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יש ערים של ים ויש ערים של הר. ירושלים היא עיר של אבן. ההר מוריק ומצמיח פרחים והים "

קודם, לפני  סוער ואחר כך נרגע. האבן, לעומת זאת, תמיד שותקת, לא מסגירה מה היתה

שהפכה לערימה או לחומה; או כמה שנים היא נטועה במקומה ולאילו מחוזות ואירועים היא עדה. 

 ".את הכל היא שומרת לעצמה בקנאות ולא פולטת כמו הים ולא מצמיחה כמו ההר

 פריד(-צביה דובריש -סודות בירושלים) 

 

 לכבוד:
 מפקחי מחוזות,

 מפקחים,
 מנהלי מוסדות חינוך,

 גננות
 

 לום רב,ש

רבת פנים היא ירושלים, עיר שנשזרו בה יחד תרבויות ולשונות, דתות ואמונות, ישן וחדש, עיר 

 קודש וחול, שמחה ועצב, קולות, ריחות וצבעים.

במהלך שבוע ירושלים שיתקיים  ,נושא ירושליםבמערכת החינוך  יןבשנת הלימודים תשע"ו יצו

מוסדות החינוך כל . במסגרת שבוע זה מתבקשים 1-8/6/16ב' בסיוון, -בין התאריכים כ"ד באייר

להקדיש יחידות לימוד לנושא ולקיים לפחות פעילות שיא אחת. בנוסף, יסיירו תלמידים 

הפעילות הבית ספרית מיועדת לתלמידים מכל בירושלים וישתתפו בטקסים לציון יום ירושלים. 

בתחילת שבוע נושא שנת ירושלים במערכת החינוך. בשבוע זה יושק שלבי הגיל, בכל המגזרים. 

תהווה פתיח לפעילויות שיתקיימו בשבוע  ביום האחדות הפעילותירושלים יתקיים יום האחדות. 

 ."שונות מתוך"אחדות  בסימן יהיהיום וה ירושלים

ין במערכת החינוך במסגרת לימודי לאיחוד ירושלים, תצו 50-ז, שנת הבשנת הלימודים תשע"

 יימו מוסדות החינוך. תחומי הדעת השונים ובפעילויות שיא שיק

המבוססת על תכניות הלימודים בתחומי דעת שונים, במשרד החינוך נכתבה תכנית בינתחומית 

שמטרתה העיקרית היא העמקת הזיקה והקשר של התלמידים לירושלים, בירת ישראל, 

באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל. התכנית מיועדת לכלל תלמידי ישראל, 

 ך התאמתה למאפיינים הייחודיים לכל מגזר.תו

http://ecatmate.education.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
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 לתכנית שלושה צירים מארגנים: 

 ירושלים בירת ישראל 

 מרכז דתי ומדיני בתקופות היסטוריות  שונות -ירושלים 

 פסיפס אנושי חברתי, רב תרבותי -ירושלים 

במסגרת התכנית, מופו תחומי הדעת השונים והודגשו הנושאים המרכזיים המזמנים לימוד ושיח 

 בנושא. 

המכיל מגוון דוגמאות ליחידות הוראה עבור גני הילדים, בתי  ירושליםאתר בימים אלו הושק 

היסודיים ובתי הספר העל יסודיים. במהלך החודשים הקרובים יתווספו יחידות נוספות  הספר

והאתר יועשר בחומרים שיועמדו לרשות מוסדות החינוך. באתר ניתן למצוא רעיונות והצעות 

 ולפעילויות שיא.  פורמאליות בלתי יותלפעילו

חומרי לימוד שפיתחו, אנו מזמינים את מוסדות החינוך לשלוח באמצעות דוברי המחוזות 

 סרטונים של פעילויות שיתקיימו בבתי הספר, הצעות ורעיונות שיועמדו לרשות הכלל.

 

 בברכה

 מירי נבון

 סגנית מנהל המינהל הפדגוגי

 

 : העתקים

 הכללית המנהלת, כהן מיכל' גב

 הפדגוגי המינהלאריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל  מר

 הפדגוגית המזכירות"ר יו, ויינשטוק"ר משה ד

 חברה ונוער מינהלדני רוזנר, מנהל  מר

 דוברות, תקשורת והסברה מינהלעמוס שביט, מנהל  מר

 גב' תמר כהן הארזי, יועצת שר החינוך

 גב' דליה פניג, סגנית מנהל יו"ר המזכירות הפדגוגית

 גב' סימה חדד, מנהלת אגף א' לחינוך קדם יסודי

 יסודיגב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך 

 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי

 גב' מיכל צדוקי, יועצת המנכ"לית

http://edu.gov.il/special/Jerusalem_edu/Pages/home-page.aspx

