אין במעון החדש שנחנך¨ בכדי למלא 
את החסרÆ כבר אז הביקוש היה רב מהיצע המקומות של 

Æהמעון
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ואכן¨ במהלך מעמד חנוכת המעון הראשון¨ רמז מנכ“ל 
”פתחיה“  של  פניה  כי  גולדקנופף¨  יצחק  הרב  הרשת¨ 

 Æמיועדות לפתוח מעון נוסף בעיר

לא חלפו ימים רבים¨ ועל פי דרישת אגף הרווחה ומשרד 
המנדי“ם  במתחם  נוסף  מעון  להכשיר  הוחלט  הבריאות¨ 
שברחוב נחל ערוגות ברמת בית שמש א‘Æ במעון החדש 
הושקעו עשרות אלפי ש“ח כדי לאפשר רכישת צייד חדיש 
יהודית  גב‘  שקדו  הארגון  מלאכת  על  כאשר  ומתקדם¨ 
רבקה  וגב‘  פתחיה  רשת  של  ארגונית  מנהלת  קנטור 

Æזילברברג מנהלת מעון ”בית זאב“ בבית שמש

הילדים  התכנסו  טקסיים¨  גינונים  נעדר  צנוע¨  במעמד 
והוריהם¨ הצוות המקצועי של המעון¨ סגל הפיקוח והנהלת 
המעון   Æ“פתחיה” של  השני  המעון  את  לחנוך  ”פתחיה“¨ 
החדש הוקם במתחם המנדי“ם¨ ובתום מפגש היכרות קצר 

Æהחלה פעילות המעון

וכך¨ גם המעון השיקומי החדש הצטרף לשורת מעונות 
 Æובירושלים שמש  בבית  ”פתחיה“  של  השיקומיים  היום 
מעונות אלו נודעים בשיטה הייחודית המובילה של שילוב 
הילד  להתפתחות  רבות  שתורם  מה  רגילים¨  ילדים  עם 

Æהחריג

יו“ר  גולדקנופף¨  יצחק  הרב  הודה  הפתיחה  במעמד 
האינסופית  המסירות  על  המקצועי  לצוות  פתחיה“¨ 
והפעילות המדהימה לרווחת הילדיםÆ הוא הכריז כי בס“ד 
כי  וציין   Æנוסף שיקומי  יום  מעון  ייפתח  הבא  החורף  עד 
ברישום  ביטוי  לידי  באה  פתחיה  של  הגורפת  ההצלחה 

Æהמוגבר למעונות היום השיקומיים הנערך בימים אלה

שהתבטא  מי  היה  המעון  חנוכת  של  הצנוע  במעמד 
שנות   µ במהלך  שמש  בית  העיר  עשתה  שלא  ש“מה 
קיומה¨ עשתה רשת ”פתחיה“ פעמיים בתוך שנתיים¨ ועוד 
העיר  פרנסי  מצד  הסכמה  של  להנהון  וזכה  נטויה“  ידה 

Æוהורי הילדים כאחד

מעתה¨ הילד 
מופקד בידים 

מסורות¨ אמונות¨ 
מקצועיות¨ 

המטפחות אותו¨ 
ודואגות לקידום 
ומיצוי יכולותיו 
בתיפקודי היום 
יום¨ וכן שילובו 

בחיי חברה רגילה¨ 
והכל≠הכל קרוב 

לביתÆ  כמו כן 
מתקיימות קבוצות 

תמיכה להורים 
ע“י העובדת 

הסוציאלית גב‘ 
Æאסנת נעמי
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Carefree כשבריאות הגב חשובה לך ואתה לא מוכן להתפשר על הנוחות, קלאסיקו מביאה לך את סדרת מזרני הבריאות
המעניקים לך יופי ואסטטיקה המוקפדים עד לפרטים הקטנים... 

מזרני קלאסיקו המיוצרים בארץ תוך בקרה מוקפדת, מאופיינים בתכונות הליבה הבריאותית, התמיכה ההיקפית ושכבות הנוחות והפינוק.
מזרני קלאסיקו Carefree מורכבים מאריגים טבעיים ללא חשש שעטנז המווסתים את טמפרטורת הגוף ומותאמים במיוחד לאקלים 
הים תיכוני. תיפורים כפולים ופינות תפוחות בעלות מגע כותנתי מפנק, מעניקים לך חווית שינה התורמת לרוגע ושלוה להשלמת האוירה... 

כל זאת עם שילוב שכבתי ייחודי וללא קפיצים, נותנים תשובה חד משמעית לשינה רגועה בגב בריא!

מאה   – ויזל  רהיטי   ,10 המביט   – שוויצרי  לשינה  המרכז   ,12 גרוסברד   – שפיצר  רהיטי   ,16 חגי   – רהיט  סופר   ,11 יחזקאל   – קלאס  משי  ירושלים: 
מתחם   – רהיטים  בלוז   ,13 הרצוג   – מלכים  שולחן  שמש:  בית    140 עקיבא  ר‘   – ביתר  רהיטי  ביתר:    .34 שערים  מאה   – מועלם  רהיטי   ,6 שערים 
ויזל  רהיטי   ,4 ראב“ד   – הרהיט  בית   ,2 עזרא   – מותגים  רהיטי   ,96 עקיבא  ר‘   – מועלם  רהיטי   ,106 עקיבא  ר‘   – נדוניה  רהיטי  ברק:  בני  הרצוג.  
– בן זכאי 33. אשדוד: מרכז הרהיט - התנאים 5, רהיטי פאלוך - בעל הנס 12.  רכסים: משי  – ר‘ עקיבא 16, נגריית סיני – כהנמן 110. אלעד: ממלכת הרהיט 
0722-300-300 לפרטים:  המובחרות.  הרהיטים  חנויות  קלאס – לילך 3.  ק.ספר: ענק הרהיטים – אור החיים 4.  ברכפלד: רהיטי ויזל – רשב“י 18. ובכל 

מבצעים חלומיים לחג הפסח! 
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חמישה מרכזים לגיל הרך יוקמו ברשת 
גני ילדים ומעונות יום ”בית יעקב“

חדש במרפאת ”פתחיה“ אבחונים 
פסיכולוגיים ללא תורים ובמחירים עממיים

נטיעה
ראשונה 
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על שולחנה של הנהלת הרשת גובשה תוכנית חומש¨ אשר 
מרכזים  חמישה  הקרובות  השנים  השלוש  במשך  יוקמו  לפיה 
בבית  עילית¨  בביתר  ברק¨  בבני  בירושלים¨  הרך  לגיל  גדולים 

Æשמש ובמודיעין עילית

יום¨  מעונות  גן¨  כיתות  אחת∫  גג  קורת  תחת  ירכזו  המרכזים 
כאלה  מרכזים   Æהילד להתפתחות  ומרפאות  שיקומיים  מעונות 
כבר פועלים מזה מספר שנים בשכונות הר נוף¨ ורמות בירושלים 

Æומהווים מודל ארגוני וחינוכי רב≠מערכתי לגיל הרך

שם  בירושלים¨  שלמה  רמת  בשכונת  יוקם  הראשון  המרכז 
המרכז  בניית  התוכנית¨  ע“פ   Æבעיצומו מצוי  כבר  הבניה  פיתוח 

Æאמורה להסתיים בעוד פחות משנה

המרכז   Æעילית בביתר  התמר  בשכונת  יוקם  השני  המרכז 
Æנמצא בימים אלה בשלבי תכנון מתקדמים

המרכז השלישי ייבנה בקרית הרצוג בבני ברקÆ המרכז כבר 
חינוך  כיתות   שלוש  נפתחו  כשנה  לפני  כאשר  חלקית¨  פועל 
מיוחדÆ עתה שוקדים על פיתוח קומות נוספות¨ ועם בנייתן¨ יהיה 

Æזה המרכז לגיל הרך¨ הגדול ביותר בבני ברק

המרכז הרביעי במודיעין עילית¨ והמרכז החמישי יוקם ברמת 
Æ‘בית שמש א

טלטולים  עוד  לא  ”פתחיה“∫  מבית  מרעננת  בשורה 
המתנה  עוד  לא  פסיכולוגיים¨  מאבחנים  אחר  מייגעים 
הפסיכולוגיים¨  למאבחנים  ארוכים  בתורים  ממושכת 

 Æולא עוד תשלומים גבוהים במיוחד עבור האבחונים

מכאן ואילך ניתן לקבל בין כתלי מרפאת ”פתחיה“¨ 
גבוהה¨  מקצועית  ברמה  פסיכולוגיים¨  אבחון  שירותי 

Æברמת זמינות מידית¨ ובעיקר בעלות נמוכה במיוחד

הגב‘ רחל שריקי מנהלת מרפאת ”פתחיה“ מסבירה¨ 
את  תחתיו  שירכז  מתאים  גוף  בהעדר  כה¨  עד  כי 
לפסיכולוגיים  לפנות  ההורים  נאלצו  האבחונים¨  תחום 
הסתכמה  אצלם  אבחון  כל  ועלות  הפרטי¨  מהסקטור 

Æ  ±¨µ∞∞≠בתעריף הנע בין ∞∞∞¨± ש“ח ל

לעומת זאת¨ באבחונים המתבצעים עתה במרפאת 
בלבד¨    ∂ של  סמלי  בתשלום  היא  העלות  פתחיה 
משמעותי  שירותי  ובשיפור  אדיר  בחסכון  ”מדובר 

 Æבמיוחד עבור ההורים“ מטעימה הגב‘ שריקי

הערך המוסף של האבחון במרפאת ”פתחיה“ הוא¨ 
שהילד זוכה כאן למערך טיפולי רב≠מערכתי ומושלם¨ 
פרא≠רפואיים  מרפאים  הילד¨  התפתחות  רופאי  ע“י 

Æועובדות סוציאליות

עם אספקת שירותי האבחון בין כתליה¨ מהווה עתה 
בעיר¨  ומהמתקדמות  מהיחידות  ”פתחיה“  מרפאת 
הפעילה במשך כל ימות השנה¨ והכל מרוכז בה תחת 

Æקורת גג אחת

הבניה בעיצומה מרכז גיל הרך ”אשל אברהם“ ברמת שלמה
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 Æזה היה לפני  שנים

על  רב  זמן  שקדו  ברק¨  בבני  מיוחדים  לילדים  הורים 
חיפוש מענה הולם לילדיהם∫ מוסד לחינוך מיוחד¨ אשר 
אינו  בבד  ובד  גבוהה¨  מקצועית  איכות  ברמת  עומד 

Æמתפשר על דרך החינוך הטהור המקובל מרבותינו

רשת  כי  למסקנה¨  הגיעו  הם  גם  אחרים¨  רבים  כמו 
 Æפתחיה“ עונה על הדרישה הזו”

”פתחיה“¨  להנהלת  הציבור¨  ואישי  ההורים  בקשות 
לפתוח סניף בב“ב¨ הלכו ותכפוÆ רק אחרי עידוד והמרצה 
שליט“א¨  ישראל  גדולי  מאת  ”פתחיה“  הנהלת  שקיבלה 
התורה  בעיר  שלוחה  ופתחה  הכפפה¨  את  הרימה  היא 

 Æגן אחד Æוהחסידות

יש גם לציין¨ כי עד אז¨ החינוך המיוחד בעיר¨ היה מופקד 
הרשויות  ניאותו  קל¨  בלב  לא   Æהעירייה בידי  כל≠כולו¨ 
יהיו   Æפרטי גוף  לידי  בעיר¨  המיוחד  החינוך  את  להעביר 

 Æהחששות היו גבוהים Æהמוניטין של המוסד¨ אשר יהיו

של  המיוחד  החינוך  על  שהפיקוח  אגב¨  הסיבה¨  זו 
 Æפתחיה“ בבני ברק¨ עד היום הזה¨ הוא מהגבוהים בארץ”
מעורבת  עצמה  שהעירייה  עד  הדוק¨  כה  הוא  הפיקוח 

 Æבבחירת צוותי הגנים

בכל אופן¨ ההורים ראו בגן החדש¨ סנונית ראשונה¨ אבן 
פינה¨ פריצת דרך חיובית¨ אשר תסלול את פתיחתן של 

Æ“שלוחות נוספות מבית היוצר של ”פתחיה

והביקוש אכן לא איחר לבואÆ בשורת החינוך המיוחד 
רב≠התהילה של ”פתחיה“ עברה מפה לאוזןÆ בעקבות הגן 
הראשון¨ נפתח גן נוסף¨ ועוד גן¨ עד שכיום¨ יש ל“פתחיה“ 

עירונית כמעט  גנים בבני ברק¨ בפריסה   π≠לא≠פחות מ

מלאה¨ הכוללים בתוכם בס“ה כ≠∞∞± ילדים¨ כאשר בכל 

Æגן וגן¨ ישנם שבעה אנשי צוות

הגנים שוכנים בפרדס כץ¨ ברח‘ בית הלל¨ ברח‘ בעל 

 Æהתניא¨ ברח‘ הרב זוננפלד וברח‘ נחום¨ ועוד היד נטויה

תשומת לב מיוחדת נותנת ”פתחיה“ לילדים המיוחדים 

±¨ ובמסגרת  של בני ברקÆ שעות הפעילות הוארכו ל≠∞≤∫

ברגיל  אם   Æומזינה חמה  מארוחה  הילדים  נהנים  כך 

פרה≠רפואי¨  טיפול  שלושת≠רבעי≠שעה  בשבוע  נותנים 

כאן נותנים שעה שלימהÆ זאת בנוסף לטיפולים ריגשיים 

הפעלה  היתה  הפורים  חג  לקראת   Æכנדרש הניתנים 

מיוחדת ומהנה לכלל הילדים¨ ולקראת חג הפסח שבפתח¨ 

נסעו הכל למאפית מצות¨ כדי לחוות מקרוב ולעקוב אחר 

 Æתהליך לישת המצה ואפייתה

הגב‘ ציפי שרייבר¨ מנהלת גני פתחיה בב“ב¨ מעלה על 

ומציינת  והמסורה של הצוות¨  נס את העבודה המצויינת 

את שיתוף הפעולה המלא והמבורך עם העירייה והשירות 

Æהפסיכולוגי

ועם כאלה נתונים¨ אין פלא¨ שהחינוך המיוחד ©”החינוך 

זוכה  ברק¨  בבני  ”פתחיה“  של  משמע®  תרתי  המיוחד“ 

לשבחים בפי כלÆ זו גם הסיבה שבהנהלת ”פתחיה“ לא 

אגף  של  הבכירה  מהפקידות  לשמוע  כך  כל  התפעלו 

החינוך בעירייה¨ כי רוב רובם של ההורים הניצבים בפני 

ישולבו  שילדיהם  דורשים  העירוניות¨  ההשמה  ועדות 

Æ“דווקא במסגרות של ”פתחיה

החינוך המיוחד המועד על תושבי 
בני ברק ”פתחיה“ 

נטיעה
ועוד נטיעה
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הצלחה של הצהרונים עוד סיפור רשת

הגננות לפורום והעשרה עיון ימי סדרת
יעקב“ ילדים ”בית גני של רשת הותיקות

של הותיקות הגננות לצוותי  כבוד  של הערכה מתוך

במסירות רבות  שנים זה העוסקות יעקב“ ”בית  רשת

שפרשו לגננות וכן הרך¨ הגיל החינוך במלאכת ובעקביות¨

בשבועות הרשת הנהלת מקיימת האחרונות בשנים

קשורים שלא בנושאים והפעם עיון¨ ימי של סידרה אלו
המטרה כאשר מקצועם¨  לתחום ישיר באופן  בהכרח

Æגיבוש והעשרה העיקרית היא

בירושלים¨ ושם“ ”יד במרכז נערך הראשון העיון יום

יום ומעונות  הילדים גני רשת של הצהרונים“ ”רשת 
היוצר של הצלחה מבית נוסף יעקב“¨ מהווה סיפור ”בית

Æהרשת של

על להקל ”צהרון“ø ”צהרון“ הוא פרוייקט שנועד זה מה
תחת הילדים את לוקח הצהרון Æולומדים עובדים הורים
מטפל ¨±∂∫≥∞ לשעה  עד  ±≥∫≥∞ מהשעה החל  חסותו¨ 
ההורים שני וכך מקיים להם חוגים¨ אותם¨ מאכיל בהם¨
מבלי בשופי¨ ללמוד לעבוד ויכולים מלבם¨ דאגה מסירים
או מהגן“ הילד את ”מי יוציא היום במחשבות טרוד להיות

Æ“ניתן לו לאכול ”מה

תפקיד ההורים את הצהרון ממלא Æסדר דאגות חסל
Æ®“ביותר ”ההורים הטובים את תפקיד שיאמרו¨ ©ויש

קיבלה יעקב“¨ ”בית של היום ומעונות הילדים גני רשת
Æהצהרונים להפעלת הזכיינות את התמ“ת ממשרד

יעקב“ ”בית של הצהרונים רשת למשל¨ עילית¨ בביתר
העובדה  חרף זאת  כ“י¨  ילדים  µ∞∞≠כ בתוכה¨ כוללת
רק נמצאת יעקב“¨ ”בית של הצהרונים שבשורת

Æבראשיתה

ילד כל Æוענין דבר כבית לכל כמעט מתפקד הצהרון
©אשר ומזינה חמה צהריים ארוחת הגעתו עם מקבל
משתלב הוא  מכן לאחר דגים® או בשר הם רכיביה 
משתתף הוא בשבוע¨ פעמיים כאשר פנאי בפעילויות
צמודה¨ פדגוגית והדרכה בפיקוח נמצא הצהרון Æבחוג

Æעשיר ציוד עומד הילדים לרווחת כאשר

≥≠ גילÆ גילאי קבוצות לפי מועברות החוגים השבועיים
והאחר מוקדש  ויצירה לאומנות המיועד אחד ∂ זוכים לחוג

Æוכדומה ג‘ימוברי לתנועה

ובחוג  פימו¨ או פלסטלינה בחוג π ≠ ∂ משתלבים גילאי

Æג‘ימבורי תנועה

©תכשיטנות¨  עוברים בחוגים ± ≠ π משתתפים גילאי

והתעמלות לבנות¨ ריקוד בחוג וכן Æ®וספרות נגרות יצירה¨

Æלבנים ≠

π לפעילות  גיל עד הילדים לחודש¨ זוכים כל אחת בנוסף¨

מיוחדות פעילויות נערכות לעת ומעת מחמד¨ חיות עם

טיול להם נערך השנה¨ בסוף כאשר הצהרונים¨ ילדי לכל

Æארצנו בהם היפים שהתברכה מהאתרים באחד
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העיון יום Æ“המוות בצל ”ילדות הכותרת תחת עמד והוא
Æ“ושם ”יד של החרדית המחלקה עם בתיאום נערך

גני הילדים¨ ברשת חינוכית מפקחת אסתר קליין¨ גב‘
הן ההשגחה דרכי  כי ציינה בהם חיזוק¨ בדברי  פתחה
הרי הפשר¨ מה מבינים איננו כי ואם מהשגתנו¨ נפלאות
≠ תמימה באמונה התחזקות המסר∫ מה יודעים שאנו
הסיפור את תארה לכך בהקשר   Æיתברך מאיתו הכל כי
עלו השני המקדש בית חורבן שלאחר בחז“ל המובא
Æעקיבא ורבי יהושע רבי אלעזר¨ רבי גמליאל¨ רבן  לירושלים
אל השקיפו הצופים¨  להר הגיעו  כאשר
Æהחרבה ירושלים  את וראו הבית הר   עבר
המשיכו Æאבל לאות בגדיהם  את וקרעו  הארבעה עמדו
עמד בו המקום אל הבית¨ להר והגיעו בדרכם החכמים
קדשי חורבות מבין שיצא שועל ראו Æהמקדש בית
Æצחק עקיבא הזדעזעו והחלו לבכותÆ ואילו רבי Æהקדשים
השיב øאתה צוחק מדוע עקיבא∫ רבי החכמים את שאלו
לו∫ אמרו øבוכים בשאלה∫ ומדוע אתם עקיבא רבי להם
יוצא טמא  ושועל סביבנו חרבה ירושלים øרואה ”אינך 
להם השיב  “øøøנבכה לא מקדשנו   בית שרידי מבין 
מיכה של נבואתו שהתקיימה  מוכיח השועל  עקיבא∫ ר‘
Æ“שועלים הילכו בו ששמם ציון הר הנביא שניבא ש“על
דברי גם יתקיימו בוודאי הנביא¨ מיכה דברי נתקיימו אם
לישראל∫ ניבא הנביא זכריה צוחק° אני ולכן הנביא  זכריה
ְוִאיׁש ם; ָלִ ְרֹחבֹות ְירּוׁשָ ּבִ ּוְזֵקנֹות ְזֵקִנים בּו ֵיׁשְ ְצָבאֹות ֹעד ה‘ ָאַמר ּכֹה
ִויָלדֹות ְיָלִדים ְלאּו, ִיּמָ ָהִעיר ּוְרֹחבֹות ָיִמים. ֵמֹרב ָידֹו ּבְ ַעְנּתֹו ִמׁשְ
תחזור שירושלים ניבא הנביא זכריה ְרֹחֹבֶתיָה.“ ּבִ ֲחִקים ְמׂשַ
בפתחי ישבו זקנים בעיר¨ יגורו רבים שאנשים לגדולתה¨
לכן ≠ ומשחקים צחוק הרחובות את ימלאו וילדים הבתים
שישראל יודע אני כי עקיבא¨ אני צוחק רבי אמר צוחק¨ אני

Æ°ניחמתנו עקיבא עקיבא∫ לרבי החכמים אמרו תיגאל°

ההם¨ הימים של הפורים כבימי כי סיימה¨ קליין הגב‘
בנו יקויים הזה¨ הזמן של הפורים בימי גם כי מאמינים¨ אנו

Æ“המה בשונאיהם ישלטו היהודים ”אשר

שאלה ושם¨ החרדי ביד המדור מנהלת ווייס  נאוה גב‘

נכחדו יהודיים ילדים וחצי ”מיליון הריטורית∫ השאלה את
“°øהעולם ”אוייב“ הוא היהודי הילד האם בשואה¨

נפש תעצומות לאלו וסיפורים דוגמאות נתנה בהמשך
לימודים לקיים בכדי השואה¨ בתקופת יהודים העפילו
שעת למרות דרך החינוך הטהור ולהמשיך את תורניים¨

Æהסכנה

במשעולי המשתתפות  את הובילה זינגר¨ חני  הגב‘
בגטאות¨ היתומים¨  בבתי השואה¨  בתקופת הילד  חיי

Æמסתור ובמקומות

עמנואל הילד ע“ש הילד“ ב“היכל עברו המשתתפות
ילדים דמויות חמש המבקרים מוצגות ולפני הי“ד שפיגל
אולם העולם¨ כל את  המכילות יהודיות עיניים  יהודיים¨
זרוע האולם  שנרצחו¨ ילדים בשמות נוקבים חשוך¨ 

ÆÆÆמאופל אורות ”כוכבים“

הילדים המשחקים“ של ב“עולם לסיור הודרכו  משם
לחיות לשאיפתם ביטוי מעין  שהיה  בשואה¨ היהודיים

Æבחיים ולהישאר

הרצאה הרשת¨ של הותיקות גננות שמעו בהמשך
אוצרת מצ‘אדו¨ תמר הגב‘ המוסיקולוגית¨  מפי מאלפת
שהושמעה מוסיקה שהדגימה במקום¨ המוסיקה
יצירה ולבסוף השתאות¨ מעוררות יצירות במחתרת¨

Æ“ל“נקמה הקוראת

חסידי ע“י שניצלו יהודים אודות סיפורים הועלו כן
חסידי של שמותיהם מוזכרים כשברקע העולם¨ אומות

Æהעולם אומות

במנחילי אחד ומיוחד של זכרו העיון הועלה יום במהלך
גרננשטיין יחיאל ר‘  הרה“ח יהודית¨ בעין  השואה סיפור

Æשבוע באותו עולמו לבית שנפטר ז“ל¨

בעיות ל“ילדים עם הוקדשו בסדרה העיון הבאים ימי
בירושלים צדק שערי החולים בבית שנערך וריכוז“ קשב

≠ מורה גומלין ליחסי קולי אור וחזיון סיור ל“עיר דוד“
Æרטורנו במרכז תלמיד“
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לילדים לאמהות חי“ל נופש השנה גם
מיוחדים צרכים בעלי

הזמינה השנה גם עברו¨ שנים של הנלהב המשוב לאור
מיוחדים צרכים בעלי לילדים האמהות את ”פתחיה“
ל‘גיבורות י‘חודית ©ח‘ופשה חי“ל בנופש להשתתף

Æ®החיל

תלמידיהם¨ הרי רווחת על חושבים המוסדות בעוד כל
על חושבים ”פתחיה“ של המיוחד החינוך שבמוסדות
כי משוכנעים¨ ב“פתחיה“ Æהתלמידים הורי על גם Æכולם
למנוחה זמן פסק מוגבלים רשאים לקחת לילדים הורים

ÆÆÆחשבונם לא אמור להיות על וגם זה ולמרגוע¨

הייחודי הנופש  על  בעבר שזרמו החמות  מהתגובות 
והחליטה קיומו¨ וחשיבות נחיצותו על ההנהלה למדה הזה¨

Æלקיימו גם השנה

שיתוף על מבוסס פתחיה  של המקצועי  ”השיקום
יש כן ועל השיקומי  והצוות  ההורים  של צמוד  פעולה
תמיכה כקבוצת  הן הורים¨ להתכנסות רבה חשיבות 
והן היומיומית¨ ההתמודדות על ומקילה חוויות המחליפה
ולימוד המטפל הצוות עם הקשר לחיזוק השראה כמקור
Æוהתפתחותו הילד לשיקום משופרות ושיטות דרכים
לצאת האמהות  את לעודד מבקשים אנו זו¨ מסיבה 
יצחק הרב אומר והנאה“¨ מרגוע של יומיים אל מהשיגרה

Æפתחיה יו“ר גולדקנופף¨

היומיום מטרדת הרחק נערכו¨ והנופש העיון ימי
ממגוון תוכניות נהנו האמהות Æכינר הנופש והמולתו¨ בכפר
והפתעות מתנות טיולים¨ הרצאות¨ סדנאות¨ חוויתיות¨

Æקטנות

האדמיניסטרטיבית המנהלת קנטור יהודית הגב‘
לאמהות לאפשר היא ש“המטרה מציינת פתחיה¨ של
נושא חי“ל נופש הכל מאחוריהן¨ ולכן ולהשאיר להתאוורר
Æהורים אותם של קשור למכנה המשותף שאינו חוויתי אופי
המיפגש את לאמהות לנצל אנו מאפשרים זאת¨ עם יחד
הצוות בפני או התלבטות כל שאלה להעלות כדי השנתי
היא הנופש“¨ בתוכניות  משתתף הוא שאף  המקצועי¨

Æמוסיפה

בין על תקשורת השנה∫ שהיו ההרצאות והמרצים בין
הגב‘ שושי ≠ המפקחת דבר גרוזמן¨ חיים הרב אישית ≠
דבר זוננפלד¨ מירי הגב‘ בפתחיה   פותח צליל חרל“פ¨
גב‘ ≠ השדה“ עץ האדם ”כי גולדקנופף¨ יצחק הרב היו“ר

Æפרידמן משה הרב השניים“ ”טובים כסף¨ הר עופרה

הרוח התרוממות את החוויות ואת במילים לתאר קשה

”הימים Æפ הגב‘ מרים הילדים¨ אם אחד Æהמשתתפות של

יוצרים אלא גם  אדירה¨ העצמה לא רק שנותנים האלה

שכה≠נחוצים אלמנטים האמהות¨ בין ולכידות גיבוש

Æ“לנו

בסדרת היחיד אינו חי“ל נופש כי כאן¨ לציין ראוי

השנה¨ כל לאמהותÆ במהלך שפתחיה מארגן האירועים

אירועים מתקיימים וחצי≠חודשיים¨ בחודש פעם לפחות

המהווים במפגשים מדובר Æ“פתחיה” ילדי להורי חברתיים

מתקיימות אלו בערבים גם Æועידוד תמיכה קבוצת

את שמרתקת הורים מנחת מופיעה פעם Æשונות סדנאות

יעילים כלים המספקת אחרת  הרצאה  ופעם המאזינות

Æיום≠יומית להתמודדות

הבנה Æפתחיה של  האנושיות הפנים אלו  תרצו¨ אם

טיפול קשיי מול יום≠יום המתמודדים  הורים של ללבם

Æלצרכיו ולהבנה לשיקום הזקוק מוגבל בילד
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”פתחיה“ לצוותי פנימי ביטאון בקרוב

גני לצוותי נערך ושמחה¨ הנאה רגש¨ של חברתי ערב
הערב Æחג הפורים לקראת רשת ”פתחיה“ של הילדים
ברח‘ ברכה  בית באולם נערך התוכן¨ ועתיר המהנה 

Æבירושלים גאולה בשכונת עובדיה

מקורית∫ בצורה הצוותות  קיבלו הערב  תוכנית את
בפתחיה וגם אדר¨ משנכנס בשמחה ”מרבים Æבחרוזים
הנשף על ידע¨ צוות איש שכל חשוב לכן בדבר¨ מצווים
כל יעדר¨ בל איש מוזמן הצוות כל הפתחלוידע¨ שלנו
יתחפש עם גן כל וצוות תהדר¨ במטעמיה אחת מאיתנו
במשלוח החג מצוות ויבליט¨ יחדד ייחודיותו שאת פריט¨
נשמח נפזז וכולנו הפתעות¨ יארגן למשנהו גן מנות¨ כל

Æ“ÆÆÆגנית לא הומור ושנינות ברמה עם בתוכנית¨

©סלטים¨ לערב  כיבוד  בעצמו הכין צוות  כל  ואכן¨
ועוד שתיה¨ עוגות¨ לחמניות¨ פיתות¨ פשטידות¨ מתבלים¨
להתהדר ניתן שאכן היה המלך¨ מטעמים כיד מיני ועוד

Æ®בהם

Æאחר גן של לצוות מנות משלוח הכין צוות כל
אבל או מיני מתיקה¨ מזון לא כללו בהכרח המשלוחים
וריעות אהבה¨ אחוה להרבות כדי היה בהם אופן בכל
האמיתית המטרה הושגה ובכך השונים¨ הצוותים בין

Æבהלכה כמובא המנות¨ משלוחי של

הצוותים בין וההיכרות הזיהוי על להקל במגמה
האחרונות בשנים אשר ”פתחיה“¨ רשת של הרבים
כל צוות התבקש והתרחבות מרנינה¨ התפתחות יודעת

כובע כמו לכל הצוות¨ משותף בפריט לבוש להופיע גן¨
Æבזה וכיוצא זהה

ברוח הצגה היתה הערב של ”הצימוקים“ אחד
מההווי וקוריוזים קטעים שהמחיזה הומוריסטית¨

Æ“פתחיה” של היומיומי

הערב במהלך  ציפתה  ומרגשת¨ נעימה  הפתעה 
זה היה Æחרל“פ שושי הגב‘ המיוחד¨ החינוך למפקחת
כאשר רכבת¨ של  מיניאטורה נכנסה לאולם¨  כאשר
ברשת גן מסויים וסימל אחר¨ בגוון היה צבוע קרון¨ כל
את המוביל הקטר¨ Æברכה והוקרה דברי ועליו ”פתחיה“¨
נעה הרכבת Æהגב‘ חרל“פ היא המפקחת כמובן¨ הרכבת¨
המפקחת Æמוכרת מנגינה הושמעה כשברקע באולם¨
יותר לא  היא הכל¨ בסך כי נרגשות¨ השיבה מצדה¨ 
וצוות ימים¨ מספר לא חלפו Æבקטר אחד גלגל מאשר
מכתב בדמות המפקחת¨ ע“י  חזרה  ”תוגמל“ גן¨ כל
המסר פי ועל הגן¨ של בצבע נייר על מחורז¨ תודה

Æבברכה שכתב

ובהחלט לבבות¨ הציפה הערב במהלך השמחה
הפורים לחג כמותה¨ מאין כמעט ראויה¨ הכנה היתה

Æשבפתח

”פתחיה“ גננות צוות גם כי לספר¨ ההזדמנות זו
חג הפורים¨ לפני התכנס איילון¨ ובנוף במודיעין עילית
עשויים מקוריים¨ מנות  משלוחי עיצוב  הדגמת לערב

Æועוד עוגות ממנו יצרו קישוטי ליצן על בצק≠סוכר¨

לצוותי פנימי ביטאון יופק הקרובים¨ מהשבועות החל

Æ“פתחיה” רשת

פנים≠ארגוניים¨ ועדכונים חדשות øבביטאון מה

חדשים שיצאו ואביזרים חומרים השתלמויות¨ ידיעות על

וכן ”פתחיה“¨ בידי צוותי דידקטיים שנוצרו כלים לשוק¨

לא גם¨ כמו הצוותות¨ במעונות המתרחשות שמחות

Æאבל אירועי עלינו¨

של המיוחד החינוך מפקחת חרל“פ¨ שושי הגב‘
שיהיה הביטאון¨ הפקת מטרה כי ציינה הרשת¨
על וזאת וביטוי¨  קשר של דינאמי כלי ל“פתחיה“ 
Æ“פתחיה” רשת כיתות של  המואצת  ההתרחבות רקע
Æהתחברות דורשת גם אבל מבורכת¨ היא ההתרחבות

Æוהמתרחש למקורות המידע התחברות

בינתיים¨ לחשוף שלא נתבקשנו שמו¨ שאת הביטאון¨
Æלחודשיים אחת יופק
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לקראת ברשת היערכות
והנופשונים הקייטנות

”פתחיה“ של

הקייטנות לקראת ההערכות החלה ”פתחיה“ במשרדי

Æברשת הקיץ בעונת הצפויות

החל הקיץ קייטנות תתקיימנה המיוחד¨ החינוך גני בכל

בתמוז¨ ואילו  עד כ“ח השפה בסיוןÆ בגני מה≠± ליולי כ“ח

 ±µ≠ה באב לי“ד עד לקייטנה יזכו  המיוחד החינוך גני

Æבאוגוסט

נופשונים והאחראיות על המשרד שוקד צוות במקביל¨

הסייעות המרפאות¨ הגננות¨ את הכוללים ”פתחיה“¨ לצוותי

תוכניות לגיבוש מאמץ מושקע הפעם גם Æ“ההדרכה וצוות

ובה הנופשות¨ של שהייתן להנעים את כדי ומגוונות¨ מהנות

Æהמסורה בעבודתן בכלים ובטיפים אותן לצייד גם בעת

בתמוז ז‘ ו‘ בימים∫ הם לנופשונים שנקבעו התאריכים

Æכינר הנופש בכפר

הריגשי בנושא השתלמויות מערך
”פתחיה“ לצוותי התקיים

תחומים במכלול השתלמויות של מרתונית סידרה
החינוכי לצוות הועברה הרך¨ בגיל ריגשיים התנהגותיים
שושי הגב‘  של ביוזמתה ”פתחיה“¨ של רפואי והפרא 

Æ“פתחיה” של המיוחד החינוך מפקחת חרל“פ¨

דפנה הגב‘ הפסיכולוגית ע“י הועברה ההשתלמות
בהשתלמות∫ שנידונו הנושאים Æגולדנבאום≠קציר
הריגשית ההתפתחות  הרך¨ בגיל התנהגויות תיאוריות 
להופיע¨ העלולות החריגויות על וכן זה¨ בגיל הנורמטיבית

Æהטיפול דרכי הם ולאתרן¨ ומה לזהותן כיצד

שהוצגו מהשטח מקרים  לתיאורי התייחסה  המרצה

ניתוח בגן¨ תוך הגננות בהתמודדות היומיומית שלהם ע“י

Æלגופו מקרה כל והבנת

”יד באולם התקיימה הרשת¨ ע“י שמומנה ההשתלמות¨

”פתחיה“ של הגנים רכזת ולדברי דפנה¨ במעלות שלום“

היא והתקוה  מאד¨ נתרמו ”הגננות קצנלבוגן¨ תמי הגב‘ 

כתלי בין היומיומית  בהתמודדות תועיל שההשתלמות 

Æ“הגן
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תכליתי במעון הרב הצוות של ישיבה מורחבת במהלך

הגב‘ הציגה בירושלים¨ הבירה בארזי יעקב“ ”בית של

יזומה שנערכה ייחודית פעילות המעון¨ עו“ס אריאלה¨ 

Æהפסח לחופשת סמוך

מפגש כללה אבות≠בנים“¨ ”משחקיית ≠ הפעילות

Æואבותיהם תכליתי הרב שבמעון הצהרון לילדי משותף

כללה  אבות¨  ±≥ חלק נטלו בה הפעילות¨

לבניהם¨ האבות בין משותפים  ויצירה  חשיבה משחקי

וארוחת האבות¨ אחד של בנגינה מלווה בציבור שירה

Æ®ÆÆפלאפל© Æהחג ערב לימי האופיינית חמץ

רבה הערכה האבות הביעו הפעילות¨ בסיום

הדופן¨ יוצאת  החוויה על לצוות הודו ליוזמה¨ 

Æבהמשך נוספים למפגשים נכונות הביעו ואף

טיפוליות במסגרות צוותות כי לציין¨ הראוי מן

שבחיבור לצורך ויותר  יותר כיום מודעים  בקהילה¨

Æהקיימות לתוכניות האבות

יצירתית השקעה נדרשת Æפשוט אינו האתגר

הורה קשר חיזוק בצד אטרקטיבית עשייה המשלבת

Æילד ≠

היוזמה על הערכתה את  הביעה  המעון¨ עו“ס

ותסייע לבאות מודל תשמש כי תקוותה ואת המוצלחת¨

המשלבים עבודה תהליכי בהטמעת דרך בפריצת

Æהקיימות בתוכניות אבות פעילות
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נטיעה
ראשונה 

±
≥

נטיעה
נאמנה

משלחן הפיקוח וההדרכה

המפקחת הגב‘ אסתר קליין

שולחן  אל  אלינו  להצטרף  לכן  לאפשר  רציתי 
לקולות  להאזין  העשייה¨  אל  להיסחף  הדיונים¨ 
ולראות בעיניים פיקחיות ופקוחות  את הגיגיהן של 

Æהמפקחות¨ שחלק מהן יועלה על הכתב

נוסף על  הנושאים השוטפים ומשותפים לעשיה 
חדשים  נושאים  מועלים  הסטנדרטית¨  החינוכית 

  Æהדורשים שינוי משמעותי

נושאים שהועלו ונידונו השנה 

Æיום ודרכי למידה שונים בגיל קדם חובה  Æ±

 Æסיור צוות הפיקוח והמנהל החינוכי בגנים  Æ

Æהטמעת יומן הגננת  Æ≥

הפיקוח  לצוות  ייחודית  השתלמות  תכנית   Æ
Æולצוות הגננות הותיקות

Æייחודיות כיתות הבנים  Æµ

±Æ תוכנית לגילאי קדם חובה 
אשר  חובה¨  קדם  גננות  קבוצת  נבחרה  השנה 

Æ“נתבקשה להוות ”קבוצה ניסיונית

מטרת השינוי ≠ להגביר את המודעות של העבודה 
בקבוצות קטנות¨ התייחסות אינדבידואלית לקשיים¨ 
עידוד ותיגבור מוטיבציה של כל ילד ≠ מצב שלא 

התאפשר בקבוצה הגדולה¨

ליישומה¨   גננות  מספר  נבחרו  תוכנית¨  נבנתה 
מעורבים  ברגשות  מלווה  לדרך  יצאה  והמשימה 

Æהרבה חשיבה ורצון טוב

נחמה  הגב‘  המפקחת   ≠ השינוי  מובילת 
Æ“שפרינצלס¨ מדגימה את ה“עשייה בשדה

 Æסיורים בגנים Æ

מטרת היציאה לסיורים אלו היא 

למפקחות  הן   ≠ במלאכה  לעוסקים  חיזוק  לתת   ◾

מסירות  חשיבה¨  הרבה  המשקיעות  ולמדריכות 

ומקצועיות¨ והן לצוות הגננות המיישם¨ המבצע בטוב 

וחדוות עשייה  ודעת משוב אמיתי של סיפוק  טעם 

Æמהדינמיקה הזו

גנים שיש בהם חדשנות∫ גננת חדשה¨ מבנה¨ שיטת   ◾

Æלימוד חדשה

זו הזדמנות נהדרת לראות כשרונות ויוזמות מיוחדות   ◾

Æשהצוות גננות מעונין להציג

Æבדיקת נושאים לשיפור¨ שהועלו בישיבות ובדווחים  ◾

האישית  העשיה  לקידום  משאלות  להבעת  זמן   ◾

Æוהכללית

Æ הטמעת היומן
תעודי  לתיפקוד  החולפת  בשנה  נכנס  הגננות  צוות 
ע“י כתיבת יומן לגננת¨ הכולל תיכנון¨יישום ובקרה זהו 
תהליך קשה אך ערכי ומחייב¨ וצוות הפיקוח וההדרכה 

Æנרתמו לסייע בהטמעתו

להביא  הצוות  התבקש  הראשון¨  המפקש  לקראת 
Æחומר מיוחד בנושא

¥Æימי עיון 
חשובים  סקטורים  לשני  נערכו  מיוחדים  עיון  ימי 
הגננות  ולצוות  וההדרכה  הפיקוח  לצוות   ≠ במערכת 
”פורום“¨  כאשר  פתיחת  על  הוסכם  לגביהן  הותיקות¨ 

  Æהדגש שהושם הוא על העצמה ושידרוג

מתוך הערכה גדולה לגננות נושאות ה“דגל“ במערכת  
הגנים¨ הן שוחררו מעבודתן ל≠ ימים בשעות הבוקר¨ 
ופרחי הגננות ממלאות את מקומם  בגן הגננות נחשפו 

 Æ“אל אוכלוסיות ילדים  ”חריגות

”ילדים  בנושא  עיון  יום  התקיים  אלו¨  מימים  באחד 

בימי האימה בשואה באירופה“ אותו הוביל צוות המרכז 

ע“י  העיון  יום  התקיים  השני  וביום  ושם“¨  ב“יד  החרדי 

צדק“¨  ”שערי  החולים  בבית  הנוירולוגית  המחלקה 

בנושא ”ילדים עם בעיות קשב וריכוז“ בהמשך יתקיים 

יום עיון נוסף בנושא ”תרומת החברה לנורמליזציה של 

 Æ“עצמה¨ בסיוע לילדים פגועי אלימות והזנחה

צוות  כי  עמיתה¨  מפקחת  אומרת  כך  מצפות¨  אנו 

הגננות האחראי¨ המיומן והשותף המרכזי¨ יסייע בידינו 

לעשות את העבודה החינוכית ביתר שאת ועוז¨  ויתן כתף 

לחברות הצעירות שזה עתה נכנסו לעשייה החינוכית¨ 

Æוימשיך להיות דגם מוצלח לחיקוי¨ כפי שהיה

Æייחודיות כיתות הבנים Æ

כאשר בקשו הורים לשמוע דעת תורה מאת הרה“ג 

ר‘ חיים קנייבסקי¨ אודות גני ילדים לבנים¨ שמעו מפיו¨ 

כי אם רוצה ההורה  שילדו ילמד תורה כשיגדל¨ שיתנו 

לו לשחק בגןÆÆÆ זהו המוטו של גני הבנים של בית יעקב 

מנת  על  בילדותם¨  בגן  וישתעשעו  הילדים  ישחקו   ≠

שילמדו תורה  בהתבגרותם

±±±±±±±
≥≥≥≥≥≥≥≥
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משלחן הפיקוח וההדרכה

המפקחת הגב‘ אסתר קליין

שולחן  אל  אלינו  להצטרף  לכן  לאפשר  רציתי 
לקולות  להאזין  העשייה¨  אל  להיסחף  הדיונים¨ 
ולראות בעיניים פיקחיות ופקוחות  את הגיגיהן של 

Æהמפקחות¨ שחלק מהן יועלה על הכתב

נוסף על  הנושאים השוטפים ומשותפים לעשיה 
חדשים  נושאים  מועלים  הסטנדרטית¨  החינוכית 

  Æהדורשים שינוי משמעותי

נושאים שהועלו ונידונו השנה 

Æיום ודרכי למידה שונים בגיל קדם חובה  Æ±

 Æסיור צוות הפיקוח והמנהל החינוכי בגנים  Æ

Æהטמעת יומן הגננת  Æ≥

הפיקוח  לצוות  ייחודית  השתלמות  תכנית   Æ
Æולצוות הגננות הותיקות

Æייחודיות כיתות הבנים  Æµ

±Æ תוכנית לגילאי קדם חובה 
אשר  חובה¨  קדם  גננות  קבוצת  נבחרה  השנה 

Æ“נתבקשה להוות ”קבוצה ניסיונית

מטרת השינוי ≠ להגביר את המודעות של העבודה 
בקבוצות קטנות¨ התייחסות אינדבידואלית לקשיים¨ 
עידוד ותיגבור מוטיבציה של כל ילד ≠ מצב שלא 

התאפשר בקבוצה הגדולה¨

ליישומה¨   גננות  מספר  נבחרו  תוכנית¨  נבנתה 
מעורבים  ברגשות  מלווה  לדרך  יצאה  והמשימה 

Æהרבה חשיבה ורצון טוב

נחמה  הגב‘  המפקחת   ≠ השינוי  מובילת 
Æ“שפרינצלס¨ מדגימה את ה“עשייה בשדה

 Æסיורים בגנים Æ

מטרת היציאה לסיורים אלו היא 

למפקחות  הן   ≠ במלאכה  לעוסקים  חיזוק  לתת   ◾

מסירות  חשיבה¨  הרבה  המשקיעות  ולמדריכות 

ומקצועיות¨ והן לצוות הגננות המיישם¨ המבצע בטוב 

וחדוות עשייה  ודעת משוב אמיתי של סיפוק  טעם 

Æמהדינמיקה הזו

גנים שיש בהם חדשנות∫ גננת חדשה¨ מבנה¨ שיטת   ◾

Æלימוד חדשה

זו הזדמנות נהדרת לראות כשרונות ויוזמות מיוחדות   ◾

Æשהצוות גננות מעונין להציג

Æבדיקת נושאים לשיפור¨ שהועלו בישיבות ובדווחים  ◾

האישית  העשיה  לקידום  משאלות  להבעת  זמן   ◾

Æוהכללית

Æ הטמעת היומן
תעודי  לתיפקוד  החולפת  בשנה  נכנס  הגננות  צוות 
ע“י כתיבת יומן לגננת¨ הכולל תיכנון¨יישום ובקרה זהו 
תהליך קשה אך ערכי ומחייב¨ וצוות הפיקוח וההדרכה 

Æנרתמו לסייע בהטמעתו

להביא  הצוות  התבקש  הראשון¨  המפקש  לקראת 
Æחומר מיוחד בנושא

¥Æימי עיון 
חשובים  סקטורים  לשני  נערכו  מיוחדים  עיון  ימי 
הגננות  ולצוות  וההדרכה  הפיקוח  לצוות   ≠ במערכת 
”פורום“¨  כאשר  פתיחת  על  הוסכם  לגביהן  הותיקות¨ 

  Æהדגש שהושם הוא על העצמה ושידרוג

מתוך הערכה גדולה לגננות נושאות ה“דגל“ במערכת  
הגנים¨ הן שוחררו מעבודתן ל≠ ימים בשעות הבוקר¨ 
ופרחי הגננות ממלאות את מקומם  בגן הגננות נחשפו 

 Æ“אל אוכלוסיות ילדים  ”חריגות

”ילדים  בנושא  עיון  יום  התקיים  אלו¨  מימים  באחד 

בימי האימה בשואה באירופה“ אותו הוביל צוות המרכז 

ע“י  העיון  יום  התקיים  השני  וביום  ושם“¨  ב“יד  החרדי 

צדק“¨  ”שערי  החולים  בבית  הנוירולוגית  המחלקה 

בנושא ”ילדים עם בעיות קשב וריכוז“ בהמשך יתקיים 

יום עיון נוסף בנושא ”תרומת החברה לנורמליזציה של 

 Æ“עצמה¨ בסיוע לילדים פגועי אלימות והזנחה

צוות  כי  עמיתה¨  מפקחת  אומרת  כך  מצפות¨  אנו 

הגננות האחראי¨ המיומן והשותף המרכזי¨ יסייע בידינו 

לעשות את העבודה החינוכית ביתר שאת ועוז¨  ויתן כתף 

לחברות הצעירות שזה עתה נכנסו לעשייה החינוכית¨ 

Æוימשיך להיות דגם מוצלח לחיקוי¨ כפי שהיה

Æייחודיות כיתות הבנים Æ

כאשר בקשו הורים לשמוע דעת תורה מאת הרה“ג 

ר‘ חיים קנייבסקי¨ אודות גני ילדים לבנים¨ שמעו מפיו¨ 

כי אם רוצה ההורה  שילדו ילמד תורה כשיגדל¨ שיתנו 

לו לשחק בגןÆÆÆ זהו המוטו של גני הבנים של בית יעקב 

מנת  על  בילדותם¨  בגן  וישתעשעו  הילדים  ישחקו   ≠

שילמדו תורה  בהתבגרותם

µµµµµµµµ
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מאת נחמה שפרינצלס
מדריכת גננות ברשת גני הילדים של ”בית יעקב“

אפשר כך

øעונות ילדות  כמה  בריכוז¨  שאלה  שואלת  את   ◾

האם ניתנה לכל ילדה הזדמנות לקלוט את השאלה¨ 
øלחשוב ולענות תשובה

◾ את מראה תמונה¨ וקריאות ”לא ראיתי“ נשמעות מכל 

עבר¨ ילדה רוצה להתבונן בפרטים¨ להתרשם¨ ובחוסר 
Æברירה את עונה∫ ”אפשר לראות אח“כ“ וכיו“ב

◾ את רוצה ללמד על בגדי החורף ומזמינה ילדה למשש 
את סוגי הבדים¨ כל הילדות בגן צריכות להאמין לה 

Æשהצמר רך ונעים

בלחש  עונה  והיא  תשובה  לענות  ילדה  בוחרת  את   ◾

את  והילדות מאבדות  בניסוח התשובה  או מתקשה 
תומך  אישי  יחס  מתן  בין  מתחבטת  ואת  סבלנותן 

Æלילדה העונה¨ לבין איבוד הקשב של הקבוצה כולה

◾ את רוצה לפתח שפה¨ חשיבה¨ יכולת הסקת מסקנות¨ 
זמנית  בו  לרכז  האילוץ  אך  רגשית¨  תמיכה  להעניק 
לפחות ∞≤ ילדות¨ מונע ממך את העצמת הילדות ואת 

Æנאלצת להסתפק בהעברת התוכן והסברו

ÆÆÆואפשר גם אחרת

נוסכת  הקירבה   Æסביבך ילדות  וקבוצת  יושבת  הינך 
Æבילדות ביטחון והעצמה ריגשית

בחרת לשוחח על תמונה אקטואלית¨ ללמד יחידת 

Æחדש במושג  להתנסות  או  התנסות  הדורשת  תוכן 

כל ילדה מתבוננת בתמונה מקרוב¨ מבחינה בפרטים 
Æומזהה הבעות פנים

מריחה   טועמת   ממששת   מתנסה   אחת  כל 
Æמרכיבה קבוצה  מונה  מבחינה ומשייכת

לכל ילדה הזדמנות שווה לענות תשובה¨ גם חסרת 
מצידך  בונה  למשוב  ותזכה  לענות  תעז  הביטחון 

Æולהקשבה של חברותיה לקבוצה

אם נאמרה תשובה ש“לא לענין“¨ את מצליחה לתקן 
לשונך  ובמתק  לתקון“  יוכל  ”לא  בטוב  המעוות  את 

Æמונעת עלבון או כישלון

לשמוע  זכית  שלא  ילדות  מול  נפעמת  עומדת  את 
אותן בריכוז¨ מול ילדות שבתחילת השנה התקשו לענות 

Æתשובה בסיסית ועתה מתארות אירוע שלם

אישית¨  לב  לתשומת  זוכה  ילדה  שכל  מרגישה  את 
Æלהקשבה ולתמיכה ריגשית

את עוקבת בסיפוק רב אחר היכולת המתפתחת של 
ÆÆÆ“הילדות ומרגישה ”כי יש שכר לעמלי בקבוצות

ÆÆÆלא נתעלם מ

את  בקבוצה“  ”עבודה  של  לאידיליה  להגיע  בדרך 
להתמודדויות  לך  הגורמים  השונים¨  בקשיים  נתקלת 

Æבניהול התקין של הגן ובהספק החומר

ÆÆÆאת יושבת עם קבוצה ו

כל ילדות הגן יושבות בקבוצות כאוניה ללא קברניט¨   ◾

 “øנשמעות קריאות מכל עבר ”מה צריך לעשות עכשיו
Æ“היא פירקה את המשחק“ ”סיימתי את הדף”

ילדות נוספות מתעניינות בנעשה ואט אט מתקבצות   ◾

Æסביבך

האחרות¨  בקבוצות  הפועלות  הגן  ילדות  של  הרעש   ◾

Æמקשה עליך ועל ריכוז ילדות הקבוצה

לאחר שנתת הסבר לכל אחת מהקבוצות האחרות¨   ◾

הילדות הממתינות לך אבדו את סבלנותן ואת הזמן 
Æהעומד לרשותן

ישבת עם קבוצה נוספת ועוד קבוצהÆÆÆ הגעת לרוויה   ◾

 X∂ שיחה  אותה  בניהול  או  מושג  אותו  בלימוד 
Æפעמים

הינך חסרת שלוה ”כיצד אספיק ללמד את כל רשימת   ◾

קבוצה  כל  ביסודיות  אלמד  אם  הנדרשת  המושגים 
הספקתי  ”ורק  הקשר  בדף  אכתוב  ”מה   “øבנפרד

Æ“øלהתנסות עם כל הקבוצות בהרכבת צבעים

ÆÆÆולמעשה

אם הינך משוכנעת בצדקת הדרך ומודעת לתרומה 
תוכלי  בקבוצה¨  העבודה  מן  לילדות  שנתרמות  הרבה 
את  מעליך  ולהקל  לקשיים  הולמים  פתרונות  למצוא 

Æניהול הגן

כמה עצות לייעול תפקוד הגן

ומפגש  התפילה  לאחר  בלבד¨  בשבוע  פעמיים 
שקלי   Æקבוצות לשתי  הגן  את  חלקי  חביב¨  ראשוני 

Æהיטב האם להעדיף קבוצות הומוגניות או היטרוגניות

תכנני היטב את הפעילות המוצעת לילדות בשולחנות 
Æבשעה דידקטית או ביצירה

אם בחרת בשעה הדידקטית  הקפידי להדריך היטב 
את הסייעת¨ בחרי במשימות שילדות יכולות לבצע ללא 
תיווך מבוגר¨ העדיפי פעילויות אישיות מאשר משחקים 

Æקבוצתיים

הן  כך  הדידקטיות¨  המשימות  את  לגוון  השתדלי 
Æתהיינה אטרקטיביות ומאתגרות את הילדות

בחרי במקום צדדי בו תשבי עם הקבוצה¨ וכך הרעש 
פחות יפריע¨ והפעילות לא תגרור את שאר הילדותÆ גווני 
את נושאי השיחה או את דרך הפעילות בין הקבוצות¨ 

Æוכך לא תתמודדי עם רוויה אישית

הקפידי לפרט בדף הקשר את הפעילות שנעשתה 
השבוע בקבוצות ואת מטרתה¨ כווני את ההורים לעשיה 
בעקבות הנלמד¨ בוודאי שלא יצאו בתחושה שלא למדו 

Æהשבוע בגן

זכרי

Æלמידה היא מתן כלים בידי התלמיד
Æהספק חומר לימודי הוא העמסת ידע

Æהשתדלי לנווט בין השניים

       
בהצלחה    

וודאי  היכולות  ועצותייך  תגובתך  נשמח לשמוע את 
Æלתרום או להחכים את כולנו

ÆÆÆאפשר גם אחרת
עבודה בקבוצה  ≠ מצוי ורצוי
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שפרינצלס נחמה מאת
יעקב“ ”בית של הילדים גני ברשת גננות מדריכת

כך אפשר

øעונות ילדות כמה בריכוז¨ שאלה שואלת את  ◾ 

השאלה¨ את לקלוט הזדמנות ילדה לכל ניתנה האם
øתשובה ולענות לחשוב

מכל נשמעות ראיתי“ וקריאות ”לא תמונה¨ מראה ◾ את

ובחוסר להתרשם¨ בפרטים¨ להתבונן רוצה ילדה עבר¨
Æוכיו“ב אח“כ“ לראות ”אפשר עונה∫ את ברירה

למשש ילדה ומזמינה החורף בגדי על ללמד רוצה ◾ את
לה להאמין בגן צריכות כל הילדות הבדים¨ סוגי את

Æונעים רך שהצמר

בלחש עונה והיא תשובה לענות ילדה בוחרת את  ◾

את מאבדות והילדות התשובה בניסוח מתקשה או
תומך אישי יחס מתן בין  מתחבטת  ואת סבלנותן
Æשל הקבוצה כולה הקשב איבוד לילדה העונה¨ לבין

מסקנות¨ הסקת יכולת חשיבה¨ שפה¨ לפתח רוצה ◾ את
זמנית בו  לרכז האילוץ אך רגשית¨ תמיכה להעניק 
ואת  הילדות העצמת את ממך מונע ∞≤ ילדות¨ לפחות

Æוהסברו התוכן בהעברת להסתפק נאלצת

ÆÆÆאחרת גם ואפשר

נוסכת הקירבה Æסביבך ילדות וקבוצת יושבת הינך
Æריגשית והעצמה ביטחון בילדות

יחידת ללמד אקטואלית¨ תמונה על לשוחח בחרת

Æחדש במושג  להתנסות או  התנסות  הדורשת תוכן 

מבחינה בפרטים מקרוב¨ בתמונה ילדה מתבוננת כל
Æומזהה הבעות פנים

מריחה  טועמת ממששת מתנסה אחת כל 
Æומשייכת מבחינה מונה קבוצה מרכיבה

חסרת תשובה¨ גם שווה לענות ילדה הזדמנות לכל
מצידך בונה למשוב  ותזכה  לענות  תעז  הביטחון

Æחברותיה לקבוצה ולהקשבה של

לתקן מצליחה את לענין“¨ ש“לא תשובה נאמרה אם
לשונך ובמתק לתקון“ יוכל ”לא בטוב המעוות את

Æכישלון או עלבון מונעת

לשמוע זכית שלא ילדות מול נפעמת עומדת את
לענות השנה התקשו שבתחילת ילדות בריכוז¨ מול אותן

Æשלם אירוע ועתה מתארות בסיסית תשובה

אישית¨ לב לתשומת זוכה ילדה שכל מרגישה את
Æריגשית ולתמיכה להקשבה

של המתפתחת רב אחר היכולת בסיפוק עוקבת את
ÆÆÆ“בקבוצות לעמלי יש שכר ”כי ומרגישה הילדות

ÆÆÆמ נתעלם לא

את בקבוצה“ ”עבודה של לאידיליה להגיע בדרך
להתמודדויות לך  הגורמים השונים¨ בקשיים  נתקלת

Æהחומר ובהספק הגן של התקין בניהול

ÆÆÆו קבוצה עם יושבת את

ילדות הגן יושבות בקבוצות כאוניה ללא קברניט¨ כל  ◾

“øעכשיו לעשות צריך ”מה עבר מכל קריאות נשמעות
Æ“הדף את ”סיימתי המשחק“ את פירקה ”היא

מתקבצות אט ואט בנעשה מתעניינות נוספות ילדות  ◾

Æסביבך

האחרות¨ בקבוצות הפועלות הגן ילדות של הרעש  ◾

Æהקבוצה ועל ריכוז ילדות עליך מקשה

האחרות¨ מהקבוצות אחת לכל הסבר שנתת לאחר  ◾

הזמן ואת סבלנותן את אבדו לך הממתינות הילדות
Æלרשותן העומד

הגעת לרוויה ÆÆÆקבוצה ועוד נוספת עם קבוצה ישבת  ◾

 X∂ שיחה אותה בניהול או מושג אותו בלימוד
Æפעמים

רשימת את כל ללמד אספיק ”כיצד חסרת שלוה הינך  ◾

קבוצה כל ביסודיות אלמד אם הנדרשת המושגים
הספקתי ”ורק  הקשר בדף  אכתוב  ”מה  “øבנפרד

Æ“øצבעים בהרכבת הקבוצות כל עם להתנסות

ÆÆÆולמעשה

ומודעת לתרומה הדרך בצדקת הינך משוכנעת אם
תוכלי בקבוצה¨ העבודה מן לילדות שנתרמות הרבה
את מעליך ולהקל לקשיים הולמים פתרונות למצוא

Æהגן ניהול

תפקוד הגן לייעול כמה עצות

ומפגש התפילה  לאחר בלבד¨  בשבוע פעמיים 
שקלי Æקבוצות לשתי הגן את חלקי חביב¨ ראשוני

Æהיטרוגניות או הומוגניות קבוצות להעדיף האם היטב

בשולחנות לילדות המוצעת הפעילות את היטב תכנני
Æביצירה או דידקטית בשעה

היטב הקפידי להדריך בשעה הדידקטית  בחרת אם
ללא לבצע יכולות במשימות שילדות בחרי הסייעת¨ את
משחקים מבוגר¨ העדיפי פעילויות אישיות מאשר תיווך

Æקבוצתיים

הן כך הדידקטיות¨  המשימות את לגוון השתדלי 
Æהילדות את ומאתגרות אטרקטיביות תהיינה

הרעש וכך הקבוצה¨ עם תשבי בו צדדי במקום בחרי
גווני Æהילדות שאר את תגרור לא והפעילות יפריע¨ פחות
הקבוצות¨ בין הפעילות דרך את או השיחה נושאי את

Æרוויה אישית עם לא תתמודדי וכך

שנעשתה את הפעילות בדף הקשר לפרט הקפידי
לעשיה את ההורים כווני מטרתה¨ בקבוצות ואת השבוע
למדו שלא בתחושה יצאו שלא בוודאי הנלמד¨ בעקבות

Æבגן השבוע

זכרי

Æהתלמיד בידי כלים מתן היא למידה
Æהעמסת ידע הוא לימודי הספק חומר

Æהשניים בין לנווט השתדלי

       
בהצלחה

וודאי היכולות ועצותייך תגובתך את לשמוע נשמח
Æכולנו את להחכים או לתרום

ÆÆÆגם אחרת אפשר
מצוי ורצוי עבודה בקבוצה  ≠
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נטיעה
ראשונה 

”אשרינו¨ מה טוב חלקנו
כי בדרך ה‘ אנו הולכים¨
אשרינו¨ נודה לאלוקינו

כי ב“בית יעקב“ מתחנכים
ועושים נחת רוח להורינו
ועושים נחת רוח ליוצרנו“
©חלק מפזמון של שÆ מובשוביץ

Æ®“מתוך הקלטת ”שיר ורננים לגני הבנים

עקרון העבודה  בגן¨ מתבטא  הילדים  זו של  בשירה 
החינוכית של הגננות בגני הבנים  ≠ להחדיר בהם אהבה 

Æלתורה¨ לקיים מצוות בכל הזדמנות אפשרית

הזה“  המיוחד  התהליך  את  עברו  שלי  הבנים  ”כל 
Æאומרת גב‘ כהן 

גני הבנים נפתחו לבקשתם של הורים רבים¨ שהבינו 
מאוד  משמעותית  הרך¨  בגיל  הילד  אישיות  פיתוח  כי 
©ע“י הכנה מתאימה  להתקדמותו בטווח הקרוב≠רחוק 

Æ®ומתן חיזוקים¨ יגיע בס“ד בשל יותר לתלמוד תורה

גני  מופעלים  ירושלים¨  ברחבי  שונים  באזורים  ואכן 
המקבלות  מנוסות  גננות  ע“י  יעקב“  ”בית  של  הבנים 
הילדים  את  לקדם  מתאימים  וכלים  מיוחדת  הדרכה 
לב  בתשומת  רבה¨  באהבה  שונים¨  בתחומים  הרכים 
אישית¨ ב“חום אימהי“ ובידע מקצועי¨ לסייע בהתפתחות 

Æתקינה של הבנים בכל התחומים

שונות  הפעלות  מעודדת  הגננת  המוטורי   בתחום 
לילדים שגדלים ומתפתחים בגיל זה¨ ביצועים לחיזוק∫ 
חיזוק  ורגליים¨  ידיים  שרירי  הפעלת  הכתפיים¨  חגורת 

Æ‘מוטוריקה עדינה וכו

מודעת  הגננת   Æחשיבה פיתוח  הקוגנטיבי   בתחום 
שונות  פעילויות  ע“י   Æאישי התפתחות  קצב  ילד  שלכל 

חנה נחמן
מפקחת גני בנים ברשת גני הילדים של ”בית יעקב“

הגן ≠ 
קרקע פורייה לחינוך 

לערכים תורניים
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לומדים הילדים¨ של חשיבה מעודדים התנסויות¨ ומתן
משחקי לקריאה®  ©הכנה שונים גדלים בין להבחין 
מודעת הגננת Æלהתבטא יכולת שפה¨ העשרת זיכרון¨
לסיוע מפנה הצורך ובשעת הדיבור בשטף להפרעות

Æ®לקריאה הזה ©הכנה בגיל שלפעמים קריטי מקצועי

וסיוע הכוונה  מקבלים  הילדים  החברתי בתחום
ובכל חברתית במסגרת נאותים¨ לכללים בהסתגלות
והתנהגות ספציפיים חיוביים חיזוקים מתן הזדמנות¨
להתחלק גם לומדים הצעיר גילם למרות נאותה¨ חיובית

Æאחרים ולשתף במשחקים

של הפעלתני בצורך הכרה  מתוך  ≠ הבנים בגני
הרכבות קוביות¨  משחקים¨ של שפע יש הילדים¨ 

Æשונות והפעלות

ברגש בגן¨ השבוע פרשת לימוד על ניתן מיוחד דגש
הלכה¨ על בלימוד ד‘¨ גדלות על מיוחדת ובהדגשה

Æהנלמד הילדים מתמונות להבנת נהנים

מעולמם לקוחים  בגן  שנלמדים השונים  הנושאים 

על דגש הושם השמיטה בנושא הבנים¨ של הקרוב

Æ“דברו עושי כח ”גיבורי

הבנים בגני שנעשו המבורכות מהפעילויות אחת

Æהכנסת בית לנושא הילדים וקירוב התפילה חיזוק

הכנסת לבית  לעיתים  מתלווים הרך בגיל  הילדים 

Æבמשפחה שמחות התפילה¨ מזמני בחלק

הכנסת¨ למדו על חשיבותו וקדושתו של בית הילדים

Æ“מקדש ”מורא של נכונה להתייחסות עידוד קבלו

מצווה“ ל“הידור לב שמו הכנסת¨ בבית בביקורים

מהחוויות סיפרו מעט“¨ מקדש ב“בית שראו מה כל של

ומנשקים לכבודו  שקמים התורה ספר  שלהם¨

Æהבאות לשנים בס“ד אותם תלווה הנאותה ההתנהגות

תמונות עם מחזות מרהיבים מהמרפ“ד קיבלו הגננות

Æבנושא עיוני וחומר

לחינוך פורייה קרקע
תורניים לערכים
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נטיעה
ראשונה 

ייחודיות העבודה בגני הבנים מתבטאת גם בשירים 
”שיר  בס“ד  ובקרוב  ופסוקים  חינוכי  מסר  בעלי  בגן 

Æ“ורננים לגני הבנים

בגן בנים של הגננת רייזי זילברמן

בפרוייקט  שבועות  כמה  במשך  עסקו  רייזי  של  בגן 
הגן  את  ידיהם  במעשה  קישטו  הילדים   Æברכות לימוד 

Æביצירות על מוצרי מזון

מוישי∫ מדוע הכנתם את כל הפירות והירקותø  כי 
ואפילו על  צריך לדעת לברך על כל האוכל שאוכלים 

Æממתקים  מוסיף אריה

שרים במרץ∫ אם נכניס מזון לפה

נברך עליו יפה

כל מילה נאמר בקול

בלי ברכה אסור לאכול

קבוצה  כשכל  פעילות  ליום  לגן  הוזמנו  האמהות 
פירות¨  סידורי  מיץ¨  סחטו   Æילדיה עם  בנפרד  יושבת 

Æמשחק דידקטי מתאים ועוד

לסיום הנושא∫ חולקו לילדים עצים¨ עליהם הידקו את 
מעשה ידיהם וכולם יודעים שבס“ד גם כשיעזבו את גן 
רייזי וילכו לחיידר¨ תמיד יזכרו לברך על כל מאכל לפני 

Æשאוכלים ויענו אמן על ברכות ששומעים

Æ“גם בגן תרצה בבית וגן¨ התנהלה ”חנות ברכות

בגן בנים של הגננת טלי שרעבי

נוהג  כשהוא  שלוימי  את  ומוצאת  לגן  נכנסת  אני 
באופניים ומצטופף עם חבר נוסף  מדוע אתם נוסעים 

øיחד

≠אני נוהג טוב ויש לי מכונית¨ במכונית שלי יש מקום 

לומדים  שהילדים  החיובי  המסר  זה   ÆÆÆÆאנשים לעוד 

Æלחיות איתו ≠ לשלב חברים במשחק

הכנסת“¨  ב“בית  הילדים  מצטופפים  אחרת  בפינה 

נותן  חזק¨  ומתנועע  במרץ  מתפלל  מהם  כשאחד 

ÆÆÆהוראות∫ רק חזן אחד ואתם יושבים פה ומתפללים

שמואל∫ אבא הולך עם שלמה זלמן וישראל לביהכנ“ס 

כי הם גדולים ואני רק לפעמים¨ אבא לוקח אותי ונתתי 

Æלתוירה נשיקה חזקה ככה ©מראה בפה® לא בידיים

משה∫ הלכתי לביהכנ“ס והיה שם חתן ≠ אהרון פינקל 

אני   ÆÆÆוטופי ”פעקאלעך“  עליו  וזרקו  טלית  לו  היה   ≠

תפסתי פעקאלע¨ אבל אסור לזרוק ניירות על הרצפה¨ 

Æשיהיה שם יפה ונקי¨ אז שמרתי גם לרחלי

Æמשה הפנים את רעיון השמירה על נקיון ביהכנ“ס

בגן בנים של הגננת רות יפהן

Æהילדים יושבים בצורת רכבת

נוסעים  ”אנחנו   øהכסאות את  רק  סידרתם  מדוע 

”לנסוע“  וממשיכים  בגאוה  הקטנים  הכריזו  ברכבת“ 

מקבלים  הם   Æבמקהלה קראו  ”לחיידר“¨   øלאן  Æבמרץ

בס“ד  שיגיע  לרגע  ומחכים  החיידר  לקראת  הכנה 

Æבשמחה

אחד הילדים מראה בהתרגשות מפתח של ”התורה“ 

Æשפותח ומראה על אות חדשה שלומדים מדי פעם

ומה אתם אוהבים הכי הכיø ”את התוירה°°°“ זועקים 

Æהקטנטנים במקהלה

בגן בנים של הגננת תרצה קרבי

”חנות הברכות“
”היום פסעתי לגן מרוגש¨

הגננת סיפרה שיהיה משהו מיוחד ממש¨
בידי שקית מרשרשת עם הרבה עטיפות¨

Æ“הכל הכל ל“חנות הברכות

ע“מ להשריש בילדים את נושא הברכות¨ בחרנו בגננו 
להכין עמם בצוותא ”חנות ברכות“¨ חנות מיוחדת  בה 

Æכל אריזה ועטיפה מתקבלת בשמחה

הצבנו סלסלות גדולות ועל כל סלסלה פתק עם שם 
הברכה וציור מתאים¨ כל ילד הגיע לגן עם אריזות של 
מוצרים שונים¨ כל אריזה מולאה ע“י הילדים בנייר עיתון 

Æמקומט

”קשטנו את הגן בהרבה תמונות של מאכלים¨

שגזרנו בעצמנו מקופסאות ומיכלים¨

הוספנו כרזות עם הרבה מילים¨

Æ“ועל חוט היו ציורים תלויים

ביצירה  הגן  את  הילדים  עיטרו  החנות¨  פתיחת  עם 
הגיע  כי  מיד  חש  לגן  שהגיע  מי  שכל  כך  משותפת¨ 
”ברוכים  של  השלט  שגם  כמובן   Æ“הברכות ל“חנות 
הבאים  ל“ברוכים  הומר  יעקב“  בית  בנים  לגן  הבאים 

Æ“לחנות הברכות

החנות היתה פעילה בשעת המשחק החופשי¨ כל ילד 
קנה בחנות את המאכל שחפץ בו באם ידע את הברכה¨ 

ÆÆÆגם שקיות ”של חנות“ היו לתלישה

”פקחים“ הסתובבו בין הילדים ובחנו אם אכן יודעים 
המודעות  כי  לראות  יפה  היה  המתאימה¨  הברכה  את 
חדרה ללב הילדים¨ והם כבר לא היו מכנים את המאכל 

ÆÆÆבשמו¨ אלא בברכתו

”הגננת¨ הבאתי היום מזונות ושהכל
“°øלשים בסלסלה אני כבר יכול

מיום ליום העלנו את הרמה והידע¨ הוספנו גם ברכה 
בהתאם  בחנות  קנו  והילדים  קדימה  ודיני  אחרונה 

Æלשאלה שנשאלו עליה

”כולם במשפחה כבר יודעים¨
עטיפות ואריזות לפח לא זורקים¨

ליד התיק שלי מניחים¨
ואז בגני כולם כה שמחים“

הברכות∫  בחנות  מעורבת  היתה  כולה  המשפחה 
אבות בדרכם מן הכולל¨ אמהות נחפזות לעבודה¨ אחיות 
מבית הספר ואחים מן החיידר¨ כולם כולם נכנסו להציץ 

ÆÆÆבמה מדובר ומה מעסיק כל≠כך

”וכשישבנו אצל סבא בסעודת שבת¨
לי בלחי הוא כל≠כך צבט

כי על כל מאכל ידעתי הברכה המתאימה
וכשהוגשה לי מנה מכמה מאכלים  שאלתי שאלה 

ÆÆÆמחכימה
ואחל לי בקול∫

תהיה תלמיד חכם גדול‘°“

וגם לאחר שסיימנו ללמוד את הנושא בגן¨ לא רצינו 
שיישכח¨ ולכן לכל ילד במגירתו יש דף מדבקות¨ וכאשר 
הוא מברך במשך היום ברכות שונות בקול ולאט¨ הוא 
וכך  ממגירתו¨  ששולף  מדבקה  גדולה  בכרזה  מדביק 
מתמלא כתר גדול של מדבקות בגננו ועושה נחת רוח 

Æלבוראנו

”למדתי לברך על כל דבר ודבר
ואני כה מאושר

בכל הדינים אני שולט זה מכבר
Æ“°ואני מזמר ושר
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בשירים גם מתבטאת הבנים בגני העבודה ייחודיות
”שיר בס“ד ובקרוב ופסוקים חינוכי מסר בעלי בגן

Æ“הבנים לגני ורננים

זילברמן רייזי הגננת של בנים בגן

בפרוייקט שבועות כמה במשך עסקו רייזי של בגן
הגן את ידיהם במעשה קישטו  הילדים  Æברכות לימוד

Æמזון מוצרי על ביצירות

כי øוהירקות הפירות כל את הכנתם מדוע מוישי∫
על ואפילו שאוכלים האוכל כל על לברך לדעת צריך

Æאריה מוסיף ממתקים

לפה מזון נכניס אם במרץ∫ שרים

יפה עליו נברך

בקול נאמר מילה כל

לאכול אסור ברכה בלי

קבוצה כשכל  פעילות ליום לגן הוזמנו האמהות 
פירות¨ סידורי מיץ¨  סחטו Æילדיה עם  בנפרד יושבת

Æועוד דידקטי מתאים משחק

את הידקו עליהם עצים¨ לילדים חולקו הנושא∫ לסיום
גן את כשיעזבו גם יודעים שבס“ד וכולם ידיהם מעשה
מאכל לפני כל על לברך יזכרו תמיד לחיידר¨ רייזי וילכו

Æששומעים ברכות אמן על ויענו שאוכלים

Æ“ברכות ”חנות התנהלה וגן¨ בבית תרצה בגן גם

שרעבי טלי הגננת של בנים בגן

נוהג כשהוא שלוימי את ומוצאת לגן נכנסת אני
נוסעים אתם חבר נוסף מדוע ומצטופף עם באופניים

øיחד

מקום יש שלי לי מכונית¨ במכונית ויש טוב נוהג ≠אני

לומדים שהילדים החיובי המסר  זה ÆÆÆÆאנשים לעוד

Æבמשחק ≠ לשלב חברים איתו לחיות

הכנסת“¨ ב“בית הילדים מצטופפים אחרת בפינה

נותן חזק¨  ומתנועע במרץ מתפלל מהם כשאחד 

ÆÆÆומתפללים יושבים פה ואתם חזן אחד רק הוראות∫

לביהכנ“ס וישראל זלמן שלמה עם הולך אבא שמואל∫

ונתתי אותי לוקח רק לפעמים¨ אבא ואני גדולים הם כי

Æבידיים לא בפה® ככה ©מראה חזקה נשיקה לתוירה

פינקל אהרון ≠ חתן שם והיה לביהכנ“ס הלכתי משה∫

אני ÆÆÆוטופי ”פעקאלעך“  עליו וזרקו טלית  לו היה ≠

הרצפה¨ על לזרוק ניירות אבל אסור פעקאלע¨ תפסתי

Æלרחלי גם שמרתי ונקי¨ אז יפה שם שיהיה

Æביהכנ“ס נקיון על השמירה רעיון את הפנים משה

יפהן הגננת רות בנים של בגן

Æרכבת בצורת יושבים הילדים

נוסעים ”אנחנו  øהכסאות את רק  סידרתם מדוע

”לנסוע“ וממשיכים בגאוה הקטנים הכריזו ברכבת“

מקבלים הם  Æבמקהלה קראו ”לחיידר“¨  øלאן Æבמרץ

בס“ד שיגיע לרגע ומחכים החיידר לקראת הכנה

Æבשמחה

”התורה“ של מפתח בהתרגשות מראה הילדים אחד

Æפעם מדי שלומדים חדשה אות על ומראה שפותח

”את התוירה°°°“ זועקים øהכי הכי אתם אוהבים ומה

Æבמקהלה הקטנטנים

קרבי תרצה הגננת של בנים בגן

הברכות“ ”חנות
מרוגש¨ לגן פסעתי ”היום

ממש¨ מיוחד משהו שיהיה סיפרה הגננת
עטיפות¨ הרבה עם מרשרשת שקית בידי

Æ“הברכות ל“חנות הכל הכל

בגננו בחרנו את נושא הברכות¨ בילדים להשריש ע“מ
בה מיוחדת  חנות ברכות“¨ ”חנות בצוותא להכין עמם

Æבשמחה מתקבלת ועטיפה אריזה כל

שם עם פתק סלסלה גדולות ועל כל סלסלות הצבנו
של אריזות עם לגן הגיע ילד כל מתאים¨ וציור הברכה
בנייר עיתון הילדים ע“י מולאה אריזה כל מוצרים שונים¨

Æמקומט

מאכלים¨ של תמונות בהרבה הגן את ”קשטנו

ומיכלים¨ מקופסאות בעצמנו שגזרנו

הרבה מילים¨ עם הוספנו כרזות

Æ“תלויים ציורים היו חוט ועל

ביצירה הגן את הילדים עיטרו  החנות¨ פתיחת עם
הגיע כי מיד חש לגן שהגיע מי שכל כך משותפת¨
”ברוכים של השלט שגם כמובן Æ“הברכות ל“חנות
הבאים ל“ברוכים הומר יעקב“ בית בנים לגן הבאים

Æ“הברכות לחנות

ילד כל החופשי¨ בשעת המשחק פעילה היתה החנות
הברכה¨ את ידע בו באם המאכל שחפץ את בחנות קנה

ÆÆÆלתלישה היו חנות“ ”של שקיות גם

אכן יודעים אם ובחנו הילדים בין ”פקחים“ הסתובבו
המודעות כי  לראות יפה  היה  המתאימה¨  הברכה  את
המאכל את מכנים היו לא כבר והם הילדים¨ ללב חדרה

ÆÆÆאלא בברכתו בשמו¨

ושהכל מזונות היום הבאתי ”הגננת¨
“°øיכול בסלסלה אני כבר לשים

ברכה גם והידע¨ הוספנו הרמה העלנו את ליום מיום
בהתאם בחנות  קנו  והילדים קדימה ודיני  אחרונה 

Æלשאלה שנשאלו עליה

יודעים¨ כבר במשפחה ”כולם
זורקים¨ לא ואריזות לפח עטיפות

מניחים¨ שלי התיק ליד
שמחים“ כה כולם בגני ואז

הברכות∫ בחנות מעורבת היתה כולה המשפחה
אחיות לעבודה¨ נחפזות אמהות הכולל¨ מן בדרכם אבות
להציץ נכנסו כולם כולם החיידר¨ מן ואחים הספר מבית

ÆÆÆכל≠כך מעסיק ומה מדובר במה

שבת¨ בסעודת סבא אצל ”וכשישבנו
צבט כל≠כך הוא בלחי לי

המתאימה מאכל ידעתי הברכה כל על כי
שאלה מכמה מאכלים שאלתי לי מנה וכשהוגשה

ÆÆÆמחכימה
בקול∫ לי ואחל

גדול‘°“ תלמיד חכם תהיה

רצינו לא בגן¨ הנושא את ללמוד שסיימנו לאחר וגם
וכאשר מדבקות¨ דף ילד במגירתו יש לכל ולכן שיישכח¨
הוא ולאט¨ בקול שונות ברכות היום במשך מברך הוא
וכך ממגירתו¨ ששולף מדבקה גדולה בכרזה מדביק
רוח נחת בגננו ועושה מדבקות גדול של כתר מתמלא

Æלבוראנו

ודבר דבר לברך על כל ”למדתי
מאושר כה ואני

מכבר זה שולט אני הדינים בכל
Æ“°ושר מזמר ואני
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המרכז לגננות ואמהות

בבית  צנועה  משחקים  כחנות  דרכה  את  שהחלה  "משחקצ'יק", 
קו  ארצי.  למותג  והפכה  האחרונות  בשנים  מדרגה  קפצה  שמש, 
הורים  וגם  לצלצל,  מפסיק  לא  לגננות  החנות  שמפעילה  המידע 
רבים מתקשרים כדי לקבל מידע שימושי על משחקים דידקטיים.

גם  ונבחרה  מובילים,  למידה  מרכזי  עם  עובדת  "משחקצ'יק" 
יום  ומעונות  ילדים  גני  רשת  של  הראשית  המשחקים  לספקית 

בית יעקב.

מהו הסוד שעשה את "משחקצ'יק" למרכז ארצי למשחקים 
דידקטיים?

מנהלת  בנט,  ברכה  גב'  מגלה  התאמה",  היא  הקוד  "מילת 
רוצה  היא  חדש,  משחק  לילדים  קונה  "כשאמא  "משחקצ'יק". 
שפה,  חשיבה,  מיומנויות  כלשהו:  קידום  ממנו  יפיקו  שהילדים 
מוטוריקה, חברה ועוד. אבל אימהות בדרך כלל לא מכירות את כל 
המשחקים, וכדי לקבל את מה שהילד זקוק לו באופן ספציפי, הן 

צריכות הכוונה והדרכה.

"המוכרות שלנו מכירות מקרוב כל משחק שיש בחנות, והן יודעות 
לימודית  מטרה  לכל  ביותר  המתאימים  המשחקים  על  להמליץ 

והתפתחותית. 

"משחק מוצלח הוא משחק שמתאים לגיל, לרמה ולצורך, וחשוב 
לנו שכל קנייה אצלנו תהיה מהנה ומוצלחת".

אבל לפעמים הקופסה מבלבלת, ובבית מגלים שהמשחק 
הוא לא מה שחשבנו.

אנו  אותה  למנוע  "וכדי  ברכה,  מסכימה  אמיתית",  תופעה  "זו 
מקפידים שכמעט לכל משחק דידקטי שנמכר אצלנו תהיה בחנות 
דוגמה פתוחה. כל אמא מכירה היטב את ילדיה, ויודעת בדיוק מה 
מתאים להם. לכן חשוב לנו לתת לאימהות להתרשם מן המשחק 

מקרוב.

"המשחקים הפתוחים מאפשרים למוכרת להסביר לאם את כללי 

המשחק. זו ההזדמנות של אימהות ללמוד כיצד כדאי לעבוד עם 
הילד, במה לתת לו להתנסות בעצמו ואיך להפיק מן המשחק את 

מרב התועלת הלימודית".

של  שלם  עולם  היא  "משחקצ'יק"  הדידקטיים,  המשחקים  לצד 
אביזרי  צעצועים,  על המדפים תמצאו שפע של  ודמיון.  העשרה 

פעילות ומשחקי חצר. 

ההיכרות המעמיקה עם הלקוחות וצרכיהם מאפשרת להציע מבחר 
ממוקד ואיכותי, ברמות שונות של מחירים. בעגלות בובה פשוטות, 
למשל, יש היצע מרשים, אך בעגלות יקרות יש הקפדה יתרה. "לא 
תמצאו כאן אינספור סוגים של עגלות יוקרתיות", מבהירה גב' בנט 
בביטחון. "ערכנו בחינה יסודית של עגלות הבובה, ובחרנו בשתי 
במיוחד,  עמידים  בטוחים שהמוצרים שלהן  בלבד, שאנו  חברות 

ויוכלו לשרוד בשלום בבית ממוצע".

ואם בכל זאת יש בעיה?

"יש לעגלות אחריות מלאה למשך שנה. זו אחת הדרישות שלנו 
מן הספקים". 

"משחקצ'יק" מתהדרת בכסף רב שהיא חוסכת ללקוחותיה, בכך 
שהיא מציעה חלקי חילוף למשחקים שונים, במקום חלקים שאבדו 
להרוויח  לפעמים  אפשר  אחדים  שקלים  של  במחיר  נהרסו.  או 

משחק יקר שכבר כמעט התייאשו ממנו.

בנט.  ברכה  מדגישה  החיסכון",  מתבטא  חילוף  בחלקי  רק  "לא 
"המחירים שלנו סבירים במיוחד, והלקוחות מגיעים מכל שכונות 
כנראה  משתלמת.  שהתמורה  למדו  הם  במונית.  אפילו  העיר, 
משום כך אנו מקבלים הזמנות טלפוניות מכל הריכוזים החרדיים 

בארץ". 

משחקים הם דרך מושלמת לקידום ולהתפתחות, וגם עולם מופלא 
של הנאה וכיף.

"משחקצ'יק" מאחלת לכם חוויה מושלמת!

חנות משחקים היא לא חנות ירקות
משחק צריך להתאים לגיל הילד, לצרכים הדידקטיים שלו ולסוג החוויה שאתם מחפשים. 

ב"משחקצ'יק" מקבלים בדיוק את מה שמתאים

משחקים דידקטיים

משחקי מחשבה

משחקי שפה

משחקי קורדינציה    

משחקי העשרה

איבזור לגן ולחצר

פאזלים במגוון רחב

משחקי הרכבה

מחלקת יצירה

חיה יעקובזון





שונותהפעילותהתאריך

מלון ניר עציוןהשתלמות למנהלות מעונות היוםו‘ באייר  ז‘ באייר¨ ±± במאי  ≥± במאי

סיום שנה“ל בגני ילדים ”בית יעקב“כ“ז בסיון ©כולל® ∞≤ ביוני

קייטנות בגני השפהכ“ח בסיון  כ“ח בתמוז¨ ± ביולי  ±≤ ביולי

קייטנות בגני החינוך המיוחד ”פתחיה“כ“ח בסיון  י“ד באב¨± ביולי ≠ µ± באוגוסט

ו‘  ז‘ בתמוז¨ π ביולי  ∞± ביולי
ימי עיון לצוותי ”פתחיה“ ≠

 גנים ומעונות יום שיקומיים

מלון כינר קלאסיק
ההרשמה במשרדנו∫ 

∞≤∂≤∂∏∏∏∞

ימי עיון לגננות ”בית יעקב“י“ב  י“ד בתמוז¨ µ± ביולי  ∑± ביולי
Æמלון כינר קלאסיק

ההרשמה במשרדנו∫ 
∞≤∂≤∂∏∏∏∑∞

מלון כינר קלאסיקימי ושבת עיון לכל צוותי מעונות היוםי“ד בתמוז  ט“ז בתמוז¨ ∑± ביולי π ± ביולי

ימי עיון לסייעות גני ילדים ”בית יעקב“ כ“ו  כ“ח בתמוז¨ ∞≤ ביולי  ±≤ ביולי 
מלון כינר קלאסיק 

ההרשמה במשרדנו∫ 
∞≤∂≤∂∏∏∑∞

ז‘ באב¨ ∏ באוגוסט  
סיום שנה“ל במעונות היום

ובמעונות השיקומיים

כ“ה באב¨ ∂≥ באוגוסט
פתיחת שנה“ל במעונות היום

במעונות השיקומיים

פתיחת שנה“ל בגני ילדים ”בית יעקב“א‘ באלול¨ ± בספטמבר

שונותהפעילותהתאריך

הלו“ז שברשת
Á¢Ò˘˙ ıÈ˜Ï 



      הודעה להורים¨
Æבדבר רישום ילדים לשנה“ל תשס“ט למעונות יום ”בית יעקב“ ברחבי הארץ

®±≥ØµØ∞∏© ועד ליום שלישי ח‘ באייר ®≥∞Ø¥Ø∞∏© מועדי הרישום∫ מיום רביעי כ“ה בניסן

±µ∫∞∞ ≠ ±≥∫∞∞ ‘ב‘ ∞∞∫∂± ≠ ∞∞∫∏± בימי א‘ ∞∞∫∞± ≠ ∞∞∫≥±  בימי ג ßשעות הרישום∫ בימים ד

Æז האם ´ ספח הילדים¨ הוראת קבע חתומה ומאושרת ע“י הבנקÆבעת הרישום יש להמציא∫ צילום ת

רישום בסך µµ≥ ₪¨ תלושי שכר של שני ההורים לחודש פברואר ∏∞∞≥¨  דמי  ילדי אמהות עובדות∫ 

Æאישור מהכולל בציון גובה המלגה  לתלוש לא ממוכן יש לצרף אישור מעסיק¨ אב לומד

Æאישור למעון מעובדת סוציאלית ¨₪ ±≤µ ילדים המופנים מהלשכות האזוריות∫דמי רישום בסך

הערה הרישום אינו מהווה אסמכתא או התחייבות לקבלת הילד למעון°

      הודעה להורים¨
Æבדבר רישום ילדים לשנה“ל תשס“ט למעונות יום ”בית יעקב“ ברחבי הארץ

∞≤≠µ≥∑∞∏∞≥ ∫Ò˜Ù ∞≤≠∂≤∂∏∏∏µ ∫ÏË ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨πµ≥Æ„Æ˙ ¨∂ ÒÂÈÏÈÏ· ¢‰È¯‡ ‰„Â‰È ˙È·¢ ∫„¯˘Ó‰

·˜ÚÈ ˙È· “BETH JACOB” DAY NURSERIES

מנהלתטלפון מעוןכתובת מעוןשם מעוןעיר מעון

אופקים
≤∑Ø≤ אור החיים∞∏≠ππ≤±πµ∂מינה רובין

מרים יעקובוביץ∑≤¥∞∂ππ≠∏∞אודם ≥

סימה דדון∞π∞π∂¥µ≠≤∞חוני המעגל ∏ורדאלעד

אשדוד

שרה גולדברג≥µ≥∏∑∂∏≠∏∞רשב“י ≤אלומה

טובה פרידמן∏∏µ∂µπ∏≠∏∞חטיבת הנגב ∞≤שיבולת

דבורה פרידמן≥µ∞±¥∂∏≠∏∞רשב“י ≥¥צלילים

לאה רושגולד∑µ∑µ∂∂∏≠∏∞האר“י הקדוש ∏צעד ראשון

צפורה פרומן¥¥∑∂∑∂∏≠∏∞ינאי ∞≤צעד ראשון

ורד יפרח∏≥¥∞≤µ∏≠∏∞יצחק הנשיא ±אור הצאן

ביתר
רות אנקווה∑∂≥∂∞∏µ≠≥∞הבעש“ט ∂פרחי רחל

דבורה רובינשטיין∞µ∏∞∏ππ≠≥∞ר‘ נחמן מברסלב µהדקל

שרה מרים כהן≥∞¥∏∞∏µ≠≥∞יוחנן בן זכאי ±Ø∞±ברכי יוסף

בית שמש

רחל סלומון∂≤∏≥≥ππ≠≥∞חיים הלוי ∑±פרחי שולמית

 חבצלת
רביבים ∏±

נחל רפאים  ¥

∞≤≠πππµ∞µ∑

∞≤≠πππ∑±∑∂
חיה הרטמן

בריז‘ט אלון±∑≤±ππµ≠≥∞ריב“ל ∏µטף מרים

בני ברק

≤µ רחל ויין∏∞≤±∑∑∂≠≤∞קיבוץ גלויות

±π שלוש השעות

¥π חזון איש

∞≥≠µ∑π±∞∂≥

∞≥≠µ∑∏≤≤∞∂
ברכה וידיסלבסקי

יפה דהאן±±±∂±∏∂≠∏∞דÆנÆ שדה גת πµ¥µ∑חזון יחזקאל

רחל איבנבוים¥±π≥µµ∂≠¥∞קריה חסידיתחצור

ירושלים

רותם
ים סוף  ≤≤  

±∞µ סנהדריה

∞≤≠µ∏≤∂≥ππ

∞≤≠µ∏±∏∑µ¥
רבקה זילברברג

מלכה קוביטשעקµ∏±≥∞¥π≠≥∞ארזי הבירה ∑¥ארזים

לאה ברוורמןµ∏∂≥∑π∂≠≥∞ברנד ≤±רקפת

צבעוני
∂π זוין

זוין ∑∑

∞≤≠µ∏µ∂µ∂±

∞≤≠µ∏≥≥∑∏µ
חגית גוטוויין

כלנית
≤µ אגרות משה

סדיגורא ±±

∞≤≠µ∑±≤µ¥≥

∞≤≠µ∑±¥±¥∑
שרה כהן

אשל אברהם
זולטי פינת דרוק

רמת שלמה 
∞µ∞≠¥±µ∞∞π∑

יפתח בעז¢ה 
≤∞∞π בינואר

דינה גולדברג≥∏∞µ∏∂µ≠≥∞מינץ ≤¥חורש

שמחה מלכה∏±∞±∂≤µ≠≥∞קרית יערים ∞≥אור מאירגבעת זאב

שולה בן דוד∞ππ≥¥∑π≠∏∞שלום בניך ∞±בית וגןנתיבות

פנינה גוטמן ±∂≥±≥π≠∑π∞בית ישראל ∞≥עמנואל

ערד
מלכה וייס ¥∂±∂ππµ≠∏∞האגוז ±±

±µ תפוח∞∏≠ππ∑≥¥∑≤מלכה וויס

חוה ווקס≤µµ≤±∏∂≠∏∞גאון הירדן ≤≤≠≥≤סלוניםקרית גת

יהודית בינט ∏ππ≤∂±π≠∏∞מושב תפרח µ¥תפרח

פועה מנדלוביץ∏ππ≤∂µπ≠∏∞מעון הגבעהתפרח

∞≤≠µ≥∑∞∏∞≥ ∫Ò˜Ù ∞≤≠∂≤∂∏∏∏µ ∫ÏË ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨πµ≥Æ„Æ˙ ¨∂ ÒÂÈÏÈÏ· ¢‰È¯‡ ‰„Â‰È ˙È·¢ ∫„¯˘Ó‰

“BETH JACOB” DAY NURSERIES

מנהלתטלפון מעוןכתובת מעון

≤∑Ø≤ אור החיים∞∏≠ππ≤±πµ∂מינה רובין

מרים יעקובוביץ∑≤¥∞∂ππ≠∏∞אודם ≥

סימה דדון∞π∞π∂¥µ≠≤∞חוני המעגל ∏

שרה גולדברג≥µ≥∏∑∂∏≠∏∞רשב“י ≤

טובה פרידמן∏∏µ∂µπ∏≠∏∞חטיבת הנגב ∞≤

∞≤≠µ≥∑∞∏∞≥ ∫Ò˜Ù ∞≤≠∂≤∂∏∏∏µ ∫ÏË ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨πµ≥Æ„Æ˙ ¨∂ ÒÂÈÏÈÏ· ¢‰È¯‡ ‰„Â‰È ˙È·¢ ∫„¯˘Ó‰

·˜ÚÈ ˙È· “BETH JACOB” DAY NURSERIES
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נטיעה ועוד 
נטיעה

 50

Æ‡

Ï‡Ó˘ÓÂ ÔÈÓÈÓ ˙·˘Â ÁÂ¯

ÏÂ„‚Ï ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈÁ¯Ù‰

Á¯ÂÙÂ ‰ÙÈ ÏÎ‰˘ ‰Ó„

ÆÁ¯ÂÊÂ ¯È‡Ó ‰‡¯ „È˙Ú‰

˜ÂÁ¯ Ì˘ È‡Ó ÚÓÂ˘ È·ÈÏ ¨Ï·‡

˜ÂÈ˙ Ï˘ ÈÎ· ¨ÏÏÈÓ Ë˜ ÏÂÚ·‚

“ÌÏÂÎ ÂÓÎ ÏÂ„‚Ï ‰ˆÂ¯ È‡” 

ÆÌÏÂÚ ‡¯Â· Ï˜Ó ˘˜·Ó ‡Â‰ 

∫ÔÂÓÊÙ

‡¯˜‡˘Î „È ÈÏ Ë˘Â‰ ¨ÈÁ‡ 

‰¯ˆ ˙Ú· ‡ ÈˆÓ‡ ‡Â·

ÁÂÎ ÈÏ Ô˙Â ¨¯Â‡ ÈÏ Ô˙

ÁÂÎ˘Ï È¯ÂÒÈÂ È·Â‡ÎÓ ˙‡

‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ È· Ô˙ ¨ÈÁ‡

¨‰·‰‡‰Â ‰ÁÓ˘‰ ˙‡

ÈÏ˘ ÈÓÏÂÚ· „·Ï È‡ ÈÎ

øÈÏ ÈÓ – ÈÏ ‰˙‡ ÔÈ‡ Ì‡Â

Æ·

ÌÂÁ·Â ÍÂ¯· Â˙Â‡ È‡ ÛËÏÓ

ÌÂÏ‰ÈÓ ‰˙‡ ÈÏ ¯˜È

ÌÂÏ‰ „Ú Í‡È·‰˘ ÈÓ

ÌÂÏÁ·Â ˙Â‡ÈˆÓ· Â„È¯ÙÈ ‡Ï

‰Ó˘Â ÁÂ¯ Í· ÁÙ˘ ÈÓ

Æ‰ÓÓ„Â ÏÂ˜Ï Ì‚ ¨Í˙ÏÈÙ˙Ï ·Â˘˜

“„·Ï ¯‡˘È˙ ‡Ï ¨‚‡„˙ Ï‡”

„È· „È  „Úˆ „ÁÈ

∫ÔÂÓÊÙ

‡¯˜‡˘Î „È ÈÏ Ë˘Â‰ ¨ÈÁ‡

‰¯ˆ ˙Ú· ‡ ÈˆÓ‡ ‡Â·

ÁÂÎ ÈÏ Ô˙Â ¨¯Â‡ ÈÏ Ô˙

ÁÂÎ˘Ï ÈÈ˙Â„¯Ë ˙‡

‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ È· Ô˙ ¨ÈÁ‡

¨‰·‰‡‰Â ‰ÁÓ˘‰ ˙‡

ÈÏ˘ ÈÓÏÂÚ· „·Ï È‡ ÈÎ

øÈÏ ÈÓ – ÈÏ È‡ ÔÈ‡ Ì‡Â

Æ‚

¨·Ï‰ ÏÎ ÌÚ – ‰ÈÁ˙Ù”

Æ·‡ÎÂ ‰ÁÓ˘· 

„Á‡ ÏÎÏ – ‰ÈÁ˙Ù”

“„ÁÂÈÓ ÒÁÈ 

‰ÂÂ‡‚· ÍÈÈÚ ‡˘ ÔË˜‰ ÈÁ‡

‰·‰‡·Â ‰ÁÓ˘· „Úˆ „ÁÈ

“ÁÂ¯ÙÏ ÍÈ˘Ó ‰˙‡ Ì‚Â È‡ Ì‚”

ÁÎ‰ „ÁÈ ÂÏ Ô˙ÈÈ ÌÏÂÚ ‡¯Â·

∫ÔÂÓÊÙ

‡¯˜‡˘Î „È ÈÏ Ë˘Â‰ ¨ÈÁ‡

‰¯ˆ ˙Ú· ‡ ÈˆÓ‡ ‡Â·

ÁÂÎ ÈÏ Ô˙Â ¨¯Â‡ ÈÏ Ô˙

ÁÂÎ˘Ï ÈÈ˙Â„¯Ë ˙‡

‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ È· Ô˙ ¨ÈÁ‡

¨‰·‰‡‰Â ‰ÁÓ˘‰ ˙‡

ÈÏ˘ ÈÓÏÂÚ· „·Ï È‡ ÈÎ

øÈÏ ÈÓ – ÈÏ È‡ ÔÈ‡ Ì‡Â

 ¢‰ÈÁ˙Ù¢  ¯È˘



ÛÂËÚ Ì˘ ¯ÂÁ‡Ó ¯‡˘ ÁÂ¯Ù‡‰
ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈ˜Â·ÈÁ ˙Â¯Ù·

ÛÂËÁ „ÂÚ Ë·ÓÂ ˘‚Â¯Ó ÌÂÏ˘
ÆÌÈÙ‰ – ·Ï· Ì˘ ˙Â˙¯Á

‰ÈÈÙˆ ÔÂÓ‰Â ‰„ÂÂÊÓ „È·
ÌÈ¯Â·ˆÓ ÈÂÏÓ Ï˘ ÌÈÓÈÏ
‰ÈÈ‰˘ ÌÚ˙Â ‡ÏÓÈ ˜Ï„

ÌÈ¯Ú˘ „ÂÚ Ê‡ ÂÁ˙ÙÈ

‰˙ÂÂÁ ‰ÈÓÈ· „ÏÙÎ¯· ˙ÓÂˆ
Á¯Â‡ ÌÚ ˙Â˘‚¯Ó ˙Â˘È‚Ù

‰˙‡¯ ÌÚÙ È‡ Ì‡ ˜ÙÒ Í‡
ÆÆÆÁ¯ÂÙ “ÏÈÁ” Ï˘ ‰‡ÈˆÈ

‰ÚÂ¯˙· ˜¯Á ˜Â¯È ÒÂ·ÈÈÓÂ
˙Â˘‚¯˙‰ ‰Á˙ ‰‡ÏÓ

‰ÚÂ˙‰ ‰Ó˘ ‡ÏÂ ËÚÓÎ
° ËÂ˘Ù ‡Ï ÏÏÎ ˜ÒÚ‰

‰„ÂÂÊÓ ÌÂÏÁ ÂÓÎ È˙ÒÓÚ‰
˙Â„„Â ÏÈÁ Ï‡ ˙Ù¯ËˆÓ

‰„Â·Î‰ ÏÎÏ ÌÈÙ ˙Ï·˜Â
° ˙Â„Â¯Â ˙ÂÈ˜˘ ¯„ÒÓ

‰Ù – ÔÂÁ˙Ù ‰È‰ „Â¯Â‰ Ê‡ÓÂ
ÔÂÓËÓÂ ‰Ú˙Ù‰ ÏÎÏ

‰ÙÂˆÓ ÔÂÈÓ„ ÏÎÏ ¯·ÚÓ
ÔÂÓ¯‡· ˙ÂÎÏÓ ÂÓÎ

‰ÈÈÓÁÏ ‰ˆ¯˜ ˙È˜˘‰ ÍÂ˙Ó
 ÌÈÚË‰Ï ®ÌÈ˙ÈÊ ÌÚ© ‰È·‚Â

‰ÈÎ˙ ÌÈ¯ËÚÓ ÌÈÁÂ˙ÈÙ ÈÁ¯ÙÂ
ÆÆÌÈ‡˙‰Ï È„Î Â˜Â˘Â

˙·˘ÂÈ ‰È‡ ÈÙÈˆ ˙Á˜ÙÓ‰Â
‰ÓÈ˘¯‰ ·Â˘Â ·Â˘ ˙‡¯Â˜

ø“Ë·˘“‰ ÏÎ ‡Â‰ ‡ˆÓ Ì‡‰
ÆÆÆ‰ÓÂ˘È¯ ‰¯È˙ÂÓ ‰‡ÈˆÈ

‰¯È·‰ ˙ÂÚÒÂ ÌÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ „ÂÁ‡
Û˙Â˘Ó ÔÂÙˆ – „ÚÈ‰Â

‰‡È¯·‰ ‰ÙÈ ‰Ó ¨ÌÈÙÏÁ˙Ó ÌÈÙÂ‰
ÆÆÆÛË‰ ÂÏ ¯˙Â ¯ÂÁ‡ÓÂ

·¯˜ ¯˘‚‰Â ‰ÏÂÚ Á˙Ó‰
ÌÈÈ¯‰ ˙ÈÈÂÂÁ ÏÂÓ

·¯Ú‰ ÌÂÈ‰ ÂÏ ÏÁ‰ ‰‰
ÌÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡ ÌÂ¯Ë

Ï‡Ó˘Â ‰ÈÓÈ ËÈ·‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó
˙ÎÏ‰Ó ·Â¯˜Ó ˙Â¯Î‰

ÏÂÓ˙‡Ó ‰Â˘ ‰Î ÌÏÂÚ·
˙ÎÏÎÂÏÓ ‰ÒÈ·ÎÓ ˜ÂÁ¯

ÌÂÁ˙‰ ÔÓ ÂÈ‰ È¯ÂËÒ‰ ¯ÂÈÒÂ
˙··ÁÓ È‡ Â˙Â‡

ÌÂÁÂ ˙ÏÎ˙ Ï˘ Ú·Ë‰ ˜ÈÁ·
˙·˘Ó ˙ÈÂÙˆ ÁÂ¯Â

˙ÙÙÂ‡ Ì‚ ‰ÂÏ˘Â ¨·Ï‰ ‡Â‰ Á˙ÙÂ
ÌÈÓÒ˜‰ ‰ËÓ· ÂÓÎ

˙ÙÒÂ‡ Ú‚¯‰  È˙Â‡¯ ‡ÂÏÓÂ
ÆÆÆÆÌÈÓÈ Â‡Â·È „ÂÚ ¨‰‰

¯ÈÎ ˙˘¯ÙÂ ˙Â‡·‰ ˙ÂÎÂ¯·
‰·Á¯ „È· ÏÎÂ‡Â

ø¯ÈÒ‰ ‰È‡ ¨˙Á¯Â‡ ˙‡ ÌÂÈ‰
°ø‰·ÁÒ‰ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡

˜ÈÏÂ¯˘ Ï˘ ‡Ó‡
 Ï¢ÈÁ ˘ÙÂ· ˙Ù˙˙˘Ó Ì‡ ‰˙˘ ˘‚¯Ó ÈÂËÈ·

¯ÈÈ ˙ÙËÚÓ· ¨ÔÎ ≠ø˙ÂÁ˙ÙÓÂ
°ø‰˜·„Ó ≠ ‡Ï ÍÈ‡Â

¯ÈÈÂ‡Ó ¨¯ËÂÚÓ ¨„Ï˜ÂÓ ÏÎ‰
ÆÆÆ‰˜„‰ ÈÙÏ ·˘ÂÁÓ

¯„Á‘˙ Â˘È‚¯˙ ¨ÌÈ¯‰ˆ ˙ÁÂÓ
ÔÂÏÓ· Ô˙‡ ÛÂÒ ÛÂÒ

¯„Ò· ‰È‰È ÏÎ‰ ¨˙ÂÂˆ‰ ‚‡Â„
ÆÔÂÏÁ‰ Ì‚Â ˙Ï„‰

‰ÎÈÁ Ô‡Î Ì‚ Â‰˘ÈÓ
ÁÈ¯Ó ‡Â‰ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ

‰˜Â˙Ó ‰ÒÈÙÁ ÍÂ˙Ó ÍÈÈÁÓ
Á¯ÂÊ „Â¯ÂÂ· „ÏÂ˜Â˘

‰ÎÈ¯· ÂÓÎ ˙Â‡˜˘Ó ¨¯È·ÎÓÏ ˙Â‚ÂÚ
¯ÂÁ·Ï ‰Ó· Ú„ ‡Ï

‰ÁÈ„· ‡Ï ÂÊ ¨Ë¯ÂË Â‡ ˙Ùˆ˜
¯ÂÁ˘ ‰Ù˜ Â‡ ‰˙ ÒÂÎ

ÈÁ¯·˙ ‡Ï˘ ¨ÍÈ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ Ì‰Â
“Ï˜“‰ „Â·ÈÎ‰ ˙ÂÏ‚Ú

ÈÁ¯Ë˙ Ï‡Â ¨˙¯·‚ ¨‡ ÈÏÎ‡
ÆÆÆÏ˜˘Ó ÏÚ È·˘Á˙ Ï‡Â

ÌÈÁ˙Ó „Â·Î Ì„˜ ‰·‰
¯ÂÓ‡Î ¨‰ÏÈÓ ÏÎ Ì˘ÈÈ

ÌÈÎÓÂ˙‰ ˙ˆÂ·˜ ıÓÂ˜Ó „ÓÏ
¯ÂÓ˘ ÔÂ¯ÎÊ· ÏÎ‰

ÌÈ¯‰Â„ ÌÈÒÂÒ Ï˘ ÌÈ‚ÂÚ ÌÈÏÈÏˆÂ
Â¯ÊÁÈ ÌÎÈÏ‡ „ÈÓ˙

ÌÈ¯Â‰Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙Â¯ÂÓ˘ ÌÚÙ‰Â
Â¯ÊÚ ‰˘˜‰ ÈÏÎ·

˙ÂÁÏÂ˘ Â˜˙ÓÂ‰ ·ÏÁÂ ˘·„
ÏÂÁ‰ ÚˆÓ‡· ˙·˘ ÂÓÎ

¨˙ÂÎ‰ ÂÏ‡ ¨Ì„˜ ‰Ó Ì˙Ú„È‰
°øÏÂÎÈ ‰Ê ÈÓ °øÏÂÎ‡Ï

ÌÈÏ·Î‰ Â¯¯ÁÂ˘ ÌÈˆÙ˜Ó ÌÈÈ„‚ ÂÓÎ
ÏÂÚ˘Ó‰ ˙¯‚˘Ó ˙Â˜ÂÁ¯
ÌÈÏÚÓ ÍÂ˙· ÌÚ È„Â˜È¯

ÏÂÚ‰ È¯Ó‚Ï ˙Â˜¯ÂÙ

ÁÂÓ˘ÏÂ ıÙ˜Ï „ÓÁ
·ÂË ÂÏ ÈÎ ¨ÍÎ Ì˙Ò
ÁÂÓ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ÈÏ·

ÆÆÆ·Â˙ÎÏÂ ¨˙Â¯ËÓ ¨ÌÈÏÂ˜È˘

·˘ ÁÂ¯‰ ¨˙ÂˆÁ ¨Ë˜˘
ı¯‡‰ Ï˘ ‰ÂÙˆ· Ì˘ È‡
ÂÈ˘ÙÂÂ ÔÂÏÓ ÏÚ ˘¯Ù ÏÈÏÂ

ı¯Ù ‡ÏÂ ‰ÁÂÂˆ ÏÎ ÔÈ‡Â

‰˜ÈÁ· ÌÂÏ ÌÏ˘ ‰ÏÈÏ
ÈÁÏ‰ Ê‡ ¨„ÈÚ˙≠ ‰ËÈÓ Ï˘
‰˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ¨‡ÏÙ ‰Ê Â‡¯
ÆÆÆÈÎ·‰ ÔÓ ÔÂ„ÏÈ “ÂÏÈˆ‰” Ï˘

ÌÓÂ¯˙˙ ˙È˜˘ – ˙È„È‰ ÏÚÂ
ÛÈÚ˙ ‡È‰ Ë·Ó Ì¯Ë „ÂÚ
ÌÓÁÓ È˘· ÌÎ˙‡ Â¯ÎÊ

ÆÆÆÛÈÚˆ‰ ‰ÎÂ˙Ó ¯·„È

¯˘ÂÎ‰ ÚÂÈ ˜ÂÈ„· Ú·˘·
˙Â„‚‡ ÍÂ˙Ó ÂÓÎ

¯˘Â‡‰ ˙‚ÒÙ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï
° ˙Â„‚ „Ú ˜ÈÚ‰Ï ¨˙ÂˆÓÏ

ÔÂÂ‚Ó· ˙Â˙È·Á ¨˙È¯Á˘ ˙ÁÂ¯‡
ÍÈÈÁÏ Â¯Ó‚ ‡Ï

Ô·Ï· ˙ÂÙÓ ≠˙ÂÁÏÂ˘ ÏÂÓÂ
ÆÆÆÍÈÁ‰ ˙‡ ‰¯‚ ‡Ï

ø” ˙Ó ˙‡ ÍÈ‡“Â “ø˙˘È ÍÈ‡“Â
“ø‰ÁÂÓ‰ ˙ÏˆÈ”

“ø˙Ó˘ ˙‡ Í˙ÁÏˆ· ‰ÓÂ”
ÆÆÆÆ‰ÁÙ˘Ó ÂÓÎ ¨‰ÎÎ

ÌÈÙÈ ÌÈ¯ÂÈˆ Â¯ÙÒÈ ‰ÓÂ
ÈˆÚ ÁÂ˙

ÌÈÙÚÂ ÌÈ˘¯Â˘ ¨ÚÊ‚
øÈ‡ ıÚ ‰ÊÈ‡Â

ÌÈ˙ÈÚ‰ ˙‡ Â·˘ÈÁ Ì‰
ÌÈÙˆÓ Ê‡ ‰ÓÏ

ÌÈËÚ ˜ÈÙÒÓ ÂÈ‰È˘
ÌÈÙ„ ˙ÂÏÈ·ÁÂ

ËÈ¯Ù Û‡ ÁÂÎ˘Ï ‡Ï
˙ÈÏÎ˙‰ È‰ÓÂ

ËÈ¯Ù˙‰ ˙‡ ÔÎ˙Ï
ÆÆÆ˙ÈÏÚÓ· ˙ÂÏ˙Ï

Ï‰Ó Ï˘ ÂÈ¯·„Â
ÌÈ‚È‰Ó‰ ÏÎÂ

ÏÚÂÙ ÂÈ‰ „“Ò·
ÌÈ‚‡Â„ ÂÏÂ

·Ï‰ ÍÂ˙Ó ı¯ÂÙÂ
‰È„Â‰  „˘‡

·Ï˘Ó ‡Â‰ ÌÈÏÈÓÂ
‰È‰˘Â ‰ÂÂ‰˘ ÏÚ

Ì˙Ò ‰Ù‰ ÔÂÁ˙ÙÂ
˙Â˘¯ ‡ÏÏ ÌÏ‡
Ì˙ ‡Ï „ÂÚ ÌÂÈ‰Â

˙Â˘‚¯˙‰‰ ˙‡Ò·

ÌÈÈ˘‰ „ÁÈ ÌÈ·ÂË
‰Î‡ÏÓ‰ ÌÈÚˆ·Ó

ÌÈÙÂÁ ‡ÂÏÓ – ‰‡ˆ¯‰·
‰ÁÓ˘ Ì‚Â „Â„Ú

˙¯˘¯˘ ÈÏÚ ¨ÌÈÊÂ¯Á
ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ¯ÂˆÈÏ

˙¯˘Â˜ ‰Ï‰¯ÈÓÂ
ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ˙Â¯·Á

˙„·ÂÚ ˙Á‡ ÏÎ
‰ÏÈÁ˘Ó ‡È‰ ËÂÁ‰ ÏÚ
˙„ÂÚ ‰È‰ ËÈ˘Î˙‰Â

ÆÆÆ‰ÏÎ ÂÓÎÆÆÆÂ

˙ÏÎ‡ Ì˘ ‰ÁÂ¯‡
‰ÓÈ¯Ú· ÌÈ˜È˙‰

˙ÏÚÂ ‡È‰ ˘ÙÂ‰
ÆÆÆ‰ÓÁ ‰Ú˜˘ ‡Ï „ÂÚ

˙Â¯Â„Ò ÛÂÒ ÈÏ· ˙ÂÈ·˙
·¯ÚÈ ÏÎÂ‡‰Â

˙Â¯Á‡ÓÏ Ì‚Â
ÆÆÆ·¯ ÚÙ˘· ¯˙Â

ÌÈÒÓÚÂÓ ÌÈ˜È˙‰
ÔÚËÓ ‡˙Ï ¯˘ÈÈ‰
ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ÌÈ‡ˆÂÈ

øÔ‡Ï ÆÆÌÚÙ‰Â

ÌÈ˜˘ ÂÏ Â‡ÏÓ
˙ÂÚ˙Ù‰ ÂÓ˙ ‡Ï

ÌÈ˜È¯ ·Â˘ ‡Ï
° ËÂÚÙÏ ÏÊÙ ÈÏ·

‰·ÂÁ È„È øÌÈÓ ÈÏ·Â
‡ˆÈ ‡Ï ˘ÙÂ‰

‰·Â˘˙‰ ≠øÌÒ˜ Â‰Ó
Æ‡ˆÓ ¯·Î “¯ÚÒ”

¯Óˆ‰ ˙ÂÙÂËÚ
˙Â˜˘˜˘Ó ¯Â˜Ó

¯ÓÊÂ ¯È˘ ÂÏ Ô‚˙Ó
˙Â˜Â˘Á ÌÈÈ˙Ù˘·

Ú·˘ ÈÙ ˜È˙Â ÔÓÂ‡
ÌÂ˘¯Ï ¯ÂÈˆ ‰˘˜È

Ú·Ë· ˙Â„ÂÒ ˘È
ÌÂ˘Ï ¯˘Ù‡ ˜¯

ÍÈ˘ÁÓ ¯·Î ÌÂÈ‰
 ˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú

ÍÈ˘Ó‰Ï ÁÂÎÂ
˘„Â˜· ˘˜·

˙˘‚¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙
ÔÂ¯ÈÓ· È“·˘¯·

˙˘‚ÂÓ ˙ÂÚÓ„·
ÔÂ¯‚‰ ÂÏ ˜Á

‰‡·‰ ‰ÏÈÙ˙ ˘È
‰È„Â‰ ˘¯Â˘Ó

‰‡Ï‰ ˙˘˜·ÓÂ
‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÒ

ÌÈÏÙ˜˙Ó ÌÈÓÂÈ Ê‡
˙Á˙Ó‡ ÍÂ˙Ï ÌÈÙÒÂ‡

ÌÈÏÏÂ‚Ó ¯ÂÙÈÒ
˙Á˙ÙÓ ‰ÈÈÂÂÁ

ÌÈ¯ÊÓ ‡Â‰ ˜Ï„‰
ÏÂÚÙÏ È„Î ˙ÂÁÂÎ

ÌÈ¯‰Ï ‰È‚¯‡
ÏÂÚ· ˙‡˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï

·Ï‰ ¯ÓÂ‡ ‰„Â˙
˙ÂÚÓÂ„ Ì‚ ÌÈÈÚ‰

·Ï·ÏÈ Á¯Ù‰˘
˙ÂÚÂ˘ÈÏ ‰ÎÊÈÂ

‰‚‡„ ÔÓ ˜ÂÁ¯
ÁÂ˙Ù ÒÏÙÓ ÏÚ
‰‚ÒÙÏ ÚÈ‚˘Î

ÁÂË· ÌÂ˜Ó·

ÍÒ· ÈÊ‡ ¯Â·Ú˙
ÏÂ·‚‰ ‡ÏÏ ‰Ú˜˘‰
Á“Ò˘˙‘‰ ÏÈÁ ˘ÙÂÂ
ÏÂ·È‰ ¯˘Â‡· ¯Âˆ˜È

ÌÈËÙ˘Ó ‡ Â‡¯˜
Ì˙ÂÈÈ· ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â

ÌÈË¯ÂÙ ÌÈÏÈÏˆ – ·Ï·
Ì˙ÈÈ ‡Ï ‡Â‰ ˙Â„Â‰Ï

·Ï‰ ÏÎÓ
˜ÈÏÂ¯˘ Ï˘ ‡Ó‡

Á“Ò˘˙ ÏÈÁ ˘ÙÂÂ ÔÂÈÚ ÈÓÈ È‡ˆÂÓ
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