
 אודות הגןכללי דף מידע 

  .שנים 3-6קבוצת הגן מיועדת עבור ילדים בגילאי 

  .הגן מתנהל כגן רב גילאי ופועל בהשראת עקרונות מודל הגן הקיבוצי

הקניית ערכים לחינוך ולתרבות            רוח של הווי הגן, תפיסתו ומהותו מתאפיינת ב

          עזרה הדדית, טובים ומגובשים, חברות עידוד ליחסי  עבודה,תוך כדי 

 ללמידה, עידוד  ,רגישות לזולת ולצרכים אינדיבידואלייםשיתוף פעולה, 

  , לחדוות עשייה ולמחשבה מקורית.לעצמאות, ליצירתיות

 .הקבוצה הכללית מורכבת משלוש קבוצות קטנות, הפועלות הן ביחד והן לחוד

 +3/3הם בני  שנת הגןבתחילת אשר מיועדת לילדים  - "פשוש"קבוצת  

 .)במהלך השנה 4וחוגגים ( 

 +4/4הם בני  בתחילת שנת הגןמיועדת לילדים אשר  - "רקפת"קבוצת 

 .במהלך השנה) 5(וחוגגים 

 +5/5הם בני  בתחילת שנת הגןמיועדת לילדים אשר  -"רעות"  קבוצת

 .במהלך השנה) 6(וחוגגים  

 מתקיימות בקבוצות נפרדות.מאידך, חלק מהפעילויות  .ברובו יחדיוהילדים חווים את חיי היומיום בגן 

 

 

 

 

 



     ,            במהלך סדר היום בגן נכללות פעילויות משחק, תוכן ויצירה מגוונים

פעילויות בג'ימבורי,            כגון: עבודה בחצר הגרוטאות, יצירה בסדנת חומרים, 

,                                * בוקר וצהריים משותפותארוחות ותרבות,  מוזיקהמפגשי חברה, 

 .בהסעה מאורגנת ועודטיולים ו/או  בסביבת הגן טיולים רגליים

 

.                קולינרית, חברתית ותרבותיתמבחינה  הן * הארוחות המשותפות חשובות

                                                         (ועוד איך..) בשעת הסעודה.  בגן שלנו משיחין

                                                                            בבישול טרי על ידי המבשלת של הגן., התבשילים מבושלים מדי יום

 ארוחות ביניים קלות.גם מעבר לארוחות הבוקר והצהריים מוגשות 

                                                                                               קר טוב/מה נשמע.. וב – 08:00-08:30 **
                      סביב שולחן התה והעוגיות ובספונטניות בבואם של הילדים לגן ניתן לשבת בצוותא

 .מדי בוקר) הנאפות(תה בריאות ועוגיות ריחניות מאפה גן, 

                                                                                                           ארוחת בוקר - 09:20** 
ה, ריבה/דבש, כוללת לחמניות/לחמים טריים, מבחר גבינות, ירקות, סלט טונהמגוונת בוקר הארוחת 

 וכד' / פנקייקס פרנץ'טוסט חביתות/

 .טבעי/נישנוש כריכוניםו/או , מבחר ירקות, מבחר פירות - "בהריים" – 10:45 ** 

 וקינוח.בכל ארוחה מוגש מרק הבית, מנה עיקרית  - ארוחת צהריים – 13:00  **

 .פירות, כריכונים/עוגת בית – ארוחת בין ערביים – 15:15  **

 

 

 

 

 

 



                      , ומקסימות  מסורות, מנוסות מטפלותמ מורכב צוות הגן

     ,מדריכת תנועה, MAחינוך מוזיקלי ל נחהמבאומנות,  תרפיסטיתבנוסף ל

 גננת.הי, ימלכולם יחד עובדי בשיתוף פעולה עם  .מבשלתו תחזוקהו ניקיוןצוות 

    בחינוך ב בהכשרתה ובעלת תואר אקדמאי-גננת ומורה לכתות א' ימלי להבי,

 .1990-הוקם ב . הגן הראשון שיסדה1985-ב המקצועיתדרכה  את החלה

             תרבותי וטשילד בתל אביב והחל דרכו כמרכזבשדרות ר 2005-נוסד ב "הבית ברוטשילד"

 , להורים מקצועי פעילויות שיח, ייעוץבבית זה התקיימו קבוצות משחק,  עבור ילדים ומבוגרים.

 אירועי מוזיקה ותרבות. למשפחות ו העשרהפעילויות 

                                              . ילדי הגיל הרךגן ל של מיקד את פעילותו למסגרת המקוםלימים, 

 א', תל אביב 3ברחוב החשמונאים הבית ברוטשילד העתיק את מקומו לכתובתו הנוכחית,  2015-ב

 .)(מוזמנים לצפות בקליפ המעבר

            

            "הבית ברוטשילד" שם לו למטרה להוות עבור הילדים  (וההורים)

                                              ובטוחה. מסגרת חמה, מקבלת, עוטפת, קשובה, מעשירה

                    ולא פחות חשוב... כייפית ומהנה.
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