דבר מנהלת האגף
'לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים' ...מילות השיר של נתן יהונתן משקפות את הדרכים השונות שבאמצעותן נקשרים אנשים
לירושלים  -קשר דתי ,תרבותי היסטורי.
ירושלים מזמנת למבקרים בה מפגש פיזי עם החיים בעיר ,מפגש של כמיהה לחולמים עליה ,או מפגש וירטואלי בעזרת האמצעים
הטכנולוגיים המגוונים.
זוהי עיר עתירת אירועים מן העבר ובהווה ,המשלבת תפיסות עולם שונות,
ומציגה פסיפס אנושי הצובע אותה בתלבושות ,בריחות ,בצבעים ובמגוון שפות.
אני בטוחה שתמצאי עניין רב בעלון זה שיסייע להפגיש את הילדים
עם חוויית ירושלים וייחודה.
בברכה
סימה חדד מה-יפית
מנהלת אגף א' לחינוך קדם יסודי

מה בעלון
במרוצת שנת לימודים בגן נוצרות הזדמנויות להתוודע לפניה השונים של ירושלים
במעגל המשפחתי ובמעגל הלאומי.
בירושלים שכן בית-המקדש ,שאליו עלו לרגל בפסח ,בסוכות ובשבועות ,ירושלים היא
בירת ישראל ובה ממוקמים מוסדות השלטון ,בכ"ח באייר חוגגים את יום ירושלים ,יש
החוגגים בה שמחות משפחתיות כמו בר מצווה ,ברחבת הכותל המערבי נערכים טקסי
השבעה צבאיים וטקס פתיחת אירועי יום הזיכרון.
העלון הזה ,היוצא בראשונה לכלל גננות וילדי ישראל במגזרים היהודי והערבי ,מכיל
מידע והצעות לפעילויות מתוך מטרה לטמון את הזרעים:
לקירוב ילדי הגן לירושלים כבירת ישראל
להתייחסות לירושלים כעיר קדושה
להרחבת הידע על אודות העיר באמצעות חוויות לימודיות ,משחקיות ,המתאימות לגילו
ולרמת התפתחותו של הילד.
מומלץ להתייחס בכל גן לירושלים כעיר הבירה של ישראל ,וכעיר קדושה לעמים רבים.
חשוב לבחור את הנושאים בהתאמה לגיל הילדים ולאפשרויות הביקור בה.
לילדי ירושלים החיים בעיר ניתן להוסיף ולבחור מתוך הנושאים המצויים בעלון ,תוך
התייחסות לשכונה שבה הם גרים ,לסביבה עצמה :פסלים ,מבני ציבור וכד'.
מייצג פעילויות לילדים.
הסמליל (איקון)
ענת סקילי
מדריכה ארצית למורשת וערכים

هذه هي المرَّة األولى التي يُطرح فيها موضوع "القدس" كأحد
تناولها في الرَّ وضات والبساتين ،وبسبب
المضامين التي نعم ُل على ُ
المكانة التي تحتلّها مدينة القُدس والمميِّزات التي تنفرد بها عن سائر
لتناول قضيَّة االنتماء للحضارة
المدن ،فإ ّنها تش ِّكل فُرصة سانحة ُ
العربيَّة اإلسالميَّة ،واالفتخار بقيم ال ّتسامُح فيها والتي تنسجم مع
أهداف تناول هذا الموضوع في تعزيز ال َّتع ُّدديَّة َّ
الثقافيَّة ،وتشكيل
هويَّة األطفال وتنشئتهم على تقبُّل اآلخر ،فالقُدس مدينة ال ِّديانات
ّ
الثالث والحضارات المتعاقبة على مرّ ال ّتاريخ ،ولهذا ينبغي بناء
فعاليّات مناسبة تساهم في تربية األطفال وتهيئتهم للعيش في المجتمع
المعاصر المتع ِّدد ّ
الثقافات ،وغرس قيم ال َّتقدير وال َّتفاهُم وتقبُّل اآلخر،
واالحترام المتبادل ،والمشاركة للعمل معًا في سبيل بناء مجتمعات
موحَّ دة(.للمزيد)
نتمنّى ل ُكنَّ عمالً ممتعً ا.
فاطمة أبوأحمد قاسم
مفتشة مركزة للتعليم ما قبل االبتدائي العربي

ירושלים משמשת עיר מרכזית באמונה של שלוש הדתות :יהדות ,נצרות ,איסלם.
היא משמשת מוקד משיכה למאמינים רבים הבאים אליה בעיקר בחגים ובארועים דתיים.

כתיבה ריכוז ,צילום והפקה :ענת סקילי ,מדריכה ארצית למורשת וערכים
עיצוב  :עדי לוסטיגר
עריכה לשונית :יעל לביא  -בלייוייס
יעוץ פדגוגי ממ"ד :אסתר חטב ,מפקחת ארצית ,קדם-יסודי ,חמ"ד
פאטמה קאסם ,מפקחת ארצית על חינוך קדם יסודי במגזרים דוברי ערבית
מדריכות מטה האגף לחינוך קדם יסודי:
ד"ר דיאנה אלדרוקי פינוס  -מדריכה ארצית למדעים
יהודית פינקיאל  -מדריכה ארצית למוזיקה
מירב תורג'מן  -מדריכה ארצית לשפה
רחל סלייטר  -מצוות הכתיבה של הפיקוח הארצי ,מינהל החינוך הדתי.
מירב אדלר וצוות ערוץ הופ! – על הסרטונים והפעילויות מערוץ הופ!
השרות הבולאי – דואר ישראל על השימוש בבולים
קראו והעירו:
שריתה ספוקויני
אורה גולדהירש  -מרכזת היחידה לטיפול בפרט ואוכלוסיות
מיוחדות באגף לחינוך קדם יסודי
ד"ר ענת סלע  -מפקחת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך

شارك في اعداد النشرة:
استشارة ومراجعة :السيدة فاطمة ابو احمد قاسم  -مفتشة قطرية
للتعليم ما قبل االبتدائي العربي
تدقيق لغوي :طارق رجب -مرشد قطري للغة العربية
تحرير :ميسون خطيب -مرشدة قطرية لجيل الطفولة المبكرة
شارك في كتابة المواد:
اسراء قاسم :مربية ومرشدة تربوية لجيل الطفولة البكرة
سناء زرعيني :مربية ومرشدة لجيل الطفولة المبكرة
اكرام زبن :مربية لجيل الطفولة المبكرة -القدس
مريم حمد :مرشدة ومربية لجيل الطفولة المبكرة -القدس
شكر:
منار سالمة :مربية ومرشدة قطرية لجيل الطفولة المبكرة
منى سروجي :مرشدة في برامج الطفولة المبكرة

