
 

 

 

 לא רק ביום ירושלים!                                     

ביום ירושלים אנו מציינים את איחודה של העיר אבל ירושלים תמיד נוכחת 

 בלוח השנה העברי: 

 מתפללים בבית הכנסת  שהוא זכר למקדש בירושלים.  בראש השנה

שמספרת על הרגעים הדרמטיים ביותר “ עבודה“קוראים את ה ביום כיפור

 שבהם נכנס הכוהן הגדול לקודש הקודשים וביקש סליחה על עוונות העם. 

 נוכת המקדש. ח        עולים לרגל וחוגגים את שמחת בית השואבה.  בחנוכה חוגגים את  בסוכות

 הוא בתרומות ובמעשרות שהיו מביאים לבית המקדש.  ו בשבט“מקורו של ט

שהתרחש בחוץ לארץ, קשור לירושלים ולבית המקדש, ובמפגש הראשון שלנו עם מרדכי  אפילו פורים,

 אנו קוראים על מרדכי היהודי אשר הוגלה מירושלים.   

מדבר לאחר יציאת מצרים הוקם המשכן, לימים גם הוא אחד משלושת הרגלים. בנדודים ב חג הפסח

 דגם למקדש. 

 , יום העצמאות ויום ירושלים קשורים בדרכים שונות לירושלים ולמקדש.   ג בעומר“גם ל

 נזכרים בהבאת הביכורים לבית המקדש ובשבועות
 

 אפשר לחקור את  פניה השונות של ירושלים לאורך השנה.

לאיחודה של העיר מערכת החינוך הכריזה על "שנת ירושלים". באותה שנה הכנו  50בשנת ה

 . מסוימותתחנות עצירה ב"שי לחג ט"ו בשבט" בו הצעות לטיול בעיר עם 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                   מפת ירושלים להורדה והדפסה    

 

 

 לחג לקריאת השי"מטיילים בירושלים"                

file:///C:/Users/Shera/Dropbox/My%20PC%20(Nurit-2020)/Downloads/Merav%20Dahan%20is%20inviting%20you%20to%20a%20scheduled%20Zoom%20meeting
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/04/l91hiox8h70ub6vh3mv9ozg8vn7y4n.pdf


 

 

 

 !��ם לא השנה אז בשנה הבאה א - ועוד כמה הצעות על דרכים לטייל בעיר

 אם יש לילדי הקבוצה או לכם קרובי משפחה או מכרים שגרים בירושלים,   - קשר משפחתי

אפשר לראיין אותם ולבקש מהם לספר על עצמם, על השכונה שבה הם גרים וכיצד הם חוגגים את 

החג. את כל המידע אפשר לאגד בתצוגה או באלבום ובהזדמנויות שונות להכיר משפחה ירושלמית 

 מצעות הסיפור שלה.  בירושלים בא“ לבקר“אחרת ו

 משפחות רבות נוהגות לטייל בירושלים בחופשות החגים. אפשר ליצור אלבומים  - סלפי ירושלמי

של חוויות משפחתיות מהטיולים הללו ולהמליץ על מסלולי טיול ומקומות מעניינים בעיר. אפשר גם 

ו קצר. אפשר אפילו להצטלם במהלך הטיול בעיר ולשתף את כל קהילת הגן בתמונה או בקטע ווידא

 ליצור מדריך לטיולים בירושלים למשפחות הגן.  

 ילדי ירושלים יכולים לספר לכם על הגן ועל השכונה שלהם, וכיצד הם חוגגים  - שר ירושלמיק

 י בירושלים, פנו אלינו וננסה לעזור. “את החג. אם אתם רוצים ליצור קשר עם גן תל

 ות בעיתונים, באינטרנט ובטלוויזיה על אירועים לקראת החגים יש כתב - ירושלים בחדשות

ולעדכן אותו בהתאם “ מה נשמע בירושלים?”ופסטיבלים בירושלים. אפשר להקים בגן מרכז 

 להתרחשויות, לגיל הילדים ולתחומי העניין שלהם. 

 מאת הסופרת שהם סמיט. לספר מצורפת   "יום טיול בירושלים"בעקבות הספר  אפשר לטייל

 של ירושלים עם של התמצאות בה.   מאוירתמפה 

  אפשר למצוא רעיונות למסלולים מעניינים בעיר . גם בחוברת ירושלים  יש  מגוון  באתר טיולי

הצעות לפעילות סביב מקום בעיר. באתר הזה אפשר לקבל מידע על מה שקורה בירושלים ולתכנן 

תף בחוויה את יתר את הטיול שלכם. אפשר לבקש מהמשפחות לתעד את הטיולים שלהן ולש

 המשפחות. אפשר גם להכין פינת המלצות.  

  בעקבות מגוון הפעילויות המוצעות אפשר לעשות מפה של ירושלים (דו   - מפת ירושלים שלנו

 או תלת ממדית) שתיבנה ותועשר במהלך השנה.  

 


