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 םשליירו

 הילדים-בגן חוויה ירושלמית
 

 

 

 

 

 

 מבוא:

 

מהווה מרכז דתי ירושלים   ותרבות. בה מרוכזים מוסדות ממשלהבירה של מדינת ישראל,  , עירירושלים

מבקר בה נחשף הירושלים כולה משקפת הוד קדומים,  .ועוד יםצרונ, מוסלמים, יםדוקודש ליהמומקום 

למבנים עתיקים המעידים על קיומה של תרבות ענפה, על חוזק ועוצמה ממלכתית. ביקור מעמיק מאפשר 

יפה לממצאים עתיקים בני דורות ונחשף לקיומה של היסטוריה עשירה הטומנת בחובה סודות של חיי חש

ירושלים מבססת את מעמדה כעיר תיירות בינלאומית ומציעה חווית ממלכות עתיקות יומין. יתר על כן, 

ירושלים מבקר בה .ותרבויות צי דתותוואירועים אוניברסליים ח בילוי תוססת עם שלל אירועי תרבות

מגלה עיר שחיה ונושמת מפסטיבל לפסטיבל: פסטיבל האור, פסטיבל צלילים בעיר העתיקה, פסטיבל 

ססגוניים ומרתקים המאפשרים  ועוד מגוון אירועים , פסטיבל סופריםמנות ואמנותוחוצות היוצר לא

 לכל אחד ואחת למצוא את ה"ירושלים שלי".  

תיירים הבאים בשעריה בכל שנה. לצד היסטוריה מבקרים וליוני מבטיחה חוויות אין סופיות למי רושליםי

העיר היא ביתם של מוסדות תרבות,   .מרתקיםמפוארת, מתהדרת ירושלים גם בחיים מודרניים ו

בילוי ומקומות , פסטיבלים קדושיםמקומות אתרים ארכיאולוגיים, מוסדות ממשלתיים, מוזיאונים, 

 בישראל.  םילדיובידור למבוגרים ול
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ַלִים" ָׁ  "ֶאֶרץ ִציֹּון ִוירּוש 

 

פעילויות להעשרת הידע ניתן למצוא הצעות ל ,"הילדים-בגן החוויה הירושלמית" -ם שליירובתכנית 

מוזיקה, ספרות אומנות, , תרבות ה,היסטורי: ת פעילויות הקשורות לכולל .  התכניתוהחוויה בירושלים

וביום ירושלים לציין  לפחות שבועזמן של  על פרק פרסהפעילויות המוצעות יכולות להת  .של העיר ועוד

 את יום השיא עם משפחות הילדים.

 

 ילדים:-גןלמטרות 

 

 להכיר לילדי הגן את המיוחד, המאחד והמייחד בעיר ירושלים;  

  לעיר ירושליםהקשורות חיוביות לחוות חוויות; 

 מדינת ישראלת בירלטפח ולחזק את תחושת השייכות לירושלים כ. 

 

 רונות התכנית:עק

 

o  כעיר הבירה של מדינת  הרגשי לעיר ירושלים קשרשיבססו את ה ילדים-חוויות משמעותיות בגןלזמן

  ;ישראל

o  תוך מודעות לחשיבות ההתפעלות וההתרגשות של צוות הגן לייחודה של  התכנים והערכיםלתווך את

 ירושלים;

o בהתאמה לגילאותו  רולהעשיירושלים,  העיראצל הילדים על  הידע הקייםבסס את ל; 

o להעלאת ידעה עמקתולהשתמש בתיעוד להסביב תכנים שקשורים בירושלים, העשייה בגן את  לתעד ,

"מאה ) במגוון דרכי ייצוג  לביטויו חוויות קודמות לאזכורלביסוס שיח, לביטוי רגשות, רעיונות חדשים, 

דרכי הבעה ה שבאיטליה במשמעות מגוון רג'יו אמיליאסכולה ב מלגוצ'י מוריס מושג שנתבע ע"י  -  שפות"

 של ילדי הגן(;

o כלים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים לפעילויות הנבחרותבהקשר   לארגן ולעצב את סביבת הגן ,

 ;כד'ו , חפציםתלבושותתרבות, מייצגי ומבטאי 

o  את סביבת הגן בהדרגה ובשיתוף הילדים תוך שימוש בתיעוד העשייה הקשורה לחוויה להבנות

 הירושלמית בגן ובייצוגים נוספים רלוונטיים;

o  יוזמות ולפיתוח רעיונות חדשים וייחודיים ביצירת החוויה הירושלמית;ללעורר השראה 

o התכניתבמהלך  / קהילה/ סבים/ שכניםהוריםשתף הל; 

o עם הילדים  -"יום ירושלים"  – פעילות שיא חווייתיתבאת החוויות הקשורות לירושלים ציין ל

  .הםומשפחותי
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 :"יום ירושלים"  -   הילדים-לקראת פעילות שיא בגן המלצות

 

o  רצף של חוויות שקשורות ליצור  חשובם" שלילעסוק בנושא "ירו (שבועלפחות זמן הנבחר )הבפרק

 ;ולחבר אותן ע"י שיח ותיווך רלוונטי ומשמעותי ביניהן

o חומרים, חפצים, כלים ומשחקים  להוסיף, במגוון דרכי ביטוי לביטויאפשרויות  חשוב לזמן לילדים

 שיאפשרו לילדים בחירה והבעה;

o ירושלים שלו"""כל אחד ו -הקשור בעיר ירושלים  התרבותיהמגוון העושר ואת להדגיש  כדאי -

 ., ריקוד, אמנויותמוזיקה, שפות, דתות, טעמיםהיבטים שונים: ב

o  ירים, פזמונים, פתגמים, ביטוייםסיפורים, ש - מגוון יצירות ספרותיותחשוב להפגיש את הילדים עם – 

  ;לגיל יםוהמתאימ ירושליםבנושא 

o והעמקת השיח שפתית תוך כדי העשרה  בשיתוף עם הילדים ת הגןהשינויים בסביבליצור את  כדאי

 ;הרגשי

o  לשנות, לתכנון הגננת וצוות הגןשיתאים  לבחור בין הפעילויות המוצעות וליישם אותן בכל סדרניתן ;

 .לאורך מספר ימים את הרעיונות ליישם חשוב.  בל מהן השראה לפעילויות חדשות אחרותלקולהוסיף, 

o  תמונה, סמל של ירושלים כגון: פמוטים,  ציור,ניתן להביא כלים וחפצים מהבית בהם חרוט, רקום

לשתף את הילדים בשיח מדוע נבחרו "קישוטים" אלו לקיים  .כיסוי חלות, תמונות ועוד כיפות, ,החנוכיי

 דנא של חפצים שלנו ולערוך תערוכה משותפת של חפצים שהבאנו וחפצים שייצרנו.ס

 

  תיאור התכנית:

 

הילדים דרך -גןבהעיר ירושלים  הבניית"" באמצעות  חוויות בגןרעיונות להצעות ום" שלי"ירו חוברתב

 .סרטונים, ספרים, שירים, יצירות אמנות ועודתמונות, ייצוג, סיפור, שיח, 

יצירת אווירה מיוחדת  תוך כדייתקיים "יום ירושלים" חשוב ליצור חוויה מתמשכת  סביב העיר בשבוע בו 

טעימות וריחות של מאכלים מקומיים, זימון , ושירה מוזיקההשמעת  :באמצעות ארגון הסביבה החינוכית

טיול יצירות אמנות, צפייה באתרים וסרטונים, שימוש באמצעים טכנולוגיים עכשוויים, התבוננות ב

 דרמתי ומשחק תפקידים.  -וירטואלי ועידוד למשחק סוציו

חשוב לטפח את כישורי החיים שבועיים בגן  -בנוסף ליצירת האווירה החווייתית ותכנון הפעילויות לשבוע

, לשוחח על חיים משותפים בעיר מורכבת מבחינת בהקשר לירושלים של ילדי הגן הרגשיים והחברתיים

ת עם מגוון האנשים שחיים בה, על כבוד ואמפתיה לאחר, על העושר והמגוון היכרו, על ההאוכלוסיי

   התרבותי וכד'.
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 על ירושלים

ַלִים  הגדולה ביותרוהעיר  מדינת ישראלשל  עיר הבירה( היא ُأورَشلِمאו   ,القـُْدس: ערבית)ב ְירּושָׁ

, הכנסתשל ישראל:  ממשלהבירושלים שוכנים מוסדות    (.6104תושבים )נכון לשנת  849,811בה, עם 

קו פרשת , על הרי יהודה. ירושלים שוכנת בבית ראש הממשלהו משכן הנשיא, בית המשפט העליון

מעל  מטר  857עד   571ברום של  ,ים המלחל הים התיכוןהמערבית, בין  ישראל ארץהארצי של  המים

לאנשי מקור השראה בשל כך מהווה ו מגוון דתות ותרבויותשל ירושלים היא מרכז רוחני   .פני הים

   .ואחתדת, לאמנים ולאנשי מחקר מכל העולם, לכן ביקור בירושלים יכול להתאים לכל אחד 

. עיריית ירושליםשפרסמה "ועדת הסמל" של  מכרזבעקבות  0949נקבע בשנת  ירושליםשל  סמלה

ולל שלושה הסמל שנקבע כ .זיתומסביבם עלי  חומות ירושליםשואג, על רקע  אריההוא מורכב מ

 מרכיבים:  

 לה של "( ויותר מאוחר גם כסמגור אריה יהודה)" שבט יהודהכסמלו של  תנ"ךמוצג ב - שואג אריה

 , שבירתה הייתה ירושלים. ממלכת יהודה

 הכותל המערביואת אבני  העיר העתיקהמאחורי האריה. מסמלים הן את חומת  - חומות ירושלים . 

 הזית הנפוצים באזור העיר. עציוגם את  שלוםמסמלים  - זיתעלי ה 

האריה משמש כיום גם כסמלה של העיר ולא רק של העירייה. רוב סמלי קבוצות הספורט הגדולות 

 ים אריה, והאריה משמש גם ארגונים ירושלמיים אחרים.בירושלים מכיל

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2014
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1949
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5
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 לכל הדתות עיר הקודש

ית" ל-ּבֵּ כָׁ א לְּ רֵּ ה ִיּקָׁ ִפּלָׁ ים-ּתְּ ַעּמִ  "   הָׁ

 ישיעהו נ"ו                          

ירושלים היא מרכז רוחני של מגוון אחדות ירושלים מנסה להעביר במהותה מסר של אהבה ושלום.   

של כך מהווה מקור השראה לאנשי דת, לאמנים ולאנשי מחקר מכל העולם, לכן ביקור דתות ותרבויות וב

 בירושלים יכול להתאים לכל אחד ואחת.  

ליהודים, לנצרים ולמוסלמים.  לשלוש הדתות  –ירושלים קדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות 

ונות נמצאים באותם אתרים קדושים ובתי תפילה חשובים.  חלק מן המקומות הקדושים לדתות הש

 המקומות, ואל כולם עולים לרגל:  הר הבית, הכותל, הר הזיתים, העיר העתיקה ומגדל דוד.
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 ם שלי"שלירעיונות לפתיחת הנושא "ירו – עולים לירושלים

 במגוון צורות: ניתן לפתוח את התכנית 

 באתרים: צפייה בסרטון על ירושלים 

 עיריית ירושלים 

 משרד התיירות

 ( "ירושלים שלי" מאת דן אלמגור ונורית הירשכמו השיר )ירושלים שירי  שורת  – השמעת שיר 

  האזנה לקטעי מוזיקה; -השמעת קטעי מוזיקה 

  (מאת לאה קפלן "אפרים מוקיר ירושלים")לדוג': קריאת סיפור 

 זה קורה בירושלים"(-"פרפר נחמד"לדוג': ) לילדים על ירושלים יזיהוצפייה בתכנית טלו" 

 )עיון וקריאת קטעים מהמקורות בנושא ירושלים )לדוג' תהילים קט"ו 

 ונופה ל העירעאמנות יצירות היכרות עם ירושלים ב 

 וזיקה השמעת קטעי מוזיקה, קולות ולחנים של תרבויות ודתות שונות כגון מוזיקה ערבית, מ

 ועוד מוזיקה חסידית, קריאת המואזיןפיוטים, כנסייתית, מוזיקה ארמנית, 

  סיפורים של משפחות הילדים שנאספו על ביקור בירושלים, חוויה מירושלים, ירושלים בשבילי

 ועוד

 פגישה עם דמות בקהילה שלה קשר ייחודי עם ירושלים 

  בירושלים ותמונות של טיולים      הכנת מצגת על ירושלים המשלבת תמונות מאתרים מוכרים

 .ותבירושלים שהתקבלו מהמשפח

 

https://www.jerusalem.muni.il/Pages/default.aspx
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/tourist%20information/cities/pages/jerusalem%20general.aspx
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/tourist%20information/cities/pages/jerusalem%20general.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=sCdu0jArPUA
https://www.youtube.com/watch?v=XAcSCOqEzIU
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 מספרים על ירושלים - "זה קורה בירושלים"

 

 החוויהליצירת הרעיון 

 

אוירה המשדרת לילדים את המקום המרכזי של כדאי ליצור לפתוח את החוויה הירושלמית בגן  כדי

 מה אומרת להם המילה "ירושלים"?ו לשאול את הילדים מהי בשבילם "ירושלים" ניתן.  בחיינוירושלים 

להמשיך ולספר סיפורים על ירושלים , וחשוב סיפור שיעורר השראה על ההווי בירושליםספר כדאי ל

, )ניתן להזמין הורה או סבא/סבתא עם סיפור אישי בקשר ירושלים( במגוון דרכים: דרך סיפור אישי

 סוגות ספרותיות ועוד. באמצעות מגוון

 

 צלילים מירושלים 

 

מי ברכב כמו " שמחהמעוררים הגעה, נסיעה, עליה לעיר ועוסקים במומלץ להעשיר את החוויה בשירים ש

 מאת עמוס אטינגר ואלי רובינשטיין.   "לך ירושלים"מאת רפאל ספורטה ועמנואל עמירם או  מי ברגל"

 

 .שירי חגים –"זמר לך לגיל הרך" רעיונות לפעילות לשיר "מי ברכב מי ברגל" ניתן למצוא בחוברת 

 

 "משימה ירושלמית"מה נעשה? 

 

  ניתן לקרוא סיפורים כמו "מקומו של בית המקדש" )פעילויות בעקבות הספר ניתן למצוא באתר

  בוד של דבורה עומרבעי ספריית פיג'מהשל 

  שם נוכל להאזין לשיר "יונים שתיים" פרפר נחמד "זה קורה בירושלים"ניתן לצפות בתכנית ,

"סיאמינה ולסיפור לאה נאור ואקס טיטי  "זה קורה בירושלים" מאתלפזמון  מאת לוין קיפניס, 

  מאת אורי אורלב  "משה-ל ימיןוהחתולים ש

 

                           
 : נאוה כהןהמפקחת, תודתנו למירי אבהר, מנהלת "אשכול גנים יד אליהו" בתל אביב על התצלום                                 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=615
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=615
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=615
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=890&wrkid=4144
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLagilHaracHagim.htm
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=61
https://www.youtube.com/watch?v=XAcSCOqEzIU
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 טיפ לדרך  איזה רעיון!

 

  על ירושלים. דמיונייםיצירת ספר המכיל סיפורים אישיים או סיפורים  -סיפורים שלנו על ירושלים  

 ;קבות תיעוד הסיפורים האישייםבע

 בהשראת הדמויות בשיר "על כפיו יביא" מאת יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום,   -ירושלמי הפרלמנט ה

היות הדמויות השונות וליצור ביניהן שיח על ודמויות בסיפורים שסופרו, מומלץ להזמין את הילדים ל

 וכו'. מדמיינים וחולמיםחושבים, לעשות, מה הם  חוויות בירושלים, מה הם מרגישים, מה הם יודעים

מתרבויות שונות, תושבי ירושלים, מבקרים ותיירים ממגוון ארצות ודתות, בארץ ניתן להוסיף דמויות 

 והעולם.

  "ליםשלושת הרג -"כל ישראל חברים  

 

 המקדש כמאחד העם בשלוש הרגלים

 ...שמחתי באומרים לי

 בית יהוה נלך.

 עומדות היו רגלינו

 בשעריך ירושלים.

 ירושלים הבנויה

 לה יחדיו"-כעיר שחוברה

 )תהילים קט"ו(

 

ם " ִלַ ָׁ נּויָׁה יְּרּוש  ִעיר - ַהּבְּ ה ּכְּ רָׁ ֻחּבְּ ֶ הּ  ש  ו ּלָׁ ּדָׁ   – ." ַיחְּ

ל ִיש ְּ  " ה ּכָׁ ִהיא עֹוש ָׁ ֶ ִריםִעיר ש  ל ֲחבֵּ אֵּ  ."רָׁ
 )ירושלמי, חגיגה, פ"ג, ה"ו( 

 

לאחד ולחבר  -שלושה חגים: פסח, שבועות וסוכות  -הרגלים  שלוש זה היה כוחה של ירושלים בזמן

הם הגיעו  כשבית המקדש היה קיים, הגיעו עולי הרגל מכל רחבי ארץ ישראל וגם מחוצה לארץ.  לאחדות. 

בהגיעם לירושלים. כל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים  להםחיכתה קבלת פנים חמה עייפים ונרגשים ו

 לפניהם ושואלין בשלומם: 'אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום?' )משנה, מסכת ביכורים(. 

מנהג וכיצד ידעו באיזה בית אפשר להתארח? העולים השתכנו בבתיהם של תושבי ירושלים חינם אין כסף. 

פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שהמפה פרוסה אורחין נכנסין" )מסכת בבא בתרא "מפה  –היה בירושלים 

בהמות. הרעּות של ל בעלי הבתים נאסרה גביית תשלום בעבור הלינה. בתמורה הם קיבלו עורות . עצ"ג(

והכנסת האורחים בירושלים היו כה מרשימות, עד כי "לא אמר אדם לחברו: צר לי המקום שאלין 

, מסכת אבות(, וגם "לא אמר אדם לחברו: לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים... בירושלים" )משנה

 לא מצאתי מיטה שאישן עליה בירושלים" )אבות דרבי נתן(. 

 בחג הסוכות אנשי ירושלים היו מוציאים מיטותיהם מבעד לחלונות כדי ליצור תחתן סוכות עבור העולים.

  כדי לאפשר לאנשים להתוודע זה לזה. הטהרה של חוקיהקלו חכמים מחומרותיהם   בשלוש הרגלים
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העלייה לרגל הייתה מאורע מכונן לא רק בגלל יופיו וגודלו של בית מקדש, אלא גם בגלל עוצמת האחדות 

 .לגיבוש ההכרה הלאומית והחוויה הדתית השתרמ

 

 ומה עוד?

 באתרים:מידע נוסף 

  שירונט
 

 אתר חגים

  אתר הזמנה לפיוט

 זמרשת

 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/108.html
http://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/108.html
http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=532
http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=532
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/news/Pages/Hazmana-Lepiyut.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/news/Pages/Hazmana-Lepiyut.aspx
http://www.zemereshet.co.il/songs.asp
http://www.zemereshet.co.il/songs.asp
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 זאת ירושלים

ין"    ה ַקּבִ רָׁ ַלִים  לש ֶ  ֲעש ָׁ ָׁ ה יְּרּוש  לָׁ טְּ ה נָׁ עָׁ ְּ ש  ם, ּתִ עֹולָׁ דּו לָׁ ֹיִפי יָׁרְּ

ּלֹו. ם ּכֻ עֹולָׁ ל הָׁ ד ּכָׁ   וְֶּאחָׁ

ַלִים ָׁ ל יְּרּוש  ֶ ךְּ ֹיִפי כיופייה ש  ין לֵּ  ."אֵּ

 )תלמוד בבלי(                                                                                                 

 

 הרעיון ליצירת החוויה

 

 ירושלים.  ייחודה של סיפור שיעורר השראה על ספר את החוויה הירושלמית בגן כדאי ל לקרבכדי 

יפור אישי, באמצעות מגוון סוגות יש חשיבות להמשיך ולספר סיפורים על ירושלים במגוון דרכים: דרך ס

להעביר את התחושה העוצמתית של היופי והייחוד של העיר, מומלץ להשתמש כדי   ספרותיות ועוד.

 באמצעים חזותיים כמו מצגת תמונות המוקרנת במחשב או בברקו של מקומות ונופים בירושלים.

 צלומי ילדים ומשפחותיהם בירושליםות , בוליםטיולים, חוברות תיירות, גלויות ניתן להתבונן בספרי

מטיולים עם משפחותיהם, מזיכרונותיהם וזיכרונות  על אתרים מוכרים לילדיםחשוב לשים דגש  ועוד. 

   המשפחה.

 

 צלילים מירושלים

 

 שירים: 

 מעל פסגת הר הצופים" מאת אביגדור המאירי" 

 זאת ירושלים" מאת איתן פרץ ונחום היימן" 

 ציטוטים:

 "(.בבלי תלמוד) "ירושלים של כיופייה ייופ לך אין 

 "אש( )שלום "ירושלים כמו כך כל אותה הולם החג אשר בעולם עיר לך אין 

 "עמיחי( )יהודה." בהיסטוריה מלאות ירושלים אבני 

  הרים סביב לה" )תהילים(  -"ירושלים 
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 משימה "ירושלמית" מה נעשה?  

"טיול בירושלים".  לאן נסע?  מה נראה?  מה ניקח?  איך נגיע?  מה נאכל?  מה  ילדיםחד עם המתכננים י

 נרצה לצלם?

 

 טיפ לדרך  איזה רעיון!

  ניתן לחזור ולשיר "מי ברכב, מי ברגל" ועכשיו עם הזווית של החוויה והשמחה שבדרך, שבציפייה מה

 נראה וכד' )מילות השיר(.

 שלים כגון:  יומטיול ירושלים מאת שוהם סמיט ואיה גורדון נוי, מומלץ לזמן ספרי עיון וטיול לירו

ירושלים שלי מאת תמר הירדני.  אפשר ליצור ספר טיולים בירושלים מהחוויות של ילדי הגן בירושלים 

 מה שנבנה בגן בהקשר לירושלים.מוגם 

  חומות ושמות של  כנסת ישראל, מוזיאון ישראל,  –אתרים מוכרים וחשובים בירושלים ניתן לשוחח על

איסוף תמונות אישיות, תמונות  -ליצור "מגדיר אתרים של העיר ירושלים" ושערים , מגדל דוד וכו'...

 ב' וכד'-על פי תבחינים שנבחרו עם הילדים: מבנים, נופים, מפה, על פי א' –מעיתונים, גלויות ועוד 

 צור אוגדן המכיל גם בולים שיצרו , וליניתן להתבונן בבולים בנושא ירושלים ולהתרשם מהמוצג בהם

 . הילדים

 סמן את האתרים שבהם ביקרו הילדים.לתבונן על מפת ירושלים ואפשר לה 

 ומה עוד? 

 אתר הרשמי של עיריית ירושלים

 אתר התיירות הרשמי של ירושלים

https://jeremergency.jerusalem.muni.il/EmergencySite/default.html
https://jeremergency.jerusalem.muni.il/EmergencySite/default.html
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/jerusalive/
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 שמות הרבה לירושלים

 

ב" ֶמֶלךְּ רָׁ יָׁה לְּ ל ִקרְּ בֵּ ֹוש  ּתֵּ ש  ה נֹוף מְּ י  .יְּפֵּ ִ ש  ה ַנפְּ פָׁ סְּ ךָׁ ִנכְּ לְּ

י ֲאתֵּ ב ִמּפַ רָׁ  "  .ַמעְּ

 )רבי יהודה הלוי(                                      

 

 רעיון ליצירת החוויה

 

תן ילאורך ההיסטוריה.  דוגמה לשמות נ השמות הרבים שניתנו לעיר ירושלים מעידים על חשיבותה

, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ִקְרַית ֶמֶלְך ָרם  :מאת דן אלמגור ונורית הירש "שמות הרבה לירושלים" למצוא גם בשיר

ניתן לבקש מהילדים לאסוף,   .ֲאִריֵאל, ִעיר ֶׁשל ָזָהב, ְיֵפה נֹוף, ֶכֶתר ֶבָהִרים, ִעיר ָבּה ָדִוד ָחָנה, ָמׁשֹוׁש ָכל ָהָאֶרץ

 לשאול, לחקור את שמות ירושלים.

   כפי ששמותיה הרבים מעבירים.על ייחודיותה, יופייה ומהותה מעביר מסר  סמלה של ירושלים

 

 צלילים מירושלים

 

 " ת דן אלמגור ונורית הירשמא "שמות הרבה לירושליםניתן להכיר את השיר 

  לאה קפלןניתן לקרוא את הסיפור "אפרים מוקיר ירושלים" מאת  
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 משימה "ירושלמית"מה נעשה?  

 

 ניתן לחקור את שמות העיר, ניתן לצייר ציור בהשראת שם העיר 

 ניתן ליצור משחקים סביב השמות וציורי הילדים 

  לעיר ירושליםניתן להמציא שמות 

 ניתן לשחק משחקי מילים על שמות ירושלים 

  "ספר האגדה מאת חיים נחמן ביאליק וי"ח  –ניתן לספר את הסיפור של מקור השם "ירושלים של זהב

 רבניצקי  

  בנושא ירושלים צירות אמנותביניתן להתבונן 

 

 טיפ לדרך  איזה רעיון!

 

לשתף את הילדים  ניתן להכיר את סמל העיר ירושלים ואת המאפיין הבולט שלו, האריה ואת משמעותו, 

.  בהשראת תערוכות אפשר ליצור אריות מגבס או מחומר אחרבשיח מדוע לדעתם נבחר האריה כסמל.  

את הילדים לצבוע, לעטר, לקשט וכד'.  את האריות ניתן להציב בסביבת , ולהזמין חוצות שנעשו בירושלים

 הגן והחצר, ניתן לצלם את כל האריות ביחד, כל ילד/ה עם האריה שלו/ה וכו'.

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Jerusalem/YetzirotOmanut/
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  ומה עוד?

 

 מבנים ר ירושלים(, מוסדות, פחי מחזור, "חיפוש סמלה של ירושלים בכל מיני שימושים: מדים )בית

לחבר אפשר  ,בחרו דווקא את האריה כסמל לעיר זולשער מדוע  ,על תכונות האריהניתן לשוחח .  וכו'

    להיסטוריה של העיר.

 :חיפוש שמה של ירושלים בשירים ממעגל החיים ובשגרה כמו 

 )מתוך ההגדה של פסח( "ְלָׁשָנה ַהָבָאה ִבירּוָׁשָלִים ַהְבנּוָיה"

 )בחתונה( "ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִיםעֹוד ִיָשַמע בְ "

 )ההמנון( "ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְבַאְרֵצנּו ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים"

ם ִתְׁשַכח ְיִמיִני"  ) לפני ברכת המזון ותחת החופה( "ִאם ֶאְׁשָכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
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 מיני ירושלים

 כל ירושלים -על -מבט

 

 מטעם הראשון ירושלים מושל חוקק הבריטי המנדט תקופת בתחילת -חוק בנייה בירושלים 

. מסותתת באבן מחופה להיות בירושלים חיצוני קיר כל המחייב עירוני חוק סטורס רונלד הבריטים

 מהנדס, קליןמ ויליאם ידי על 0908 בשנת שנערכה העירונית המתאר מתוכנית כחלק חוקק זה חוק

 .היום עד בתוקף נמצא והוא אלכסנדריה העיר

 

 רעיון ליצירת החוויה

 

בניית העיר ירושלים מסך הייצוגים, היצירות, התיעודים שנעשו ע"י הילדים והנחתם במקום מרכזי 

על של המגוון הייחודי של העיר ירושלים: תרבויות, ישן מול חדש, נופים אורבניים מול -אפשר ראייתהמ

 ...טבע

  

 צלילים מירושלים

 

  "בעיקר של הבית  מאת נעמי שמר ולהתייחס למילות השיר ניתן ללמוד את השיר -"ירושלים של זהב

  .  ניתן לספר את מקור השם.המזמן הרים, אורנים, אויר העיר, הראשון

  והמנזרים של העיר ירושלים הכנסיות מאפיין את -קול פעמונים.  

  "ניתן להקשיב למילות השיר וללמוד איך מתכוננות הדמויות לבניין  - ונתןמאת נתן י"על כפיו יביא

 לצלם את הילדים מציגים. ניתן להמחיז את השיר, בית המקדש בירושלים.

 

 משימה "ירושלמית"מה נעשה?   

  

 משחקים קופסאות, גרוטאות, ניירות, חומרי פיסול...כמו:  רצוי לזמן לילדים מגוון חומרים פתוחים ,

 ירושלים"-לבנות את "מינילעודד אותם , קוביות, לגו, משחקי בנייה שונים, נים להם מחיי היומיוםשזמי

ליצור יצירת ניתן כמו כן,   בהשראת התבוננות בייצוגים שנאספו עד כה, תמונות, סרטונים, מצגות וכד'.

 , ניתןקרטוןאפשר משטח עבודה גזור כלבנה, לבחור  אחד מוזמן: כל על לוח של הילדים אמנות משותפת

פסיפס  ליצוראבן של בית ובמשותף קירות הכחלק מליצירת תחושת לבנים,  עליואו לצייר  , להדביקלצבוע

 של אבנים המאפיינות את קירות הבתים בירושלים.
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 טיפ לדרך  איזה רעיון!

 

  בהדרגה להוסיף  ה, ניתןדידמות בחוויה ובלמהתקהניתן לבנות מיצג, לצלם את שלבי הבנייה ועם

 חלקים נוספים;

 נחשפו הילדים מתוך השירים שאליהם  , חפצים ונופיםניתן להזמין את הילדים ליצור דמויות

 והסיפורים.

.  מרכז זה יוכל להפוך למקום בו הילדים משחקים, בירושליםניתן להוסיף שמות של שכונות ורחובות 

 ממחיזים סיפורים וכד'.

 ירושלים" כמשחק מונופול ירושלמי.-ניתן לבנות את "מיני 

 

 ומה עוד? 

 

  וכד'. תיירות לירושלים, עיריית ירושלים, ישראל-מיני: אתרים

 

 

http://www.minisrael.co.il/
https://www.jerusalem.muni.il/Pages/default.aspx
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/Pages/SearchResults.aspx?k=%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD


20 

 

 ארכיאולוגיה בארגז החול

 

יָׁה " טֹורְּ ִהיסְּ אֹות ּבְּ לֵּ ַלִים מְּ ָׁ י יְּרּוש  נֵּ    ." ַאבְּ

 עמיחי יהודה                           

 

 רעיון ליצירת החוויה

 

העומדים אחרי המבנים והאתרים  בסיפורים היסטוריה מפוארת הבאה לידי ביטוי בין היתר לירושלים

 העתיקהתצלומים וציורי אמנות של ירושלים בעקבות הצגת כדאי לשוחח על ישן וחדש בירושלים .  שבה

ניתן להתחקות אחר ההיסטוריה והמורשת של העיר באמצעות יצירת אתר ארכיאולוגי בחצר    .והחדשה

"חוויות ארכיאולוגיות בירושלים" המספרות על ההיסטוריה, העמים והתרבויות שחיו  גן, בו נחווהה

 וחיים בה. 

  

 צלילים מירושלים

  

 פעילויות  יוסי אבולעפיה ונעם נדב כוכב, תמר זקס כוכב ניתן לקרוא את הסיפור "פעמון הזהב" מאת(

   (באתר ספריית פיג'מהבעקבות הסיפור 

  חלק הפזמון ב, ולהתייחס ן עקיבא נוףלחמן המקורות  "שישו את ירושלים"השיר לשיר את ניתן

 .חגים –"זמר לך לגיל הרך" וברת .  השיר מופיע בחחומות העיר העתיקה""ל

 

 משימה "ירושלמית" מה נעשה?  

 

 וגי" בעיר בתמונות של מבנים עתיקים ובאתרים ארכיאולוגים, כמו "הגן הארכיאול ניתן להתבונן

כדאי להתייחס לתרבויות השונות ולביטוי שלהן במבנים ובממצאים הארכיאולוגיים.  העתיקה בירושלים; 

 לבנות בחצר אתר ארכיאולוגי.  ניתן בעקבות הרשמים 

 ;רצוי לחשוף את הילדים לעבודתו של הארכיאולוג וחשיבותה, הכלים והטכניקות בהן הוא משתמש 

  חרסים וכד' ולהזמין  אבני פסיפס, כלים,חלקי חלקי כדים, לוחות, אפשר להטמין בארגז החול

הרכבת ממצאים  –ולהרכיב את הממצאים )לעסוק ברפאות אותם קבוצות ילדים למצוא 

ולספר את  וכו'(.  כדאי לתעד את "העתיקות" ואת "הממצאים" , בשימורארכיאולוגיים, בשחזור

  .שקיותתוך ב "ממצאים ארכאולוגיים"ניתן לטמון    .סיפורם

 

http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=107
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=289&wrkid=4249
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLagilHaracHagim.htm


22 

 

 

 

 טיפ לדרך  איזה רעיון!

  בו נשמרות עתיקות, הממוקם  בעיר ירושלים  מוזיאון ארצות המקראבשבהשראת התבוננות בתמונות

   ., בו יוצגו הממצאיםאפשר להקים מוזיאון עתיקות בגן

 ומה עוד? 

 לטמון: חלקי פסיפס, מטבעות, כלים שלמים )פמוט, מנורה...(ניתן 

 מהממצאים ניתן: 

 הילדים משלימים דוגמא: התחלת מנורה, /תמונה חלקית רמז לתמונה נטמון ) פסיפס לבנות וליצור

 ( עץ תמר , אריה.

 ניתן ליצור קווי מתאר לתמונת הפסיפס 

  כיירו הילדיםי חרס קטנים אותם כדלבנות  

 צלם יתן לשנמצאו. נ יםע"י ריקוע בחמרן  בהשראת חקר תמונות של מטבעות עתיק עותכין מטבלה

הילדים  מוזמנים למצוא את המטבע לנקות   טמין.להבול בבוץ ולטאת המטבעות לאחר תיעודם 

 לספר את הספור של המטבע.ו להתאים לתמונות, בעזרת מכחולבעדינות 

 וך שקיות קטנות לגלותם בחפירות לקראת ניתן לטמון חלקי "ממצאים ארכיאולוגיים" בת

 שחזורם. )כמו כדים שניפצנו, כך נקל על ריכוז חלקים לרפאות(

  לחלקי פאזלאפשר לגזור נ .  'וחרוך בריסטול קלף עליו כיתוב, ציור וכיתן לנ –מגילות עתיקות  .

 את התמונה.ולהשלים מה רואים , לזהות על משטחהפאזל  יוכלו להרכיב אתהילדים 

http://www.blmj.org/
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 תפילות, בקשות, משאלות וברכות -רושלים שבלב י

 

ל " אֵּ רָׁ ֶאֶרץ ִיש ְּ ךְּ לְּ ךְּ, ֲאִני הֹולֵּ יו ֲאִני הֹולֵּ לָׁ קֹום אֵּ ל מָׁ כָׁ  "ּבְּ
                                                        

 )ר' נחמן מברסלב(                                                                

 

 יון ליצירת החוויהרע

 

 כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים " -  אברהם פריד ותומר הדדי שבלב" מאת בשיר "ירושלים

 ...".  מובילים לירושלים

 בהשראת החוויות הירושלמיות בגן אפשר ליצור משחק "חפש את המטמון":

המטמון יכול   .על ירושלים -' דיסק וכותמונה, ספר, שיר,  -הילדים יחפשו את המטמון  -בגן  מטמון  .א

להיות גם נסיעה משותפת לירושלים, צפייה בהצגה על ירושלים, ביקור בגן בקהילה כדי לחוות חוויה 

   ייחודית משותפת.

, ניתן ביטוי למשאלות, בקשות, אמונות -שלו  םלכל אחד הירושלי  -מטמון שבלב וברכות שבלב  .ב

   ...של כל אחד.תפילות

 "יש אבנים עם לב..."  -הכותל המערבי  .ג

חשיבות דתית, לאומית והיסטורית, ואלה מביאים אליו מיליוני מבקרים בכל שנה,  לכותל המערבי

 .  הוא מהוה מרכז של עליה לרגל מכל רחבי העולם.  יהודים ושאינם יהודים

 הפך למקום הקדוש ביותר ליהודים בכל הדורות ולסמל להזדהות עם בית המקדש, הכותל המערבי

בני מצווה חוגגים שם עם משפחתם, ואישים מרחבי  שהיה מרכז חיי הדת והלאום של עם ישראל. 

   העולם מבקרים בו.

הכותל נקרא גם כותל הדמעות כיוון שרבים מתפללים בו בעוצמה ומבקשים בקשות לרפואה להצלחה 

 שמחה ועוד.

ליצור קשר עם אתר הכותל  ואפשר מנהג הטמנת הפתקים בכותל המערביניתן ליצור את ההקשר ל

 דרך הקישור: המערבי לשליחת ברכות של ילדי הגן

 הטמנת פתקים בכותל

 וניתן לצפות בזמן אמת ברחבת הכותל המערבי בקישור:

 צפייה ברחבת הכותל

http://www.thekotel.org/?catid=%7BD4E9A586-2A7A-4CEB-97F6-CF70C3568EE4%7D
http://www.thekotel.org/?catid=%7BD4E9A586-2A7A-4CEB-97F6-CF70C3568EE4%7D
http://www.thekotel.org/?catid=%7BD0A9DD10-5753-44F3-A5C0-D692097D8875%7D
http://www.thekotel.org/?catid=%7BD0A9DD10-5753-44F3-A5C0-D692097D8875%7D
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 צלילים מירושלים

  "לכל אחד אברהם פריד ותומר הדדימאת ניתן לשיר ולרקוד את השירים "ירושלים שבלב" ,

  לי רובינשטיין.ירושלים" מאת נתן יונתן ו"לך ירושלים" מאת עמוס אטינגר וא

 

 משימה "ירושלמית" מה נעשה?  

 

  לקראת וחצים ישתמשו קבוצת ילדים תתכנן איפה להטמין  את המטמון ובאלו משימות

רצוי לחבר את המסלול והמשימות לכל החוויות שחוו הילדים ומתועדות בגן   מציאת המטמון.

 ירושלים, הגן הארכיאולוגי, מוזיאון וכו'(. -)מיני

 נזמין, נאפשר ונעודד את הילדים לספר מה אני אוהב בירושלים –שבלבבות"  "ירושלים ,

ולהציג  לראיין את חברות הצוות, את משפחות הילדים ואנשים בקהילה, לרשום על לבבות

 את כל הלבבות ביחד ולהתחבר לשיר. צרףבמקום מרכזי בגן.  חשוב ל

  חומה של הכותל ניתן לבנות את ה פתקים עם משאלות. בתהליך תיכוןניתן ליצור עם הילדים

 פתקים בחריצי החומה.  להטמיןהמערבי ו

  מזרח.  –דרום  -צפון –כיוונים: מערב ניתן לשוחח על 

  תוך כדי ציון  לשוחח על המקומות הקדושים לשלושת הדתות: מוסלמים, נוצרים ויהודיםניתן

 , חד בדו קיום בירושלים, החיים ביאנשים מדתות שונותאמונה של דת ולכל ערכים של כבוד ל

 חיבורים של אוכלוסיות שונות. ה
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 טיפ לדרך  איזה רעיון!

 

 ברכות של  –לחן של אביהו מדינה ניתן לברך  ת השיר "שבחי ירושלים" תהילים,בהשרא

 .באתר "הזמנה לפיוט"ניתן למצוא את השיר שלום ותקווה לירושלים. 

 

 ומה עוד? 

 

   לגני הממ"ד:

 ובברכות   תפילהמקומה של ירושלים ב 

 :  בפסוקי דזמרה ובתפילת שמונה עשרה ירושלים מוזכרת

 "ִתְׁשכֹון ְבתֹוְך ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ַכֲאֶׁשר ִדַבְרָת" 

 "ְוִכֵסא ָדִוד ַעְבְדָך ְמֵהָרה ְבתֹוָכּה ָתִכין". 

ת המזון ובברכת מעין שלוש: "ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בברככך גם מזכירים אותה 

בימינו", בתפילת ראש חודש, בהגדה של פסח ובמקומות רבים נוספים. לעיתים ירושלים 

 מוזכרת בשם או בכינוי אחר כמו "ציון" או "עיר מלוכה".

החופה  אזכור העיר ירושלים מופיע במעגל החיים היהודי כמו בחתונה נוהגים להזכיר תחת

את ירושלים לפני שבירת הכוס כדי לזכור ששמחתנו אינה שלמה עד שיבנה בית המקדש: 

 "אם אשכחך ירושלים..."

בירושלים נוהגים להדליק נרות שבת לפני שאר היישובים בארץ כי בעיר הקודש יש יותר מן 

 הקודש.

נה הבאה בליל הסדר אנו מסיימים את ספור יציאת מצרים וההגדה במשפט ובשיר: "לש

 בירושלים הבנויה".

 

 כמו: פסוקים בתפילה המזכירים את ירושלים לאייר לשוחח, לפרש וניתן 

o " ִאם ֶאְׁשָכֵחְך ְירּוָׁשִלָם ִתְׁשַכח ְיִמיִני, ִתְדַבק ְלׁשֹוִני ְלִחִכי ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת

 ". ְירּוָׁשִלַם ַעל ֹראׁש ִשְמָחִתי.

o " ֲִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ְבִרָנה ְוִלירּוָׁשַלִים ֵבית ִמְקָדְׁשָך ְבִשְמַחת עוָלםַוה" 

o "ְלָׁשָנה ַהָבָאה ִבירּוָׁשָלִים ַהְבנּוָיה" 

o "עֹוְמדֹות ַרְגֵלינּו ִבְׁשָעַרִיך, ְירּוָׁשַלִים" 

o " ְַעל ְירּוָׁשַלִיםַהּפוֵרש ֻסַכת ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ַעּמו ִיְשָרֵאל ו"  

o "א ֵנס ְלַקֵבץ ָגלּויֹוֵתינּו ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְבִרָנה  ."ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוֹשָ

o "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָתִאיר " 

o " ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלהעֹוד ִיָשַמע ְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִים. קֹול ָששֹון ְוקֹול ִש" 

http://www.piyut.org.il/
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 "יום ירושלים"שיא:  הצעות לימי

 

, בשיתוף עם בגן צירות באירוע מסכםייתן ביטוי לכלל החוויות והי -יום ירושלים  –מומלץ שיום השיא 

ליצור  מומלץשל תוצרי הילדים.   שלב מוזיקה, תמונות, היצגים והצגה.  חשוב שיום זה יאורחים נוספים

   .באיחולים לשלום ותקווהיום הלציין את  חשוב, וה חגיגית בגן כדי להעמיק את החוויהאויר

 

 יריד חוצות היוצר 

 

בהם ניתן להציג )"למכור"( דוכנים בגן ובחצר, " ע"י הקמת ליצור את "יריד חוצות היוצר בגן ניתן

וקח" עם  ןליצור יריד "ת.  ניתן בעקבות ה"חוויות הירושלמיות בגן"יצירות ועבודות שהילדים הכינו 

חפצים ירושלמים, ואפשר להזמין הורים להביא חפצים וכלים ליריד ברוח "יריד חוצות היוצר" 

 בירושלים.  

 אפשר להיעזר:

 יפדיהויק -חוצות היוצר 

 פסטיבל חוצות היוצר –אתר רשמי 

 ד חוצות היוצרעל ירי –מידע נוסף 

 

 

 שוק ירושלמי 

 

אופייניים לתרבויות שונות , ריחות, טעמים הניתן להקים דוכנים בגן ובחצר, להכין מאכלים

 בירושלים בשיתוף ההורים.  

אופים, מסעדנים, : דמויות מתוך התרבויות השונות ובעלי תפקידים כמו הילדים יוכלו לבחור להיות

 , צלמים, נגנים, קבצנים, מוכרי תה או לימונדהנים, סועדים, מלצרים, קושפים, חנוונים, בעלי דוכנים

   ועוד.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
http://www.artfair.jerusalem.muni.il/
http://allaboutjerusalem.com/he/event/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8-2013
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  בהשראת פסטיבלים בירושליםבגן ימי שיא 

 

 פסטיבל ישראל  

חומי אמנויות הבמה מהווה נקודת מפגש בין ת, תקיים ברחבי ירושליםהמפסטיבל ישראל 

אירועי הפסטיבל ברחבי  יתקיימושנה ההשונים, ובין אמנים ויוצרים מהארץ ומחו"ל. גם 

אירועי בירושלים. מרכזיים ואתרים  העיר, ובחלקם יצאו מאולם התיאטרון אל חללים

 , עם מופע מחווה חגיגי לזמרת שושנה דמארי. כיכר ספראחגיגית ב ופסטיבל ייפתחה

 "פסטיבל האור"  

  .  פסטיבל "אור ירושלים" הינו חלק מרשימה יוקרתית של פסטיבלי אור ברחבי העולם

 מעניקסלים, מיצבים, מיצגים ועבודות אמנות. הפסטיבל שימוש באור על מנת ליצור פבפסטיבל 

 פן חדש לפעילות הלילית בעיר.

 

 העתיקה" "פסטיבל צלילים בעיר 

 המסורות המוסיקליות בעיר העתיקה. החושף את צלילים בעיר העתיקה הוא פסטיבל מוסיקה 

הפסטיבל מעניק חוויה תרבותית מוסיקאלית ותיירותית, בה הצלילים האותנטיים עוטפים את 

למבקר להיחשף לתרבות ולהיסטוריה של כל רובע באמצעות יאפשרו העיר העתיקה. כל אלה 

  ואמת לו וליהנות מטיולים ליליים ברחבי העיר העתיקה. המוסיקה הת

http://israel-festival.org/
http://israel-festival.org/
http://www.mouse.co.il/CM.movies_item_place,725,201,3466,.aspx
http://www.lightinjerusalem.org.il/
http://www.lightinjerusalem.org.il/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94/
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 "יורדים מהפסים" 

 יםמלאמשבירושלים. את המדרכות רחוב יפו תקיים לאורך מהפנינג ש "יורדים מהפסים"

את מרכז  יםפכואמני רחוב, שחקנים, נגנים, פסלים חיים, תאטרון בובות ואמני קרקס שה

לאורך רחוב יפו בין חנויות  יםופיעמאמני הרחוב   העיר לבמה אחת גדולה וצבעונית.

עשרות אמנים שהופכים את , שם ניתן למצוא והכיכרות תהמעצבים, הפלאפליות, המטריו

 המדרכה והרחוב לבמה. 

 

 חגיגת אביב  - ירושלייב 

לקהל עם המופעים יכל פתח ההנבכל יום  בוהוא סדרת הופעות מיוחדת  Live-פסטיבל ירוש

 הופעות של אמנים מהגדולים בארץ. 

 

 "מרתון ירושלים"  

בסמוך לאתרים השופכים אור על  עובריםתקיים ברחבי העיר. מסלולי הריצה ממרתון ירושלים 

ד אתרי תרבות ומורשת, בהם כנסת ישראל, שנות קיומה של ירושלים, לצ 3,111היסטוריה בת 

 שוק מחנה יהודה, הר הצופים, העיר העתיקה, וטיילת ארמון הנציב. 

 

 

 

 

https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/Lines.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/Lines.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.show_item_place,1563,201,5871,.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/JerushaLive.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/JerushaLive.aspx
http://www.jerusalem-marathon.com/index.aspx
http://www.jerusalem-marathon.com/index.aspx
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 בהשראת תערוכות במוזיאונים בירושליםבגן ימי שיא 

 

 דוגמאות: 

  תערוכה בקופסה -מוזיאון רוקפלר 

  יומולדת -מוזיאון ישראל 

 

 

 
 

 :"יום ירושלים" – פרסום יום השיא

 

 .  לשתף את ההוריםהשיא כדאי  יוםלקראת 

 ב:עילות את הפלפרסם ניתן 

 )עכבר העיר" )של הגן" 

 מודעות  ותלוח 

 סרטון שצולם בפלפון חכם 

 פרסום באינטרנט 

 יצירת מצגת 

  פוסטרים, פליירים וכד'.עיתון, יצירת 

 

http://www.imj.org.il/exhibitions/presentation/he/exhibit/?id=930
http://www.imj.org.il/exhibitions/2015/birthday/
http://www.mouse.co.il/CM.jerusalem_main,1874,,,.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.jerusalem_main,1874,,,.aspx
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 על פי סדר הופעתם: חוברתשירים שמוצעים ב

 מאת דן אלמגור ונורית הירש ירושלים שלי

 מאת רפאל ספורטה ועמנואל עמירם מי ברכב מי ברגל

 מאת עמוס אטינגר ואלי רובינשטיין לך ירושלים

 את לאה נאור ואקס טיטימ זה קורה בירושלים

 מאת אביגדור המאירי מעל פסגת הר הצופים

 מאת איתן פרץ ונחום היימן זאת ירושלים

 מאת יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום על כפיו יביא

 מאת דן אלמגור ונורית הירש שמות הרבה לירושלים

 מאת נעמי שמרירושלים של זהב 

 מאת יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום על כפיו יביא

 מן המקורות לחן מאת עקיבא נוף שישו את ירושלים

 אברהם פריד ותומר הדדי מאת ירושלים שבלב

 מאת נתן יונתן  לכל אחד ירושלים

 

 על פי סדר הופעתם: חוברתשירה, ספרים וסיפורים שמוצעים ב

 מאת לאה קפלן אפרים מוקיר ירושלים

 בעיבודה של דבורה עומר מקומו של בית המקדש

 מאת אורי אורלב משה-והחתולים של ימין -"סיאמינה" 

 מאת שוהם סמיט ואיה גורדון נוי  יומטיול ירושלים

 מאת תמר הירדני ירושלים שלי

 מאת חיים נחמן ביאליק וי"ח רבניצקי ספר האגדה

   יוסי אבולעפיה ונעם נדב כוכב, תמר זקס כוכבמאת פעמון הזהב 

 מאת לוין קיפניס יונים שתיים
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 "יום ירושלים"ל ם המתייחסיאתרים 
 
 

 עלון לגננת על "יום ירושלים" – אתר האגף לחינוך קדם יסודי

 ומערכות מידע אתר תקשוב –משרד החינוך 

 אתר הכנסת

 אתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 אתר סמינר אורנים

 

 מידע על העיר ירושליםאתרים הכוללים 
 
 

 תכנית ילדי הגן מתחברים לכנסת ישראל;  עלון מקוון לגננת -אתר האגף לחינוך קדם יסודי 

 מטיילים בירושלים -אתר תקשוב ומערכות מידע  –משרד החינוך 

 אתר מינהל חברה ונוער -משרד החינוך  

 שמי של עיריית ירושליםאתר הר

 אתר התיירות הרשמי של ירושלים

 ערך: ירושלים – ויקיפדיה

 

 ון לגננתעלון מקו -אתר האגף לחינוך קדם יסודי 

 ההיסטוריה של ירושלים    -

 שמות לעיר ירושלים וסיפורים -

 בערבית -

 עיר בירה -ירושלים  -

 

 עלון יום העצמאות -אתר האגף לחינוך קדם יסודי 

 

 חומרי עזר לגננת:

 הוצאת מעלות ,לדעת, להכיר, לאהוב -ירושלים 

 

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/JerusalemDay.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Jerusalem
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jer.aspx
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jer.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7061
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7061
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-resource/maayan/year-cycle/holiday/jerusalem/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-resource/maayan/year-cycle/holiday/jerusalem/pages/default.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/preschool/AlonJeruzalem.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/TochniyotNivcharot/MithabrimLaCnesetHaErca.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Jerusalem/Matylim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tiyulim/maslulim/HriyehudaVyruslim/
https://www.jerusalem.muni.il/Pages/default.aspx
http://www.itraveljerusalem.com/he/
http://www.itraveljerusalem.com/he/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://meyda.education.gov.il/files/preschool/History1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/JerusalemNames.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/JerusalemNames.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ArabicNames.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ArabicNames.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Capital.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/CapitalAndStateInstitutions.pdf
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