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 10דברים | סילביה כולצקר

מילה שלי | אילנה מלחי
המקום בו נמצא הלב

א1

לקראת שנת הלימודים החדשה

א 12

אמנות עכשיו  -על תוכנית העשרה

ספרות

באמנות "המוזה באה לגן" בגני הילדים

סקירת ספרים בנושא "המשפחה

לכולנו צרכים מיוחדים

ב1

שרק יהיו בריאים

ב8

בבאר שבע | אילנה חזן

חרדה מפני חוסר הוודאות שבעתיד

ג1

מעגל השנה בגן  -אחריות ,זהירות ובטיחות

ג8

שתלתם ניגונים בי  -מוסיקה בגני הילדים

מילה שלי

ד1

בריאות בגן

ד8

באשדוד | מירה אקונינה

א 54

המאתגרת" | נורית יובל
גלגולה של גננת  -הספר "מאה שנות גן

א 60

ילדים בארץ ישראל" ,שראה אור לאחרונה,
דן בתפיסות החינוכיות בגן הילדים הישראלי

צעד לימין ,צעד לשמאל  -גן שקד הוא

משולחנה | לילי פוקמונסקי

א 96

עבודת עומק

גן רוקד | מאיה ביטון

משולחנה

א4

הארוחה בגן | יהודית ויסוצקי ,מעיין מיינצר,

מדע מתחת לאף  -האם פעילות מדעית

העשרים | מרים סנפיר

משולחנה

ב4

שרית קנזבלי וד"ר אליעזר יריב

מחייבת שימוש בציוד מדעי? תגליות בגן |

שותפים לבריאה ושותפים לקריאה -

משולחנה

ג4

חיי מדף  -כיצד מקימים ספרייה בגן הילדים |

משולחנה

ד4

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

א 14
א 22

אילה חמילבסקי ודסי שטיינר

א 56

א 68

מאז הקמתו בשנת  1898ועד סוף המאה
א 104

על הספר "בראשית ברא" ,מאת מיריק שניר -

בנוכחות מלאה  -כיצד נוכחת הגננת

הצעה של דרך רעננה להביא אל הילדים

כל ישראל חברים  -באיזה אופן מטמיעים

בחיי היום יום בגן ומהו אופי וסוג

את סיפור בריאת העולם | מיריק שניר

דבר האגף

בגן ערכים של חברות שוויונית ומקבלת |

הנוכחות הנמצא בבסיס הזהות של

להסיר את החטוטרת  -השפה מנסה

לקראת שנת הלימודים תשע"ד |

ד"ר שי רודין

סימה חדד מה יפית

א6

בואו לאכול אצלינו  -מסעדה בגן באילת |
חנה נוריאל

הגננת שלי | נעמי נידם
שלומית כהן אסיף על הגננת שלה

א 30
א 34

עם הפנים לקהילה בנחל עוז  -פעילות עם
א 10

ההורים הסבים והסבתות | עדי שגיא

הגן שלנו | ד"ר נעמה צורן

לעקוף ולתקן את הסטיגמות המוטלות על

דמעות של מלאכים  -בגן "הטל" באשדוד

מוגבלים | רוביק רוזנטל

חוו בשנה שעברה את הנורא מכל  -מותה

כוחם של הקשרים החלשים  -האם

של אחת הילדות בגן | נעמי בן שמעון
א 40

א 74

א 80

ב 10

יש לחייב ילדים לשבת ליד ילדים שהם

מה צילמת היום בגן? השתלמות לגננות,

אינם מחבבים? | ד"ר עדה בקר

נורית יובל על הגננת שלה

ב6

השלום מתחיל בתוכנו  -שוויון ,סובלנות,

שילוב מדיה דיגיטלית בגני הילדים |

שונה אבל שווה  -הכלה בגן הילדים |

גן שושנה בנהריה

ג6

פתיחות אל השונה וכיבוד האחר ,הם

דלית סהרון ,ענת סקילי ,אורי גורן

דר" קלודי טל

גן חנה

ד6

מציאות יומיומית בגנים של עמותת "הגר"

ושרי אלבגלי

בנגב | חגית דמרי

גננות  -דור המשך | נעמי נידם
גננות  -דור המשך

ג 88

גננות  -דור המשך

ד 114

116

הד הגן תשע"ה א'

א 44

א 84

הגן הירוק תמיד  -אפשר לעשות הרבה

מי אני ומה שמי  -בגן "מכמורת"

עם הילדים בנושא גן ירוק :על הפרוייקט

ד"ר אליעזר יריב

באשדוד משלבת הגננת חידות בכל נושא

ביישוב הקהילתי ניל"י | זוהר בנודיז

שנלמד בגן | אירמה טל

א 34

ב 18
ב 22

"חוק וסדר" או יצירתיות והשקעה -
על בעיות התנהגות ופתרונן |

א 92

א 112

ב 28

מי רוצה ילד מרצה  -על הילד המחונן,
השקט והצייתן | ורד שרון–יאירי

הד הגן תשע"ה א'

ב 36

117

בין שתי שפות  -לזכר פרופ' שושנה קולקה |
ד"ר נעמי גורבט

לקראת מעבר ילדיהם לכיתה א' |
ב 42

שירת מרים ילן שטקליס | ד"ר רבקה גירון ג 106
ג 22

יעל סמית

מסע (מטפורי) בסירת מפרש  -טיפול

קריאה  -משחק ילדים ?  -התשתיות לרכישת

באמצעות אמנות בתוקפנות בקרב ילדים |

קריאה וכתיבה |

ד"ר עדנה ניסימוב–נחום

ב 46

הכל מתחיל במוח  -על ילדים בעלי
הפרעות קשב וריכוז | חפצי מידלש

ב 52

טיול בגן העברית
עונות השנה | רוביק רוזנטל

האוכל השפה ומה שביניהם | רוביק רוזנטל ד 10

גאיה שלא באה | שרית ברקוביץ
צריך לדבר על זה  -תשע עצות זהב

הירוק בבוקעאתא שברמת הגולן |

מהרעיון ועד ההצלחה  -על הפרויקט

להתמודדות עם ההורים בדרך רגישה

אלין שמס

"מפגשים עם אופק חדש" המועבר על

ואפקטיבית | בני מרגליות

ידי חברת "משכוכית  -יעוץ והדרכה" |

ד"ר ורד וקנין–נוסבאום וד"ר עינת נבו

ג 40

ג 46

				
ד 64

גננות יוצרות
לריסה לוין | נורית יובל

ג 112

הזמנת האמן דני קרוון לגן | רחל זרחיה

מה קורא
אני אתה והוא  -גישות שונות בספרות

ילדי הגן זוכרים  -על יום הזיכרון

הילדים לגבי "הילד בעל הצרכים

ליצחק רבין | שרית ברקוביץ מנדלסון

המיוחדים" | ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

ב 96

עבודת עומק

ד"ר עמירם רביב

ג 94

התחזית :חורף דמוגרפי על פי
ג 16

סקירת ספרים | נורית יובל
סקירת ספרים | נורית יובל

ג 22

ילדים | נורית רוט

ב 88
ב 92

תרצו לשתות תה? | מאגי בן גיגי

ד 88

בבקשה עוד קולרבי | ליאורה מנור

ד 74

הממלכה הקסומה | יפית יעקובוביץ

ד 98

מתגלגלים | אריאלה סולומון

ד 84

מן הגינה ומן המדף | איילת צמח

ד 92

לשאוג כמו אריה ,להתארך כמו נחש,
להיות גמיש כמו חתול | ג'מילה מטאנס

ד 78

לפני שיהיה מאוחר מדי! | יעל ולד–בוץ

ד 102

ערוגת הגינה | רותי פזואלו

ד 108

ב 104

ד 68

הם פוחדים  -על סקר שמנסה לבדוק

האהבה בספרות הילדים לגיל הרך |

תמר רותם

את רגשותיהם ותפיסותיהם של הורים

ד"ר שי רודין

במחלקה | לילי פוקמונסקי ודליה רוט
במחלקה  -נהלים לשנת הלימודים תשע"ד א 118

מי ירחם על ילדי הגן  -על הדרישה

ומאז הם חיו בעושר ואושר ...כיצד מוצגת

118

ב 82

הנסיכה כבר לא צריכה ללבוש ורוד -

שילדים ילמדו את האלף בית כבר בגן |

הד הגן תשע"ה א'

ב 74

רחל שטרנברג וד"ר מירי ברוך

ג 92

על סטריאוטיפים מגדריים בספרות

ביני לביניכם  -על גישת | CLASS
ד"ר יאיר זיו וד"ר אורה אביעזר

ב

גננות דור המשך  -על אם ובת גננות |
נעמי נידם

התשמע קולי  -סדנת "יש קול ויש עונה"
בחסות הקרן לקידום מקצועי |

דוד ארץ חיטה ושעורה  -גינה מקראית |
ד"ר ניצה דורי ד"ר דוד שניאור

רוצים סיפור " -סיפור ,סיפור!" |

פרופ' דוד פסיג | נעמי נידם

כוחה של האמנות בגן | ענת עין גדי

ב 60

"מקצף גל ועננה בניתי עיר לי לבנה"  -על

תראו מה שצבע יכול לעשות |
דנה שלמון

ומומחית לטיפול בהפרעות קשב ,מציעה |

מסע אל העבר של רעננה | סיון סלע

ג 82

גן הילדים כמשקפת ערכים והשקפות

ד 116

אצלנו בחצר  -הפעלות מחומרים

נעים ,ללא נחת  -תרפיסטית באמנות

בקו בחומר ובצבע  -על דרכים לחיזוק

המועצה לשלום הילד | חניתה קושר

ג 68

זמינים | תמר בר

הנאה מקריאה ,הנעה לקריאה -ספריית
ג 56

ב 56

ג 62

ג 74

דנה שלמון

הבנה לקשב
נקודת מפגש | דנה שלמון

סבתא חנה" | ראובן שבת

עבודת שטח

חינוכיות | מירב תורג'מן
ג 53

ב 116

גרעין של ערכים  -באשכול הכפר

ד"ר יניב שנהב
ג 10

סקירת ספרים | נורית יובל

ג 114

גננות יוצרות  -על הספר "תיק התיקים של

ב 110

במחלקה

ב 118

במחלקה

ד 119

ג 98
הד הגן תשע"ה א'

119

