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 :מפגש למטפלות )אפשר גם להורים( -ערב "שורשים" 

כל חג יהודי מביא איתו מסר ומשמעות ייחודית וכדאי לנצל הזדמנות זו להעלות עם הצוות או עם 
 לכבוד טו בשבט ערב "שורשים" עם הצוות.ההורים תכנים מיוחדים במפגש חוויתים. אני בחרתי לעשות 

 :מתי
]שריינתי  ישנו כשהילדיםישיבת צוות חגיגית, עשיתי את המסיבה בשעות הצהרים ו בשבט "סמוך לטערכתי 

[. אפשר לעשות 14:30-ל 13:00מקום והן שמרו על הילדים בכיתות בין  מילויכמראש בנערות שעובדות אצלי 
 ונעים.את המסיבה גם בערב במקום שקט 

 :נושא המפגש
בסימן שורשים. חג טו בשבט מביא איתו ערכים של צמיחה,  מפגש עמדה

הוא מסמל את  ארץ ישראל,לחג שייחודי גם הוא  בשבט-. טוופריחה  אדמה
הקשר שלנו איתה )"וכי תבואו אל הארץ"(. והשיבה לארץ, את האהבה אליה 

 להכרות מעמיקהלהזדמנות לכן ננצל את הנופך הייחודי של החג 
 של האחת עם השניה עם סיפור עליתה/עלית הוריה לארץ. ומיוחדת

 :ציוד למפגש
)קניתי מצומת ספרים, אפשר גם להדפיס מפת עולם גדולה  ▪

 .מהאינטרנט משהו קטן יותר(
 טושי סימון.  ▪
 .)מצורף כאן( לא חובה –שירון עם שירי החג  ▪

 :אוכל
אני ]בין הבנות את הבאת הכיבוד, כל אחת משהו קטן, מראש חילקתי 

חושבת שכשאדם מביא משהו הוא מרגיש חלק, הוא מרגיש טוב שהוא נותן 
 ומשביעה. . הארוחה הופכת את הישיבה לחגיגית ומהנה[לסביבה

 
אצלי במעון הבנות  .לפי מה שמתאים לולבחור אוכל מעון יכול כל 

 חילקתי בין הבנות כיבוד לפי הברכות:מתחברות ל"סעודת אמנים" לכן 
עוגה, קרקרים, פירות:  -לחמניות, מזונות -מיץ ענבים, המוציא -גפן

שתיה  -לוירקות וסלט ושהכ -ביקשתי פירות טריים לטו בשבט )פירות יבשים כשהפעילות מחוץ למעון(,  אדמה
  .קלה

 :מהלך המפגש
וברכנו האחת פתחנו את הארוחה באכילה ובברכות, התכנסנו מול השולחן הערוך, היתה תחושה חגיגית. 

תוך כדי שהצלחות מלאות )ככה יש בטוח שקט   לחצו כאן.לברכות "סעודת אמנים"  .את השניה בכל הטוב
 . לצוות  סרטוןוהקרנתי סיפרתי בכמה מילים לצוות על טו בשבט כחג יהודי והיסטורי  ( ��

 . ומצורף כאן על מקורות החג בסיכום שעשיתי ללמודניתן 

 

http://www.meonot.org/
http://www.meonot.org/
http://www.meonot.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IcwTYlBd5Ig&t=17s


 

 
 

 הבית לגיל הרך
www.meonot.org 

 2מתוך  2עמוד  
 

  |  vered@meonot.org  |  050-9993313ורד ונגרובר

  :בהקדמה המפגשאת תחתי פ
ות ההתפתחות שלנו שהיא כמו העץ, אנו מתחיל ."כי האדם עץ השדה"

ושברירים ועם תמיכה קטנים כאנשים  כמו התינוקות אצלנו במעון
 ותזוכ , אנובגרנו והתחזקנו. שקיבלנו גדלנו להיות כעץ חזק ומתפתח

אנחנו  ,כעת .לראות בפריחה ובלבלוב העץ המשפחתי שלנוגם 
שתילים חדשים, במעון ובבית, שבעזרתנו יגדלו, יכו שורשים,  ותמגדל

 יפרחו וילבלבו גם הם. 
ת משפחתה ילהכיר כל אחת את סיפור עליההזדמנות , היא , מלבד הגיבוש החברתיהסברתי שמטרת המפגש

 כאן, היכינו שורש וצומחים כאן יחד. ל חזרנוארצה, ולחוש יחד כיצד כולנו 

  :המפגשבמהלך 
במפה את מסלול שמשפחתה עשתה בדרך לארץ,  סימנהכל אחת 

)מה הם עזבו בגולה? מי ממשפחתה עלה?  העלייהאת סיפור  סיפרהו
על מקום המגורים בו , בארץ ההתיישבותלאן הגיעו בארץ?( וגם על 

 ., על משפחתה וילדיהגרה
לפי כמות הצוות והזמן שיש יש לנהל את הסיפורים. לי יש צוות גדול ] 

לכך הסיפורים היו יותר בקצרה. אם עושים את המפגש בערב, או שיש 
  .[להרחיבמעט צוות ניתן 

 .מצורף כאןשירון החג  -ששרנו יחד  סיימנו את המפגש עם שירי החג
 

לא זה לנו את "קיבוץ הגלויות" ואת העובדה ש מחישההמפת העולם, עם הסימונים של מסלול העליה לארץ 
שרק לא מכבר זה היה חלום רחוק וגעגוע, ואנשים רבים מסרו  ברור מאליו שאנו חיים כאן יחד בארץ ישראל,

 את נפשם על מנת לזכות לחוש את הארץ הזאת. 
 :םנו ולהיות שותפות בהישאנו זוכות לראות מול עינשחזו את הדברים  דברי הנביאיםהתחברנו ל

 
-והטיפו ההרים עסיס, וכל ...ה'-"הנה ימים באים, נאום

שבות עמי ישראל, ובנו ערים -ושבתי, את  הגבעות תתמוגגנה.
יינם; ועשו גנות, ואכלו -נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את

אדמתם; ולא יינתשו עוד, מעל -פריהם וונטעתים, על-את
 יך" קאלו ה'אמר,  -נתתי להם אדמתם אשר

 טו(.-)עמוס, פרק ט, פסוק יג

 

מספר מילים  הוספתיכקישוט בלובי, ו ,שהבאתיאת מפת העולם והפסוקים בסוף היום תליתי  :לסיכום
שלחתי להורים ב"רשימת תפוצה" את תמונות האירוע וכמה מילים  שעברנו יחד. אירועשמספרות על ה

 שהסבירו על המסיבה.
והתחברו למטפלות ולדברים שכתבנו. התרשמו והחמיאו , ההורים עברו בלובי, ראו את התמונות, בסוף היום

 ומחבר.היה מרגש, עוצמתי 

http://www.meonot.org/
http://www.meonot.org/
http://www.meonot.org/

