
רשת גנים חכמים לגיל הרך
ביסמנובסקיבשיטת 



ביסמנובסקישולמית ' דר
. קידילנדמייסדת ומנהלת רשת גני 

בגיל הרךדוקטור לחינוך 

נהנים ולומדים, נהנים ולומדים
,  נעשה תוך כדי משחקהכל. מה שיפה ומיוחד זה שהילדים אפילו לא מרגישים שהם בעצם לומדים

גם עם . כל הזמן מדברים עם הילדים... דיבור... דיבור... דיבור, הצגה, מוזיקה, פעילות, מגע
:  כשהילד שלכם יגיע לגן שלנו גם הוא!!! והם מבינים... האפרוחים בני השלושה חודשים 

יפתח את עושר השפה ואוצר המילים שלו
  יטפח את האהבה ללימודים
מוסיקה וטבע, להעשיר אותו בתחומי יצירה, יחזק כישורים מוטוריים
  יטפח את הדימוי העצמי החיובי שלו
יחזק את הכישורים בהם התברך כבר מלידה
  ירכוש הרגלי אכילה ונימוסי שולחן

מי שמטפלת בילדים עושה את זה  . זה נכנס לנשמה, מה לעשות? על החום והאהבה כבר דיברתי
.מתוך אהבה אמיתית

גן שקוף
בכל יום נספר לכם מה למדנו היום בגן כדי שתוכלו להמשיך  . יהיה גלוי וידועשהכלמקפידים בקידילנד
שהוא עיתון הגן בו תוכלו לקרוא על " קידיתון"תקבלו , אחר---לפני כל חג או נושא לימודי. גם בבית

יכולים לבוא ולראות מה קורה עם , ההורים, אתם: והכי חשוב. הלימודים לשבועות הקרוביםתוכנית
.  הילד שלכם בכל יום בכל שעה אפילו בלי הודעה

הנחיית הורים
היא  . בצוות הפיקוח הפדגוגי הצמודלצידיחוץ מהגננות יש לנו במערכת גם מדריכת הורים שעובדת 

בקידילנדהנחייה והדרכה להורים מכל הגנים -חינם -גם מומחית בהנחיית הורים ולכן היא נותנת 
רצף חינוכי וכיצד  , גמילה ממוצץ או מטיטול, הקניית גבולות: בנושאים כמו) למי שזקוק לכך כמובן(

.  להתמודד עם הילדים בבית ועוד



גני הילדים
:רציתי להגיד לכם משהו חשוב בנוגע לילד שלכם

היחסנבנההזוהמוצאמנקודת.)מחקריתעובדהזו(גאוןשלפוטנציאליששלכםלילד
כמהלקלוטורוצהמסוגלילדכם,מדהימותכךכלפוטנציאליותיכולותלילדכםיש.ילדלכלשלנו

שלויחסחום,אהבהשלשפע,וכמובן.הראשוןמהיוםכברועדיףועודעודלולתתרקצריך.שיותר
להקנותניתןשבופעמיחדהזדמנויותחלוןוהןמאחר,חשובותהכיהןהראשונותהשניםשלוש.כבוד

:לילדכם

ללמודותשוקהלמידהמיומנויות
גבוהותוריכוזקשביכולות
ביטויוכושרמיליםאוצר
הסקרנותיצרוסיפוקגירוי
גבוהותמוטוריותיכולות
והטבעהאמנות,היצירהבתחומיהעשרה
חיוביעצמידימויפיתוח
חיוביתתקשורתפיתוח
שולחןונימוסיאכילההרגליואפילו

שלנוהגננות
לאזה,בקידילנד,מחזיקותהןבחינוךתוארבאיזהאושלנולגננותישניסיוןשנותכמהמשנהלא

כדי,לראותצריך."קידילנדשלהאוניברסיטה"אתכלקודםעוברילדיםעםשעובדמי,כאן.מספיק
.ובחיוךתקלותללאזורמתשהעבודהומוודאותמדגימות,מסבירות,מדריכותהמפקחותאיך,להבין

וממגווןמהמראהולהתרשםהצוותאתלהכירכדילגןשניכנסלפני
:לצייןליחשוב,הפעילויות

לרכושיכולוהואמאודגבוהפוטנציאלעםנולדשלכםהילד
!לקידילנדשהגעתםטוב.מדהימותיכולות



בקידילנד עובדים עם הילדים מתוך  
.  נקודת מוצא שהילד שלכם נולד להיות גאון

רוב הילדים הבריאים נולדו עם פוטנציאל  . כי זו עובדה מחקרית? מדוע בחרנו בגישה זו
,  לסגל הרגלים, כל פיסת מידע' לשתות'מוכנים ויכולים , הם צמאים לידע. של גאונים

:ולכן!!! .... פשוט לא ייאמן . ולרכוש שפה מורכבת בזמן כל כך קצר
בקידילנד עובדים על פי שיטה ייחודית שהביאה בוגרים שלנו ללמוד כיום בתיכון בכיתות 

.מואצות ובמגמות לימוד מוגברות וההישגים שלהם גבוהים מהישגי ילדים אחרים
יש פיקוח פדגוגי  -חודשים ועד שלוש שנים וחצי 3מגילאי -בכל הגנים של קידילנד 

.  ותוכנית לימודים שנתית מסודרת ומאורגנת
בקידילנד מיישמים את התובנה שהשלוש השנים הראשונות הן חלון הזדמנויות חד 

,  ועל פי תפיסה זו אנו פועלים עם הילדים, פעמי לפיתוח כישוריו ויכולותיו של ילדכם
.  מלמדים ומרחיבים דעת, מחנכים

על פיתוח של אינטליגנציה רגשית ופיתוח  , בין היתר, בקידילנד עובדים עם הילדים
,  בבית הספר היסודי, בגן העירוני–והתוצאות ניכרות בכל שלב בחיים . כישורי חיים

.באוניברסיטה ובכלל בחיים,בצבא , ואנו צופים הצלחה גם בהמשך הדרך, בתיכון
תנועה והעשרה שפתית הם רק חלק מהכלים הלימודיים , מוזיקה, מגע, משחק

הילדים אפילו לא מרגישים  –והמעניין מכל . והאמצעים שמובילים להישגים הגבוהים
.  שהם לומדים

יעוץ והדרכה  , קידילנד מעסיקה מומחית בהכוונת הורים שמעניקה לכל הורה הזקוק לכך
להתמודדות  , לשינה רצופה בלילה, לגמילה ממוצץ או טיטול--ותורמת טיפים שימושיים 

.  חינם–הכל . חינוכי אחר-או בכל נושא יפולי" לא רוצה"עם ילדים בגיל ה

להרשמה לגני קידילנד ניתן להתקשר
הביקוש גדול על  , וכדאי  לכם להזדרז

מספר המקומות הפנויים  

03-5746566



?קידילנדלמה 
וקשה לא פחות לבחור את הגן המתאים לו . הפרידה הראשונה מתינוקכם לא קלה

הרי בסופו של דבר תינוקכם הוא הדבר הכי יקר  , כל כך מובן, כל כך טבעי. ביותר
מי יחליף לו ? איך יאכילו אותו?  מי ילטף? כשהוא בוכהאיתומי יהיה . לכם בעולם

מה  ? מה הכשרתו? מי הצוות? מה הוא יקבל שם: ועוד הרבה שאלות? טיטול
הנה כמה ? האם מעניקים בגן חום ואהבה? איזה תזונה ניתנת לילדים? מלמדים
:תשובות

מסע החיפושים אחרי הגן מתאים נמצא  , זה טבעי ומובן ובכל זאת... לבטים... חששות... שאלות
.  במציאות של ימינו שני ההורים צריכים לצאת לעבודה, כי בסופו של דבר, בעיצומו

.אין כמו ביקור בגן עצמו–או המלצה מפה לאוזן על גן כזה או אחר , מעבר לחיפוש אינטרנטי

:הנה שלושה כלים פשוטים לבחינת גן ילדים
שאין  , אמאובמיוחד תחושת הבטן של , אין חזקה ממנה-תחושת הבטן שלכם -אינטואיציה 1.

.להתווכח אתה
מסדר  "הכי נכון להגיע כשהצוות לא מוכן ולא עושה . אם כבר מבקרים אז בהפתעה-הפתעה 2.

.כדי להרשים את המבקרים" המפקד
איך הילדים פשוט בורחים  , בואו פעם אחת בבוקר ותראו את קבלת הפנים-קבלת פנים בבוקר 3.

. מידי ההורים ונכנסים בשמחה לגן

לי עוד גן ילדים שעושה  תראו 
!בקידילנדאת מה שעושים 

תראו לי עוד גן ילדים שמוכן להעמיד את  
עצמו בפני כל כך הרבה בדיקות ללא כל יכולת  

לנווט ולכוון את הרושם  , ליפות את המציאות
.  המתקבל

מאד  שלילדים יש חיישנים, אתם ודאי יודעים
הם מבחינים מיד כשאוהבים אותם  . חדים

בקידילנד מעניקים לילדים חום  , באמת ואכן
ואהבה והילדים יודעים להחזיר באותה  

כשתראו אותם עם הגננות בבוקר  . מטבע
.בשעת הגעה לגן תבינו





התאמת סדר יום מובנה לכל כיתה על פי צורכי הילדים.
  התאמת תכנית הלימודים לכל כיתה על פי שלבי ההתפתחות של הילדים ועל פי נושאים הקרובים

.  באמצעותם נרכש הידע על העולם, תוך גירוי כל החושים, לעולמם
שנבחרות בקפידה  , הקפדה  על צוות גננות ומטפלות איכותיות
הכשרת הצוותים ועדכונם בחידושי החינוך על מנת שימשיכו להעניק לילדים את הטוב ביותר.
  עיצוב סביבה לימודית תואמת התפתחות התורמת לגירוי וסיפוק הסקרנות
ולעתים אף עבודה אחד על אחד, עבודה בקבוצות קטנות על פי רמת הבשלות של הילדים.
צרכיו ואישיותו הייחודית, הענקת כבוד לכל ילד על רצונותיו  .
שמירה על פרטיותו של הילד וצנעת הפרט שלו כערך עליון.
פיקוח מתמיד ושוטף על עבודת הצוות הפדגוגי והטיפולי תוך מתן משוב על העשייה בגן.
 העשרת השפה ופיתוח אוצר מילים באמצעות חוויה מוסיקלית  , דגש על פיתוח מוטורי–בתינוקיות

.ותנועתית
העלאת טווח הקשב והריכוז של התינוקות והפעוטות בעזרת אסטרטגיות הוראה ייחודיות.
חשיפה וגירוי חוש המישוש גם על ידי מגע בחומרי יצירה מגוונים כבר מגיל חצי שנה.
קבלת משובים טלפוניים ומשובים כתובים על ידי ההורים כבדרך שיגרה למטרות שיפור השירות.
שהם הבסיס העיקרי עליו הכול נבנה, הענקת חום ואהבה... וכמובן.

:הטמעת השיטה מתבצעת על ידי מספר כללי ברזל

לרישום ילדכם לגני קידילנד ניתן להתקשר  
.וכדאי לכם להזדרז כי הביקוש גדול על ההיצע

03-5746566



עקרונות השיטה
' דרשמי . ראשית נעים להכיר ואני מקווה שניפגש בקרוב

ואני המייסדת ומנהלת רשת גני  ביסמנובסקישולמית 
.  ג"מנהלת מחלקת גני ילדים בעיריית רלשבעבר, קידילנד

השיטה שפיתחתי כוללת שימוש באסטרטגיות הוראה ולמידה  
.  מוסיקה ועוד, תנועה, שירה, ייחודיות המשלבות משחק וחוויה

השיטה  מבוססת על מחקרים ותיאוריות בתחום התפתחות  
.  שנה18-מהילד ואשר מביאה לתוצאות מוכחות כבר יותר 

הלימודים וסדר היום בגן מותאמים לצרכיהם  תוכנית
ויכולותיהם ההתפתחותיות של ילדי הגן על פי גילם במטרה  

:לפתח את התחומים הבאים
התפתחות מוטורית
התפתחות שפתית
התפתחות רגשית
התפתחות חברתית
התפתחות קוגניטיבית

?כיצד מיישמים את השיטה בגן
כדי ליישם את שיטת הלימוד אני מקפידה באופן אישי על 
בחירת אנשי חינוך איכותיים ומנוסים בכל כיתה כבר מגיל  

לטפח ידע ובינה לילדים בגיל הרך  , המטרה. שלשה חודשים
שבהמשך דרכם יהיו  , תוך כדי הענקת חום ואהבה על מנת

בוגרים של  . והתוצאות ניכרות בשטח. ילדים מאושרים וחכמים
מקבלים מחמאות רבות מהמחנכים בגני הילדים  קידילנדגני 

העירוניים ובבתי הספר הן על הצלחתם בתחום הלימודי והן על 
חלקם אף  . פעילותם החברתית וכישורי המנהיגות שלהם

לומדים בכיתות מואצות ובמגמות לימוד מתקדמות בבתי ספר  
.  תיכוניים ומגיעים להישגים גבוהים מאוד



ביסמנובסקישיטת 
התוצאות מדברות בעד עצמן

ראיון איתן כרמי
.  ובצדק. הרגלים טובים, חינוך מעולה, כל הורה היה רוצה שהילד שלו יזכה לידע רחב

אלה הכלים המסייעים לילדים  . שאפשר להעניק לילדך , זו הצידה הטובה ביותר לדרך
מתוך תפיסת עולם זו נבנתה שיטת  . בכל מקום ובכל נקודת זמן-להגיע להישגים 

הקניית כלים להצלחה בחיים  : ביסמנובסקי והיא מאפיינת את כל גני קידילנד
.  ועוד אהבה, אהבה, בתוספת אהבה

!שקובעתהיאההתחלה
הייחודיתהחינוךשיטתתוצאות
גנישלבוגרים.בשטחניכרות

מואצותבכיתותלומדיםקידילנד
בבתימתקדמותלימודובמגמות

להישגיםומגיעיםתיכונייםספר
.גבוהיםולימודייםחברתיים

להעניקהזמןזההרי?מידימוקדםלאזההאם
,משחק,חיוך,לבתשומת,ליטוף,אהבה,חוםלילדים
הגניםשלייחודםבדיוקבכך,אכן–?כןלא,וצחוק

שנעשהמהכל.ביסמנובסקישיטתפיעלהעובדים
,תנועה,משחק,מגעכדיתוךנעשההילדיםעם

חוויהילדלכלאישיתוהתייחסות,דיבור,מוסיקה
,ניסיון,מחקרים,ידעמתוךנבנתההשיטה.והנאה
:לדעתשחשובעובדותכמההנה.מוכחיםנתונים

!הקשר בין היכולת להפנים ידע לבין חוכמה

הראשונותהשניםשלושכי,ידועמחקריםפיעל
.בעתידתבונתולקידוםקריטיותהןהילדשללחייו

.חמשבןמילדשנהבןילדללמדקליותרהרבה
ששגילועדהלידהמרגע.ידעללאנולדיםילדים
באופןמידעלהפניםהילדשלהיכולתעולהשנים

עדמתיישרתהיכולתעקומתששבגיל.דרמטי
.מסתיימתלמעשהוהנסיקהאופקיקושללמצב

הלידהמגילעולההחוכמהגרףזאתלעומת
מתחילרקבעצםהואששובגילבהדרגתיות

.להמריא

יכולתובמקבילהמוחשלהמואצתההתפתחות
הן  ) הרגלים, עולםידע, מושגים מוסיקליים, שפה(הקליטה המהירה של מידע מכל סוג שהוא 

על פי עובדות אלה נבנתה שיטת ביסמנובסקי והיא מיושמת בכל יום  . עובדות מחקריות מבוססות
.ובכל גן מגני קידילנד

!זו לא סיסמה אלא עובדת חיים! השנים הראשונות הן שקובעות



.  ילדים זו המומחיות שלנו
כי שלוש , מודעים לעובדהבקידילנדאנו 

השנים הראשונות לחייו של כל ילד הן קריטיות  
שנים אלה הן חלון  . לקידום תבונתו בעתיד

הזדמנויות חד פעמי להקניית כישורי שפה  
ההשקעה בילדים בגיל הרך  . ומיומנויות למידה

ואת התוצאות רואים בגן , משתלמת בהמשך
בתיכון ואפילו  , בבית הספר היסודי, העירוני

.בצבא ובכלל בחיים

!!!לגדל ילדים מאושרים וחכמים : החזון שלנו
לצד הענקת חום ואהבה ופיתוח האינטליגנציה  

חברתית  אנו מטפחים גם את  -הרגשית
אושר  .  היכולת המוטורית והיכולת השכלית

זה סוד ההצלחה של –וחוכמה גם יחד 
!הילדים

?איך אנחנו עושים זאת
 עבודה וסדר יום ייחודיתוכניתעל פי
 על ידי צוותי חינוך מקצועיים
חלוקה לקבוצות עבודה קטנות
מערך הדרכה ופיקוח פדגוגי צמוד
 ביסמנובסקישיטת –ובקיצור

מייסדת ומנהלת  –בימנובסקישולמית ' דר
מנהלת מחלקת גני  לשעבר , קידילנדרשת 

ילדים והגיל הרך באגף החינוך בעיריית רמת  
.גן



רשת גנים חכמים לגיל הרך
חכמים לגיל הרך פותחת את שעריה לכל ילד וילדה בגיל תינוקיות וגנים רשת –קידילנד

.שניםשלוש לידה עד 
.  גן ופתח תקווהפועלים ברמת קידילנדגני הילדים של 

16:30/17:00–07:00: שעות הפעילות בגנים
.אתם יכולים לצאת לעבודה בראש שקט ובלב רגוע–בקידילנד

אנחנו מטפלים בילדכם כאילו הוא הילד שלנו:
מעניקים לו יחס חם וטיפול אישי
מקפידים על רמת בטיחות גבוהה
דואגים לסביבה חינוכית אסתטית ונעימה
נמצאים במעקב התפתחותי רצוף
על כל עניין הקשור לילדכם, ההורים, מדווחים לכם
חברה ויצירה, משלבים פעילות העשרה



חכמים לגיל הרךתינוקיות וגנים רשת 
ביסמנובסקיבשיטת 

אודות קידילנד
והחזוןמיידע על הגנים 

ביסמנובסקישיטת 
ראיון עם שולמית

?למה קידילנד
יתרונות השיטה

גני הילדים
ביקור בגנים והתרשמות
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