
 המס"ע אל ירושלים בירת ישראל

 אדם חברה דעת בשבילי הזמן

 רציונל

 תאור התוכנית

תכנית הלימודים "המסע לירושלים, בירת ישראל" הינה תכנית דיסציפלינארית המיועדת לתלמידי בית 

ו. התכנית נבנתה ע"י צוותי ההוראה בבית הספר -ספר יסודי "שקמה" בכל חטיבות הגיל, בכיתות גן

 ותלמד במהלך שנת הלמודים תשע"ח ובשנים לבוא.

הנושאים והתכנים, מושתתים על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והיסטוריים, 

"חינוך האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ובהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך: 

ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל. חינוך לאהבת ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות 

 והמסורת שגובשו סביבה". 

 )א(, ב' תשרי תשס"א2מתוך: חוזר מנכ"ל סא/

 הציר המארגן של התוכנית 

י יותר מכל את התפקיד המרכזי שממלאת הפסוקים המצוטטים מתוך ספר תהילים, ממחישים אול

ירושלים בתולדות העם היהודי. בירושלים עוצבה דמותו של העם היהודי מאז נכבשה בידי דוד לפני 

כשלושת אלפים שנה ונקבעה כבירה, ומאז חורבן הבית הראשון והשני, כּוונו אליה כיסופיו של העם 

ישראל בעקבות החלטת האומות -וכינונה של מדינתהיהודי לאורך כל שנות הגלות הארוכות ועד ליסודה 

 המאוחדות. 

גוריון על ירושלים כבירתה של -כמעט שנה לאחר הקמת המדינה, הכריז דוד בן 1949בדצמבר  5ב־

חוקקה הכנסת את חוק יסוד: "ירושלים כבירת ישראל" ובכך סופחה  1980מדינת ישראל. בשנת 

 . ישראל-ירושלים והכפרים שסביבה אל מדינת

את תלמידנו בתחומי דעת שונים, בפעילויות ערכיות חווייתיות  חושף העיסוק בנושא ירושלים

המתקיימות בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו, ובתכניות לימוד מגוונות הנותנות מבט רחב לחיבור לעיר 

 ולטיפוח זהות אישית וקבוצתית. 

נת חשיבותה בית הספר יקנה ידע, תכנים ומיומנויות, בתחומי דעת שונים אצל התלמידים שיובילו להב

 של ירושלים לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד.  

יצירת מרחבי בירור ולימוד נושאיה המגוונים של ירושלים בשכבות השונות, תאפשר לתלמיד להעמיד 

ירושלים. מקורות המידע מכל עולמות התוכן אשר  –את עולמו הפנימי אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי 

ך הלימוד הספיראלי, יאפשרו לו בכל פעם מחדש לעמת ולאמת את דעותיו ועמדותיו נביא בפניו במהל

אודות סוגיות, דילמות ושאלות מניעות הקשורות לירושלים לאורך הדורות כולם. יצירת תהייה ותעייה 



במהלך פתרון הסוגיות, הדילמות והשאלות המניעות, יגרמו לתלמיד לבנות את עולמו הפנימי בכל פעם 

 בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית.  –מחדש 

הבנת חשיבותה של ירושלים כעיר בירה בעבר ובהווה, והכרת מאפייניה הייחודיים, הינם חלק מחיזוק 

-זיקתו של דור העתיד למורשת ההיסטורית רבת השנים השזורה בירושלים, חלק מטיפוח זיקתו לארץ

ח במדינת ישראל. ההבנות הללו כתובות ישראל בכלל ולירושלים בפרט, וחלק מעיצוב דמותו כאזר

הספר המבקש להניח במרכז המעשה החינוכי את שאלת תרבות -באותיות של זהב בפרופיל של בית

 ישראלים. -ישראל הקשורה להיותנו יהודים

ספרית בנושא ירושלים, מאפשרת לכל תלמיד ותלמיד להיות מעורב -הפעלת תוכנית ספירלית בית

, לגלות, להבין, להרגיש ולהביע דעה ועמדה בכל נושא הקשור לירושלים, בתהליך הלמידה: לחקור

לפעול כשגריר המעביר את הידע שרכש בתהליך הלמידה לעמיתים בשכבות  -ובסופו של תהליך 

 צעירות יותר. 

 המסע לירושלים בירת ישראל
  ספרית:-תכנית ספירלית בית

 אתרים בירושלים.  - חט"צ

 : סמלים בירושלים. שכבת ב'

 : חשיבותה של ירושלים לעם היהודי. שכבת ג'

 יהדות, נצרות ואסלם בירושלים.  –: מסע בעקבות סמלים שכבת ד'

 : דמויות מפתח של העיר ירושלים. שכבת ה'

 .18 –מחורבן הבית עד המאה ה  -: ירושלים לאורך הדורות שכבת ו'

 

  על לימודיות של התכנית-מטרות

 הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר ובהווה.   .1

 טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים בירת ישראל.  .2

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים רלבנטיים להבנת תולדותיה של  .3

 העיר.  

 היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים הקשורים לעיר ירושלים.  .4

 של העיר ירושלים בזיקה לזמן העברי.  הכרת תולדותיה .5

 פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתות/תרבויות שונים החיים בירושלים.  .6

 

 

 



 

 טבלה מארגית –פריסת הנושא 

חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 הגורם המארגן ערכים )"למה"(

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

למידת נושא ירושלים 

תבטא את הקשר בין 

התלמיד לבין שורשי 

המורשת היהודית 

 ואהבת הארץ.

חיזוק –אהבת ארץ ישראל 

שייכות לירושלים ולאתרים 

 מרכזיים בה.

פיתוח וטיפוח ההבנה 

בהיבטים של אדם, 

חברה ודעת בהקשר 

 לעיר ירושלים.

הלמידה תיעשה תוך הקפדה 

 על מיומנויות של הקשבה ושיח.

 ציונית, אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, 

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית וקולקטיבית 

ויזואליים המביאים אל -באמצעות  טקסטים חזותיים

 התלמיד היבטים שונים הקשורים לירושלים.

 התחום הלימודי: 

הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר  •

 ובהווה. 

טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים  •

  בירת ישראל.

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים  •

 רלבנטיים להבנת תולדותיה של העיר. 

היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים  •

 הקשורים לעיר ירושלים. 

הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן  •

 העברי. 

פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתות/תרבויות שונים 

 החיים בירושלים.



 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית  •

-וקולקטיבית באמצעות  טקסטים חזותיים

ויזואליים המביאים אל התלמיד היבטים 

 תרבותיים שונים הקשורים לירושלים.

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים  •

יצירתיים שונים כדי להפגיש בין הזהות 

פנימית של התלמיד לבין ירושלים -האישית

 כרכיב זהות קולקטיבי.

יצירת אינטראקציה בין הביטויים הפיזיים  •

השונים לבין התלמיד כדי לייצר הקשרי 

משמעות ושייכות בין התלמיד לבין 

 ירושלים.

 התחום התרבותי: 

 "יום ירושלים". –"יום שיא" וטקס ביום כ"ח באייר  •

תרבות ביה"ס  לימוד והטמעת נושאי הלימוד אל •

 כריטואל קבוע.

יצירת שיתופי פעולה עם הורים וקהילה סביב יום  •

 השיא והטקס.

תרבותית המדגישה את -יצירת חוויה לימודית •

מקומה המכונן של התוכנית בחיי ביה"ס: לפני, 

 במהלך ואחרי השיא.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים  •

יצירתיים שונים כדי להפגיש בין הזהות 

פנימית של התלמיד לבין ירושלים -האישית

 כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה בין הביטויים הפיזיים  •

השונים לבין התלמיד כדי לייצר הקשרי 

 משמעות ושייכות בין התלמיד לבין ירושלים. 

 

 

 התחום הפיסי: 

–הצגת תהליך הלמידה במרחבים הפיסיים  •

 כתה, מרחב, פרוזדורים ומבואת ביה"ס. 

הצגת תהליך הלמידה ותוצריו בעזרת מצגות,  •

 דגמים, תוצרים ועבודות תלמידים.

יצירת "מפגש" המחייב את התלמיד לפעול מול  •

ועם הסביבה הפיזית כדי להעמיק ולהרחיב את 

 היבט השייכות והזהות.הלמידה וכדי לחזק את 

הפצת הלמידה אודות ירושלים באתר ביה"ס  •

 ובמכתבים להורים ולקהילה.

עירוב לימודי האמנות על סוגיה השונים,  •

 בהיבטים החזותיים של התוכנית.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

יצירת הרכבי למידה וחוויה שונים  כדי להפגיש  •

ית של התלמיד לבין פנימ-בין הזהות האישית

 ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה חברתיות בין התלמיד,  •

חבריו וסביבתו כדי לייצר הקשרי משמעות 

 ושייכות לירושלים.

יצירת מפגש של עמדות ודעות בין התלמיד לבין 

קבוצת הלומדים כנדבך נוסף לגיבוש זהות מול 

 "האחר".

 .התחום הארגוני: 

שיבוץ הרכבי לומדים שונים: חונכות, למידה  •

בקבוצות מעורבות, הדרכה בתערוכה, תחרויות 

 ומשחקים. 

שילוב של כל אוכלוסיות ביה"ס בתהליכי  •

 הלימוד: לפני, במהלך ואחרי לימוד התכנית.

 



 

 

  ספריות-שאלות זהות בית

 : מה אני חושב על האתר?    כיצד אני מרגיש  כשאני מתבונן בתמונות האתרים? חט"צ

אני מרגיש כשאני איך  ': מה אני חושב על ייצוג ירושלים בסמלים?   מה אני חושב על הסמל? שכבת ב

באיזו מידה מצליח הסמל   ה איתם? איזה רכיבים אני מזהה בו? עד כמה אני מזדה מתבונן בסמלים? 

 אלי מסר?  להעביר

 ': איזו משמעות לירושלים כבירת ישראל פיתחתי בעקבות תהליך הלמידה בנושא? שכבת ג

 מהו מקומי בשרשרת הדורות היהודית בזיקה לירושלים כחלק מהעם היהודי? 

': מה מידת תחושת השייכות שלי לירושלים לאחר לימוד וחקר נושא הדתות בירושלים? שכבת ד

 וליה בשרשרת הדורות ומהו הקשר שלי לירושלים? מהו מקומי כחשכבת ה': 

  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

צירתיות הבעת הלמידה והעשייה בדרכים י •

ומגוונות ומתן ביטוי חברתי  למפגש  בין 

פנימית של התלמיד לבין -הזהות האישית

חבריו בנושא ירושלים כרכיב זהות 

 קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה  בין התלמיד לחבריו  •

כדי לייצר הקשרי משמעות ושייכות בין 

 התלמידים לבין ירושלים.

 

 התחום החברתי: 

זהות אישית עיצוב זהות והשפעה על  •

וקולקטיבית באמצעות שיח מלמד 

  ואינטראקציה חברתית.

מתן מקום לביטוי ולדעה אישית של התלמיד,  •

בע"פ ובכתב, באמנות, ביצירה ובמשחק כדי 

 להפגיש דעות שונות של תלמידים. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעת  •

על הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של 

 המפגשים המשותפים התלמידים בזמן

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

הגברת והעמקת שיתופי הפעולה בין  •

הקהילה לבין התלמידים, יגרמו להפצת 

מסרים אחידים ולמתן לגיטימציה קהילתית 

 ללמידה. 

חיזוק הלמידה והחוויה בשיתוף הורים,  •

 מורים וקהילה. 

נוסף יצירת שייכות והזדהות כרכיב  •

להשפעת על הזהות היהודית, הציונית 

והאזרחית של התלמידים והוריהם בזמן 

המפגש המשותף בערב קהילתי בו, יציגו 

התלמידים את תוצרי הלמידה  בפני 

 ההורים.

 התחום הקהילתי:

תכנון האירוע הקהילתי ביחד עם הנהגת  •

 ההורים המרכזית של ביה"ס.

שם יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהילה ל •

 חשיפה לתוצרים השונים שהוכנו בשכבות.

ביקור של הורים ואנשי קהילה בתערוכה כחלק  •

 מסיכום הנושא. 

גיוון הלמידה ע"י מפגשים קהילתיים סביב  •

 נושא נלמד.

אימון בשפה הדבורה הדורשת מיומנויות שונות  •

 מהשפה הדבורה.



': מה אני חושב על מיזוג תרבויות בעבר ובהווה בירושלים כשאני נותן דעתי על השונות בין שכבת ו

התושבים: קהילות, עדות, זרמים בירושלים בזמננו. כיצד אני מרגיש כאזרח צעיר של מדינת ישראל 

 לאור כל אשר למדתי? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ירושלים העיר של מפתח דמויות

 '   ה שכבת

 

  מניעה:שאלה 

  מי אתן דמויות המפתח של העיר ירושלים?

 רציונל:

עיסוק בירושלים  ותכנון פעילויות שיא של הלמידה באמצעות פרויקטים בנושא "ירושלים" יאפשרו 

לתלמיד שקמה לפגוש את הנושא מזוויות שונות ובכך לתמוך בחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר בירה 

 ת ציונית אזרחית של תלמידי שקמה.וכפועל יוצא חיזוק הזהות היהודי

נושא חשיבותה של ירושלים בתודעה היהודית ילמד באופן ספירלי בבית הספר וכשיגיע התלמיד 

לכתה ה' יכיר ויבין את חשיבותה ההיסטורית דתית לשלוש הדתות ויפגוש בדמויות מפתח מתקופות 

 ירה.שונות אשר תרמו וקידמו את ירושלים בזיקתה לעם היהודי כעיר ב

 

 מטרות:

התלמיד יבין את מרכזיותה של ירושלים בראי ההיסטוריה דרך העיסוק בדמויות המפתח  .1

  .המכוננות ומתוך כך ייווצרו הקשרי משמעות בינו לבין הדמויות והתרבות שהן מייצגות

התלמיד יכיר  דמויות מרכזיות שפעלו בירושלים ואת הפעולות שעשו, או שירושלים  .2

 . חותמה על אישיותן ועל יצירתןהטביעה את 

 התלמיד יבין את מקומו כחוליה בשרשרת הדורות ואת זיקתו הזיקה לירושלים. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פתיחה  -שיעור ראשון   )שיעור כפול ( 

 מטרות השיעור:

 בירור וביסוס  ידע קודם הקשור לירושלים באמצעות היגדים . .1

 הבאים:בפני התלמידים יוצגו  דף ההיגדים 

איזה משפט נכון ואיזה  משפטים הקשורים בירושלים. קראו את המשפטים וכתבו 15לפניכם 

 לא נכון לפי מה שאתם יודעים, משערים או מנחשים. 

 א. לפי המסורת היהודית, הר הבית הוא המקום שבו היה בית המקדש. 

 עלייה לשמיים. ב. באחת המסורות על ירושלים מופיעים: מסע לילי, סוסה עם כנפיים ו

 שם התנועה הציונית. -ג. לירושלים קוראים "ציון" על

 ד. לפי האמונה הנוצרית, ישו לא רק מת בירושלים, אלא גם קם בה לתחייה. 

 ה. ירושלים היא העיר הקדושה ביותר למוסלמים. 

 ו. שלמה המלך כבש את ירושלים והפך אותה לעיר הבירה שלו. 

 ז. "ויה דֹולֹורֹוזה" היא מסעדה איטלקית מפורסמת, שנמצאת בעיר העתיקה 

 בירושלים.     

 ח. הכותל המערבי הוא קיר מחלקו החיצוני של בית המקדש.

 ט. יהודים, נוצרים ומוסלמים מאמינים שהמקום שממנו נברא העולם נמצא 

 בירושלים. 

צל )סככות( שפרושים מעל רחבת הכותל ומגינים על המתפללים  בימות -י. צליינים הם ּבדי

 הקיץ. 

 יא. "ירושלים של מעלה" היא שכונה הממוקמת על הר הצופים בירושלים. 

 יב. ברחבה החיצונית של אחד המסגדים בירושלים יכולים להתפלל עשרות אלפי 

 אנשים. 

 ים אפשר לראות את טביעת כף ידו של מוחמד. יג. המוסלמים מאמינים שבירושל

 יד. "אבן השתייה" היא כינוי לּברזייה עתיקה עשויה אבן, הנמצאת ליד הכותל המערבי. 

 טו. דֹורמיציֹון, מריה מגדלנה ונוטרדם הם שמות של כנסיות בירושלים. 

 

 

 

 

 



 

 שיחה בכיתה 

 מה אתה מרגיש לירושלים בעקבות השיעור? ❖

החלטתם אם המשפט נכון או לא נכון? האם ידעתם את התשובה או לפי מה  ❖

על מה ביססתם את ההשערה שלכם? אם ניחשתם  –שיערתם אותה? אם שיערתם 

 מה השפיע על הניחוש שלכם? –

 משימה

בדקו במקורות מידע את המשפטים אותם סימנתם כנכונים אם הם נכונים השאירו  .1

 כמידע.

 לידיעותיכם על ירושלים?אילו פרטי מידע נוספו  .2

האם יש שינוי בתחושת הזהות היהודית ציונית אזרחית אישית  -בעקבות השיעור  .3

 והקולקטיבית? אם כן הסבר 

 

 )שיעור כפול ( שיעור שני 

 מטרות השיעור:

 חשיפה לקטעי מקורות בנושא ירושלים. .1

 העמקת הזהות היהודית, ציונית, אזרחית דמוקרטית של התלמיד .2

 

 פתיחה:

 משפטים נכונים על ירושלים. -השיעור יתחיל בסיכום השיעור הקודם  ❖

 

 קטעי מקורות  -ירושלים    חלוקת דף חברותא

 עבודה אישית, קבוצתית ושיח מליאה בעקבות תובנות מקטעי המקורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oWQaGdfIPFwkZ365XUEeL7QuE-yi4yYm/view?usp=sharing


 

 קטעי מקורות על ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –עשרה חלקים של נוי בעולם "

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 .העולם

 –עשרה חלקים של יסורין בעולם 

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 ...העולם

תשעה  –עשרה חלקים של חוכמה 

 ...בירושלים ואחד בכל העולם

 –עשרה חלקים של תורה בעולם 

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 ."העולם

אבות דרבי נתן  ,מסכתות קטנות)

 (ח"פרק מ 'נוסחא ב

 

 ?הידעת

המקום הקדוש ביותר ליהודים הוא 

": עיר הקודש"ירושלים שנקראת 

לבשי , עורי עורי לבשי עזך ציון"

בגדי תפארתך ירושלים עיר 

 (ב פסוק א"ישעיהו פרק נ". )הקודש

המקום הקדוש ביותר בירושלים הוא 

 "הר הקודש" הר הבית שנקרא

והמקום הקדוש ביותר על הר הבית 

 ,דשהוא האולם הפנימי בבית המק

 .קודש הקודשים'שנקרא 

 

של  ארץ ישראל יושבת באמצעיתו"

עולם וירושלים באמצע ארץ ישראל 

ובית המקדש באמצע ירושלים 

וההיכל באמצע בית המקדש והארון 

באמצע ההיכל ואבן השתיה לפני 

 ".ההיכל שממנה הושתת העולם

 (פרשת קדושים, מדרש תנחומא)

לפי אגדה קדומה ירושלים שוכנת 

שנתפס בעיני הקדמונים , במרכז העולם

אותה אגדה . ועגולכמשטח שטוח 

מספרת כי ראשית בריאת העולם היתה 

 .בירושלים וממנה התפשטו כל היבשות

סמן את מיקומה של , התבונן במפה 

 .ירושלים

 

הנביא ישעיהו אומר לעם ישראל: "נחמו נחמו עמי, יאמר 

ב( -אלוהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה..." )ישעיה מ', א

וב, בודק הרופא קודם כל את הלב. אם כאשר אדם מרגיש לא ט

הלב תקין, קל יותר לטפל בשאר האיברים. אם יש בעיה בלב, 

מצבו של האדם הוא קשה. האינדיקציה למצבו של עם ישראל 

היא "לב ירושלים". באיזו מידה קשור עם ישראל לירושלים. כל 

"נחמו נחמו עמי". יש  -עוד פועם הלב היהודי ומתגעגע לירושלים 

וה. המציאות ההיסטורית מוכיחה, שכל קהילה בגולה, תקו

שהיתה קשורה בתפילותיה, בסמליה, לירושלים, הצליחה לטפח 

חיים של תורה, והחזיקה מעמד גם במצבים הקשים בגלות, 

 למרות הריחוק הגיאוגרפי מירושלים.

בכ"ו  -מתוך דברים שנאמרו בפגישת מחנכים עם הרב מאיר לאו 

 באדר ב' תשנ"ז

ד: יר ַהַמֲעלֹות, ְלָדוִׁ  "שִׁ
י ים לִׁ י, ְּבֹאְמרִׁ ְך.--ָשַמְחתִׁ ית ה' נֵּלֵּ  ּבֵּ

ינּו ִׁם.--ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגלֵּ ְך, ְירּוָשָל ְשָעַריִׁ  ּבִׁ
ִׁם ַהְּבנּוָיה ֻחְּבָרה--ְירּוָשַל יר, שֶׁ  ָלּה ַיְחָדו.-ְכעִׁ

י ְבטֵּ ים, שִׁ ָשם ָעלּו ְשָבטִׁ ל: ְלֹהדֹות, --ָיּה-שֶׁ ְשָראֵּ דּות ְליִׁ עֵּ

ם ה'.  ְלשֵּ
ד. ית ָדוִׁ ְסאֹות, ְלבֵּ ְשָפט: כִׁ ְסאֹות ְלמִׁ י ָשָמה, ָיְשבּו כִׁ  כִׁ

ְך. ְשָליּו, ֹאֲהָביִׁ ִׁם; יִׁ  ַשֲאלּו, ְשלֹום ְירּוָשָל
י ְך; ַשְלָוה, ְּבַאְרְמנ-ְיהִׁ ילֵּ ְך.ָשלֹום ְּבחֵּ  ֹוָתיִׁ

ָעי  ָנא ָשלֹום ָּבְך.-ֲאַדְּבָרה--ְלַמַען, ַאַחי ְורֵּ
ית  ינּו-ְלַמַען, ּבֵּ  ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך." --ה' ֱאֹלהֵּ

 תהילים קכ"ב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כשהחתן והכלה , עם סיום טקס הנישואים

עומדים מתחת לחופה החתן מזכיר את חורבן 

 :בית המקדש ואומר

תדבק . יניאם אשכחך ירושלים תשכח ימ"

אם לא אעלה , לשוני לחכי אם לא אזכירכי

 ".את ירושלים על ראש שמחתי

השבירה מבטאת את , החתן שובר כוס זכוכית

הרעיון שגם ברגעים משמחים ומאושרים כמו 

בני העם היהודי זוכרים את בית המקדש , חתונה

 . וירושלים

 (5-6, ז"תהילים קל)

 הירושלמי הימן/לעולם יגור אדם בירושלים

 .לעולם יגור אדם בירושלים

 -אין בידו לגור בירושלים

 .יגור בארץ ישראל ויתגעגע לירושלים

 -אין בידו לגור בארץ ישראל

 ,ישתוקק אל ירושלים

 ואחיו שבארץ ישראל

 .יבקשו עליו רחמים שיזכה לעלות לירושלים

 אדם מישראל, בין כך וכך

 .יושב בירושלים או מתגעגע על ירושלים

 :ה הוא שאמרווז

 עשרה קבין של געגועים ירדו לעולם

 .תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו

 

הימן הירושלמי הוא כינוי הספרותי של אברהם מאיר 

הפיוט ותולדות , משורר ישראלי וחוקר בשירה, הברמן

 .הספר העברי

קב יחידת -קבין, ירצה מאוד-ישתוקק, לא יכול-אין ביד

 משקל עתיקה
 

 יא ליל

 קובי לוריא :מילים ולחן

  קול פעמונים קורא בעיר העתיקה

  ,קול רוכלים מכריז על כל מיני המתיקה

  ריח תבלינים נישא משוק הבשמים

  .מור וקינמון ופילפלים ויסמין

 

  כאן זה יום שישי ושאבס זה שבת ומעה'ג

  ,הכל כמו סלט, אי אפשר לצאת מזה

  ,מהישיבה עולה תפילה אשכנזית

  .על הצריח ממולה קורא המואזין

 

  ,יא ליל בבוקר ובליל, יא ליל

  .הזמר מתגלגל והויכוח מתפלפל

  משרד הפנים משרד הביטחון

  .אחרי הכל כולנו במזרח התיכון

 

  אך הטוב ימחללהם רק המל, הכופרים

  ,בינתיים קח מהמשקה המהולל

  טבול הפיתה עם החומוס והצנוברים

  .התמזג עם האויר ועם השירים

 

  ,מתגנבת ויוצאת מתוך הצעיפים

  ,רקדנית הבטן אל מחול הכיסופים

  תוף העוז נותן סימן והטמבור מוכן

  .ירכיה מתפתלות לכאן ולכאן

 

  גלביות ומדים, כפיות, חליפות

  .ים במסעדה של אבו איברהיםחוגג

  כל הבעיות כולן באות על פתרונן

  .רק צריך לשבת מסביב לשולחן

 

  קול פעמונים קורא בעיר העתיקה

  ,קול רוכלים מכריז על כל מיני המתיקה

  חי זקנו של הנביא וחי אמונותי

  ...פקח עיניים ותראה היכן אתה חי

 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=860&lang=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות
 מקורות המידע שלפניך במה מתבטאת ייחודיותה של ירושלים?.   על פי 1

 מה מבקש הטקסט להגיד לנו? איזה מסר הוא    -.   על פי מדרש תנחומא, פרשת קדושים 2

 מעביר?      

 אילו אפיונים מיוחדים אתה מזהה בטקסט בהקשר   -. קרא את הטקסט של הימן הירושלי 3

 אהבה לירושלים?של     

 מה מידת ההזדהות שלך עם תוכן הטקסט? -( 5-6קל"ז, . )תהילים 5

 . כיצד קשור הטקסט אליך?6

 . הרב לאו משווה את ירושלים ל"לב האומה". מה דעתכם על השוואה זו?7

 האם דימוי זה תורם להחלטה לבחור בירושלים כעיר בירה, או להפך? מדוע?    

וק מהם עמדות חבריך וברר עימם מדוע . איזו עמדה תוכל להביע כלפי דבריו של הרב לאו? בד8

 בחרו בעמדה אחרת/דומה לשלך.

. אילו נימוקים וטיעונים תוכל להעלות מתוך הטקסט אשר יכולים לשכנע אחרים לחשוב, 9

 להרגיש ולגבש עמדה כמוך? 

 .   מה אפשר להבין מהציור על מעמדה של ירושלים לפי מפה זו?10

 .  בחר שלושה טקסטים שהתחברת אליהם במיוחד וכתוב מה כל אחד   11

 מהם מדגיש בירושלים?      

 בחר טקסט אחד שיש לך שאלות לגביו. מה היית רוצה לשאול? .    12

 .    מה אתה מרגיש לגבי ירושלים בעקבות קריאת הטקסטים13

 . כל כך הרבה נכתב על ירושלים לאורך הדורות. מה מרמזת לך עובדה זו?14

 .  איזה מסר חשוב בעיניך מתוך הטקסטים כולם?15

 



 

 סבב קשיח – משימה 

 מה הדבר שהתחדש לך על ירושלים בעקבות השיעור?. 1

האם יש שינוי בתחושת הזהות היהודית ציונית אזרחית אישית והקולקטיבית? אם כן . 2

 הסבר 

 

 שיעור שלישי   )שיעור כפול (

 מטרות השיעור:

 התלמיד יבין את המושג דמות מפתח .1

היסטוריים בירושלים הקשורים למעשיהם של דמויות התלמיד ייחשף לאירועים  .2

 מפתח בירושלים

 

 

 מהי דמות מפתח?

 שיח בכתה על דמות מפתח ודמות שאיננה דמות מפתח ומדוע.

 קטעי מידע היסטוריים על ירושלים  וחשיבותה לשלוש הדתות יוצגו בפני התלמידים  

 דקות לקריאה . 15לרשותם 

 

 מיהי ירושלים?

 היסטוריה

 קדושת ירושלים ליהדות

לפני הספירה, ושלמה בנה בה את בית  1000דויד, מלך ישראל, יסד את ירושלים כבירתו בשנת 

 רבים.המקדש. מאז נקשרו לה כתרים 

 מרכזיותה לעם היהודי

 את הפסוק בתהילים "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" דרש חז"ל:

 עיר שהיא עושה כל ישראל חברים"

 )ירושלמי חגיגה פ"ג ה"ו(

 ואכן היסטוריונים מציינים שבחירתה של ירושלים לעיר בירה, היתה חסרת היגיון גאוגרפי:

 ת, העיר אינה שולטת על דרכים חשובו

 אין היא יושבת על מקורות מים רבים, 

 והיא גם חסרת עורף חקלאי משמעותי.

דויד ככל הנראה בחר בה בשל מסורות הסטוריות על קדושת המקום, אך לא פחות, בשל היותה על 

הגבול בין נחלת שבט יהודה לנחלת שבט בנימין. וכך הוא מקרב את שבט בנימין, שבטו של שאול 

 ו.המלך הקודם למלכות



אל הסנהדרין שישבה בירושלים היו עולים בתי הדין מכל הארץ כדי ששיפסקו בהלכות שהיו שנויות 

 במחלוקת )תוספתא סנהדרים פרק ז'(.

 חכמים תיארו את הדבר בלשון ציורית:

 

 עשרה קבין של חכמה בעולם, , תשעה בירושלים ואחד בכל העולם

בירושלים ואחד בכל העולם. )אבות דרבי נתן, מהדורת עשרה חלקים של תורה בעולם, תשעה 

 שכטר, נוסח ב' מח(

ההחלטות על קידוש החודש ועיבור השנה, היו מתקבלות בירושלים מדי חודש, ומשם מתפרסמות 

 לכל תפוצות ישראל בעולם.

 }קביעת לוח השנה היהודי: מתי יחולו החגים השונים.{ 

בל, ניסו חכמי בבל לקבוע בעצמם את החודש והעיבור. כשנחלש הישוב בארץ והתחזקה הקהילה בב

 אך חכמי א"י לא ויתרו והדגישו את הפסוק: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"

 יה לרגליהעל

במצוות שונות על האדם לבוא ולאכול סעודת שמחה עם פירותיו בירושלים: פירות השנה הרבעית של 

עץ חדש "נטע רבעי", "מעשר שני" מעשר מיבולי הקרקע שהופרש פעם במספר שנים, וכן תשלום 

 נדרים של מתנות כסף או קרבן שנדרו אנשים להביא למקדש.

 ל ימות השנה ובמיוחד ברגלים. כל אלו משכו לעיר המונים מבני ישראל בכ

 יה לרגל היה הזדמנות למפגש לאומי ולהעברת הודעות:יזמן העל

אבן טוען היתה בירושלים, כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשם. זה עומד ומכריז )על חפץ שמצא(, 

 וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה.

 )בבלי בבא מציעא כח ע"ב(.

 ת אלפים בעיר. חז"ל תקנו מספר תקנות לאירוח נאות:ה לרגל היו מתכנסים מאויבעת העלי

 והמדרש מונה בין הניסים שקרו במקדש: 

 "לא אמר אדם לחברו: צר לי המקום שאלין בירושלים" )משנה אבות ה'(

 יופי, חכמה

 

כשנבנתה בראשית ימי שיבת ציון בכו הזקנים שזכרו את העיר בתפארתה בסוף ימי בית ראשון, אך 

שופץ המקדש והעיר כולה. התהליך הגיע לשיאו בימי הורדוס שבנה ופיאר את  כשהתבסס הישוב

 ירושלים לאחת הערים היפות באמפריה הרומית.

על כך מעידים גם ההיסטוריונים הרומיים שכינו אותה: "העיר המפורסמת" )טקיטוס, דברי הימים 

 (70סטוריה נטורליס, ה, ה,ב( "ירושלים, המפורסמת ביותר בין ערי המזרח" )פליניוס הזקן, הי

יוסף בן מתיתיהו מספר שבעת המצור על ירושלים המצביא הרומאי, טיטוס, לא רצה "להשחית באש 

את הבנין הנהדר" )כלומר, את בית המקדש( "כי אם ישאר ההיכל על מכונו הוא יתנוסס כאבן נזר 

 בכתר מלכותם של הרומאים". 

עם הרומאים ספר ו' פרק ד,ד. מהדורת שמחוני, עמ'  >)יוסף בן מתיתיהו תולדות מלחמת היהודים

355). 



לא ברור אם זו אכן עדות הסטורית מהימנה, אך היא משקפת את הדעה הרווחת לגבי המקדש 

 ויופיו.<

 חז"ל תיארו את המציאות בלשונם הציורית:

 

 עשרה קבין של יופי ירדו לעולם,תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו

 כיופיה של ירושלים אין לך יופי

 )אבות דרבי נתן, כח. בבלי קידושין מט ע"ב(

 מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם,

 ומי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם 

 )בבלי סוכה נא ע"ב(

 

ת ְמחּו אֶׁ ילּו ָבּה ָכל-""שִׁ ַם ְוגִׁ ָתּה ָמשֹוש ָכל-ְירּוָשלִׁ ישּו אִׁ יָה שִׁ יָה." מישעיהו -ֹאֲהבֶׁ ים ָעלֶׁ ְתַאְּבלִׁ  ַהמִׁ

ירושלים היא המרכז הדתי, הרוחני והלאומי של העם היהודי לדורותיו ולתפוצותיו והיא עיר קדושה 

ש הערים הקדושות למוסלמים. כך נוצר לירושלים ליהודים. זוהי עיר קדושה גם לנוצרים ואחת משלו

 הן בקרב היהודים, בישראל ובעולם, והן בקרב בני דתות שונות ברחבי תבל. –מעמד יחיד במינו 

 פעמיים חרבו העיר והמקדש, והיהודים גורשו מארצם.

 בעקבות החורבן והגירוש הפך הכותל המערבי, שריד לחומה שהקיפה את המקדש,

הודים. כך הייתה ירושלים בתודעה היהודית לסמל לכמיהה ולגעגועים לשוב לארץ למקום קדוש לי

"אם אשכחך ירושלים  ישראל. יהודים בכל תפוצות הגולה לא פסקו לחלום עליה ולהתפלל אליה. 

 תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אעלך על ראש שמחתי"

 

עת מהאמונה הדתית שזהו המקום שבו . קדושתה נובירושלים היא העיר הקדושה ביותר ליהדות

נכבדות מדובר בך עיר " בחר הבורא למקם את שכינתו ועל כן היא נקראת בתהילים ''עיר האלוהים'' 

 3תהילים פז  האלוהים

 ירושלים היא משכנם של בית המקדש הראשון מהאלף הראשון לפני הספירה ובית המקדש השני,

המאה הרביעית לפני הספירה ועד למאה הראשונה לספירה. שהיווה מרכז רוחני ופולחני למן 

הוא אבן -המסורת היהודית מספרת כי הסלע שממנו הושתת כל העולם, ומקום עקידת יצחק, הוא

השתייה שהייתה מתחת לקודש הקודשים. מירושלים צמחו שלוש הדתות המונותאיסטיות שעיצבו 

 ועדיין מעצבות את העולם בו אנו חיים.

 ודיםקדושה ליה

לפי המדרש, האדמה ממנה השתמש ה' לברוא את אדם באה מהר מוריה )במקום בו שוכן הר הבית 

שנה. ההתיישבות  4,000היום(, ובאותה הנקודה הלך אברהם להקריב את בנו יצחק לפני כ־ 

שנה, כאשר הכריז דוד המלך על ירושלים כעל  3,000היהודית הראשונה בירושלים החלה לפני כ־ 

 תו, והפך אותה למרכז המדיני והדתי של ממלכת ישראל המאוחדת.עיר ביר

ירושלים,שהיתה עד ימיו של דוד עיר יבוסית, לא היתה בתחום נחלתו של שבט מסוים משבטי 

ישראל, דבר שהקל על דוד ללכד סביבה את בני ישראל. דוד העלה את ארון הברית אל העיר, אך 

נות את בית המקדש. זה היה בנו של דוד, שלמה שבנה את מכיוון שהיה איש מלחמה ה' אסר עליו לב



בית המקדש, הראשון והניח בו את לוחות הברית במהלך ההיסטוריה נכבשה ירושלים פעמים רבות 

 על ידי בני עמים שונים.

פעמיים חרבו העיר והמקדש והיהודים גורשו מארצם. היהודים לא ויתרו וכל פעם עשו את דרכם 

להם, וכך נהפכה ירושלים בתודעה היהודית לסמל לכמיהה ולגעגועים לשוב חזרה למקום הקדוש 

 לארץ ישראל.

 שנה, ואלו החיים בגולה לא פוסקים לחלום ולהתפלל אליה. 2,000יהודים חיים בירושלים כבר מעל 

 

 ירושלים לנוצרים תקדוש

במאה הרביעית לספירה, עם צליבתו של ישו.  31ירושלים הפכה לעיר הולדתה של הנצרות בשנת 

לספירה, הפך הקיסר קונסטנטינוס את הדת הנוצרית לחוקית ולדת הרשמית של האימפריה הרומית. 

הוא שלח את אמו הלנה לירושלים למצוא את מקום צליבתו של ישו. עם כיבושה של ירושלים על ידי 

 מידיהם.המוסלמים עלתה חשיבותה בעיני הנוצרים והם יצאו במסעות הצלב כדי להוציא אותה 

 ברובע הנוצרי לבדו ישנם כארבעים מבני דת שונים ובהם כנסיות, מנזרים ואכסניות לעולי רגל נוצרים.

אחד האתרים הבולטים והחשובים ברובע הוא ה''ויה דולורוזה'', דרך הייסורים, שהיא דרכו האחרונה 

 של ישו. צליינים רבים נוהגים להגיע לעיר ולצעוד בעקבות ישו.

 

 ושלים למוסלמיםקדושת יר

לספירה, עלה קרנה של העיר  632ירושלים אינה מוזכרת בקוראן, אך לאחר מותו של מוחמד, בשנת 

 –בעיני האסלאם. הסיבה לכך נעוצה בין היתר בעובדה שכאן סיים מוחמד את מסעו הלילי ממכה 

 במקום בו ניצבת כיפת הסלע, ומשם עלה לרקיע השביעי.

מוחמד שושלת אומייד אומיה ששלטה בירושלים החליטה להפוך  במאה השנים שלאחר מותו של

 אותה לעיר קדושה לאסלאם.

שני מקומות  –בנו אנשי השושלת את כיפת הסלע, ולאחר מכן את מסגד אל אקצה  691־ 688בשנים 

, אז כבשו אותה 11בעלי חשיבות אדירה לאסלאם. המוסלמים נשארו בירושלים עד סוף המאה ה־ 

ונותרה בידי השלטון  1187גרת מסעי הצלב. ירושלים נכבשה על ידי הממלוכים בשנת הצליינים במס

 המוסלמי עד סוף התקופה העות'מאנית.
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 .בדמויות המפתח שכתבו על העובדות שכתבו וכן על שיח/דיון 
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 שיעור חמישי 

 חיבור לקבוצות חקר של ארבעה תלמידים על פי הדמויות שבחרו.           

 :התלמידים יחקרו את הדמויות על השאלות מנחות הבאות            

 כל קבוצה מעמיקה את היכרותה עם הדמות בעזרת שימוש במקורות מידע.

 ושאים הבאים:נכתיבת תשובה מפורטת ל

 תחנות בחייה של הדמות. ❖

 .מות לארץ ישראל ולירושליםהקשר של הד ❖

 אירוע היסטורי הקשור לתקופה שבה חיה הדמות.  ❖

 .מה היו עיקר מעשיה של הדמות, מעשים אשר הטביעו חותם על העיר ❖

 ?איזו השפעה נודעת לדמות שבחרתם ❖

 האם השפעתה ניכרת עד היום , כיצד היא באה לידי ביטוי? ❖

 מדוע אלו מעשים מיוחדים בעיניכם... ❖

 הדמות את הזהות היהודית ציונית אזרחית  שלך? כיצד מעמיקה ❖

 כיצד אנחנו יכולים להמשיך ולחזק את הזיקה שלנו לירושלים? ❖

 

 התלמידים יציגו במליאה באמצעות שיטת הג'יקסו את הדמויות אותן חקרו.



 

 הצגת התוצר הסופישיעור שישי 

, שחקרו דמותה יופיעו ציג את הדמות שבחרה ב"אולפן שידור" בכיתה. בכל קבוצה תכל קבוצה 

 לפי בחירת הקבוצה. – מראיין ודמויות נוספות הקשורות לדמות שנבחרה

 וכך בדרך של ראיון יוצג תוצר החקר של הקבוצה. יש להביא אביזרים שונים המסמלים את הדמות.

 )בסיום הצגת כל התוצרים( שיעור שביעי

 רפלקציה

 לתלמיד אישימשוב  דף
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שמי: __________      משוב סיום למידה נושא ירושלים  

 
 

במידה  
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

      תוכן הפרויקט רלוונטי לחיים 

      באיזו מידה הרגשתי סקרנות בתהליך 

באיזו מידה חוויתי סיפוק מהתהליך, 
 מהתוצר מהפומביות של התוצר 

     

      תהליך הבחירה היווה עבורי קושי.

      תהליך הבחירה היווה עבורי אתגר

      תהליך הבחירה היווה עבורי כיף...

באיזו מידה עבודת הצוות קדמה את תהליך 
  .העבודה

     

תוכן/היידע שרחשתי בתהליך הבאיזו מידה 
 חשוב .

     

 

 עובדות חדשות שרכשתי בעקבות הלמידה על ירושלים: 2

1 .___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  תובנות חדשות שרכשתי בעקבות הלמידה על ירושלים:  2

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 (P.B.Lהערכת פרוייקט  ) להערכתהקריטריונים שיש 

 

 שם התלמיד___________

 הערות דרוג קריטריון להערכה

ציון  עובדות חדשות שרכש בתחום 
 התוכן

 כן/לא 

 כן/לא  ציון תובנות חדשות שרכש בתחום

 1-5באיזו מידה דרוג   עבודה בשיתוף פעולה

 כן/לא  עמידה בזמנים

 כן/לא  ניסוח שאלה מניעה

 כן/לא  הצגת התוצר בכיתה

 1-5באיזו מידה דרוג   תרומה אישית של התלמיד לתוצר 

 כן/לא  שימוש במקורות מידע

 1-5באיזו מידה דרוג   הקשר בין הנושא לתוצר 

 1-5באיזו מידה דרוג   התייחסות רצינית לעבודה 

כתיבת רפלקציה קבוצתית )במידה 
 ועבדו בקבוצות( 

 כן/לא 

 כן/לא  כתיבת רפלקציה אישית

 כן/לא  כתיבת משוב אישי

 

 

 חתימה ההורה: ________חתימת המורה_________ חתימת התלמיד _________ 

 

 



 

 

 מידע למורה על הדמויות שהוצגו לתלמידיםנספח 

 דוד המלך .1

 .לפנה"ס 1010-970מלך בערך בין השנים  •

 .נלחם בפלשתים מנעוריו )דוד מול גולית( •

 .איומםכמלך ניצח אותם וביטל את  •

 .הרחיב את גבולות הממלכה •

 .כבש את ירושלים מידי היבוסים והפכה לבירת ממלכת ישראל •

 .העלה את ארון ברית ה' מקרית יערים לירושלים •

השתוקק לבנות בירושלים את בית המקדש, אך נתן הנביא מוסר לו את דבר הקב"ה,  •
 .שלא הוא אלא בנו יבנה את הבית

 .המלך מוזכרת ירושלים בהקשרים שוניםהמיוחס לדוד  בספר תהילים •
 

 ירמיהו הנביא .2

 .ירמיהו היה בן משפחת כהונה שישבה בענתות •

 .לאחר הקדשתו לנביא עבר מענתות לירושלים •

ליאשיהו המלך ועד חורבן בית  -13מהשנה ה -לפנה"ס  585-626ניבא בין השנים  •
 .המקדש )בימי צדקיהו( ורצח גדליהו בן אחיקם

סמלי. רווקותו, בידודו החברתי, כל אלה תכליתם לרמוז על חורבן כל אורח חייו  •
 .ירושלים

ירמיהו נרדף על ידי המלך והעם ואף היה ניסיון להוציאו להורג, כיוון שניבא על חורבן  •
  המקדש וירושלים.

ירמיהו הזהיר את המלך צדקיהו, אחרון מלכי יהודה, לבל ימרוד בבבל, מכיוון שמרד זה  •
מקדש ולשריפת ירושלים. צדקיהו לא שעה לדברי ירמיהו ונבואותיו יביא לחורבן ה

 .התגשמו

חרבה"  -לא חרבה, וכיון שיצא ממנה  -כל הימים שהיה ירמיהו בתוך ירושלים " •
 .)פסיקתא דרב כהנא, ירמיהו י"ד(

לאחר החורבן קונן ירמיהו על המקדש ועל ירושלים. מייחסים לו את כתיבת מגילת  •
 .איכה

שנות גלות בבל יחזור העם לארץ ישראל ולירושלים, ונבואה זו  70 ניבא שלאחר •
 .התגשמה במלואה

 

 נחמיה .3

 .נחמיה היה שר המשקים של ארתחשסתא הראשון מלך פרס •

בזמן כהונתו בחצר המלך הגיעה משלחת מירושלים וסיפרה על המצב החמור  •
 .בשיקומהבירושלים. נחמיה ביקש מהמלך רשות לעלות לירושלים ולעזור 

לפנה"ס והתמנה ל"פחות יהודה". 445-ברשות המלך ובתמיכתו עלה נחמיה לירושלים ב •
המלך נתן לנחמיה חיל משמר שילווה אותו עד ארץ ישראל וחומרי בנייה לבניית החומה 

 .ומבני ממשל בירושלים

בתחילת פעילותו בירושלים הוא בנה את החומה בעזרת אנשים מכל שכבות העם  •
 .דהשישבו ביהו

נחמיה התמודד במהלך הבנייה עם התנגדות חריפה מצד תושבי הארץ שלא היו משבי  •
 ציון )כותים, חורים ועוד(.

יום נתפסה על ידי  52-הצלחתו להתגבר על האויבים ולהשלים את בניית החומה ב •
 .'תומכיו ומתנגדיו כיד ה

 



חובות, עידוד  פעל יחד עם עזרא הסופר ותיקן תיקונים חברתיים חשובים כמו שמיטת •
 .הישיבה בירושלים וההגירה אליה וחתימת אמנה

שנה חזר לבבל, אך כעבור שנה חזר לירושלים, מכיוון ששמע שהמצב  12לאחר  •
 .המדיני, הביטחוני, החברתי והדתי בירושלים התדרדר

לפנה"ס, יחד עם עזרא הסופר, טיהר את  425בתקופת הנהגתו השנייה, שנמשכה עד  •
לא כשרים, גירש את הנשים הנוכריות, נלחם נגד  חילול שבת וחידש המקדש מכוהנים 

 .את נתינת המעשרות ללוויים

 פעילותו הרבה של נחמיה כמנהיג בעל כישרון ארגון ויוזמה, החדור     •
 .אמונה  דתית, מפורטת בספר נחמיה

 

 

 יהודה המכבי .4

ים בימי  השלישי של מתתיהו החשמונאי, שהרים את נס המרד נגד היוונ הבן •
 .אנטיוכוס אפיפנס

 .לפנה"ס 165-161פעל בין השנים  •

 הנהיג בפועל את המרד נגד צבא יוון, נלחם בקרבות רבים ונחל בהם  •
 הצלחה. 

 :המפורסמים שבהם

 הקרב בגופנה, בו נהרג אפולוניוס, שר צבאו של אנטיוכוס •

 הקרב בבית חורון •

 קרב אמאוס •

 קרב בית צור •

 .בשומרון, בעבר הירדן, בשפלה ועודקרבות בגלעד,  •

טיהר את בית המקדש והדליק את המנורה בעזרת פך השמן, ומאז אנו חוגגים את  •
 .חג החנוכה )לזכר הניצחון ולזכר נס פך השמן(

 נפל במערכה בקרב אלעשה. "ויתאבלו עליו ישראל ויאמרו: איך נפל  •
 .('החזק  במושיעי ישראל" )חשמונאים ט

מאות לאומית לעם היהודי בארצו והוקמה מלכות בית חשמונאי בזכותו הושגה עצ •
 .שנה 200-שנתקיימה כ

 

 

 

 

 רבי משה בן נחמן )הרמב"ן( .5

 .  1194-1270חי בין השנים  •

 .רב, פילוסוף, פרשן, משורר ורופא -מגדולי חכמי ישראל בימי הביניים, איש אשכולות  •

ומצא בה רק שני  ַצָּבעים , 1267-עלה לארץ ישראל מספרד והתיישב בירושלים ב •
 .יהודים

חידש את היישוב היהודי בירושלים והקים בית כנסת המזוהה עם בית כנסת הרמב"ן  •
 .שברובע היהודי

 .מסורות שונות מספרות על מקום קבורתו בחיפה, בעכו, בחברון ואף בירושלים

 

 

 1267שנת  -מכתב הרמב"ן לבנו 

 



כי זה שבח והודאה לצור ישעי זכיתי ובאתי   ספרי זה,בירושלים עיר הקדש אני כותב אליך "
 מחרת יום הכפורים, אשר פני מועדות ללכת ביום תשיעי לירח אלול ועמדתי בה בשלום עד  לשלום

ולחצוב לי שם קבר בעה"ק. ומה אגיד לכם  לחברון, העיר קברות אבותינו, להשתטח כנגדם 
דבר, כל המקודש מחברו חרב יותר  ללו שלהעזובה וגדול השממון, וכ הארץ? כי רבה  בענין

ועם כל חורבנה היא טובה מאד,  ,יותר חרבה מן הכל וארץ יהודה יותר מן הגליל מחברו: ירושלים
לאלפים ונוצרים בתוכם כשלש מאות פליטים מחרב השלטון, ואין ישראל בתוכם, כי   ויושביה קרוב

ני אחים צבעים קונים צביעה מן המושל, מעת באו התתרים ברחו משם ומהם שנהרגו בחרבם. רק ש
ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי  אליהם יאספו עוד מנין מתפללים בביתם בשבתות. והנה זרזנו אותם

  .אותו לבית הכנסת, כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחורבות זוכה שיש וכפה יפה ולקחנו

היו מירושלים  משם ספרי תורה אשרוהתנדבו לתיקון הבית וכבר התחילו ושלחו לעיר שכם להביא 
 ,יתפללו. כי רבים באים לירושלים תדיר הכנסת לשם-והבריחום שם, בבא התתרים, והנה הציבו בית

אנשים ונשים, מדמשק וצובא וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו, ומי שזיכני לראות 
אותה בחרבנה הוא יזכני לראות בבניינה ותיקונה בשוב אליה כבוד השכינה. ואתה, בני, ואחיך ובית 

ר שלמה אחי ותקרא לי לשלום בני ותלמידי ר' משה ב" .אביך, כולכם תזכו בטוב ירושלים ובנחמת ציון
לו, אין ביניהם אלא עמק   אמך, הנני מגיד לו כי עליתי אל הר הזיתים המכוון כנגד הר הבית והסמוך

 ."רבה כאשר ניבא כנגד בית המקדש קראתי חרוזותיו בבכיה יהושפט, ושם

                             

 (85)נדפס בסוף ספרו "שער הגמול" וכן ביערי, "אגרות א"י", עמ' 

 

 משה מונטיפיורי .6

 .1784-1885חי באנגליה בין השנים  •

 .ארץ ישראל בפרט נדבן ושתדלן למען יהודי התפוצות בכלל ויהודי •

פרש מכל עסקיו והתמסר לפעילות ציבורית, להגנה על זכויות  היהודים  1824-החל מ •
 .באנגליה ולפיתוח היישוב היהודי בארץ ישראל

הגיע לראשונה לביקור בארץ, ואחרי כן הגיע עוד לשישה ביקורים,ותמיד  1827-ב •
 .בלוויית פמליה גדולה

מביקורו השני ואילך לא הסתפק במתן תרומות לתושבי הארץ אלא שאף לחולל שינוי  •
יסודי במצב היישוב על ידי חכירת אדמות למקומות יישוב חדשים ומציאת מקורות 

 .פרנסה ליהודי הארץ

ה מונטיפיורי נקשר במיוחד לירושלים. לאחר ביקורו השני יזם הקמת מרפאה ובית מש •
 .מרקחת בעיר ושלח אליה רופא מאנגליה

מכונות  1843-מקורות הפרנסה של יהודי ירושלים שלח מונטיפיורי  ב כדי להגדיל את •
 .1860-ובנה את תחנת הקמח ב -1854לדפוס של ישראל בק, הקים בית אריגה ב

הקים את שכונת משכנות שאננים, השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר  1860-ב •
 .העתיקה. מטרתה לאפשר מגורים בתנאים טובים יותר ליהודי ירושלים

על שמו נקראות חמש שכונות בירושלים: ימין משה, זכרון משה, אהל משה, מזכרת  •
 .משה וקרית משה

 

 

 הרא"ה -הרב אברהם יצחק הכהן קוק  .7

 .1935 -ונפטר בירושלים בג' באלול תרצ"ה  1856בלטביה בשנת  נולד •

 .וכיהן כרבה של יפו 1904-הגיע לא"י ב •

מה שהכשיר אותו להיות מנהיג  דגול  -היה גאון בתורה ובעל השכלה כללית רחבה  •
לעמו. רואים בו את אבי הציונות הדתית. ייחודו של הרא"ה ביכולתו למזג מה שנדמה 

 .ודרניזם, נפש פיוטית וכשרון מעשה, הלכה ומסתוריןכהפכים: מסורת ומ

 .קירב את אנשי ההתיישבות החילוניים אל האמונה והתורה •

 .( הוכתר כרבה של ירושלים1919בשנת תרע"ט ) •



בשנת תרפ"א נוסדה הרבנות הראשית של ארץ ישראל והרב קוק נבחר לרב האשכנזי  •
וראה בה מרכז עולמי רוחני ללימוד הראשי. באותה שנה ייסד את ישיבת "מרכז הרב" 

 .התורה

 ראה בחיוב רב את השילוב שבין תורה ומדע, והשתתף בפתיחת  •
 (.1925האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תרפ"ד ))

 .לצד פעילותו הציבורית הענפה, הצטיין בעבודתו הספרותית, בהלכה ובהגות •

, אורות התשובה, עולת ראי"ה, בין ספריו: אגרות הראי"ה, אורות הקדש, אורות התורה •
 .הלכה ברורה )על התלמוד( ועוד

 .בגיל שבעים )שנת מותו( קיבל אזרחות כבוד של תל אביב •
 
 

 דוד בן גוריון .8

 .1886-1973חי בין השנים  •

 .נולד בפולין והיה פעיל מנעוריו בתנועה הציונית •

הכינוסים הציוניים ומאז ועד קום המדינה השתתף באופן פעיל בכל  1906-עלה לארץ ב •
 .שהתקיימו בארץ ובחו"ל

 .באייר תש"ח עמד בראש מינהלת העם והכריז על הקמת מדינת ישראל בה' 1948-ב •

 .1963-היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של ממשלת ישראל עד התפטרותו  ב •

קבע את המדיניות במלחמת השחרור, התמסר לקליטת העלייה ההמונית לאחר קום  •
 .לפיתוח המדינה בראשית דרכההמדינה ו

במלחמת השחרור חתר לשחרור ירושלים ולפריצת הדרך אליה בכל מחיר מתוך הבנת  •
 .משמעותה הרוחנית והמוראלית של ירושלים בקרב היישוב היהודי

היה מהתומכים המובהקים בקביעת ירושלים כבירה והעברת הכנסת  ומשרדי הממשלה  •
 .אליה

מחברותו בכנסת, פרש מהחיים הפוליטיים, עבר להתגורר בשדה התפטר  1970-ב •
 .נקבר , ושם גם1973-בוקר והתמסר לכתיבה, עד מותו ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ש"י עגנון .9
 

 .בגליציה, פולין 1888-שמואל יוסף עגנון )צ'אצ'קס( נולד ב •

סיפור התפרסם סיפורו הראשון שנקרא: "עגונות" ועל שם  1910-. ב1908-עלה לארץ ב •
 ."זה נקרא בשם "עגנון

 1934חתן פרס ביאליק,        :מגדולי המספרים •
 1958חתן פרס ישראל, 

 .1966חתן פרס נובל לספרות, 

שורשיו הם התרבות העברית והכללית. תרבות עיירתו והווייתה הן תבנית נוף מולדתו  •
ברבים מספריו וסיפוריו, כגון הכנסת כלה, אורח נטה ללון,  .שהטביעה חותם על יצירתו

 .תמול שלשום, תהילה, שירה ועוד, ניתן למצוא חומר רב על ירושלים

. ביתו הפרטי, הכולל את ספרייתו וכתביו, הפך לאתר 1970נפטר בירושלים בשנת  •
 .תיירות מבוקש בירושלים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רב אלוף מרדכי )מוטה( גור .10

 

בירושלים. הצטרף בגיל צעיר ל"הגנה", ולאחר מכן היה  1930-מרדכי )מוטה( גור נולד ב •
 .פלוגה בחטיבת ה"נגב" במלחמת העצמאותמפקד בגדנ"ע. היה מפקד 

התנדב לצנחנים, שירת כמפקד פלוגה ו', ונלחם בראשה בחלק ניכר מפעולות התגמול.  •
 .( נפצע1955בפעולת התגמול בח'אן יונס )

היה מפקדו הראשון של גדוד הנח"ל המוצנח ומפקדו בקרב המתלה במלחמת סיני  •
(1956). 

 .רור ירושלים במלחמת ששת הימיםפיקד על חטיבת הצנחנים במערכה לשח •

, בתקופה של פעילות סורית ופעילות 1969-1972שימש אלוף פיקוד הצפון בשנים  •
מחבלים מגבולות סוריה ולבנון. בתפקידו זה פיקד על מבצעים רבים בסוריה ובלבנון 

 .וביסס את מאחז צה"ל בהר דב

היה אחראי לשיקום  . בתפקידו זה1974-1978היה הרמטכ"ל העשירי של צה"ל בשנים  •
צה"ל לאחר מלחמת יום הכיפורים. פיקד על מבצע שחרור בני הערובה החטופים 

 (.1978( ועל מבצע "ליטני" )1975באנטבה )

 .1984-1986כיהן כשר הבריאות בממשלת האחדות, בראשות יצחק שמיר בשנים   •

ן שר הביטחון בממשלתו של יצחק רבין, אשר כיהן גם כשר הביטחון, מונה מוטה גור לסג •
( והופקד על מערך המשק בשעת חירום ועל ייצוג מערכת הביטחון בפני 1992-1995)

הכנסת. אך את עיקר זמנו הקדיש לקשר עם ההתיישבות היהודית באזור יהודה, שומרון 
 .וחבל עזה

הרבה לכתוב בנושאים צבאיים, ופרסם ספרים על פלוגה ד' ועל לחימת חטיבת הצנחנים  •
לחמת ששת הימים. כמו כן כתב ארבעה ספרי ילדים על מעלליה של עזית, בירושלים במ

 .הכלבה הצנחנית

 .1995נפטר ביולי  •
 

 .אומר לכם מי אני

 שהחריב טיטוס, מתוך קטסטרופה היסטורית"

 ,מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו

 ,אבל בכל עת. נולדתי אני באחת מערי הגולה

 .תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים

 בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם, בחלום

 אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר עמהם

 בזכותה של ירושלים. שירי דוד מלך ישראל

 ".כתבתי את כל אשר נתן השם בלבי ובעטי

 

 י עגנון בשטוקהולם"מתוך דברי ש)

 (1966בשנת  בטקס קבלת פרס נובל לספרות
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ציר הזמן של ירושלים וארץ ישראל מימי דוד המלך 

 ועד קום המדינה

 

 תקופה

 

 

דמויות  ארוע שנים

מפתח 

 לתקופה



תקופת בית 

 ראשון

  ראשוןהקמת בית  לפנה"ס 960

חורבן בית ראשון  לפנה"ס 586

 וגלות בבל

 

 

 

 

 תקופת בית שני

סיום בניית בית  לפנה"ס 516

 המקדש השני

 

 של הדת גזירות לפנה"ס 167

, הרביעי אנטיוכוס

 מרד פריצת

  .החשמונאים

 

  שלטון הורדוס לפנה"ס 4-37

  הולדת ישו 0

  חורבן בת שני 70

  לגלותיציאת העם  135

 

 

 

 

 

 

 

 העת החדשה

 סופות" פרעות 1881

 תחילת", בנגב

 הראשונה העלייה

 

  העלייה השנייה 1905

 מלחמת תחילת 1914

, הראשונה העולם

 העלייה סיום

 השנייה

 

  הצהרת בלפור 2/11/1917

 ישראל-ארץ כיבוש 1918

הבריטים ידי על

  

 

 מלחמת סיום 1919

, הראשונה העולם

השלישית העלייה

  

 



 ערבים פרעות 1921/22

-בארץ ביהודים

  ישראל

 

  הרביעית העלייה 1924

, גדול כלכלי משבר 1929

 העלייה סיום

 פרעות, הרביעית

 .ביהודים

 

 מלחמת פריצת 1939

 השנייה העולם

 

 מלחמת סיום 1945

השנייה העולם

  

 

 על ם"האו החלטת 29/11/1947

 החלוקה תוכנית

, ישראל-ארץ של

 מלחמת פריצת

 העצמאות

 

  המדינה הכרזת 14/5/1948

 

 



 קטעי מקורות על ירושלים

 

 

 

 

 

 

 –עשרה חלקים של נוי בעולם "

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 .העולם

 –עשרה חלקים של יסורין בעולם 

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 ...העולם

תשעה  –עשרה חלקים של חוכמה 

 ...בירושלים ואחד בכל העולם

 –עשרה חלקים של תורה בעולם 

תשעה בירושלים ואחד בכל 

 ."העולם

אבות דרבי נתן  ,מסכתות קטנות)

 (ח"פרק מ 'נוסחא ב

 

 ?הידעת

המקום הקדוש ביותר ליהודים הוא 

": עיר הקודש"ירושלים שנקראת 

לבשי , עורי עורי לבשי עזך ציון"

בגדי תפארתך ירושלים עיר 

 (ב פסוק א"ישעיהו פרק נ". )הקודש

המקום הקדוש ביותר בירושלים הוא 

 "הר הקודש" הר הבית שנקרא

והמקום הקדוש ביותר על הר הבית 

 ,הוא האולם הפנימי בבית המקדש

 .קודש הקודשים'שנקרא 

 

ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של "

עולם וירושלים באמצע ארץ ישראל 

ובית המקדש באמצע ירושלים 

וההיכל באמצע בית המקדש והארון 

באמצע ההיכל ואבן השתיה לפני 

 ".ההיכל שממנה הושתת העולם

 (פרשת קדושים, מדרש תנחומא)

לפי אגדה קדומה ירושלים שוכנת 

שנתפס בעיני הקדמונים , במרכז העולם

אותה אגדה . כמשטח שטוח ועגול

מספרת כי ראשית בריאת העולם היתה 

 .וממנה התפשטו כל היבשותבירושלים 

סמן את מיקומה של , התבונן במפה 

 .ירושלים

 

הנביא ישעיהו אומר לעם ישראל: "נחמו נחמו עמי, יאמר 

ב( -אלוהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה..." )ישעיה מ', א

כאשר אדם מרגיש לא טוב, בודק הרופא קודם כל את הלב. אם 

לטפל בשאר האיברים. אם יש בעיה בלב, הלב תקין, קל יותר 

מצבו של האדם הוא קשה. האינדיקציה למצבו של עם ישראל 

היא "לב ירושלים". באיזו מידה קשור עם ישראל לירושלים. כל 

"נחמו נחמו עמי". יש  -עוד פועם הלב היהודי ומתגעגע לירושלים 

תקווה. המציאות ההיסטורית מוכיחה, שכל קהילה בגולה, 

קשורה בתפילותיה, בסמליה, לירושלים, הצליחה לטפח  שהיתה

חיים של תורה, והחזיקה מעמד גם במצבים הקשים בגלות, 

 למרות הריחוק הגיאוגרפי מירושלים.

 

בכ"ו  -מתוך דברים שנאמרו בפגישת מחנכים עם הרב מאיר לאו 

 באדר ב' תשנ"ז



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כשהחתן והכלה , הנישואיםעם סיום טקס 

עומדים מתחת לחופה החתן מזכיר את חורבן 

 :בית המקדש ואומר

תדבק . אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

אם לא אעלה , לשוני לחכי אם לא אזכירכי

 ".את ירושלים על ראש שמחתי

השבירה מבטאת את , החתן שובר כוס זכוכית

הרעיון שגם ברגעים משמחים ומאושרים כמו 

בני העם היהודי זוכרים את בית המקדש , החתונ

 . וירושלים

 (5-6, ז"תהילים קל)

 הימן הירושלמי/לעולם יגור אדם בירושלים

 .יגור אדם בירושליםלעולם 

 -אין בידו לגור בירושלים

 .יגור בארץ ישראל ויתגעגע לירושלים

 -אין בידו לגור בארץ ישראל

 ,ישתוקק אל ירושלים

 ואחיו שבארץ ישראל

 .יבקשו עליו רחמים שיזכה לעלות לירושלים

 אדם מישראל, בין כך וכך

 .יושב בירושלים או מתגעגע על ירושלים

 :וזה הוא שאמרו

 ה קבין של געגועים ירדו לעולםעשר

 .תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו

 

הימן הירושלמי הוא כינוי הספרותי של אברהם מאיר 

הפיוט ותולדות , משורר ישראלי וחוקר בשירה, הברמן

 .הספר העברי

קב יחידת -קבין, ירצה מאוד-ישתוקק, לא יכול-אין ביד

 משקל עתיקה
 

 יא ליל

 קובי לוריא :מילים ולחן

  קול פעמונים קורא בעיר העתיקה

  ,קול רוכלים מכריז על כל מיני המתיקה

  תבלינים נישא משוק הבשמיםריח 

  .מור וקינמון ופילפלים ויסמין

 

  ומעה כאן זה יום שישי ושאבס זה שבת'ג

  ,הכל כמו סלט, אי אפשר לצאת מזה

  ,מהישיבה עולה תפילה אשכנזית

  .על הצריח ממולה קורא המואזין

 

  ,יא ליל בבוקר ובליל, יא ליל

  .הזמר מתגלגל והויכוח מתפלפל

  שרד הביטחוןמשרד הפנים מ

  .אחרי הכל כולנו במזרח התיכון

 

  להם רק המלאך הטוב ימחל, הכופרים

  ,בינתיים קח מהמשקה המהולל

  טבול הפיתה עם החומוס והצנוברים

  .התמזג עם האויר ועם השירים

 

  ,מתגנבת ויוצאת מתוך הצעיפים

  ,רקדנית הבטן אל מחול הכיסופים

  תוף העוז נותן סימן והטמבור מוכן

  .ירכיה מתפתלות לכאן ולכאן

 

  גלביות ומדים, כפיות, חליפות

  .חוגגים במסעדה של אבו איברהים

  כל הבעיות כולן באות על פתרונן

  .רק צריך לשבת מסביב לשולחן

 

  קול פעמונים קורא בעיר העתיקה

  ,קול רוכלים מכריז על כל מיני המתיקה

  חי זקנו של הנביא וחי אמונותי

  ...עיניים ותראה היכן אתה חיפקח 

 
 

ד: יר ַהַמֲעלֹות, ְלָדוִׁ  "שִׁ
י ים לִׁ י, ְּבֹאְמרִׁ ְך.--ָשַמְחתִׁ ית ה' נֵּלֵּ  ּבֵּ

ינּו ִׁם.--ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגלֵּ ְך, ְירּוָשָל ְשָעַריִׁ  ּבִׁ
ִׁם ַהְּבנּוָיה ֻחְּבָרה--ְירּוָשַל יר, שֶׁ  ָלּה ַיְחָדו.-ְכעִׁ

י ְבטֵּ ים, שִׁ ָשם ָעלּו ְשָבטִׁ ל: ְלֹהדֹות, --ָיּה-שֶׁ ְשָראֵּ דּות ְליִׁ עֵּ

ם ה'.  ְלשֵּ

ד. ית ָדוִׁ ְסאֹות, ְלבֵּ ְשָפט: כִׁ ְסאֹות ְלמִׁ י ָשָמה, ָיְשבּו כִׁ  כִׁ

ְך. ְשָליּו, ֹאֲהָביִׁ ִׁם; יִׁ  ַשֲאלּו, ְשלֹום ְירּוָשָל
י ְך; ַשְלָוה, ְּבַאְרְמנ-ְיהִׁ ילֵּ ְך.ָשלֹום ְּבחֵּ  ֹוָתיִׁ

ָעי  ָנא ָשלֹום ָּבְך.-ֲאַדְּבָרה--ְלַמַען, ַאַחי ְורֵּ
ית  ינּו-ְלַמַען, ּבֵּ  ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך." --ה' ֱאֹלהֵּ

 תהילים קכ"ב

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=860&lang=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות
 .   על פי מקורות המידע שלפניך במה מתבטאת ייחודיותה של ירושלים?1

 מה מבקש הטקסט להגיד לנו? איזה מסר הוא    -.   על פי מדרש תנחומא, פרשת קדושים 2

 מעביר?      

 אילו אפיונים מיוחדים אתה מזהה בטקסט בהקשר   -. קרא את הטקסט של הימן הירושלי 3

 אהבה לירושלים?של     

 מה מידת ההזדהות שלך עם תוכן הטקסט? -( 5-6. )תהילים קל"ז, 5

 כיצד קשור הטקסט אליך?. 6

 . הרב לאו משווה את ירושלים ל"לב האומה". מה דעתכם על השוואה זו?7

 האם דימוי זה תורם להחלטה לבחור בירושלים כעיר בירה, או להפך? מדוע?    

. איזו עמדה תוכל להביע כלפי דבריו של הרב לאו? בדוק מהם עמדות חבריך וברר עימם 8

 ומה לשלך.מדוע בחרו בעמדה אחרת/ד

. אילו נימוקים וטיעונים תוכל להעלות מתוך הטקסט אשר יכולים לשכנע אחרים לחשוב, 9

 להרגיש ולגבש עמדה כמוך? 

 .   מה אפשר להבין מהציור על מעמדה של ירושלים לפי מפה זו?10

 .  בחר שלושה טקסטים שהתחברת אליהם במיוחד וכתוב מה כל אחד   11

 ים?מהם מדגיש בירושל      

 .     בחר טקסט אחד שיש לך שאלות לגביו. מה היית רוצה לשאול?12

 .    מה אתה מרגיש לגבי ירושלים בעקבות קריאת הטקסטים13

 . כל כך הרבה נכתב על ירושלים לאורך הדורות. מה מרמזת לך עובדה זו?14

 .  איזה מסר חשוב בעיניך מתוך הטקסטים כולם?15



שמי: __________      סיום למידה נושא ירושליםמשוב   
 

 

במידה  

רבה 

 מאוד

במידה 

 רבה

במידה 

 בינונית

במידה 

 מועטה

במידה 

מועטה 

 מאוד

      ?באיזו מידה הרגשתי סקרנות בתהליך

       הלמידה? באיזו מידה חוויתי סיפוק התהליך

      תהליך הבחירה היווה עבורי אתגר

באיזו מידה עבודת הצוות קדמה את תהליך 

 העבודה?

     

באיזו מידה התוכן/הידע שרכשתי בתהליך 

 חשוב .

     

 

נחשפתי למגוון של מקורות יהודיים, ציוניים, 

 אזרחיים ודמוקרטיים

     

במהלך הדיון בסוגיות  גיליתי שיש לי חברים 

 בעלי דעות ועמדות שונות משלי

     

הדיון בסוגיות חל שינוי בעמדותיי בעקבות 

 בנושאים השונים

     

הלימוד והדיון בנושא תרמו לפיתוח הזהות 

 האישית שלי, גילית על עצמי דברים חדשים

     

העבודה עם חברי לכיתה בנושא פיתחה אצלי 

מיומנויות חברתיות של שיח מכבד ועבודת 

 צוות

     

צריך אני חושב/ת שכל תלמיד בישראל 

 ללמוד דרך סוגיות ולימוד בחברותא

     

 

 



 ירושלים (P.B.Lהערכת פרוייקט  )לקריטריונים 

 

 שם התלמיד___________

 

 הערות דרוג קריטריון להערכה

ציון  עובדות חדשות שרכש 
 בתחום התוכן

 כן/לא 

 כן/לא  ציון תובנות חדשות שרכש בתחום

-1דרוג באיזו מידה   עבודה בשיתוף פעולה
5 

 כן/לא  עמידה בזמנים

 כן/לא  ניסוח שאלה מניעה

 כן/לא  הצגת התוצר בכיתה

-1באיזו מידה דרוג   תרומה אישית של התלמיד לתוצר 
5 

 כן/לא  שימוש במקורות מידע

-1באיזו מידה דרוג   הקשר בין הנושא לתוצר 
5 

-1באיזו מידה דרוג   התייחסות רצינית לעבודה 
5 

כתיבת רפלקציה קבוצתית 
 )במידה ועבדו בקבוצות( 

 כן/לא 

 כן/לא  כתיבת רפלקציה אישית

 כן/לא  כתיבת משוב אישי

 

 



 

 חתימת המורה_____________ חתימת התלמיד ______________ חתימה ההורה: _____________

 


