
 

 

 

 

 ירושלים שלנו –ירושלים שלך  –לי ירושלים ש

לאורך הדורות ירושלים חיה ופועמת בלבם של מיליוני אנשים ברחבי העולם. בין אם ביקרו בה, או 

קראו עליה בתנ"ך, בין אם היא מקום שכמהים אליו ובין אם מגלים עניין בהיסטוריה העשירה שלה 

 שנים, ירושלים היא חלק מחייהם של רבים מאד.  0333שנפרסת על פני למעלה מ 

 -וד המלך ובה המלך שלמה בנה את בית המקדש, העיר שהיא מרכז לשלוש הדתות העיר בה ישב ד

יהדות, נצרות ואיסלם ומוקד עלייה לרגל לשלושתן. ירושלים תמיד היוותה מרכז לעניין בינלאומי. 

  חלקנו מכירים את העיר היטב וחלקנו רק שמע עליה.

 מתווה הפעילות

למידים יבררו מהו המקום של ירושלים עבורם, ילמדו פעילות זו מורכבת משתי יחידות במהלכן הת

ויכירו נקודות מבט שונות לגבי ירושלים. התלמידים והתלמידות ישתפו את הכיתה התאומה בתובנות 

  שלהם וישמעו מהכיתה התאומה על המקום של ירושלים עבורם.

הפכה למקום כל  ביחידה הראשונה התלמידים ילמדו כיצד העיר קיבלה את המעמד שלה, מדוע היא

כך משמעותי. התלמידים יבררו לעצמם מה הם חושבים על כך, ומה חושבים על כך חבריהם בכיתה 

 התאומה.

. דרך ציטוטים של אנשים על ירושלים, וקטעים שנכתבו על ירושלים שלנוביחידה השניה נציג את 

החברים שלנו, ואצל העיר, נמצא את ירושלים שלנו, נבין את מקומה של ירושלים אצל החברות ו

 הכיתה התאומה.

 סינכרונית.-הפעילות יכולה להתקיים כפעילות סינכרונית בין הכיתות התאומות, או כפעילות א

 

 …? ירושלים של - Iיחידה 

המעידים על חשיבותה של ירושלים מבחינה היסטורית ובימינו  שלושה טקסטים בנספח הפעילות יש

  אנו. לצד כל מקור תוכלו למצוא נקודות לשיחה ודיון.

 מהלך הפעילות:

 התלמידים יתחלקו לקבוצות  .1

כל קבוצה תקבל את אחד המקורות, תקרא אותו, ויחד תדון בנקודות המופיעות בתחתית  .2

 הטקסט

לשאר ועליהם דנה כל הכיתה יחד, כל קבוצה תציג את עיקרי הדברים שקראה , במליאה .0

 הקבוצות



 

 

 

 

הכיתה תחשוב מה דעתה לגבי מקומה ותפקידה של ירושלים בעם היהודי כיום. נבקש  .4

מהכיתה לדרג איזה טקסט לדעתם הכי חשוב בביסוס מעמדה של ירושלים בעם היהודי 

 היום. 

= הטקסט 4את מעמדה של ירושלים בעם היהודי עד = הטקסט שהכי חשוב כדי לבסס  1

  הרביעי בחשיבותו.

  את הדירוג ישמרו לקראת המפגש עם הכיתה התאומה ביחידה הבאה.

 .בסירטון קצר על הנושאניתן גם לצפות 

חלוקה לקבוצות וכל קבוצה  -** )הצוות יכול לבחור כיצד להציג את הסיפורים בפני התלמידים 

עה בסיפור, קריאה של כל הסיפורים מקבלת סיפור וצריכה להציג בפני הכיתה איזו ירושלים מופי

 ביחד ככיתה(.

--------------------- 

 סינכרוני(-)סינכרונית / אירושלים בשבילי  - IIחידה י

 מטרת היחידה: בירור ערכי לגבי מה המושג של ירושלים שלי והיכרות עם היחס של אחרים לעיר. 

, במהלך הכנת המצגת ירושלים שלי"ביחידה זו כל קבוצת תלמידים תיצור מצגת שיתופית של "

במידה והפעילות סינכרונית התלמידים  התלמידים ילמדו להכיר את התפיסות השונות לגבי ירושלים.

 סינכרונית הכיתות ישתפו זו את זו במצגות שהכינו.-יכינו את המצגת ביחד, במידה והיא א

 פתיחה:

בקשו מהתלמידים והצוות לרשום את  Mentimeterתוך שימוש בכלי דיגיטלי שמייצר ענן מילים, כמו 

  האסוציאציה שהם חושבים עליה כששומעים את המילה ירושלים.

 התבוננו יחד על המילים שמופיעות בענן:

  מהן המילים שחוזרות על עצמן?

 איזה מילים מופיעות רק מעט פעמים או אפילו רק פעם אחת?

  איזה מילים לא ציפיתם לראות כאן?

 

 

 

 

clip:%20https://youtu.be/LupJCKQ-PvI
clip:%20https://youtu.be/LupJCKQ-PvI


 

 

 

 

 -פעילות סינכרונית

 

 

  -תלמידים, לחדרי זום. וודאו שבכל קבוצה יש נציגות מכל כיתה, ואם אפשר התחלקו לקבוצות 

  איש/אשת צוות.

 כל קבוצה תקבל קישור למסמך גוגל )סגור לעריכה( בו מופיעים ציטוטים על ירושלים.

 .כל אחד/אחת יבחר ציטוט שמדבר אליו, ויסביר לחברים למה בחר אותו

 תבדקו אם יש קשר בין הציטוטים שבחרתםתוך דיון בקבוצה 

את כולם, או אחד או שניים שמייצגים את התחושות   -בחרו איזה ציטוטים אתם רוצים להציג כקבוצה 

 של כולכם כלפי העיר.

תמונה של ירושלים שמייצגת את ירושלים עבורכם, ולהוסיף אותה   למצוא ברשתאתם מוזמנים 

 לשקופית במצגת השיתופית שתכינו.

 להתבונן על דוגמא לשקופית שעליכם להכין לחצו כאן

חוזרים למליאה ובה משתפים בשקופיות, ובציטוטים/ תמונות שנבחרו. התלמידים לסיכום הפעילות 

 וח הזמנים לא מאפשר, אפשר לבקש מהתלמידים לשתף במרכיב אחד בשקופית שלהם.במידה ול

https://docs.google.com/presentation/d/1h_aOZb00eGmFPOiMpqYSvpT2OBqAJ-FdlNY58p7J4bw/edit?usp=sharing


 

 

 -סינכרונית-פעילות א

 

 טקסטים על ירושלים –נספח 

  1טקסט 

 מדוע בחר דוד את ירושלים כמקום משכנו של בית המקדש?

 

-)שמואל ב' ה' ד "וילך המלך ואנשיו אל היבסי יושב הארץ ... וילכד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד"

 ז(. 

לפנה"ס בקירוב, ביקש להקים לעצמו בירה חדשה. הוא  1313דוד, שהוכתר למלך בחברון בשנת 

ביקש שהבירה תהיה קשורה בשמו ובשושלתו, הוא קרא למצודה שכבש עיר דוד. הוא רצה ליצור 

מקדש קבע לאלוהיו והמשכיות של מלוכה במקום מרכזי. ירושלים התאימה לשמש בירה בין השאר 

ה בידי שבט משבטי ישראל אלא נכבשה מידי היבוסים. לא הרחק ממנה , בגבעה משום שלא הית

שבתחום שבט בנימין קבע המלך הקודם, שאול, את בירתו. דוד הקים את בירתו שלו ב'תפר ' שבין 

יהודה ובנימין , כדי להפגין את האופי הכלל ישראלי של ממלכתו ולבטל את מתכונת הארגון הקודמת 

עיר נבנתה סמוך למעיין הגיחון, שהוא מקור המים היחיד באזור לאחר שהיתה במסגרת שבטית. ה

פולחני. דוד -ירושלים לבירה. לצד הפיכתה של ירושלים למרכז לאומי פעל דוד להפיכתה למרכז דתי

הסמל הפולחני עתיק היומין המבטא את הברית בין העם לאלוהיו.  -העלה לירושלים את ארון הברית 

המקדש. לראשונה היה לעם ישראל מרכז -ח ובכך הניח את היסוד להקמת ביתהוא גם בנה מזב

 שלטוני ודתי משותף. העיר היבוסית הקטנה היתה מעתה בירת הממלכה הישראלית.

 

)כל   למסמך גוגל בו מופיעים ציטוטים על ירושלים קישור . הנהחלק לקבוצות עבודהכל כיתה תת

. כל אחד/אחת יבחר ציטוט שמדבר אליו, ויסביר לחברים בקבוצה  הקבוצות מקבלות את אותו מסמך(

 למה בחר אותו.

 תוך דיון בקבוצה תבדקו אם יש קשר בין הציטוטים שבחרתם.

 

אתם רוצים לרכז בשקופית   כל קבוצה תשתף בציטוטים שבחרה, וחשבו איזה ציטוטים -מליאה ב

 במצגת שיתופית. ציטוטים שמייצגים את התחושות של כולכם כלפי העיר.

 אתם מוזמנים לבחור תמונה של ירושלים שמייצגת את ירושלים עבורכם, ולהוסיף אותה לשקופית.

  לכיתה התאומה. "ירושלים שלי"כל כיתה תשלח את המצגת שיצרה על 

 

 את זו במצגות השיתופיות שבנו.הכיתות ישתפו זה  -שיתוף 

 

https://docs.google.com/document/d/1Z5g7MVONY9rLmUBJKhVhZHYQ4G2iJMW8ps9aQmpCsxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z5g7MVONY9rLmUBJKhVhZHYQ4G2iJMW8ps9aQmpCsxY/edit?usp=sharing


 

 

ירושלים עיר ועם : מדוד המלך עד ימינו, )עובד מתוך הספר 

 צבי(-מחבר: מרדכי נאור בהוצאת: יד יצחק בן

 האם הכרתם את מה שמתואר כאן?  

 ?מה הבנתם מתוך התיאור על הסיבות לבחירת המיקום של בית המקדש 

 ?מה יש בה בירושלים שמצדיק את בחירתה כעיר בירה 

 ?מה אתם חושבים על הבחירה 

 ?האם התיאור מצדיק את מעמדה של ירושלים כיום 

 

 

 

 

 

  2 טקסט

 רושלים של מעלה וירושלים של מטהי

 במקורות מסופר על ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. 

ירושלים של מטה היא ירושלים של האנשים שחיים בה, ירושלים שישב בה הסנהדרין, ירושלים 

שיושב בה השליט ושולט על עמו. עם חורבן הבית השני חדלה ירושלים לשמש בירתו המדינית של 

ושלים של מעלה. ירושלים הרוחנית, שקיימת מאז עם ישראל, ירושלים של מטה, אך נשארה לנו יר

ומתמיד, שהיא בירתו הרוחנית של העם. הדבר בא לידי ביטוי באורח חייו של אדם מישראל מדי יום 

 ביומו, בתפילה ובברכה, במסחר ובמלאכה, בעתות שמחה ובימי אבל. 

דבק לשוני לחכי אם השבועה שנשבעו הגולים על נהרות בבל: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ת

ו ( נאמרת בטקס שבירת -לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ) תהילים קלז , ה

  הכוס תחת החופה.

בסוף קריאת ההגדה, במוצאי יום כיפור אחרי תקיעת השופר, נהוג להכריז "בשנה הבאה בירושלים 

 הבנויה". וככאלה יש עוד דוגמאות רבות.

חּוץ כיוון התפילה ש ל כל היהודים הוא בירושלים. במסכת ברכות בתלמוד נכתב: "]...[ ָהָיה עֹוֵמד בְּ

ָרֵאל  —ָלָאֶרץ  ֶאֶרץ ִישְּ ָרֵאל ]...[. ָהָיה עֹוֵמד בְּ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִישְּ ַכֵּוין ֶאת ִלבֹו כְּ ֶנֶגד  —יְּ ַכֵּוין ֶאת ִלבֹו כְּ יְּ

רּוָשַלִים, ָדש, —ִים ]...[. ָהָיה עֹוֵמד ִבירּוָשלַ   יְּ ֶנֶגד ֵבית ַהִמקְּ ַכֵּוין ֶאת ִלבֹו כְּ ֵבית   יְּ ]...[. ָהָיה עֹוֵמד בְּ

ָדש  ָדִשים, —ַהִמקְּ ֵשי ַהקֳּ ֶנֶגד ֵבית ׇקדְּ ַכֵּוין ֶאת ִלבֹו כְּ  ]...[". )ברכות, ל(  יְּ



 

 

בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל ירושלים לא מוזכרת. רק ב 

משנה אחרי הכרזת העצמאות, מכריזים על ירושלים כבירת המדינה, למעלה  1141בדצמבר,  10

 וגם זה אחרי ויכוחים רבים בקרב חברי הכנסת לגבי העניין. שימו לב לטיעונים:

במרכז  ירושלים"מאז כינון הממשלה הזמנית עמדה הדאגה לשלומה, ביטחונה וחיזוקה הכלכלי של 

ונה במצור, היינו נאלצים לקבוע זמנית מושב הייתה נת כשירושליםדאגותינו. בסערת המלחמה, 

 ירושלים -ישראל הייתה ותהיה רק בירה אחת -יד תל אביב, אולם למדינת-הממשלה בקריה, על

עד סוף כל  -. כך היה הדבר מלפני שלושת אלפים שנה, וכך זה יהיה, כפי שאנו מאמינים הנצחית

 הדורות." )דוד בן גוריון(

לקבוע משרדי בירושלים, ולבצע בזאת  -ביומנו: "עליתי הבוקר לירושלים גוריון -יום למחרת כתב בן

העברת הממשלה לירושלים... בינאום ירושלים )הפיכתה לבינלאומית( מוציא ממדינת ישראל 

 133,333יהודים. לא ביום אחד אנו מסוגלים להקים יישוב כזה... אולם ירושלים זה לא רק  133,333

ירושלים היא לב לבה. ... הצלחתנו  -ישראל היא לב האומה העברית -ם ארץיהודים. זוהי עיר דוד. א

 פותרת כל בעיות בינלאומיות סביב מדינת ישראל.  -בשאלת ירושלים 

 

 

 

גם בקרב מתנגדינו ותרכז סביבנו את כל  -הנצליח? ייתכן וייתכן... מלחמתנו זו תרים קרננו בעולם 

 עם ישראל."

 צבי(-, בהוצאת יד בןמרדכי נאור -, מאתירושלים עיר ועם : מדוד המלך עד ימינו)עובד בין השאר מתוך: 

 

 ?האם אתם מכירים עוד מקומות מחיי היומיום שלנו בהם אנחנו מציינים את ירושלים 

 ?האם אתם חושבים שהיה צריך לבחור את ירושלים כעיר בירה, או אולי עיר אחרת בישראל 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 טקסט

 מקומו של בית המקדש

 המדרש מספר על מקום הקמתו של בית המקדש כמקום שמסמל "אהבת חינם". 

"המקום אשר נבנה שם בית המקדש היה שדה ירושה לשני אחים. ויהי לאחד מהם אשה ובנים 

ולאחיו אין לו אשה ובנים. וישבו יחדיו בבית אחד שלמים שקטים ושמחים בחלקתם אשר ירשו 

 את השדה בזיעת אפיהם.מאביהם ויעבדו 

ויהי בימי קציר חטים ויאלמו אלומים בתוך השדה ויחבטו את השיבולים. ויעשו שני עמרים שווים מן 

 התבואה אשר לקטו, עומר אחד לכל אחד מהם ויניחום שם בשדה.

בלילה ההוא כששכב על מיטתו האח אשר אין לו אשה ובנים אמר בליבו:"אני יושב לבדי ואין איש 

אוג לו, לא כן אחי, כי יש לו אשה ובנים ולמה יהיה חלקי כחלקו". ויקם בעוד לילה וילך בסתר אתי לד

 כגנב. ויקח אלומים מן העומר אשר לו ויתן אותם על עומר אחיו.

וגם אחיו אמר אל אשתו : "לא טוב לחלק לשני חלקים שווים הדגן אשר בשדה, חציו לי וחציו לאחי, כי 

ש לי אשה ובנים. והוא הולך ערירי ואין לו דבר כי אם התבואה אשר ילקוט מנת חלקי טובה ממנו, י

 בשדה. לכן בואי עמי אשתי ובסתר נוסיף מחלקנו על חלקו". ויעשו כן.

ויהי בבוקר ויתמהו האנשים בראות העומרים שווים כאשר בראשונה, ולא דיברו מאומה ביום ההוא. 



 

 

בלילה השלישי  ויוסיפו לעשות כדבר הזה גם בלילה השני, גם

והרביעי. ובבוקר ימצאו העומרים שווים. ויחשב כל אחד בלבבו לחקור הדבר. וילך כל אחד בלילה 

לעשות מעשהו. ויקח איש אל אחיו ואלומותיו בידו. ויוודע הדבר, ויחבקו איש אל אחיו וישקו איש אל 

ץ ה' במקום ההוא אשר רעהו ושמחו כי לכל אחד מהם אח טוב מעללים הולך צדק ומישרים. והנה חפ

חשבו בו שני האחים המחשבה הטובה בו, עשו המעשה הטוב. לכן ברכו אנשי תבל ויבחרו בני 

ישראל לבנות בית לה', ובמקום ההוא שבו נפגשו האחים והבינו כי הם עושים חסד אחד עם 

 המקום ההוא נבחר שיוקם בו בית המקדש.  השני,

 מקום בו האחים הפגינו אחד כלפי השני אהבת המסר של הסיפור הוא שבית המקדש קם ב

 חינם. מה לדעתכם אומר על ירושלים?

 ?איזו חברה חשוב שתהיה בירושלים 

 ?איזה ערכים ירושלים מייצגת 

 


