
מערכת שידורים לאומית



ירושלים שלי
ראד'געם מיכל 



?  מה נעשה היום

נשיר שיר             •

נכיר אתרים•

נבנה בקוביות•

ניצור משחק•



עקיבא נוף: לחן66, ה"ישעיהו ס: מיליםשישו את ירושלים 

ִׂם לַי ישׂוּ ֶאת יְרוּש ָׁ ִׂׂ ִּׂלּוּ בָּׁה, ש ,ג
ּה כָּׁל ִּׂלּוּ בָּׁ ,אוֲֹהֶביהָׁ -ג

ִׂם לַי ישׂוּ ֶאת יְרוּש ָׁ ִׂׂ ִּׂלּוּ בָּׁהּ , ש ,ג
ּה כָּׁל ִּׂלּוּ בָּׁ .אוֲֹהֶביהָׁ -ג

י יֲַעקֹב ַחת ַעְבדִּׂ א וְַאל ּתֵּ ירָׁ ,ַאל ּתִׂ
 ָׁ ּפָׁנֶיך נְֶּאיךָׁ מִׂ ַׂ ָׁפוּצוּ ְמש כִּׂי י

י יֲַעקֹב ַחת ַעְבדִּׂ א וְַאל ּתֵּ ירָׁ ,ַאל ּתִׂ
 ָׁ ּפָׁנֶיך נְֶּאיךָׁ מִׂ ַׂ ָׁפוּצוּ ְמש כִּׂי י

 ְ ִׂך ִׂד, ַעל חוֹמוַֹתי ו ים, עִׂיר דָּׁ י ש וְֹמרִׂ ְפַקְדּתִׂ ,הִׂ
.כָּׁל ַהיּוֹם וְכָׁל ַהלַּיְלָׁה

 ְ ִׂך ִׂד, ַעל חוֹמוַֹתי ו ים, עִׂיר דָּׁ י ש וְֹמרִׂ ְפַקְדּתִׂ ,הִׂ
.כָּׁל ַהיּוֹם וְכָׁל ַהלַּיְלָׁה



דגל עיריית ירושלים



אתרים בירושלים

כנסת



אתרים בירושלים

בית המשפט העליון



אתרים בירושלים

הכותל המערבי



אתרים בירושלים

מנורת שבעת הקנים



אתרים בירושלים

מוזיאון  ישראל



אתרים בירושלים

ימין משה



אתרים בירושלים

שוק מחנה יהודה



אתרים בירושלים

רכבת קלה



בניית אתרים בהשראת העיר



בניית אתרים בהשראת העיר



גגות בירושלים

כיפה גג שטוח צריח





שערים

שער האריות
שער  

האשפות

שער  

הרחמים



שערים

שער ציון שער יפו השער החדש



שערים

שער הפרחיםשער שכם



?מה ניקח לטיול



משחק מסלול על מפת העיר



משחק רביעיות



שמות לירושלים70

נסו לאתר שמות שונים לעיר•

.חפשו בשירים ובסיפורים, שאלו את בני המשפחה•

ציון

יפה נוף

עיר הקודש

עיר דודאור שלים



עקיבא נוף: לחן66, ה"ישעיהו ס: מיליםשישו את ירושלים 



?ומה עוד

ניתן להכין שירון של שירי ירושלים•

ניתן לסמן על מפת ירושלים את האתרים בהם ביקרתם•

.גן החיות ועוד, כדאי לאסוף מפות מאתרים שונים בעיר כמו מוזיאונים•



?מה עשינו היום

שרנו שיר             •

הכרנו אתרים •

בנינו בקוביות•

יצרנו משחק•



ערכו והכינו
מדריכה למתמטיקה בדימוס, ספוקוינישריתה •

האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית למתמטיקה, ראד'גמיכל •

מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך קדם , פלוטובאינה •

.יסודי

.אגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית ללמידה בחירום, סמדר בר•



קרדיטים
עקיבא נוף: לחן, 66, סה, ישעיהו: מאת,  שישו את ירושלים•



א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  



מאגרי תמונות
לינקים לאתרי תמונות חינמיות  

• https://yazamnik.com/amazing-free-stock-photo-sites/ אתרים14
• https://pixabay.com/
• https://www.cleanpng.com/
• https://www.publicdomainpictures.net/en/index.php
• https://www.avodamehabait.net/post/amazing-free-photos-images-for-

download אתרים10
• https://www.pikiwiki.org.il/ אתר ישראלי
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