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ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית

הקדמה
ירושלים ,עיר הבירה של מדינת ישראל ,מהווה מרכז דתי ומקום מקודש ליהודים ,מוסלמים ,נוצרים ועוד .יחד
עם זאת ,ירושלים מבססת את מעמדה כעיר תיירות בינלאומית ומציעה חווית בילוי תוססת עם שלל אירועי
תרבות ואירועים אוניברסליים חוצי דתות .מי שמבקר בירושלים מגלה עיר שחיה ונושמת מפסטיבל לפסטיבל:
פסטיבל האור ,פסטיבל צלילים בעיר העתיקה ,פסטיבל חוצות היוצר לאומנות ואמנות ,פסטיבל סופרים ועוד
מגוון אירועים ססגוניים ומרתקים המאפשרים לכל אחד ואחת למצוא את ה"ירושלים שלי".
ירושלים מבטיחה חוויות אין סופיות למיליוני התיירים הבאים בשעריה בכל שנה .לצד היסטוריה מפוארת,
מתהדרת ירושלים גם בחיים מודרניים ומרתקים .העיר היא ביתם של מוסדות תרבות ,מוזיאונים ,מוסדות
ממשלתיים ,ומקומות בילוי ובידור למבוגרים ולצעירים בישראל.
בתכנית "ירושלים שלי" ניתן למצוא הצעות לטיולים לאתרים היסטוריים ,מוקדי תרבות ואומנות ,ריגושים
גסטרונומיים ,נוף וטבע ,סיורים בשבילים קסומים ,מגוון של אירועים ואטרקציות מעניינות.

מטרת התכנית:
מתוך מתנ"ה

מטרה ב :חיזוק החינוך לערכים יהודיים ,ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת
ייחודיים ברוח מגילת העצמאות
יעד  :4טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית על גווניה ,במדינה
יהודית ,דמוקרטית וציונית ברוח מגילת העצמאות.
יעד  :5העמקת החינוך הרגשי ,הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית
יעד  :6טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת האחר
יעד  :7קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך

מטרות לגן-ילדים:
 oלהכיר לילדי הגן את המיוחד ,המאחד והמייחד בעיר ירושלים;
 oלחוות חוויות חיוביות הקשורות לעיר ירושלים.
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עקרונות התכנית:
 oלזמן חוויות משמעותיות בגן-ילדים שיבססו את הקשר הרגשי לעיר ירושלים;
 oלבסס את הידע הקיים אצל הילדים על העיר ירושלים ,ולהעשיר אותו בהתאמה לגיל;
 oלתעד את העשייה בגן סביב תכנים שקשורים בירושלים ,ולהשתמש בתיעוד להעמקת הידע ,להעלאת
רעיונות חדשים ,לביסוס שיח ,לביטוי רגשות ,לאזכור חוויות קודמות ,ולביטוי ב"מאה שפות" (דרכי
הבעה של ילדי הגן) במגוון דרכי ייצוג;
 oלארגן ולעצב את סביבת הגן בהקשר לאתרים נבחרים בירושלים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים
ואחרים;
 oלשתף את ההורים /סבים /שכנים /קהילה במהלך התכנית;
 oלציין את החוויות הקשורות לירושלים בפעילות שיא חווייתית עם הילדים ומשפחותיהם.

תיאור התכנית:
בתכנית "ירושלים שלי" הצעות ורעיונות ל"טיול אחר לירושלים" – באמצעות ביקור וירטואלי באתרי אינטרנט,
שיח ,סיפור ,ייצוגים ,חוויות ,סרטונים ,ספרים ,שירים ,יצירות אמנות על ירושלים ועוד.
מתוך מבחר אתרים ונופים בירושלים ,כל גננת וצוות הגן מוזמנים לבחור יחד עם הילדים את מסלול הטיול
בירושלים ובו שלושה-ארבעה יעדים ולצאת ל"טיול מאורגן" ובהמשך ,לחגוג את "יום ירושלים".
בטיול חשוב לפתח מיומנויות חקר ,התבוננות ,תכנון ,שיח ,ולהתכונן ל"יציאה לטיול בירושלים" .שלבים אלה
ייעשו בגן ,טרום ה"טיול" .בד בבד חשוב לטפח את כישורי החיים הרגשיים והחברתיים של ילדי הגן בהקשר
לירושלים ,לשוחח על חיים משותפים בעיר מורכבת מבחינת האוכלוסייה ,על היכרות עם מגוון האנשים שחיים
בה ,על כבוד ואמפתיה לאחר ,על העושר והמגוון התרבותי וכד'.
בשבוע בו יתקיים "יום ירושלים" חשוב ליצור חוויה מתמשכת של "טיול בירושלים" ע"י יצירת אווירה מיוחדת
באמצעות ארגון הסביבה החינוכית ,מוזיקה ,טעימות וריחות של מאכלים מקומיים ,יצירות אמנות ,צפייה
באתרים וסרטונים ,שימוש באמצעים טכנולוגיים עכשוויים ,טיול וירטואלי ועידוד למשחק סוציו-דרמתי
ובמשחק תפקידים.
לכל אתר טיולים יצוין (תבנית):

לאן נטייל?
כדאי לדעת
מבוא וייצוג של המקום (באמצעים חזותיים) תיאור קצר של המקום ,את ההיסטוריה שלו ומה הוא מזמן.
במידה ויש למקום הנבחר אתר אינטרנטי רשמי רצוי להציג תמונות /סרטון של המקום כבסיס לפעילות בגן
וכאמצעי לביקור וירטואלי בו (באמצעות שימוש בברקו " /לוח חכם" /מחשב /תמונות) .אפשר להשתמש
בגלויות ,חפצים ועוד.

מה נראה?
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המאפיינים והמיוחד באתר ומה הוא מזמן
דברים מיוחדים במקום שכדאי לשים לב אליהם כגון טבע ,נוף ,פסלים/יצירת אמנות ,ריחות ,טעמים...

את מי נראה?
אנשים :דמויות ותרבויות (אנשי רוח ,דמויות היסטוריות ,נציגי ציבור ,אמנים ,מקצועות וכו')

שיר לדרך
שיר ,ספר ,פסוק ,פתגם ,אימרה המעשירים את החוויה.

מה נעשה?
"משימה ירושלמית"  -רעיונות לפעילות

איזה רעיון!
טיפ לדרך.
ומה עוד?
מידע נוסף על המקום (כולל קישור לאתר) :מקורות ספרותיים ,מאמרים ,תכניות וכד'.

