
המקום הסודי של ילדי הגן

גבעת אבני-גן ענבל



,קראה אדלה הגננת כשנכנסה בבוקר לגן!" בוקר טוב ילדים"

,רצו אליה כל הילדים!!" אדלה , אדלה"

,שאלה נעמה? נכון שיוצאים היום לטיול

,  עליכם להתארגן, קדימה!כמובן

-הראשמים וחבשו כובע על בקבוקי , את תיקי החוקר שלכםהכינו 

.נשמע הבוקר שלנו בגן בכל יום שניכך 

.  מאוד אוהבים לטייל ביישוב היפה שלנו, ילדי גן ענבל מגבעת אבני, אנחנו

ובהמגדלתזכוכיתישנההתיקבתוך!מיוחדיםחוקרתיקיעבורנוהכינושלנוהגננותוניריתאדלה,הרבהמטייליםשאנחנומכיוון

פנקסגםישנםבתיק.בטיולמוצאיםשאנוהאוצרותושארהאבנים,העלים,החרקיםכלאתמקרובממשלראותכדינעזריםאנו

בקבוקבתיקלקחתשוכחיםשאיננוכמובן.הטבעבהשראתלציירמעונייניםאנוכאשרהטיולבמהלךאותנוהמשמשיםועיפרון

,הטיולבמהלךמרובהשתייהעלומקפידים

.בחוץוכשחםארוךלטיוליוצאיםכשאנובמיוחד



.  יום אחד יצאנו לטיול הכי כיפי ומיוחד בעולם

...תיכף נגלה לכם למה

,  אמרה אדלה" היום יוצאים לטיול ארוך למקום מיוחד"

.צעקו כל הילדים" יש , יש , יש"

,שאלו הילה וכרמל " ?אבל לאן הולכים"

,ענתה אדלה " אינני יכולה לגלות לכם, זה מקום סודי"

,ביקשו הילדים " בבקשה, !תגלי לנו, תגלי לנו"

.אמרה אדלה" ליעדנו אתם תגלו לבד ואז זה יהיה המקום הסודי שלנוכשנגיע , זו הפתעה, עליכם להתאפק, לא"

עצרנו בדרך וישבנו לצייר את  , מולנו נפרש הנוף המרהיב, הלכנו דרך רחובות היישוב היפה שלנו וירדנו לכיוון השדות

,  חלקנו ציירו את האקליפטוסים וחלקנו את החרדלים, מה שראינו

.  אפילו את האבנים שמצאו בדרךחלק 

,  המשכנו ללכת, מנוחה קצרה והפסקת שתיהלאחר 

.כבר ממש סקרנים לגלות מהו המקום הסודי עליו דיברה אדלההיינו 



.....ואז הגענו

,צעקו עומר ואיתי בהתרגשות" יש פה הרבה פרות, אדלה תראי! הנה פרות! פרות"

,עלמה ואלה, קראו אורי!!" והנה סוסים"

,צעקו כל הילדים יחד ורצו לכיוון הרפת" איזה כיף, איזה כיף פה"

.יצרו עבורנו את המקום הכי קסום בעולם, מרחבי הטבע הגדולים והנוף היפהפה, בעלי החיים

וכשהתקרבנו הן  מאיתנוהפרות נבהלו , כל כך רצינו ללטף אבל אדלה אמרה שלא כדאי, התקרבנו לפרות וגם לסוסים

...ואכלוהם כל הזמן אכלו ואכלו , אז רק הסתכלנו עליהם. ברחו ולגבי הסוסים אדלה אמרה שזה עלול להיות מסוכן



.  וכאשר סיימנו רצנו מהר חזרה לפרות ולסוסים, שם ישבנו ואכלנו, מצאנו מקום נחמד מוצל, מכןלאחר 

רצינו להישאר אבל היה כבר מאוחר והחום  , לא רצינו ללכת, היינו כל כך עצובים, הגיעה העת לחזור לגןואז 

.אדלה הבטיחה שנחזור למקום הסודי ביום שני הבא, הקיץ התחיל להכביד עלינושל 



.מיהרנו להתארגן והזדרזנו לגן, התרגשנו, יום שני בבוקר הגיע ואימא סיפרה לנו שאדלה שלחה הודעה על יציאה לטיול ארוך

.  מרוחים בקרם הגנה ותיקים על הגב ובהם ארוחת הבוקר ובקבוק מים, בדיוק הסתדרנו כל ילדי הגן עם כובע על הראש08:30בשעה 

בדרך שרנו שירי ארץ ישראל שלמדנו בגן והכי חשוב  , (אפילו להורים שלנו לא גילינו מה זה המקום הסודי)יצאנו למסע למקום הסודי 

..למדנו לעזור אחד לשני בדרך

הליכה ארוכה  לאחר 

....למקום הסודי שלנו ושם חיכתה לנו הפתעההגענו 

...תגלוכבר 



.לפתע הגיע טרקטור ירוק וגדול עם עגלה ענקית ולא הבנו מה יש בתוכה

,התחילו לנחשהילדים 

,אמר אחד הילדים" יש שם חול"

.אריאל ותהללו ענו " יש שם אוכל לפרות, נכוןלא 

הייתה                    הפרות מיד אכלו ועבור מרביתנו . נכנס לרפת ומהעגלה החל להישפך חציר ממש כמו ממגלשההטרקטור 

,  אלינובא , גדירשמו , ואז הנהג של הטרקטור! התלהבנו כל כך, היה מעניין ומרגש, פעם ראשונה שאנו רואים דבר כזהזו 

.  וללמודלשמוע אותו הסביר ואנחנו שמחנו גדיר, מהטרקטור ואדלה ביקשה ממנו להסביר לנו מה הוא עשהירד 

,  היה מאוד נחמד אלינוגדיר

.הם מטפלים בפרות ובסוסיםהתרגש לפגוש אותנו והזמין אותנו להישאר ולראות איך הוא 



כמו הנסיכה  )אור הוציא את הסוסים וסיפר לנו שלסוס הלבן קוראים בל . האחראי לנהל את הרפת, לאחר ההסבר פגשנו בחור בשם אור

.  ולסוס החום קוראים חומי, וזו בעצם סוסה ולא סוס( מהיפה והחיה

.הראה לנו כיצד הוא מנקה את פרסות הסוסיםאור 



!!להצטלם ליד המשאית הענקיתמאדלהלקראת סוף הטיול ראינו איך מעלים את הפרות למשאית וביקשנו 

,אדלהאמרה " חוזרים לגן, ילדים מתחיל להיות חם"

,התעצבו הילדים לעזוב את המקום, !"לא רוצים, לא רוצים"

,בכוחות עצמכם" של פעם"אפילו יצרתם משחקים , אתם לומדים המון בטיולים שלנו בטבע, אני יודעת שאתם נהנים פה"

!מדהים, הוא מצא שני כלים זרוקים ברפת ועשה מהם כלי נגינה, ראו את עמית

אמר עמית בהתרגשות" תראי אדלה איך אני מנגן, נכון"

,אמר עומר והראה לכולם! איך אני המצאתי משחק משתי אבניםותראו 

,שאלו אורי ותהל, "?אפשר גם, איזה יופי עומר! וואו"

,עומר נתן להן גם לנסות" קחו, !בטח"



,אוריאל ואליאן, שאלו הדס,  "?אפשר לבוא לפה תמיד!! איזה מקום כיפי

.ענתה אדלה" אל תגלו לאף אחד, זה המקום הסודי של גן ענבל, אבל תזכרו, אנחנו נבוא לכאן כל שבוע, בטח"

.מוריה וליאםענו " זה רק המקום שלנו וגם להורים שלנו לא נגלה את הדרך לכאן! ברור"

.אמרה אדלה" עכשיו בואו נחזור לגן כי מתחיל להיות כבר מאוחר, מצוין"

,שאלו הילדים" ?אפשר לקנות קרטיבים אצל גבי"

הוא מאוד נחמד ותמיד בטיולים אנחנו, גבי הוא בעל המכולת אצלנו ביישוב

.עוברים דרכו ומברכים אותו לשלום

.אמרה אדלה" אני אחשוב על זה בדרך, לא יודעת, אמממ"


