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 המס"ע אל ירושלים בירת ישראל

 אדם חברה דעת בשבילי הזמן

 רציונל

 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. -ך סופחה ירושלים והכפרים שסביבה אל מדינתישראל" ובכ

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, יגרמו לתלמיד 

 בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית.  – 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 

רח במדינת ישראל בכלל ולירושלים בפרט, וחלק מעיצוב דמותו כאז-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

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

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'
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  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

 הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן העברי.  .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 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.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

זהות והשפעה על זהות אישית וקולקטיבית עיצוב 

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 שונים כדי להפגיש בין הזהות האישית

פנימית של 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 

חיב את הלמידה וכדי להעמיק ולהר

 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  •

פנימית של התלמיד לבין -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 

הלומדים כנדבך נוסף לגיבוש זהות מול קבוצת 

 "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.

 

  יהודית, ציונית, אזרחיתמטרות להבניית זהות 

הבעת הלמידה והעשייה בדרכים יצירתיות  •

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 

 בין ירושלים.התלמידים ל

 

 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

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

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

 באיזו מידה 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

 בירושלים? 

  מהו מקומי כחוליה בשרשרת הדורות ומהו הקשר שלי לירושלים? שכבת ה': 

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

מים בירושלים בזמננו. כיצד אני מרגיש כאזרח השונות בין התושבים: קהילות, עדות, זר

 אשר למדתי? צעיר של מדינת ישראל לאור כל

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעת  •

על הזהות היהודית, הציונית והאזרחית של 

בזמן המפגש המשותף התלמידים והוריהם 

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.

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.



7 
 

  

 7 

 

 סמלים בירושלים.

 מהם סמליה של ירושלים ומה משמעותם? – שאלה מניעה

מה אני רוצה לדעת על הסמלים ועל   מהו סמל? אילו סמלים קיימים? - שאלת ידע

הסמל? מה המשמעות של מרכיבי הסמל? ומה תפקידם? איך נראה הסמל? מי יצר את 

 משמעות הסמל?

איזו דעה יש לי כלפי השימוש בסמלים? מה אני חושב על ייצוג ירושלים  :שאלות זהות

בסמלים? האם מתאים להשתמש בסמלים כדי לספר את סיפורה של ירושלים? מה אני 

 חושב על הסמל? איך אני מרגיש כשאני מתבונן בסמלים?

איזו משמעות יש לסמל בעיני? איזה רכיבים אני מזהה בו? עד כמה אני מזדהה איתו? באיזו 

 מידה מצליח הסמל להעביר אלי מסר?

 תלמידים )בית מארח(  4-5הכנת משחקים בנושא סמלי ירושלים בקבוצות של    -תוצר סופי

ליה של לאחר לימוד משמעותו של סמל ותפקידו, ולאחר חשיפת התלמידים לשלל סמ 

ירושלים, ניצור סמל חדש לירושלים )הורים וילדים( זוהי פעולה המביאה לידי ביטוי את 

 ההבנה של התלמיד גם על התפקיד וגם על מה שירושלים מסמלת. 

לימוד נושא ירושלים ותכנון פעילויות שיא של הלמידה בשבוע של חוויה "בירושלים" יאפשרו 

יאפשרו יצירת מרחב לבירור סמליה של  –ל לכל לפגוש את הנושא מזוויות שונות ומע

 ירושלים ומשמעותם כחלק מהבניית זהות ויצירת הקשרי משמעות של שייכות. 

 

 דמוקרטית -מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית

עיצוב זהות והשפעה על הזהות האישית של התלמיד באמצעות משחקי קופסא אשר יוצרים  -

 ירושלים המהווים רכיב זהות קולקטיבי.  בינו לבין סמלי מפגש

הבעת הלמידה והעשייה באופן יצירתי תוך שימוש בכל הדיסציפלינות כדרך נוספת  -

 להעמקת התלמיד ברכיבי זהותו ולאריגת רכיביה בהיבטים לימודיים נוספים. 

יצירת אינטראקציה בין העיר ירושלים לבין התלמיד כדי להעמיק בהיבטי הדעת וכדי לייצר  -

 הקשרי משמעות בינו לבין ירושלים כסמל. 

חשיפת התלמיד לנושא סמליה של ירושלים יאפשר לתלמידים להיות שותפים לחוויה רגשית, 

 שנה לירושלים. 51תרבותית וחברתית שמתרחשת בכלל המדינה לרגל חגיגות 
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 סמלים: סמל המדינה וירושלים  -יחידה ראשונה

 הנושא פתיחת -ראשון  שיעור

קולה, -אנו נקרין על הלוח כל מיני סוגי סמלים ונשאל אותם מהו נושא השיעור? )סמל קוקה

 (נספח א'צה"ל, תלבושת אחידה, סמל העיר, תמרור על הכביש ועוד... 

מהו סמל? אילו סמלים אתם מכירים? ממה מורכב הסמל? מדוע יש בו  -שמש אסוציאציות

 כיבים? דווקא את המרכיבים הללו? מה מייצגים המר

מגן דוד  -בניתוח הסמלים אנו נתייחס לאלמנטים השונים שחוזרים על עצמם בכל הסמלים

 עלי זית.

למשל נראה את סמל צה"ל ואת הסמל של חיל האוויר ונערוך ביניהם השוואה. אילו אלמנטים 

 נמצאים, מה כתוב על הסמל )צהל, חיל האוויר(

 וצתי. אורי אופיר + דיון קב /קריאה בספר "הדגל" 

הדיון בספר יהיה על סוגי סמלים. ונתן דוגמאות של דגלים שונים במדינות אחרות. אנו נסביר 

 שהדגל מהווה בכל מדינה סמל. 

יצירת סמל קבוצתי שמאפיין את ילדי הקבוצה, כל קבוצה תראה את סמלה ונציג מסביר 

 מדוע בחרו בסמל הזה.

דו על המטלה, מה חשבו ומה ענו. הילדים יספרו לחבריהם בקבוצה מה הרגישו כשעב

משתפים בתשובות, השלמת מידע על ידי המורה ריכוז המידע ע"י ראש הקבוצה ודווח. נכתב 

על הלוח שאלות שהילדים יכתבו במחברותיהם ויענו עליהם באופן אישי: מה היה לי חשוב 

 להדגיש בסמל שלי? מה מסמל כל רכיב בסמל שלי? כמה משמעויות יש לסמל שלי? 

בנוסף אנו נבקש סבב תגובות של התלמידים על המראה )לא על האיכות( של הסמל 

שתכליתו לא למתוח ביקורת אלא להציע הצעות שיפור וייעול: אני הייתי מוסיף... כי..."; "אני 

 הייתי מדגישה... מפני ש..."

יתות בסיום: תולים במרחב הפיסי את כל הסמלים שהקבוצות הכינו, מזמינים תלמידים מכ

אחרות, מדריכים אותם ב"תערוכת הסמלים שלנו", מסבירים היטב, מנמקים ומספרים את 

 סיפור היצירה )מיומנות של "דיבור בציבור"(.

 מה שמברר גדול מרחב על לנוע אפשרות תהיה שלתלמיד כדי סמלים של שפע ניתן אנו
 הבאים. לשיעורים רעיונות נותן גם אבל הראשון, בשיעור שלמדנו

 באים הם ומה רכיביו, הם ומה הסמל משמעות מהי אותם ונשאל המדינה סמל את נחשוף
 המילים בדרך צועדים) אותו...? קבעו ומתי אותו, קבע ומי אלה, דווקא ולמה לנו, לספר
 (ודגל מנורה -200-198

 לסמל זהות תעודת יכינו .ירושלים העיר סמל אודות קצר עיוני קטע יקבלו מכן לאחר
  במחברתם. העיר סמל את ויציירו ירושלים

 ברכתומשמעותה. הברכה על הסבר ובו תיווך נערוך .ליהודה יעקב ברכת את לילדים נתנן
ֶאְתֶכם  ַוִיְקָרא ַיַעֹקב ֶאל ָבָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ִיְקָרא    מ"ט בראשית -יעקב

  "...ִיְשָרֵאל ֲאִביֶכם-ְבצּו ְוִשְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְוִשְמעּו ֶאלְבַאֲחִרית ַהָיִמים; ִהקָ 
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 ִיְשַתֲחוּו ְלָך, ְבֵני ָאִביָך; גּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶטֶרף ְבִני ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף ֹאְיֶביָך
ָיבֹא -ָיסּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ַרְגָליו ַעד ִכי-ָעִליָת ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו; לֹא

ֲעָנִבים סּוֹתה; -ִעיֹרה ְוַלשֵֹרָקה ְבִני ֲאֹתנֹו ִכֵבס ַבַיִין ְלֻבשֹו ּוְבַדםִשיֹלה ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים; ֹאְסִרי ַלֶגֶפן 
  ";ִשַּנִים, ֵמָחָלב-ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָיִין ּוְלֶבן

  שני: שיעור

 סמלים יציינו הילדים ישראל. במדינת לסמלים נעבור כללי, באופן סמלים על שלמדנו לאחר

 סמל, גם )זה "התקווה" ספר, בית סמל המדינה, סמל דגל, :במדינה מכירים שהם

 של סמלים בצה"ל, ויחידות ֵחילות של סמלים ועוד... כדורגל קבוצת של סמל טקסטואלי(

 בינלאומיות... ישראליות חברות

 מה שמברר גדול מרחב על לנוע אפשרות תהיה שלתלמיד כדי סמלים של שפע ניתן אנו
 הבאים. לשיעורים רעיונות נותן גם אבל הראשון, בשיעור שלמדנו

 באים הם ומה רכיביו, הם ומה הסמל משמעות מהי אותם ונשאל המדינה סמל את נחשוף
 המילים בדרך צועדים) אותו...? קבעו ומתי אותו, קבע ומי אלה, דווקא ולמה לנו, לספר
 (ודגל מנורה -200-198

  .ירושלים העיר סמל אודות קצר עיוני קטע יקבלו מכן לאחר

  במחברתם. העיר סמל את ויציירו ירושלים לסמל זהות תעודת יכינו

 ומשמעותה. הברכה על הסבר ובו תיווך נערוך .ליהודה יעקב ברכת את לילדים נתנן

 מ"ט בראשית -יעקב ברכת

 ְוַאִגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחִרית ַהָיִמים; ִהָקְבצּו ַוִיְקָרא ַיַעֹקב ֶאל ָבָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספּו
  "...ִיְשָרֵאל ֲאִביֶכם-ְוִשְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְוִשְמעּו ֶאל

ְיהּוָדה ִמֶטֶרף ְבִני ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף ֹאְיֶביָך ִיְשַתֲחוּו ְלָך, ְבֵני ָאִביָך; גּור ַאְרֵיה 

ָיבֹא -ָיסּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ַרְגָליו ַעד ִכי-ָעִליָת ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו; לֹא

ֲעָנִבים סּוֹתה; -ן ְלֻבשֹו ּוְבַדםִשיֹלה ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים; ֹאְסִרי ַלֶגֶפן ִעיֹרה ְוַלשֵֹרָקה ְבִני ֲאֹתנֹו ִכֵבס ַבַייִ 

 ";ִשַּנִים, ֵמָחָלב-ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָיִין ּוְלֶבן

 יד, רגל, )כמו: אחד איבר ללא להסתדר יכול שהוא חושב מישהו אם ונשאל נתחיל הפעילות:
 :אחד לכל שונות משימות וניתן ילד כל נזמין מכן לאחר וכו'(. עין

 אחד של כשהאוזניים לדבר, בלי משפט לשני אחד להציג, אחת ביד שרוכים לשרוך לנסות
 לנסות, האחורי הלוח אל הכיתה מלוח להגיע ולנסות אחת רגל על לקפוץ, מכוסות מהם

 ביד עיפרון מהקלמר להוציא לנסות, מכוסות כשהעיניים השני לקצה הכיתה מקצה להגיע
 .אחת יד עם קלפים לערבב לנסות אחת

 מהמשימות חלק אך מסוים, איבר ללא לבצע לנו קשה מהמשימות שחלק לתלמידים נראה
 זה אם גם מסוים, איבר ללא להסתדר אולי שאפשר לתלמידים נסביר לבצע. מצליחים אנו

 לחיות. אפשר אי הלב בלי אבל -קשה

  לב. למילה הקשורים לשון ביטויי יחדיו נלמד
 לב. לערך ביטויים 3 ומצאו עברי עברי כיס למילון פנו

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/yerushalaimbira2.pdf
http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/yerushalaimbira2.pdf
http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/yerushalaimbira2.pdf
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  אחרת. לקבוצה ביטוי הפתגם/ מסר את להעביר תוכלו כיצד חשבו
 העברת של הקשר ומה מילים ללא מסר להעביר ניתן כיצד השאלה סביב הסובב שיח רב

 היא לחיות. אפשר אי שבלעדיה יהודי כל של הלב כמו היא ירושלים, עם גם לסמל.כך המסר
 עולם. לב

 ירושלים. מהעיר סמליםִליִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב .  במחברתו: כותב ילד כל לסיכום,
 ועוד..( העיר, סמל דגל, כותל, )מנורה,

 

 סמלים המייצגים את ירושלים  -חידה שנייה  י

 המורה לאומנות תציג בפני הילדים תמונות של סמלים בירושלים.    -שעור ראשון

סמלים של ירושלים: מנורה, דגל, כותל, סמל  6המורה תציג בפני התלמידים מצגת ובהם 

 (נספח ב')העיר ירושלים, מגדל דוד, שירת התקווה )המשפט ארץ ציון וירושלים(. 

וננות מעמיקה על עיצובים ייחודיים של הסמלים וכל המורה לאומנות תכוון את הילדים להתב

ילד יצור דוגמא לסמל שהכי התחבר אליו.  את יצירות הילדים נתלה בכיתה על קיר שנקרא 

 "ילדים יוצרים סמלים בירושלים"

סיכום: מה למדנו? הילדים יספרו מה הרגישו ,מה חשבו לגבי הסמלים השונים, ויצירתם. 
 , תוך התייחסות למרכיבים השונים של הסמלמדוע בחרו את הסמל הנ"ל

 שיעור שני: ירושלים כסמל וכעיר בירה. 

 פעילות פתיחה: יש לענות על המשימה באתר אופק "העיר ירושלים":

 העיר ירושלים -כניסה לאתר אופק  

 :עבודה בקבוצותלאחר מכן, 

 5בתום הקריאה כל קבוצה תכתוב   -וכעיר בירהירושלים כסמל  -קוראים בקבוצה דף עבודה 

 עובדות על ירושלים מתוך הדף עבודה.

 דיון במליאה על עובדות העיר ירושלים.

 שאלות מנחות: 

 מדוע לדעתכם העיר ירושלים היא סמל? איזה סמל היא מבטאת?

 מה הם הרגשות/מחשבות של יהודי הגולה אשר חולמים על ירושלים?

 כם בעקבות הקטע שקראתם? איך אתם מרגישים כלפי העיר ירושלים?איזה רגשות עולים ב

מה אתם חושבים כאשר אתם מטיילים בירושלים? ומי שלא טייל, מה אתה מרגיש? למה לא 

 טיילת והאם היית רוצה לטייל?

 מדוע העיר ירושלים כל כך חשובה לעם היהודי? 

 

 

 

http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f8c5ab650-e32c-4925-8655-0408ccdbd261#?page=content-1
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 בנושא דגל סמל והמנון. (ריינפופאתר בב)לסיום, נצפה בסרטון 

 שאלות מנחות לצפייה:

 רישמו את סמלי המדינה המופעים בסרטון

 :לאחר הצפייה נשמע את תשובותיהם של הילדים ונשאל אותם 

 איך הרגשתם בזמן הצפייה בסרטון ואחריו?

 מן הצפייה בסרטון?שלמדתם חדש הדבר  מה

 ינה?מה אפשר להסיק מכך שמנורת בית המקדש נבחרה לסמל המד

 מה מסמלים שני הפסים הכחולים בדגל?

 

 

 שירים אודות העיר ירושלים : 3שיעור 

 שערו מדוע?פתיחה: נכתבו שירים רבים על העיר ירושלים, 

העיר ירושלים אינה רק עיר הבירה של ישראל, היא אינה רק העיר הקדושה ביותר בדת 

, היא חלק בלתי נפרד ממורשתנו, כעם היהודיהעיר היא אבן דרך בחיי כולנו  –היהודית 

מההיסטוריה הקולקטיבית שלנו, ממי שהיינו, ממי שאנחנו וממי שיהיו גם ילדינו ונכדינו. 

ביותר בעולם, ואולי העיר הקדושה ביותר בו כיום, בשל ייחודיותה, העיר הינה בין העתיקות 

היהודים, הנוצרים והמוסלמים. אין ספור שירים  –קסמה המיוחד וקדושתה לשלוש הדתות 

אשר כל שאיפותיהם היו לעלות אליה ולהתהדר  –נכתבו על העיר, בין על ידי יהודים בגולה 

משוררים בהיסטוריה היהודית, ובין עם על ידי ידי גדולים ה-בקיסמה המיוחד, בין עם על

היושבים בה כיום, והיושבים בישראל, אשר גם אחרי עשרות שנים בהם היא מצויה תחת 

עדיין חשים את הכמיהה לה ואת הצורך לשמר את הזיקה אל העיר  –ריבונות ישראלית 

 .הקסומה הזו

שנכתב פסוק זה, כל חתן  , ומאזאם אשכח ירושלים תישכח ימיני", נכתב בספר תהילים"

מציין אמירה זו ביום המרגש והמאושר ביותר בחייו. פסוק מיוחד זה הולחן כבר במספר 

זוהי עדות חשובה מאין כמוה לזיקה של העם  –דרכים ונושר על ידי זמרים רבים בישראל 

 היהודי לעיר הקדושה הזו, אשר שמה מועלה על שפתותיהם של מיליוני יהודים במשך דורות

 .רבים, ביום המאושר ביותר בחייהם

, הפך כבר מזמן להמנון בהקשר של העיר המיוחדת הזו, ירושלים של זהב" של נעמי שמר"

כך את נופיה הייחודיים כנופים "של זהב, של נחושת ושל -אשר מתאר בצורה יפה וקסומה כל

בר לחלק בלתי שיר זה הינו חלק בלתי נפרד מקורותיו של העם היהודי והפך זה מכ –אור" 

 .נפרד ממורשתו וממורשת העיר
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 נלמד את מילות השיר "ירושלים של זהב"/נעמי שמר

 

 זהב /נעמי שמר                                                     ירושלים של

 ַכַיִין                                                                                                             ֲאִויר ָהִרים ָצלּול

 ְוֵריַח ֳאָרִנים

 ִנָשא ְברּוַח ָהַעְרַבִים

                                                                                     ַפֲעמֹוִנים.         ִעם קֹול

 

 ּוְבַתְרֵדַמת ִאיָלן ַוֶאֶבן

 ַבֲחלֹוָמּה ְשבּוָיה

 ָהִעיר ֲאֶשר ָבָדד יֹוֶשֶבת                                                     

 .חֹוָמה ּוְבִלָבּה

 

 ְירּוָשַלִים ֶשל ָזָהב

 ְוֶשל ְנֹחֶשת ְוֶשל אֹור

 ִשיַרִיְךְלָכל  ֲהלֹא

 ...ֲאִני ִכּנֹור

 

 ַהַמִים ֵאיָכה ָיְבשּו בֹורֹות

 ִכָכר ָהִעיר ֵריָקה

 ְוֵאין פֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַבִית

 .ָהַעִתיָקה ָבִעיר

 

 ּוַבְמָערֹות ֲאֶשר ַבֶסַלע

 רּוחֹות ְמַיְללֹות

 ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ָים ַהֶמַלח

 .ְיִריחֹו ְבֶדֶרְך

 

 ...ֶשל ָזָהב ְירּוָשַלִים

 

 ָלִשיר ָלְך ַאְך ְבבֹוִאי ַהיֹום

 ְוָלְך ִלְקֹשר ְכָתִרים

 ָבַנִיְך ָקֹטְנִתי ִמְצִעיר

 .ּוֵמַאֲחרֹון ַהְמשֹוְרִרים

 ַהְשָפַתִים ִכי ִשֵמְך צֹוֵרב ֶאת

 ִכְנִשיַקת ָשַרף

 ִאם ֶאְשַכֲחָך ְירּוָשַלִים

 ֻכָלּה ָזָהב ֲאֶשר

 

 ...ָשַלִים ֶשל ָזָהבְירּו

 

 ַהַמִים ָחַזְרנּו ֶאל בֹורֹות

 ַלּׁשּוק ְוַלִכָכר

 שֹוָפר קֹוֵרא ְבַהר ַהַבִית
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 .ָהַעִתיָקה ָבִעיר

 

 ּוַבְמָערֹות ֲאֶשר ַבֶסַלע

 זֹוְרחֹות ַאְלֵפי ְשָמשֹות

 ָנשּוב ֵנֵרד ֶאל ָים ַהֶמַלח

 ְיִריחֹו ְבֶדֶרְך

המורה תשאל את התלמיד  איך הוא הרגיש כאשר קרא את השיר ? מה הוא חושב על 

 השיר?  על מה חשב התלמיד כאשר קרא את השיר  

 'איך השיר קשור אליך? וכו

 

 משימה קבוצתית:

 

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

 

 

 

 רושלים מתוך השיר? . מהו המידע העולה על העיר י2

  

 

 

 המחשבות העולות בכם לאחר קריאת השיר? ן. מה3

 סיכום: השמעת השיר "ירושלים של זהב"
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  אביהו מדינה המשך שירי ירושלים: "שבחי ירושלים"/   -רביעי שיעור 

 
 .ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ; ה'-ַשְבִחי ְירּוָשַלִם, ֶאת  י"ב
 .ֵבַרְך ָבַנִיְך ְבִקְרֵבְך ִחַזק, ְבִריֵחי ְשָעָרִיְך; -ִכי  י"ג

 תהילים פרק קמ"ז

פסוקים מתוך מזמור תהלים קמ"ז, הממוקדים בירושלים והפונים אליה, והם אלו הם שני 
 .מושרים במגוון נסיבות משמחות, בין היתר ביום ירושלים, כ"ח באייר

האמירה הנובעת מהתפילה בספר תהילים, הפכה גם היא לשיר תפילה חשוב המחזק את 
 המיוחד.זיקתו של העם היהודי אל העיר ירושלים ואל קסמה 

 ?כעת האזינו למילות הפיוט ונסו לזהות את האווירה בשיר, למי פונה המחבר בשיר

 

 שבחי ירושלים הפיוט לחצו כאן להשמעת 

 שיר בעקבות האזנה לשאלות 

 במרקר.  אותן הדגישו? בשיר ההוראה מילות מהן            

  מה תפקיד המילה "כי"?

  האם יש משפט נוסף שאפשר להוסיף לפניו את המילה "כי"?

  חפשו במילון את המילים: שבחי, הללי, ְבִריֵחי, ְבִקְרֵבך.

 נסו לזהות אותם.-מילות הפיוט מרמזות על אתרים בירושלים

 מה מיוחד בירושלים שלכבודה נכתבו כל כך הרבה שירים? •

ַשְבנּו, ַגםלדעתכם נכתב השיר הזה: "מתי  • ם יָּ ֶבל שָּ ְכֵרנּו ֶאת-ַעל ַנֲהרֹות בָּ ִכינּו, ְבזָּ . "ִצּיֹון בָּ

 .האזינו לו כאן

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=37&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=-LEI9H3HaPg
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Z5WEV6M3w
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עיר אחת, שלוש דתות" –בעיר ירושלים : " סיור בירושלים  משימה " סיור וירטואלי  

 פעילות סיור וירטואלי בעיר ירושלים

המלך לעיר שבנה. סיכום: השיעור התחיל בהצגת שיר אהבה לירושלים, שכתב דוד  

במהלך השיעור ערכתם סיור וירטואלי בירושלים העתיקה בעקבות המקומות המוזכרים 
 בפיוט.

אילו רגשות התעוררו בכם במהלך הסיור הלימודי בעיר ירושלים? האם אתם יכולים  -
 .להבין את אהבתו של דוד לעיר? הסבירו

 
  הכותל                                                                    

 . הכותלפתיחה: - ראשוןשעור 

 המורה תציג בפני התלמידים מצגת ובה תמונות מחגי העלייה לרגל בכותל. נספח ג'

התלמידים יתבוננו בשידור ויתארו מה הם רואים בשידור ומה מתרחש? המורה תבקש 

מהתלמידים להעלות שאלות אודות  הכותל. הילדים יקראו את הטקסט על הכותל וינהלו שיח 

 לקוח מתוך מיצ"ב( נספח ד' -על תוכן הטקסט  )ביקור בירושלים/ שוהם סמית

לסיכום, נדון על כך שבכותל המערבי אנו מבקשים בקשות. נציין את ההבחנה  בין "בקשה 

ני רוצה להיות מיליונר / כבאי / לנסוע לחו"ל... לעומת: אישית" לבין "בקשה קולקטיבית" )א

 אני רוצה שיהיה שלום / שאיש יאהב את רעהו...(.

 הילדים יכתבו משאלה/בקשה שהיו רוצים לשים בין אבני הכותל. -לבסוף

פתיחה: המורה תציג בפני הילדים את תמונת מגדל דוד ותשאל  מגדל דוד.     -שני שעור 

 גדל דוד? ומה הייתם רוצים לדעת על מגדל דוד?מה ידוע לכם על מ

לאחר מכן התלמידים יקבלו קטע מידע קצר נספח ה ובו הסבר על מגדל דוד ובעקבותיו ישיבו 

 על שאלות. 

 המנון – שלישישעור  

בתחילת השיעור נשאל את התלמידים עוד אילו סמלים הם מכירים, נגיע למסקנה שאחד מן 

 'הסמלים הוא המנון. נספח ו

לכל מדינה יש המנון משלה, יש המנון בקבוצת כדורגל, המנון צופים וקבוצת נוער. גם ההמנון 

 הוא סמל שמייחד את אותה קבוצה.

התלמידים יקבלו קטע מידע עם שאלות אמריקאיות ענייניות לגבי ההמנון הלאומי. )מה הוא 

 תקבל כהמנון רשמי(מביע, למה הוא נקרא "התקווה", מתי נכתב, מה היה אז בארץ, מתי ה

התלמידים והמורה ישירו את ההמנון ויפענחו מילים קשות. מה המשמעות  -המורה למוסיקה 

של ההמנון? מי כתב? מתי נכתב? מהי התקווה המובעת בשיר? האם התקווה הזו עדיין 

 מתאימה לימינו שלנו?

 "ארץ ציון ירושלים". -הדגשת המשפט  

 התקווה המובעת בשיר, לאחר מכן מהי התקווה האישית שלו.כל תלמיד יכתוב מהי  -בכיתה

 לירושלים ויציגו אותו בפני הכיתהלבסוף כל קבוצה תכתוב המנון כיתתי בהקשר 

http://lo.cet.ac.il/player/?document=a85a65f3-3a3b-4a6a-8f6d-ba1819b5f996&language=he&sitekey=ebag
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 דיאגרמה.-ירושלים שלי - 6שעור 

מהם הסמלים שהתלמידים הכירו בירושלים. המורה  –פתיחה: המורה מעלה את השאלה 

 מיוחד )מתוך הסמלים שלמדנו(.תשאל את הילדים איזה סמל אהבתי ב

המורה תזכיר לילדים את נושא חקר הנתונים ובו דיאגרמת  -דיסציפלינת המתמטיקה 

העמודות. כל תלמיד יכתוב על פתק מהו הסמל שאותו הכי אהב וניצור יחדיו דיאגרמה 

 כיתתית לגבי הסמל המועדף בקרב תלמידי הכיתה.

שבחרו רוב התלמידים?  מהו הסמל שבחרו  מתכנסים להסקת מסקנות וסיכום: מהו הסמל

תלמידים מתנדבים מוזמנים לנמק את בחירתם. הנימוק צריך להיות  3 – 2מעט תלמידים? 

על היכולת שלו להעביר מסר ברור ועל  –מבוסס )לא רק על "יפה" / "צבעוני"( על מהות 

 היכולת שלו לספר סיפור של מהות ותוכן בצורה של סמל ללא מילים.

 סיכום  מפגש

 בהתבסס על השיעור הקודם, נחלק את התלמידים לקבוצות על פי בחירת הסמל האהוב.

אם אנו רוצים ללמד חברי הכיתה את נושא סמלי ירושלים.  -נפנה אל הילדים את השאלה 

 כיצד אפשר ללמד אותם זאת בדרך מקורית ויצירתית? 

שלנו. נדון עם הילדים איזה כי זהו התוצר הסופי  -אנו נכוון את התלמידים למשחקים 

 משחקים יכולים להתאים לסמלים אותם בחרו.

סמלים  4תשובות צפויות: סולמות וחבלים, רביעיות, טריוויה, תפזורת, מונופול פאזל )

 שונים(, לוטו, משחק זיכרון.

המורה תחלק את הילדים לקבוצות על פי בקשותיהם, ועל פי שיקול דעתה. אנו ניתן בכיתה 

 לשאלות בנושא סמלים בירושלים. דוגמאות

 קבוצות הילדים יתארחו "בבית מארח" ויבנו את המשחקים יחדיו. 

קבוצות, בכל קבוצה חמישה ילדים. הילדים יציגו באמצעות המשחקים  5 -הילדים יתחלקו ל

 את נושא ירושלים וסמליה.

 הילדים יביאו את התוצרים לכיתה, יציגו את המשחקים במליאה וישחקו. 

 נו נערוך בכיתה דוגמאות לשאלות שיכולות להיות במשחקים שלהם.א

  -דוגמא לשאלה במשחק טריוויה

 מה מסמלים ענפי הזית בסמל המדינה?

 סמל לשלום. .1

 סמל לגאווה. .2

 סמל לאהבת הארץ. .3

 דוגמא לנושאים במשחק רביעיות:

 -אתרים בירושלים

 . תחנת הקמח 4   . שער האריות3    מגדל דוד .  2    הכנסת .1
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 נספח א:

 

 נספח ב'

 

 

 נספח ג'
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 נספח ד'

ם: _______________  שֵׁ

יזֹו ִמָלה ַמְתִאיָמה?  אֵׁ

ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה ִמָכל זּוג ִמִלים 

 ֻמְדָגשֹות.

ַהַמֲעָרִבי ֲאֶשר ִבירּוָשַלִים ָבנּו ֵמֲאָבִנים  ֶאת ַהֹכֶתל

י/  ְלַפַניְגדֹולֹות ּוְכֵבדֹות  ְכַאְלַפִים ָשָנה. ָקֶשה ְמֹאד  ִלְפנֵׁ

ִרימּוְלָהִבין ֵכיַצד   / ַגִביְוִהִּניחּו אֹוָתן זֹו ַעל  ֲהִרימּו/  הֵׁ

י ל/  ַחְשָמלַבְתקּוָפה ֶשָבּה לֹא ָהיּו  –זֹו  ַגבֵׁ ל ַאְבֵני ַהֹכתֶ  ַאְת  / ֶאתּוְמנֹוִעים.  ִחְשמֵׁ

ן / נִיָתןַהְדגּולֹות ְביֹוֵתר  ִלְראֹות ְבִמְנֶהֶרת ַהֹכֶתל. ָאְרָכה ֶשל ָהֶאֶבן ַהְגדֹוָלה ְביֹוֵתר  ִניתֵׁ

י ָשִני /הּוא ְכאֹוֵרְך   אֹוטֹובּוִסים!!! ְשנֵׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Israel-Western_Wall.jpg
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לֹות ֶשַאֲחָריו.ִקראּו ֶאת הֶקַטע  יֶכם, ַוֲענּו ַעל הְשאֵׁ  ֶשִלפנֵׁ

 

 ִבּקּור ִבירּוָשַלִים
 ֹשַהם סמיט ֵמֵאת

ִעים. ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַחג הָשבּועֹות. ָנַסְעִתי ִעם ַסְבָתא ִיְשָרֵאָלה ְלִטיּול ִבירּוָשַלִים. ָהָיה ֶזה יֹום ָבִהיר ְונָ 

ָהִראשֹוָנה ֶשֲאִני נֹוֵסַע ִאָתּה ִלירּוָשַלִים, ַאְך ָשַמְחִתי ְלַבֵקר שּוב ְבִעיר ַהֹקֶדש. ָבֶרַגע ֵאין זֹו ַהַפַעם 

 ָהַאֲחרֹון ִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו ַגם ָאִחי ַהָקָטן רֹוֵנן.

 "ַסְבָתא, ֲאִני ַמֲעִדיף ִלְנֹסַע ִאָתְך ְלַבד", ָאַמְרִתי ָלּה. 

 , ָעְנָתה ָסְבָתא. "ָחשּוב ִלי ֶשַגם רֹוֵנן ִיְרֶאה ֶאת ַהְמקֹומֹות ַהְקדֹוִשים ִבירּוָשַלִים"."ַפַעם ַאֶחֶרת"

 ַעִתיָקה.ָיָצאנּו ַלֶדֶרְך ּוְכֶשִהַגְענּו, ַהַמְרֶאה ַהַמְרִשים ָהִראשֹון ֶשָרִאינּו ָהָיה ַהחֹוָמה ַהַמִקיָפה ֶאת ָהִעיר הָ 

 ֶשַהחֹוָמה ָכזֹאת ֲעָנִקית", ָאַמר רֹוֵנן ְבִהְתַרְגשּות. "לֹא ָיַדְעִתי

 ִנְכַנְסנּו ַבַּׁשַער ְוִהַגְענּו ָבֶרֶגל ֶאל ַהֹכֶתל ַהַמֲעָרִבי. 

 "ָדִניֵאל" , ְלָחש ִלי רֹוֵנן ְכֶשִהַגְענּו, "ַתְזִכיר ִלי ֵאיְך קֹוְרִאים ַלִקיר ַהֶזה..."

 ָרִבי..." ָלַחְשִתי ֲחָזָרה, ְכֵדי ֶשלֹא ְלַבֵיש אֹותֹו. "ַהֹכֶתל ַהַמעֲ 

ת ִסְפָרה "ֶאה, ָנכֹון... "ָדִניֵאל ָטַפח ַעל ַעְצמֹו ְבֵמַצח, "ֹכֶתל ֶזה ִקיר... ֲאִני ִנְזַכר ֶשְביֹום ְירּוָשַלִים ַהַגֶּננֶ 

 ָלנּו ָעָליו ַבַגן".

 ָקר ֶשַאָתה זֹוֵכר ָלָמה הּוא ִקיר ָקדֹוש ִליהּוִדים.""לֹא נֹוָרא", ָאַמְרִתי, "ָהעִ 

בֹו. " אֹו ֵכן, ְבַוַדאי!" ָאַמר רֹוֵנן, הּוא ָקדֹוש ִכי הּוא ָמֵלא ְפָתִקים ֶשְיהּוִדים ִמָכל ַרֲחֵבי ֵתֵבל ִהְטִמינּו 

 ִרים ְלַאף ֶאָחד חּוץ ֵמֲאֶשר ֶלֱאֹלִקים. ָנכֹון ָדִניֵאל?" ַבְפָתִקים ְכתּובֹות ִמְשָאלֹות סֹוִדיֹות ֶשֵהם לֹא ְמַספְ 

ית "ִכְמַעט ָנכֹון" ָאַמְרִתי, "ֲאָבל ָחשּוב ֶשִתְזֹכר: ַהִקיר ַהֶזה הּוא ַהָשִריד ַהָיִחיד ֶשִּנְשַאר ֵמחֹוַמת בֵ 

 ֵבל, ְכֵדי ְלַהְרִגיש ֲהִכי ְקרֹוִבים ֶאל ַהִמְקָדש."ַהִמְקָדש, ָלֵכן ַהְיהּוִדים ָבִאים ְלָכאן ִמָכל ַרֲחֵבי תֵ 

 " ְוַתִגיד", ִהְמִשיְך רֹוֵנן, ְלָכל ֶאָחד ֻמָתר ִלְטֹמן ַבֹכֶתל ִמְשָאָלה?"

 " ֵכן ְבַוַדאי!" , ֵהַשְבִתי.
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 " ּוִמי ֶשלֹא יֹוֵדַע ֲעַדִין ִלְכתֹוב, ָיכֹול ְלַצֵיר?" ָשַאל רֹוֵנן.

 ֵכן", ֵהִשיָבה ַסְבָתא ְבִחיּוְך." 

ֶתל רֹוֵנן ָלַקח ִמַסְבָתא ַדף ָקָטן ְוִעָפרֹון ְוֵהֵחל ְלַצֵיר ֶאת ִמְשַאְלתֹו. הּוא ָטַמן ֶאת ַהֶפֶתק ֵבין ַאְבֵני ַהכֹ 

 ְוָאַמר: 

 "ֲאִני ְמַקֶּוה ֶשַהִמְשָאָלה ִתְתַגֵּׁשם ַעד ֶשֶאֱעֶלה ְלִכָתה א'."

ְבָתא ִחְיָכה ַבֲהָנָאה. ִהיא ָשְמָעה ֶאת ָכל ַהֶהְסֵבִרים ֶשִלי ְלָאִחי ַהָקָטן. ִהיא ָשְמָחה ְוָהְיָתה ֵגָאה סַ 

 ֶשָזַכְרִתי ֶאת ָכל ָמה ֶשִהיא ִסְפָרה ִלי ַבָּׁשָנה ֶשָעְבָרה, ְכֶשִבַקְרנּו ִבירּוָשַלִים.

, אנונימה הֵסֶפר: יֹום ִטיּול ִבירּוָשַלִים,  הֹוָצַאת ִמתֹוך", ִקיר ַהִמְשָאלֹות" הסיפּור ִפי ַעל ְמעּוָבד
2008. 

 

 

לֹות  הְשאֵׁ

 

 ַמדּוַע רֹוֵנן ִהתַרגש ַכֲאֶשר ָרָאה ֶאת חֹוַמת ָהִעיר ָהַעִתיָקה? .1

  

  

 

 ַהשלימּו ֶאת הִמשָפט ְלפי הסיפּור.  .2

 הּוא  ֶשַגם ָרְצָתה ִהיא ִכי, ִיְצָטֵרף רֹוֵנן ֶשַגם ִהְסִכיָמה ָסְבָתא 
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ַהַמְרֶאה ַהַמְרִשים ָהִראשֹון ֶשָרִאינּו ָהָיה ַהחֹוָמה ַהַמִקיָפה ֶאת ָהִעיר ַבסיפּור ָכתּוב: "  .3

 ". ָהַעִתיָקה.

  ? ַמְרִשיםָמה ֵפירּוש המיָלה  

 נֹוֵתן ְרשּות. .1

 ַמְלִהיב. .2

 כֹוֵתב ְרִשיָמה. .3

 שֹוֵמר. .4

 ִניֵאל ָלַחש ְלרֹוֵנן ְכֵדי:דָ  "ַהֹכֶתל ַהַמֲעָרִבי..." ַבסיפּור ָכתּוב ֶשָדִניֵאל ָלַחש ֲחָזָרה:  .4

 ְלַהפחיד ֶאת רֹוֵנן.  .1

 ִלבדֹוק ִאם הּוא שֹוֵמַע טֹוב.  .2

 . ִלְגֹרם לֹו ְלַסְקָרנּות.3

 לֹא ְלַבֵיש אֹותֹו.  .4

 

לָלֵכן ַהְיהּוִדים ָבִאים ְלָכאן ִמָכל ַבסיפּור ָכתּוב: " .5 בֵׁ י תֵׁ  ". .ַרֲחבֵׁ

לְלָמה ַהַכָּוָנה ְבִבטּוי   בֵׁ י תֵׁ   ? ַרֲחבֵׁ

 ֲאָרצֹות ְבעֹוָלם. .1

 ֲאָרצֹות ְבַאְפִריָקה. .2

 ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. .3

 . רֹוֵנן ִגָלה ַסְקָרנּות. ָהביאּו דּוגָמה ִמן הסיפּור ְלַסְקָרנּותֹו ֶשל רֹוֵנן.6
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 ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ָמה? .7

 ִכתבּו ִמסָפר ְלַיד ָכל ִמשָפט ְלפי הֵסֶדר ַבסיפּור. 

 רֹוֵנן ִצֵיר ִמְשָאָלה ְוִהְטִמין אֹוָתּה ֵבין ַאְבֵני ַהֹכֶתל.   

 חֹוַמת ָהִעיר ָהַעִתיָקה ִהְרִשיָמה אֹוָתם ְמֹאד.    

 ָדִניֵאל ִסֵפר ְלָאִחיו רֹוֵנן ַעל ַהֹכֶתל ַהַמֲעָרִבי.   

 ֵגָאה ְבָדִניֵאל ַעל ְיִדיעֹוָתיו ָהַרבֹות. ָסְבָתא ָהְיָתה   

 ָדִניֵאל ְוָאִחיו רֹוֵנן ָנְסעּו ִעם ָסְבָתא ִלירּוָשַלִים.  

 

 ֵגָאה ְבָדִניֵאל ַעל ֶשָזַכר ֶאת ָכל ָמה ֶשִסְפָרּה לֹו ַבָּׁשָנה ֶשָעְבָרה. ַבסיפּור ָכתּוב ֶשָסְבָתא ָהְיָתה. 8

 ָמה ְלַדעְתֶכם ִהְרִגיש ָדִניֵאל ְכֶשָעָנה ַעל ְשֵאלֹוָתיו ֶשל רֹוֵנן? 

  

  

  

 ָמה ָלמד ָדִניֵאל ֵמַהִטיּול ִבירּוָשַלִים? .9
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 ְלַדעְתֶכם הסיפּור "ִבקּור ִבירּוָשַלִים" הּואַהִאם  .10

חַ אֹו  סיּפּור ְמַרגֵׁש, סיּפּור ָעצּוב   ? סיּפּור ָשמֵׁ

  הסיפּור הּוא  

 מפני ש:כ 

  

  

 .ר-ק-בַהקיפּו ֶאת ָכל ַהִמִלים הַשָייכֹות ְלִמשָפַחת ַהִמִלים  .11

 

 ְנַבֵקר ִרָקבֹון ְמַבְקִרים ֶקֶבר ִמְתָקֵרב ִבקּור ִבֵקש

 

 . ַהִמִלים המּודָגשֹותַהשלימּו ֶאת הִמשָפטים ְבמילים ֵמאֹוָתה הִמשָפָחה ֶשל  .12

 ַגם ָדִניֵאל, ִלירּוָשַלִים ְלַחג ַהָשבּועֹות ִהִגיעּוַתָיִרים ַרִבים  .א

 .     __________ ְלִעיר ַהֹקֶדש ִלְפֵני ֶהָחג 

 

 , רֹוֵנן ִיְצָטֵרף ֲאֵליֶהםָדִניֵאל לֹא ָרָצה ַבַהְתָחָלה שֶ  .ב

 . ַוֲאִפלּו ֵהם ֶנֱהנּו ְבַיַחד                      ֲאָבל ְלַבסֹוף רֹוֵנן  

 

 

 

 

 



24 
 

  

 24 

 

 ַהִמִלים ֶשַבַמחָסן ְלִמשָפט.  ָכלַסדרּו ֶאת  .13

 א. 

 ְלִהְצָטֵרף רֹוֵנן ְמֹאד ְלִטיּול ָרָצה

 

 :הִמשָּפט 

______________________________________________________ 

 ב. 

 הְיָלדים ֶאל ְבִהְתַפֲעלּות ַרָבה ִהִביטו ַהֹכֶתל

 

 :הִמשָּפט 

______________________________________________________ 

 

 ______________                        _____________________ ְבֵאיזה ָמקֹום ָקדֹוש ִבְקרּו ַהְיָלִדים? .41

 .ַהְעִתיקּו ִמתֹוְך ַהִספּור ֶאת ַהִמְשָפט ַהַמְתִאים

__________________________________________________________ 
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 ַהֹקֶדש."ָשַמְחִתי ְלַבֵקר שּוב ְבִעיר : "ַבִספּור ָכתּוב .15

ֶדשְירּוָשַלִים ִנְקֵראת   ִכי... ִעיר ַהּקֹּ

 .ַהקיפּו ֶאת הְתשּוָבה הְנכֹוָנה 

 ֲאָנִשים ַמְטִמיִנים ְפָתִקים ְבֹכֶתל. .1

 ִבירּוָשַלִים ָהָיה ֵבית ַהִמְקָדש. .2

 ֲאָנִשים ָבִאים ְלִהְתַפֵלל ִבירּוָשַלִים. .3

 .ִבירּוָשַלִים ִנְמֵצאת חֹוַמת ָהִעיר ָהַעִתיָקה .4

 

ֹּא ָנכֹוןאֹו  ָנכֹוןַהקיפּו   ַהִאם הִמשָפטים ֶשִלפֵניֶכם ְנכֹונים ְלפי ַהִספּור? .16  ְלַיד ָכל ִמשָפט. ל

ֹּא ָנכֹון/ָנכֹון . ֶשָדִניֵאל ְמַבֵקר ִבירּוָשַלִים זֹו ַהַפַעם ַהְּׁשִנָיה .1  ל

ֹּא ָנכֹון/ָנכֹון . ַהֹכֶתל הּוא ַהָשִריד ַהָיִחיד ֶשִּנְשַאר ֵמחֹוַמת ֵבית ַהִמְקָדש .2  ל

ֹּא ָנכֹון/ָנכֹון . שֹוְמעֹות ֶאת ַבָקשֹוֵתיֶהם ֶשל ָהֲאָנִשים ָהֲאָבִנים ַבֹכֶתל .3  ל

רֹוֵנן ָאַמר ֶשחֹוַמת ָהִעיר ָהַעִתיָקה ֲחשּוָבה יֹוֵתר ֵמַהֹכֶתל ַהַמֲעָרִבי, ִמּׁשּום ֶשִהיא שֹוֶמֶרת  .17

ַהַמֲעָרִבי ָחשּוב יֹוֵתר, ִמּׁשּום ֶשהּוא ַהָשִריד ָהַאֲחרֹון ֶשל חֹוַמת  ַעל ַהֹכֶתל. דניֵאל ָאַמר ֶשַהֹכֶתל

 ֵבית ַהִמְקָדש. 

 ִעם דניֵאל אֹו ִעם רֹוֵנן?  -ִעם ִמי ַאֶתם ַמסִכימים 

 ַהסִבירּו ֶאת ְתשּוַבתֶכם ְלפי הֶקַטע.  
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 ַהשלימּו ֶאת הִמשָפטים ְבֶעזַרת ִמִלים ִמִמשַפַחת  .18

 .ש-ד-קַהִמִלים 

 .ַעל ַהַיִין                ְבֵליל ַשָבת ַאָבא ֶשִלי  .א

ְמֹאד ִליהּוִדים. ָהֲאָנִשים ָצִמים ּוִמְתַפְלִלים ְבֵבית                  יֹום ַהִכפּוִרים הּוא יֹום  .ב

 ת.ַהְכֶנסֶ 

 .                   ְירּוָשַלִים ִהיא ִעיר .ג

 

 

 .ְלָיחיד ִהפכּו ִמָיחיד ְלַרִבים אֹו ֵמַרִבים .19 

 ַרִבים ָיחיד 

                             .ִעיר קדוָשה .1
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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

קדמה את תהליך באיזו מידה עבודת הצוות 

 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

     

בעמדותיי בעקבות הדיון בסוגיות חל שינוי 

 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

     

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

ציון  עובדות חדשות שרכש בתחום 
 התוכן

 כן/לא 

 כן/לא  בתחוםציון תובנות חדשות שרכש 

 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
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 כן/לא  כתיבת משוב אישי

 

 תימת המורה___________ חתימת התלמיד ____________ חתימה ההורה: ___________ח

 

 


