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 המס"ע אל ירושלים בירת ישראל

 אדם חברה דעת בשבילי הזמן

 הרציונל

 תאור התוכנית

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

ו. התכנית נבנתה ע"י צוותי -לתלמידי בית ספר יסודי "שקמה" בכל חטיבות הגיל, בכיתות גן

 ותלמד במהלך שנת הלמודים תשע"ח ובשנים לבוא.ההוראה בבית הספר 

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

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

ים, להכרת תולדותיה ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל. חינוך לאהבת ירושל

 ולהבנת התרבות והמסורת שגובשו סביבה". 

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

 הציר המארגן של התוכנית 

הפסוקים המצוטטים מתוך ספר תהילים, ממחישים אולי יותר מכל את התפקיד המרכזי 

שממלאת 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, 

יהודי לאורך כל שנות הגלות הארוכות ועד ליסודה וכינונה של כּוונו אליה כיסופיו של העם ה

 ישראל בעקבות החלטת האומות המאוחדות. -מדינת

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

חוקקה הכנסת את חוק יסוד: "ירושלים כבירת  1980מדינת ישראל. בשנת כבירתה של 

 ישראל. -ישראל" ובכך סופחה 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 בית הספר יקנה ידע, תכנים ומיומנויות, בתחומי דעת שונים אצל התלמידים שיובילו להב

 חשיבותה של ירושלים לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד.  

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

ירושלים. מקורות המידע מכל  –להעמיד את עולמו הפנימי אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי 
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ך הלימוד הספיראלי, יאפשרו לו בכל פעם מחדש לעמת עולמות התוכן אשר נביא בפניו במהל

ולאמת את דעותיו ועמדותיו אודות סוגיות, דילמות ושאלות מניעות הקשורות לירושלים לאורך 

הדורות כולם. יצירת תהייה ותעייה במהלך פתרון הסוגיות, הדילמות והשאלות המניעות, 

 בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית.  –יגרמו לתלמיד לבנות את עולמו הפנימי בכל פעם 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 

ח במדינת ישראל בכלל ולירושלים בפרט, וחלק מעיצוב דמותו כאזר-מטיפוח זיקתו לארץ

הספר המבקש להניח -ישראל. ההבנות הללו כתובות באותיות של זהב בפרופיל של בית

 ישראלים. -במרכז המעשה החינוכי את שאלת תרבות ישראל הקשורה להיותנו יהודים

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

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

לפעול כשגריר המעביר את הידע שרכש בתהליך הלמידה  -לירושלים, ובסופו של תהליך 

 לעמיתים בשכבות 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  .3

 של 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
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 טבלה מארגית –ריסת הנושא פ

חזון בית הספר 
 )"לאן"(

הגורם  ערכים )"למה"(
 המארגן
)"מה" 
 תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

למידת נושא 
ירושלים תבטא את 

התלמיד הקשר בין 
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. 

כלפי מגזרים או דתות/תרבויות פיתוח סובלנות 
 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.

בביטויים פיזיים הבעת הלמידה והעשייה  •
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  –ום כ"ח באייר "יום שיא" וטקס בי •
 ירושלים".

לימוד והטמעת נושאי הלימוד אל תרבות  •
 ביה"ס כריטואל קבוע.

יצירת שיתופי פעולה עם הורים וקהילה  •
 סביב יום השיא והטקס.

תרבותית המדגישה -יצירת חוויה לימודית •
את מקומה המכונן של התוכנית בחיי 

 ביה"ס: לפני, במהלך ואחרי השיא.
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 להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:מטרות 

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים יצירתיים  •
פנימית של -שונים כדי להפגיש בין הזהות האישית

 התלמיד לבין ירושלים 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  •
כתה, מרחב, פרוזדורים –הפיסיים 

 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 הלמידה וכדי 

 לחזק את היבט השייכות והזהות.

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 בין  •
פנימית של התלמיד לבין ירושלים -הזהות האישית

 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.
 

  יונית, אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, צ

הבעת הלמידה והעשייה בדרכים יצירתיות  •
ומגוונות ומתן ביטוי חברתי  למפגש  בין הזהות 

פנימית של התלמיד לבין חבריו בנושא -האישית
 ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה  בין התלמיד לחבריו כדי  •
לייצר הקשרי משמעות ושייכות בין התלמידים 

 ים.לבין ירושל
 

 התחום החברתי: 

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית  •
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 התלמידים בזמן 
 המפגשים המשותפים
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  ספריות-שאלות זהות בית

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

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

באיזו מידה  איזה רכיבים אני מזהה בו? עד כמה אני מזדהה איתם?  כשאני מתבונן בסמלים? 

 מצליח הסמל להעביר אלי מסר? 

 ': 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 שכבת ד

 ת ומהו הקשר שלי לירושלים?מהו מקומי כחוליה בשרשרת הדורושכבת ה': בירושלים? 

': 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? 

 

 

 

 

 

 אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, 

הגברת והעמקת שיתופי הפעולה בין הקהילה  •
לבין התלמידים, יגרמו להפצת מסרים אחידים 

 ולמתן לגיטימציה קהילתית ללמידה. 

חיזוק הלמידה והחוויה בשיתוף הורים, מורים  •
 וקהילה. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף 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.

יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהילה  •
לשם חשיפה לתוצרים השונים שהוכנו 

 בשכבות.

רים ואנשי קהילה ביקור של הו •
 בתערוכה כחלק מסיכום הנושא. 

גיוון הלמידה ע"י מפגשים קהילתיים  •
 סביב נושא נלמד.

אימון בשפה הדבורה הדורשת  •
 מיומנויות שונות מהשפה הדבורה.
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 היהודיחשיבותה של ירושלים לעם 

 

 מדוע ירושלים חשובה לעם היהודי? : שאלה המניעה

 מטרת העל:

 התלמיד יכיר ויבין את חשיבותה וקדושתה של ירושלים לעם היהודי.

        מטרות בתחום התוכן:          

 . התלמיד יעמיק ויכיר את המורשת וההיסטוריה של ירושלים. 1

 ירושלים כעיר בירה ליהודים.התלמיד יכיר ויבין את חשיבות  .2

 : מטרות הקשורות לזהות

יפתח תחושת שייכות לירושלים כעיר מאחדת ומספרת את מורשת העם  התלמיד .1

 היהודי. 

התלמיד יבין את מקומו בשלשלת הדורות היהודית בזיקה לירושלים כחלק מהעם  .2

  היהודי.

ירושלים ובכך ייווצרו הקשרי התלמיד יזדהה עם מקורות המספרים את סיפורה של  .3

 משמעות בינו לבין תרבותו של העם היהודי.

 מטרות אופרטיביות:

 .חקרה.טיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה בדרך 1

 .טיפוח מיומנויות של למידה שיתופית ועבודת צוות.2

 .ניתוח ביקורתי של תהליכים, תופעות, דילמות וקונפליקטים.3

 צעים טכנולוגיים )מחשב, עבודה על מצגות וכו'(..פיתוח מיומנות ועבודה באמ4

 

 :תחומי הדיסציפלינות

 שפה, מחשבים, מולדת, אומנות, מוסיקה. 
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 שיעור ראשון

 :מטרות השיעור

 התלמיד יכיר את הסיפור ההיסטורי של ירושלים. .1

 התלמיד יכיר מקורות מהתנ"ך שבהם מוזכרת ירושלים. .2

 מהלך השיעור

 הסיפור ההיסטורי לפי הטקסט בנתיבי ירושלים.התלמיד ילמד את  .1

 משימה:    

 קראו את הסיפור ההיסטורי של ירושלים. .1

 .כתבו מה עמדתכם לגבי חשיבותה של ירושלים לפי הסיפור ההיסטורי .2

 .לאחר הקריאה, כתבו אילו מחשבות התעוררו בכם על ירושלים .3

 

 

 הסיפור ההיסטורי:

עיר יבוס הקטנה והיה למלך היהודי הראשון שהפך את שנה כבש דוד המלך את  3,000לפני 

מאז  ,דוד המלך הייתה גורלית ירושלים לבירת ממלכת עם ישראל המאוחדת. הבחירה של

ושלמה המלך, בנו של דוד, אף הקים  אותו יום ועד ימינו היהודים ראו בירושלים את בירתם,

את ארץ ישראל ושלחו את עם בה את בית המקדש ואת מוסדות שלטונו. כאשר כבשו הבבלים 

ישראל לגלות בבל, בכו הגולים על בירת ממלכתם שנפלה, ונשבעו שלא לשכוח אותה לעולם: 

"ַַעל נהרות בבל שם ישבנו וגם בכינו בזכרנו את ציון אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק 

ם, פרק קל"ז, לשוני לחכי כי אם לא אזכרני אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"  )תהלי

 ו(-פסוקים א, ה

כאשר חזרו ֵשֵבי ציון מבבל לארץ ישראל, הם התעקשו להתיישב בירושלים, למרות התנגדות 

העמים שהתגוררו בה מאז שסולקו. היהודים עמלו קשה כדי להקים בירושלים את בית המקדש 

את כתר  החזיר השני ולהקיף את העיר בחומה חזקה ובצורה. נחמיה, שעמד בראש העולים,

הבירה לירושלים והציב בה את מוסדות השלטון. במשך מאות השנים שבהן עמד בית המקדש 

השני שימשה ירושלים כבירה חזקה וגאה. מלכים ועמים שניסו לכבוש את ארץ ישראל הפנו 

את חציהם בעיקר לירושלים, ובהם היוונים והרומאים. החשמונאים שהכריעו את היוונים והפכו 

ל, עזבו את עירם מודיעין ועברו לגור בבירה הירושלמית. כך גם עשה אחריהם למלכי ישרא

 המלך הורדוס, שבנה בירושלים את ארמונו המפואר ושיפץ את בית המקדש.

   משימה: 

עובדה זו על  שנה, מה אומרת לכם 3000 -הסיפור ההיסטורי של ירושלים מתחיל לפני כ .1

  ירושלים?

  יכם? מדוע?האם ציון הזמן הזה חשוב בעינ .2

 3000-איזו תחושה עולה בכם מהידיעה שהפעם הראשונה שהוזכרה ירושלים היתה לפני כ .3

 בימי דוד המלך?
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  מדוע חשוב לזכור את ירושלים? מה החשיבות של הזיכרון ומה תפקידו? .4

 "מרכזיותה של ירושלים" על ענו על המשימה באתר אופק .5

 

 ירושלים עיר הקודש -וירטואלית  פעילות

 

לכיתה  250המילים" בעמוד קראו את הטקסט "זכר לחורבן" בספר "צועדים בדרך  .2

 ג' וענו:

הטקסט  מתאר שימוש של זכרון ע"י השארת חלק בלתי מסויד בבית, מה דעתכם  .א

 על כך?

 אילו פעולות נוספות של שימור זיכרון אתם מכירים? .ב

 אילו פעולות זיכרון אתם יכולים להציע כדי לזכור את ירושלים? .ג

 . 250-251בצעו את המשימה בעמוד  .ד

 

 . סעיפים א' ב'. 169קראו  במקראה "דרך המילים" לכיתה ג': "מן המקורות" עמוד  .3

 דיון עם התלמידים בדבר חשיבותה של ירושלים במקורות.פיתוח 

 

 מן המקורות:

 בספר מלכים א' פרק ו פסוק א' כתוב על בנית בית המקדש:

מצרים בשנה הרביעית -וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ"והייתי בשמונים שנה 

 בחודש זיו הוא החודש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית לה' "

"שנו רבותינו: מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך  נאמר בגמרא במסכת סכה:

 .אר מעולם"ונו לא ראה בנין מפינחמד מעולם ומי שלא ראה בית המקדש בבני

 נו על השאלות: ע

 לדעתכם הרגישו כאשר נבנה בית המקדש השני על ידי שלמה?כיצד  .1

 שאתם קוראים על תפארתה של ירושלים?כהרגשות שאתם מרגישים  םמה .2

 באיזו מידה אתם מזדהים עם רוחו של הטקסט?  .3

 

 שיעור שני

 מטרות השיעור:

 התלמיד יבין את פירוש המילה עיר בירה. .1

 .מאפיין עיר בירההתלמיד יבין מה  .2

 התלמיד יכיר את הסיבות לבחירת ירושלים כעיר בירה. .3

 התלמיד יכיר את השמות הנוספים של ירושלים. .4

 

 

 

 

http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f593380c1-e164-4440-8d90-81353724fee6#?page=content-1
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 מהלך השיעור:

 משימה אישית

 התלמידים יחפשו הגדרה במילון לערך עיר בירה. .1

 התלמידים יקראו את המידע מהי עיר בירה. .2

 התלמידים יענו על המשימות .3

 בירה?מהי עיר 

עיר בירה היא העיר החשובה ביותר במדינה. בעיר זו נמצאים בדרך כלל רוב המוסדות 

הלאומיים של המדינה, כמו משרדי הממשלה, בית הנשיא, המוזיאון הלאומי, ולפעמים גם 

מדינות רבות נמצא בעיר הבירה גם בית המשפט העליון שהוא החשוב בכל . בארמון המלך

הבירה מייצגת את המדינה ונחשבת ל"שער הכניסה" אליה. לכן יושבים מערכת המשפט. עיר 

בה בדרך כלל שגרירים ונציגים רשמיים של מדינות זרות, והיא בנויה לרוב במתכונת צורה 

כל המדינות בעולם . לייצוגית עם שדרות רחבות, אנדרטאות, מוסדות לאומיים ואתרי הנצחה

 .יש עיר בירה

הסיבה העיקרית שבגללה הפכו ערים גדולות לערי בירה בימי קדם,   ?כיצד בוחרים עיר בירה

היא בזכות ההגנה שסיפקו לתושבי הסביבה. אבל למה דווקא הן? מדוע החליטו תושבי 

 המדינה לבצר דווקא את עיר א' ולא את עיר ב'? 

עיר שעמדה על צומת דרכים חשוב או  - התשובה טמונה קודם כל במיקום :חשיבות כלכלית

לחוף נהר גדול הפכה במהרה לתחנת מעבר מרכזית לסחורות ולמבקרים. בעקבות כך נוצר 

בעיר שוק גדול ונבנו בה בתי הארחה, חנויות וכל מה שנחוץ לקיום עיר שוקקת. לעיר הזאת 

, נמשכו אנשים שחיפשו מקום עבודה, מה שהגדיל את מספר תושביה, בתיה ושטחה. העיר

ת קטנה, נזקקה להגנה, ומכאן קצרה הדרך לבנות לה חומה הפכה עכשיו למעצמה כלכליש

שביקשו ליהנות מההגנה  העיר המבוצרת משכה אליה יותר ויותר אנשים. חזקה ומבוצרת

ומשפע האפשרויות שהיא הציעה. עוד ועוד כפרים חקלאיים נבנו סביבה כדי לספק לה פירות, 

לחומה, אך בעת מלחמה הם יכלו  ירקות, לחם ומוצרי חלב. תושבי הכפרים חיו אמנם מחוץ

כשהעיר הפכה ממש גדולה וחשובה, היה סיכוי רב . לברוח אל תוך העיר וליהנות מהגנתה

שיבוא לגור בה גם המלך, כדי ליהנות מכספה ומהגנתה. בזכותו הפכה העיר גם למרכז השלטון 

צמחו ערי , של המדינה. באירופה, שבה משמשים הנהרות הגדולים למעבר אוניות וסחורות

, תמזההבירה ליד הנמלים המרכזיים. כך למשל לונדון בירת אנגליה צמחה על גדות נהר ה

טבה, ופריס בירת צרפת נוסדה על גדות נהר הֵסן ,פראג בירת צ'כיה . נוסדה על גדות נהר הולְּ

עיר בירה שצמחה על צומת חשוב של דרכים ראשיות היא למשל תוניס בירת תוניסיה. 

ת הרשות הפלסטינית, יושבת על אם הדרך בין ירושלים לשכם, וממנה יוצאות רמאללה, ביר

 דרכים ראשיות לערים חשובות אחרות.
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ירושלים היא עיר הבירה של ישראל מאז הקמת המדינה. ירושלים היא אחת   :חשיבות דתית

 הערים העתיקות שבערי הבירה בעולם. ירושלים היא המרכז הדתי, הרוחני והלאומי של העם

היהודי לדורותיו ולתפוצותיו. היא עיר קדושה ליהודים לנוצרים ולמוסלמים. לירושלים יש מעמד 

 -כבר לפני כ מיוחד בקרב היהודים בישראל ובעולם והן בקרב בני דתות שונות בארץ ובעולם.

שנה הכריז עליה דוד המלך כבעל בירתו, מתוך שיקולים פוליטיים ודתיים. ירושלים  3,000

עד ימיו עיר יבוסית, לא הייתה בתחום נחלתו של שבט מסוים משבטי ישראל.על פי שהייתה 

המסורת היהודית עקדת יצחק נערכה על הר מוריה, הנמצא בתחומיה של ירושלים ולכן העיר 

קיבלה חשיבות דתית. דוד העלה את ארון הברית אל העיר והפך את ירושלים למרכז דתי. 

במהלך ההיסטוריה  ות במקום זה את בית המקדש.בעקבות זאת בחר שלמה המלך לבנ

נכבשה ירושלים פעמים רבות על ידי בני עמים שונים, אשר שלטו בה למשך תקופות שונות. 

פעמיים חרבו העיר והמקדש, והיהודים גורשו מארצם. בעקבות החורבן והגירוש הפך הכותל 

וכך הייתה ירושלים המערבי, שריד לחומה שהקיפה את המקדש, למקום קדוש ליהודים. 

 בתודעה היהודית לסמל לכמיהה ולגעגועים לשוב לארץ ישראל.
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 :שמות רבים לעיר דף תפזורת בנושא  מלאו את .1

 

 

 

 

 

 

 

 א י ע מ י ק ו ל א ה ר י ע

 ר י ע ר פ ע י ס ו ב ע ר י

 י ר י ע ה ה ר י ע י י ו ר

 א ע ח צ נ ה ר י ע ר ר ש צ

 ל ר ש ד ו ק ה ר י ע ה ל י

 י ע ע ר פ ע י ר ה ר ת מ ו

 ע י ר ה ש ל ו מ ע מ פ ע נ

 ע י ר ה א מ ת ס ו ב י י ע

 מ י מ ל ו ע ה ר י ע ל ר ר

 י ע ב ה ז ל ש ר י ע ה י ע

 ע ה ר י ב ה ק ד צ ה ר י ע

 ה נ י ל ו ט י פ ק ה י ל א

 

נוף, שלם, אילה קפיטולינה, יבוס, : ירושלים, עיר האלוקים, עיר דוד, עיר של זהב, יפה מחסן

עיר האמת, עיר הצדק, עיר ציון, עיר העולמים, עיר הנצח, עיר התפילה, עיר השלום, עיר 

 הקודש, אריאל, הבירה, טבור העולם.
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 נעמי שמר/  התלמידים ילמדו לשיר את השיר "ירושלים של זהב" .2

 

 /נעמי שמר                                                     זהב ירושלים של

 ַכַיִין                                                                                                             ֲאִויר ָהִרים ָצלּול

ֵריַח ֳאָרִנים  וְּ

ַבִים רּוַח ָהַערְּ  ִנָשא בְּ

                                                                                     ַפֲעמֹוִנים.         ם קֹולעִ 

 

ֵדַמת ִאיָלן ַוֶאֶבן ַתרְּ  ּובְּ

בּוָיה  ַבֲחלֹוָמּה שְּ

 ָהִעיר ֲאֶשר ָבָדד יֹוֶשֶבת                                                     

לִ   .חֹוָמה ָבּהּובְּ

 

רּוָשַלִים ֶשל ָזָהב  יְּ

ֶשל אֹור ֹחֶשת וְּ ֶשל נְּ  וְּ

ָכל ִשיַרִיְך ֲהלֹא  לְּ

 ...ֲאִני ִכּנֹור

 

שּו בֹורֹות  ַהַמִים ֵאיָכה ָיבְּ

 ִכָכר ָהִעיר ֵריָקה

ֵאין פֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַבִית  וְּ

 .ָהַעִתיָקה ָבִעיר

 

ָערֹות ֲאֶשר   ַבֶסַלעּוַבמְּ

לֹות ַילְּ  רּוחֹות מְּ

ֵאין יֹוֵרד ֶאל ָים ַהֶמַלח  וְּ

ֶדֶרְך ִריחֹו בְּ  .יְּ

 

רּוָשַלִים ֶשל ָזָהב  ...יְּ

 

בֹוִאי ַהיֹום  ָלִשיר ָלְך ַאְך בְּ

ָתִרים ֹשר כְּ ָלְך ִלקְּ  וְּ

ִעיר ִתי ִמצְּ  ָבַנִיְך ָקֹטנְּ

ִרים שֹורְּ  .ּוֵמַאֲחרֹון ַהמְּ

ָפַתִים תִכי ִשֵמְך צֹוֵרב אֶ   ַהשְּ

ִשיַקת ָשַרף  ִכנְּ

רּוָשַלִים ַכֲחָך יְּ  ִאם ֶאשְּ

 כָֻּלּה ָזָהב ֲאֶשר

 

רּוָשַלִים ֶשל ָזָהב  ...יְּ

 

נּו ֶאל בֹורֹות  ַהַמִים ָחַזרְּ

ַלִכָכר  ַלּׁשּוק וְּ
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ַהר ַהַבִית  שֹוָפר קֹוֵרא בְּ

 .ָהַעִתיָקה ָבִעיר

 

ָערֹות ֲאֶשר ַבֶסַלע  ּוַבמְּ

ָמשֹות ֵפי שְּ חֹות ַאלְּ  זֹורְּ

 ָנשּוב ֵנֵרד ֶאל ָים ַהֶמַלח

ֶדֶרְך ִריחֹו בְּ  יְּ

 

 שאלות מנחות

איזה מחשבות מתעוררות בך למקרא השיר?     איזה קשר אתה חש לשיר או לחלקים 

ממנו?     מה תפקידו של השיר הזה ואיזה מסר הוא מבקש להעביר לקורא?              השיר 

הפך למעין המנון לירושלים, התוכל להסביר מדוע?      מדוע לכתוב שיר לכבוד ירושלים 

סט אחר?      מה ההבדל בין שיר ששרים אותו לבין כל טקסט במקום לכתוב סיפור או טק

אחר?     בדרך כלל כותבים שיר אהבה למישהו שאוהבים, כיצד תסביר שיר אהבה לעיר 

 ירושלים? מדוע יש צורך בזה?

 

 

 משימה קבוצתית:

 

 . בשיר "ירושלים של זהב", מזכירה המשוררת נעמי שמר מקומות רבים, מהם?1

 

 

 

 

 . מהו המידע העולה על העיר ירושלים מתוך השיר? 2

 

 

 

 השיר? קריאתעם עולים בכם הרגשות ה. מהם 3
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 מערך שיעור שלישי

 מטרת השיעור:

 התלמיד ילמד לערוך ראיון. .1

 .התלמיד ילמד לנתח את התשובות של המרואיינים ולהסיק מסקנות .2

 

 : מהלך השיעור

 התלמידים יקריאו וישמיעו את הראיונות שעשו.  .1

ע"ג  את התשובות לשאלות המתאימות?-ותמיין עם הילדים  המורה תרכז  .2

 הלוח.

 משימה אישית:

 התלמידים יעתיקו מדגם של תשובות בדבר חשיבותה של ירושלים לעם היהודי.

 משימה בקבוצות

ו את קטעי השמע בעזרת מעוף התלמידים יעשו מצגת הכוללת את הראיונות הכתובים ויערכ

 מנהיגוטק.

 שעור רביעי

 מטרת השיעור:

התלמיד יחקור ויכיר את הסיפור ההיסטורי של האתרים הכותל, בית המקדש, הר  .1

 הרצל, מגדל דויד בעזרת מקורות מידע שהם יביאו.

 התלמידים ילמדו את השיר "שבחי ירושלים".   .2

 מהלך השיעור:

 משימה קבוצתית

תקרא מקורות מידע מגוונים )מקורות כתובים, תמונות( בהתאם לאתר כל קבוצה  .1

  שבחרה ותסכם על האתר לפי שאלות מנחות.

 התלמידים יבינו את משמעות השיר ויענו על שאלות.   .2

 .התלמידים יכינו עבודת יצירה כמו דגם, ציור, משחק .3

 

 תהילים פרק קמ"ז    שבחי ירושלים

 
ִם, ֶאת  י"ב לַׁ רּושָׁ ִחי יְּ בְּ הוָׁה; -שַׁ ִיְך ִצּיֹון. יְּ ִלי ֱאֹלהַׁ לְּ  הַׁ
ִיְך; -ִכי  י"ג רָׁ עָׁ ִריֵחי שְּ ק, בְּ ֵבְך. ִחזַׁ ִקרְּ ִיְך בְּ נַׁ ְך בָׁ  ֵברַׁ

 שאלות לשיר  

 .  מהן מילות ההוראה בשיר?  הדגישו אותן בצבע.1

 .  מה תפקיד המילה "כי"?2
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 . האם יש משפט נוסף שאפשר להוסיף לפניו את המילה "כי"?  3

ֵבך.4 ִקרְּ ִריֵחי, בְּ   .  חפשו במילון את המילים: שבחי, הללי, בְּ

איזה מחשבות מתעוררות בך למקרא השיר?     איזה קשר אתה חש לשיר או לחלקים 

מדוע לכתוב   ממנו?     מה תפקידו של השיר הזה ואיזה מסר הוא מבקש להעביר לקורא? 

שיר לכבוד ירושלים במקום לכתוב סיפור או טקסט אחר?      מה ההבדל בין שיר ששרים 

אותו לבין כל טקסט אחר?     בדרך כלל כותבים שיר אהבה למישהו שאוהבים, כיצד תסביר 

 שיר אהבה לעיר ירושלים? מדוע יש צורך בזה? 

 

 משימה בקבוצות

 בית המקדש:

 ההיסטוריה של בית המקדש הראשון והשני..  סכמו בקצרה את 1

 .  מה הייתה הסיבה לחורבן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני?2

 . מהי חשיבות בית המקדש לעם היהודי?3

 

 הכותל המערבי:

 . סכמו בקצרה על הכותל המערבי.1

 .  מה החשיבות של הכותל?2

 .  מדוע הכותל נקרא "כותל הדמעות"?3

 נוהגים לעלות ולהתפלל בכותל?. מתי 4

איזה קשר אתה חש לכותל?... מהי  הרגשתם? מה ראיתם?כיצד . ביקרתם פעם בכותל? 5

דעתך על. כל המתפללים בכותל.?.. איזה מחשבות יש לך בקשר ל לתפילות של המגיעים 

  לירושלים האם אתה חושב שהבקשה שלך או של המתפללים תתגשם?..

 מגדל דוד:

 סכמו בקצרה על מגדל דוד.  1

 .  מדוע "מגדל דוד" נקרא כך?2

 . מתי נבנה המגדל?3

 . ע"י מי נבנה המגדל?4

 מה חשיבותו של האתר לעם היהודי? 5

  . תאר כיצד נראה האתר?6
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 הר  הרצל:

 .סכמו בקצרה על הר הרצל . 1

 מי היה בנימין זאב הרצל? . 2

 אילו אישים קבורים בהר הרצל? . 3

  אילו טקסים נערכים בהר הרצל?. 4

שאלות זהות לאתרים? כיצד הרגשת שהגעת לאתר בירושלים? מה אתה חושב עליו" 

 מה אתה מרגיש ...

 

 מערך שיעור חמישי

 מטרת השיעור:

התלמיד ייחשף לחוק יסוד ירושלים שנקבע ע"י הכנסת וקבע כמה עקרונות חשובים  .1

 לגבי ירושלים.

 מהלך השיעור:

 אישית:משימה 

התלמידים יקראו את חוק יסוד ירושלים ויענו על משימה: מתחו קו בין תחילת  .1

  המשפטים לסופם, על פי מה שלמדתם מלשון החוק.

כל תלמיד יקבל דף עם קטעים מדבריהם של דויד בן גוריון וחיים ויצמן בנושא ירושלים ויענה 

  מי אמר את זה? :על המשימה

 מערך שיעור חמישי

ִמיִניִאם ֶאש   ח י  כַּ ִם ִתש  לָּ רּושָּ ֵחְך י   ,כָּ
ֵרִכי כ  ִחִכי ִאם לֹא ֶאז  שֹוִני ל  ק ל  בַּ  ,ִתד 

ִתי חָּ ל רֹאש ִשמ  ִם עַּ לַּ רּושָּ ֲעֶלה ֶאת י   )תהילים קלז(.ִאם לֹא אַּ

 

 
התלמידים  יקראו את הפסוק ויחקרו אודותיו... מה פרוש פסוק זה? מתי נאמר ? האם 

 שמעתם את הפסוק הזה בעבר? היכן שמעתם? מה הרגשתם כששמעתם או אמרתם אותו? 

 על מה חשבתם? במי נזכרתם? וכו
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 :העצמאותירושלים בירת ישראל שינויים רבים עברה ירושלים מאז מלחמת          חוק יסוד:

 1967-שנים החזיקה מדינת ירדן במזרח העיר, עד מלחמת ששת הימים ב 19במשך 

.במלחמה זו כבש צה"ל את מזרח העיר, 

וירושלים הפכה לעיר מאוחדת. השליטה 

הישראלית על ירושלים כולה העלתה שוב 

את השאלה הישנה: האם יש לישראל 

זכות לשלוט בירושלים, ועוד לקרוא לה 

החליטה  1980בשנת  ?''עיר הבירה

משמעית -הכנסת לתת תשובה סופית וחד

 -יסוד -חוק'לשאלה הזאת, וחוקקה את 

  ירושלים בירת ישראל.
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, שעמד בתחילת ימיה של מדינת ישראל בראש מועצת העם ובהמשך אף נבחר דוד בן גוריון

"ערכה של ירושלים לא ניתן להימדד ולהישקל   :לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל

ולהיספר, כי אם יש לארץ נשמה, הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל... ירושלים 

דורשת וזכאית שנעמוד אתה. השבועה ההיא "על נהרות בבל" 

לא נהיה ראויים לשם עם  מחייבת היום כבימים ההם, אחרת

 ישראל"

 

 

כנות היהודית, ובהמשך אף נבחר לנשיא שעמד אז בראש הסו חיים ויצמן

הראשון של מדינת ישראל, התבטא באופן דומה על ירושלים. במהלך 

מלחמת העצמאות הוא נאם בפני חיילים ודיבר אתם על תרומתם העצומה 

"אין זה כלל ביכולתנו לשכוח את ירושלים... נוסף לקשר   :להגנה על ירושלים

סף לשרשרת הבלתי ניתקת של התיישבות ההיסטורי בינינו לבין ירושלים, נו
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יהודים בעיר זו, נוסף לעובדת היותנו רוב כאן, הרי גבורתכם בהגנה על ירושלים נותנת לנו את הזכות 

 " ..להכריז כי ירושלים שלנו היא ושלנו תישאר

 .1948נאום בפני חיילים במהלך מלחמת העצמאות, דצמבר 

 שאלות:

דבריהם של דוד בן גוריון וחיים ויצמן שכתבו לפני הרבה שנים על  למקראאילו רגשות עולים בכם . 1

 ירושלים?

 . איזה קשר נוצר בינכם לבין הכותב ובינכם לבין ירושלים ע"י כך?2

 

 

 לסיכום היחידה:

עיונות אילו מילים או היגדים ממה שלמדתם בשיעורים תוכלו להציג בפני הכיתה ולאיזה ערכים או ר

 הם מתקשרים לחזון ולפרופיל של בית ספר שקמה?
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 שמי: __________

 תהליך      משוב סיום

 

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

     

חברים במהלך הדיון בסוגיות  גיליתי שיש לי 

 בעלי דעות ועמדות שונות משלי

     

בעקבות הדיון בסוגיות חל שינוי בעמדותיי 

 בנושאים השונים

     

הלימוד והדיון בנושא תרמו לפיתוח הזהות 

 האישית שלי, גילית על עצמי דברים חדשים

     

העבודה עם חברי לכיתה בנושא פיתחה אצלי 

ועבודת מיומנויות חברתיות של שיח מכבד 

 צוות

     

אני חושב/ת שכל תלמיד בישראל צריך 

 ללמוד דרך סוגיות ולימוד בחברותא
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 (P.B.Lמה הם הקריטריונים שיש לבדוק לקראת הערכת פרוייקט  )

 

 שם התלמיד___________

 

 הערות דרוג קריטריון להערכה

 כן/לא  ציון  עובדות חדשות שרכש בתחום התוכן

 כן/לא  תובנות חדשות שרכש בתחוםציון 

 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
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 ______________ חתימה ההורה: _____________חתימת המורה_____________ חתימת התלמיד 

 

 

 

                                                                                 

 


