
קרקל חצבה

התבלין המיוחד של גן קרקל

נפגשים עם הסבים-" שורשים"פרויקט 



ה/הילדשם
קרקל

"  שורשים"

...עם הסבים כבר מתחיליםנפגשים 

אז עוד . לפני כשלוש שנים התחלנו מסורת של מפגשים עם סבים

לא ידענו שהחלום הקטן הזה יהפוך במהרה לחוויה מתמשכת  

העולמות שנפתחו בפנינו מתבלים את חיי . של למידה והעצמה

.הגן בתבלין מיוחד מעין כמוהו

"  התבלין המיוחד של גן קרקל"אנחנו קוראים לו 

.  לפניכם טעימה מהתבשיל שבישלו הסבים והנכדים באהבה

מאחלות לכם הנאה מאלבום זה  

רותם וטל, נועה, דניאלה, נטע



הסבים של תמר 

שושי ופליקס הגןשם

טקסט

סבתא 

שושנה

של מיכל

קבלת השונה

סבתא שושנה של מיכל סיפרה לנו את סיפורה  

דרך הסיפור המרגש שלה היא לימדה . האישי

אותנו על קבלת השונה ודרכי התמודדות של  

היא הכירה לנו קצת את עולמם דרך  . עיוורים

.  טעם וריח, משחקים של מישוש

משחקי יום הולדת

הסבים של תמר באו  

. לחגוג  לה יום הולדת

מהם  זכינו ללמוד אנו 

יום הולדת  כמה משחקי 

שיר יום חדשים ולשיר 

ובנוסף . בספרדיתהולדת 

שלא הייתה לנו יום אפילו 

-מתנההולדת קיבלנו 

מחוף הים לידו  צדפים 

.  הם מתגוררים



זפיסבתא 

של מתן
סבתא רבקה 

של אלונה 

סבא יאיר של יפתח 

סבתא נורית 

של נויה

צלילי ילדות 
סבתא נורית של נויה סיפרה  

על לימודי המוזיקה בילדותה  

.שיר החילזוןולימדה את 

בשיר מסר חשוב 

אם תביט על  "! אל בחיפזון"

העולם בלי למהר תגלה את  

נורית ניגנה . יופיו של העולם

. לנו בחליל ואפילו בכוסות

פינוקים של סבתא 

אלונה  בדיוק מה רבקה יודעת סבתא 

הכנו מאפה  איתה! אוהבת

.  אוהבתבולגרי שאלונה " בואיקוס"

שמענו על החיים במושב של סבתא  

ולסיום זכינו לשמוע את סבתא  

נשף  "את הסיפור מקריאה לנו 

.מה'פיגמספריית סיפור " מסכות



ה/הילדשם

סבתא רוחי 

וסבתא תמי 

של יובל

סבא שים וסבתא  

הוריה של גיא  

סבתא יעל 

של מתן 

ואריאל

אומנות צעצועי העץ
הוא הראה לנו  . סבא שים הוא נגר אומן

את תהליך הכנת הצעצועים הייחודיים  

משאריות חומר הגלם של שים יצר  . שלו

קיבלנו במתנה גם . כל ילד פסל ייחודי

מדליות מעץ ששמו של כל ילד חרוט בה

מפעילים את החושים 

ו בשבט"בט
עם הוריה סבתא של גיא הכנו  

עציצים מקושטים ושיחקנו משחק  

טעימות וניחושים שהשאיר לנו טעם 

של עוד

שומרים על כדור הארץ 

עם הסבתות של  

יובל למדנו על 

כדור הארץ וכמה  

חשוב לשמור על 

האוויר הים  

מיינו . והיבשה

פסולת ולמדנו  

כיצד המיון תורם 

. לסביבה

חרקים  

מועילים
לגן  הגיעה סבתא יעל 

של דבורי  כוורת עם 

הילדים היו  . בומבוס

מרותקים לחיים  

ולמדו כיצד  . בכוורת

הדבורים הללו  

תורמות להאבקה 

.בשדותוהדברה 



סבתא זמירה 

של יפתח

ה/הילדשם
גיורא ואירית 

הסבים של תמר

מתחברים לשורשים
הפתעה חיכתה לנו  איזו 

כל  . בחדר המורשת של חצבה

ילד מצא תמונות 

.קרוביושל מפעם 

כולנו התרגשנו לראות את  

חצבההחיים בראשית 

ולשמוע סיפורים 

מימים עליזים אלו

קום והתהלך בארץ
לסבתא דפנה של יהונתן  

מיוחדת היא  עבודה 

.  מורת דרך

דפנה סיפרה לנו על עבודתה ועל  

.  מקומות מיוחדים בהם ביקרה

סבתא דפנה 

של יהונתן

ההלצה על הביצה
ביצים כולנו אוהבים לאכול אך האם אנו  

סבתא זמירה  . יודעים איך הם יכולות לגדול

מגדלת בלול ביצים והיא סיפרה לנו מעשי  

.ניסים

מטפלים ודואגים לתרנגולות  , איך מאכילים

. וכיצד הן מטילות

כושר מביא אושר
!כשאני מזיז את הגוף אני אלוף

סבא עמי אחראי על חדר הכושר של  

חצבה שם הוא קיבל אותנו לפעילות  

עמי הסביר לנו על המתקנים  . תנועה

ונתן לנו להתנסות כמו הגדולים  

.בתרגילים

סבא עמי 

של אביב



ה/הילדשם
שרה ואהוד 

הסבים של קארין

סבא איציק 

של אדווה וזוהר
תודה לכל השותפים לעשייה  

לכם הילדים  ובמיוחד 

של גן קרקלהמקסימים 

טיול שנתי  
בטיול השנתי שלנו התארחנו בביתם  

.  של שרה ואהוד הסבים של קארין

על ההרים סיפרו לנו  איתנוהם טיילו 

סיפורים על החלום הציוני שהגשימו  

.   בנאות הכיכר

חגיגה משותפת

הגן לבש חג 

המשפחה אירחנו  ביום 

את הסבים לקבלת  

. שבת

בחרו שירי הילדים 

. אהוביםשבת 

רקדו והמחיזו  , שרו

יחד . רבבכישרון אותם 

קראנו את הספר  

אגדת " החסרהתבלין "

ל  "חז

דבורה עומר בעיבוד 

שקיבלנו מספריית  

. מה'פיג

לסיום כמיטב המסורת 

,  הדלקנו נרות שבת

.  בירכנו על החלה והיין








