
 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

"

 נעמי שמר  ".

 ) ערכה אביבית קאופמן( יום ירושלים

 19( ובמשך 1948 –מאז מלחמת העצמאות )תש"ח 

שנה הייתה ירושלים עיר מחולקת: החלק המערבי של 

העיר היה בידי ישראל ואילו חלקה המזרחי, כולל 

ירושלים העתיקה, היה בשליטת ירדן )פרט להר 

 .צופים(ה

, שהיה היום 1967 –אך ביום כ"ח בחודש אייר תשכ"ז 

השלישי למלחמת ששת הימים, כבשו חיילי צה"ל את 

ירושלים המזרחית, ובכך הביאו לאיחודה מחדש של 

 .העיר המחולקת

כשלושה שבועות לאחר מלחמת ששת הימים החליטה 

הכנסת על איחוד ירושלים, ובמסגרת זו קבעה את 

שראלי בכל חלקי העיר והכריזה על החוק והמשפט הי

 –חופש דת ופולחן במקומות הקדושים לבני כל הדתות 

 .יהודים, נוצרים ומוסלמים

לקראת יום השנה למלחמת ששת הימים, ביום י"ד 

, קבעה הכנסת את התאריך 1968 –באייר תשכ"ח 

יום שנועד לציין את איחודה  –כ"ח באייר כיום ירושלים 

שר ההיסטורי המיוחד של עם מחדש של העיר ואת הק

 .ישראל לירושלים לאורך כל הדורות

, 1998 –יום ירושלים קיבל תוקף חוקי בשנת תשנ"ח 

באמצעות "חוק יום שחרור ירושלים" ובו נקבע כ"ח 

 .באייר כחג לאומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 פלאפל ביתי

טוב אפשר למצוא בירושלים,  אומרים שאת הפלאפל הכי 

 .פלאפל ביתיאבל זה בדיוק הזמן לנסות להתעלות עם 

 חומרים:

 חבילת גרגירי חומוס 1

 כוס פירורי לחם או לחם יבש וטחון 1

 שמן קנולה

 חבילת פטרוזיליה 1

 חבילת כוסברה 1

 :תבלינים

 כף מלח

 כף כמון

 יהיחצי כף סודה לשת

 :ההכנה אופן

משרים חבילת גרגירי החומוס במים במשך לילה •

 שלם עם מכסה. לאחר מכן מסננים את המים

מועכים את החומוס ולשפוך בתוכו את כוס •

יליה פירורי הלחם עם התבלינים, הפטרוז

והכוסברה הקצוצה וללוש עד לקבלת עיסה 

 אחידה

לחמם סיר עם שמן עמוק וכאשר הוא חם •

ומבעבע ליצור לתוכו כדורים מתערובת החומוס 

 .דקות מכל צד 3והפטרוזיליה למשך 

להוציא את הכדורים לנייר סופג ולאחר מכן •

לסדר אותם בתוך פיתות עם סלט, טחינה ושאר 

 התוספות האהובות

 !ם ירושלים שמחיו          

מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים  "
וגלה את ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת  

   " .תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים

 פרס נובל לספרות  לרגל קבלת  נאוםש"י עגנון 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נטים ירושלמייםאלמ /מאבני פסיפס כותל

, נייר קרפ חומרים: קרטון ביצוע/ קאפה, אבני פסיפס, דבק

 לכותל(.ירוק)

צור את ירושלים שלכם ניתן לימשחק יצירתיות זה שם ה

 .ראש לבחירהמשר להכין תמונות בעזרת אבני פסיפס אפ

 הסרטון מתייחס ליצירת הכותל()
https://www.youtube.com/watch?v=Yxd0xBfOzDQ 

 ירושלמיות 'תמונות ויטראז

 , טושי ארטליין, קרטון ביצועחומרים: נייר כסף
h?v=2iy3dIO7D2Yhttps://www.youtube.com/watc 

 לוכדן אור ירושלמי

מכסה של קופסת פלסטיק  ,נוף ירושלים דף צביעה :חומרים

 פיינט עבה או דק טוש פרמננטי שחור )גבינה, חומוס וכד‘(

 , חוט דייג, חרוזים. GLASS DECO צבעי חלון

 על על  מניחים את המכסה 1. אופן ההכנה:

 .הטוש הפרמננט מעתיקים את הציור ובעזרת ציורה

 .צבעי חלון על כל שטח המכסה ומטפטפיםהופכים את המכסה 2.

 .מורחים את הצבע בעזרת אצבעות הידיים. מייבשים 3.

 .אורחוט וחרוזים ותולים על יד מקור  בעזרת שדכן מחברים 4.

 ניתן לחבר כמה מכסים ליצירת מובייל

 

https://www.youtube.com

/watch?v=usWDxYEj5WA

- אלבום ירושלים  ❖

-ttps://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/jerusalem_day/jerusalemh

lbum/a 

נות של ירושלים אפשר להשתמש בתמונות הללו אתר קרן קיימת לישראל קיים אלבום תמוב

. כל חניך בוחר תמונה מהי ירושלים בשבילו. מפתחים דיון על לפתיחת שיח על ירושלים 

 ק"ל:רעיונות נוספים באתר ק  ירושלים והמשמעות שלה בשבילנו.

-and-https://www.kkl.org.il/youth

-for-on_formal_education_programs/activationsducation/ne

day/-ou/holidays/jerusalemy 

 - ירושלים שלי ערכת פעילות  ❖

http://meyda.education.gov.il/files/noar/myjerusalem.pdf 

 : ה החינוכיתיפעילויות באתר המרכזי ❖

https://yeladim.org.il/wp- -חלונות לירושלים

content/uploads/2017/07/halonot_lejerusalem.pdf 

https://yeladim.org.il/wp- -משחקים ירושלים

content/uploads/2017/07/mesachkim_jerusalem.pdf 

/:yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%99%D7%95%D7%9D/https- - ועוד באתר

%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxd0xBfOzDQ
https://www.youtube.com/watch?v=2iy3dIO7D2Y
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=8&subID=179&sub2ID=754&docID=14303
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=473&docID=5256
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=473&docID=14137
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=20&subID=97
http://amosisrael.co.il/Site/he/pages/inPage.asp?catID=8&subID=179&sub2ID=754&docID=14303
https://www.youtube.com/watch?v=usWDxYEj5WA
https://www.youtube.com/watch?v=usWDxYEj5WA
https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/jerusalem_day/jerusalem-album/
https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/jerusalem_day/jerusalem-album/
https://www.kkl.org.il/youth-and-education/non_formal_education_programs/activations-for-you/holidays/jerusalem-day/
https://www.kkl.org.il/youth-and-education/non_formal_education_programs/activations-for-you/holidays/jerusalem-day/
https://www.kkl.org.il/youth-and-education/non_formal_education_programs/activations-for-you/holidays/jerusalem-day/
http://meyda.education.gov.il/files/noar/myjerusalem.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/halonot_lejerusalem.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/halonot_lejerusalem.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mesachkim_jerusalem.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mesachkim_jerusalem.pdf
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D

