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  פרוייקט ירושלים

  'הכתה ה

  ל - מרכז למידה טיול בישרא

  ליענה דבס ורונית סרדר-המורות א

  העיר ירושלים: הנושא

  "עם- תל"ל וירושלים בכתה המאוחדת -ישרא :חומר למודי לעבודה

  אבנים מספרות 

  "4עם - תל" "אנחנו שרים לך ירושלים: "שירים

  4עם -תל" על עיר דוד"

  4עם - תל" הילד הגבור: "ספורים

  4עם -תל" ?דרך איזה שער יכנסו החילים"

CD" :4עם -תל" ל וירושלים בכתה המאוחדת-ישרא  

  תמונות וחומר אינטראקטיביים

  :מטרות כלליות

   ה- התלמידים הכירו את העיר ירושלים דרך ההסטורי) 1

  ל-ישרא –התלמידים הבינו והעריכו את חשיבותה של ירושלים לעם ) 2

  ת ההבדלים בין האזורים השונים במרחב העירא התלמידים הכירו) 3

  לי-התלמידים הכירו את הפולקלור הישרא) 4

  ליים- סופרים ומשוררים ישרא, התלמידים הכירו סיפורים) 5

  את אשר למדו והבינו במרכז הלמידה וליישםהתלמידים רכשו את היכולת לעבוד ) 6

 אשר ילמדו על דמויות שונותהתלמידים הזדהו עם הערכים שהקנו לנו אבותנו ועל כל ) 7

  בירושלים מהעבר ותכונותיהם האישיות ויחודם אשר הטביעו את עקבותיהן לאורך השנים

  מיומנויות

  ה ויכלו להשוות ולנתח ארועים שונים- התלמידים למדו והבינו את השתלשלות ההסטורי) 1

  את עבודותם בעזרת משובים שונים ונתונים של מידעיישמו התלמידים ) 2

פ ובכתב וכמו כן בדרך "י ההבעה בע"התלמידים בטאו את אשר למדו בדרך הבנת הנקרא ע )3

 היצירה העצמית באומנות תוך כדי העשרת הידע
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  פ ובכתב ובהמחזה"התלמידים העשירו את אוצר המילים ובטאו זאת בע) 4

  התכנים

  רית לאורך ביצוע הפרוייקט למדו התלמידים את תולדות ירושלים מבחינה הסטו) 1

  התלמידים למדו והכירו את חשיבותה של ירושלים ) 2

  ליה -התלמידים הכירו את השמות של העיר והבינו את הקשר א) 3

  הקשר לתכנים ופיתוח הנושאיםבבכל תקופה שנלמדה למדו התלמידים שירים ) 4

  :הנושא נלמד בעזרת שלושה ספרים שונים

י "ה את הפרוש וההסבר ע-למוד ההסטורי שהוא ספר מנחה דרך) 4עם -תל(אבנים מספרות ) א

 אבנים מספרות

  למדו והכירו את סמל ירושלים ומקור השם שנתן לה) 5

  שירי האבנים = שהוא ספר שירים ) 4עם -תל" (אנחנו שרים לך ירושלים) "ב

לחוש דרך השיר ולפתח את הרגשות שמשריש בלב התלמידים בכל דור  –המטרה החוויתית 

  .אכזבה ותקווה, שמחה, עצב: יםהרגשות כולל. ודור

  התלמידים הכירו את השירים העממים ולמדו כיצד נכתבו ואת תוכנם בהקשר לתקופה הנלמדת

  )4עם -תל(ל וירושלים בכתה המאוחדת - ישרא) ג

הספר כולל . ספר זה הוצג לתלמידים כחוברת עבודה עצמית הקשורה בכל התכנים שנרכשו

  פ ובכתב "למידים אפשרויות לביטוי בעעבודות ומשימות הפותחות בפני הת

  )4עם - תל(הילד הגיבור ) 1: ספרי קריאה) ד

  )4עם -תל(? דרך איזה שער יכנסו החילים) 2                      

 ומלכותוהשלמת העבודה ולמוד החומר של כל תקופת שלטונו  –ל "המטרה בקריאת הספרים הנ

  .דוד המלך וכן של מלחמת ששת הימים של

  ירושלים ואופיין  אבני

  ה-אבן השתי )א

  ירושלים טבור העולם שהיינו מרכז העולם: השם

  בריאת העולם: התקופה ההסטורית

  לבריאת העולם 0שנת  - המקום על גבי קו הזמן

  ירושלים טבור העולם : שיר
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   יצירת כדור מטלגופור מהרכבת אבנים שיוצרות את חומת ירושלים –עבודה יצירתית 

  ח שבנה אברהםאבן מהמזב) ב

  עיר האמונה  –ירושלים : השם

  עקדת יצחק –ארוע הסטורי 

  לבריאת העולם 2400שנת  –מקום הארוע על גבי קו הזמן 

  ערך האמונה  –הערך שהוקנה לתלמידים 

  י חזנים שונים"השמעת שירים ע –עקדת יצחק : שיר

  'הכינו לב מקרטון שמכיל את שם ה: יצירה

  אבן מחומת דוד המלך) ג

  עיר דוד: םהש

  שלטונו של דוד המלך בירושלים: התקופה

  לבריאת העולם 2800שנת  –המקום על גבי קו הזמן 

  עיר הבירה המחדשת את העם: הערך

  "לך ירושלים: "שיר

  תרופותבניית חומת העיר ירושלים מאריזות של : יצירה

  אבן מבית המקדש שבנה שלמה המלך) ד

  עיר הקודש: השם

  ת בית המקדשבניי –מאורע הסטורי 

  א' מלאכים א: לבריאת העולם המקור 3000שנת  - המקום על קו הזמן 

  קדושת העם והחגים, קדושת הארץ: הערכים

  "?לאן עולים בשלושת הרגלים: "שיר

  הכנת טנא עם בכורי שבעת המינים: יצירה

  אבן מימי הנביא ירמיהו) ה

  ציון –לוקים -עיר א: השם

  גלות בבל –מאורע הסטורי 

  לפני הספירה 586שנת  –על גבי קו הזמן  המקום

  התשובה והכפרה, שמירת המצוות: ערכים
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  "על נהרות בבל: "שיר

התלמוד  .התלמוד הבבלי יוצא מבבל. י שבה חצים המכוונים לכוון בבל"הכנת מפת א: "יצירה

  . הירושלמי יוצא מרושלים

  אבן מהחומה שבנה עזרא) ו

  עיר התקווה: השם

  בת ציון מבבל ובנית בית המקדש השני שי –מאורע הסטורי 

  ס"לפנה 70שנת  –המקום על גבי קו הזמן 

  כח התפילה והתקווה כמוטיב לשיבת ציון: ערכים

  "שיר המעלות: "שיר

  ק"באמצעות המחשב על בניית ביהמ וידיאוהקרנת : אמצעי המחשה

  אבן של מצבה מהר הזיתים) ז

  עיר התפילה : השם

  שנה 2000והמשך הגלות במשך  גלות רומא –מאורע הסטורי 

  התפילה לבקשת השיבה לציון: ערכים

, "בונה ירושלים", "לשנה הבאה", "אם אשכחך ירושלים", "וירושלים עירך: "שירים

  "ירושלים, ירושלים, ירושלים"

  ...הצגת סדורים שונים לפי מנהג הספרדים והאשכנזים וכו: המחשה

  "משכנות שאננים"אבן מתחנת הקמח ב) ח

  העיר המתחדשת: םהש

ירושלים החדשה היציאה  –משה מונטיפיורי  סירי "בניית תחנת הקמח ע –מאורע הסטורי 

  מהחומות

  השר משה מונטיפיורי: שיר

  .חנת הקמח הצגת תמונות מהתקופה הכוללות גם תמונות של חלוצים וקבוציםת: יצירה

   אבן הפינה של בניין הכנסת וירושלים) ט

  ירושלים עיר הבירה: השם

  ל ובניית בניין הכנסת- הקמת מדינת ישרא –מאורע הסטורי 

  ל-תקומת מדינת ישרא – 1948 –המקום על גבי קו הזמן 
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  ה -ל הכנסת ותפקידי-תקומת המדינה ירושלים בירת ישרא: ערכים

  ם"י האו"ירושלים העתיקה והחדשה ע= חלוקת ירושלים 

  עם המשוררת נעמי שמרירושלים של זהב הכרות : שיר

  ירושלים החצוייה, ל-סמל ישרא, ל- דגל ישרא, ל-מפת ישרא: יצירה

  יצירת תרשים של מפה ובתוכה בנין הכנסת ומגילת העצמאות

  אבן מהכתל המערבי) י

  העיר המאוחדת :השם

  ואחוד ירושלים" ששת הימים"מלחמת  –מאורע הסטורי 

  1967שנת  –המקום על גבי קו הזמן 

ירושלים העתיקה . ל להגנת המדינה תפקיד החילים והמפקדים הצנחנים"סירותו של צהמ: ערכים

  .והכותל

  "שישו את ירושלים", "הכותל: "שיר

י הרב "של כניסת הצנחנים לעיר העתיקה ותקיעת השופר ע השידורהשמעת : אמצעי המחשה

  )mp4ב( רן וג

  .תמונות בהקשר לנושא

  אבן מהקיר שבכניסה לירושלים) יא

  עיר הנצח: םהש

  )בהווה(ירושלים כיום  –מאורע הסטורי 

  לספירה 2010שנת  –המקום על גבי קו הזמן 

  קדוש הזמן בתפילה בתורה ובצדקה. החיים היהודיים בירושלים: ערכים

  "כי מציון תצא תורה", "ירושלים העיר שלי: "שיר

 תמונות אקטואליות באמצעות המחשה והאינטרנט: אמצעי המחשה
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  הצגת הפרוייקט בפני ההורים והאורחים

ילד הוציא את האבן שלו מהחומה הציג אותה וספר  כל. התלמידים עמדו בשורה לפני קו הזמן

  את אשר למד בעברית 

  .התלמידים שרו שירים מתאימים בעברית בהקשר לכל אבן

  ".ירושלים שלי: "בסיום כל הכתה שרה את השיר
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  שבע-העיר באר: הנושא

  ' ד: ההכת

  קטי אסובל וירדנה דרטלר, לאה סאל:המורות

  : בכתה למדו התלמידים) 1

  .אביב-תל, ירושלים, חיפה: כוונים מקום הערים המרכזיות: המפה באופן בסיסי

  .שבע-ומיקומה של עיר באר

  .שבע ומתי הוקמה-הכרות יסודית עם העיר באר) 2

  מקומה על גבי המפה) 3

  גבהנ –האיזור בו היא נמצאת ) 4

  מקור של השם של העיר) 5

  .התלמידים למדו את צורתו של סמל העיר ואת משמעותו) 6

  ך ועד מלחמת העצמאות"בתקופת התנ. שבע- תחילתה ההסטורית של באר) 7

  50-שחרור העיר במלחמת העצמאות והקמת כעיר עברית בשנות ה) 8

  ל דרום הארץהתלמידים למדו על חשיבות העיר כבירת הנגב וכעיר מרכזית של כ) 9

ח "האוניברסיטה וביה: למדו והכירו מידע על המוסדות החשובים בעיר כאן) 10

  "סוריקה"

  "חטיבת הנגב"התלמידים התמקדו בלמוד תולדות ) 11

  .התלמידים הכירו את השוק הבדואי בעיר ואופיו המיוחד) 12

  .שבע ומחוצה לה-למדו על חיי הבדואים בתוך העיר באר) 13

התלמידים הכינו דגם , "שבע-באר: "בדה במרכז הלמודי ובנתה את הפינהכל הכתה ע) 14

  .של העיר בעבר ובהווה ומצגת תמונות בהקשר לנושא

ה - בארות ומסביבן רועים הלבושים בלבוש שהי 7הם עבדו ביצירה אומנותית והכינו דגם שהציג 

  .נהוג בתקופת המקרא

  :סכום

  כבוד קל  הוצגה בפני ההורים בתוספת" שבע-באר"העיר 

  .בכתהכל תלמיד ספר והסביר את אשר למד 
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  .התלמידים דברו בעיברית

 

  .ה בסרט וידאו בהקשר לנושא-בסוף הפעולה היתה צפיי
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  "צפת עיר המקובלים"העיר : הנושא

  'ו: הכתה

  שיפרה בוזלי: המורה

  :הכתה למדה על

  המקום על גבי המפה. ל- צפת עיר במחוז הצפון בישרא) 1

  איזור הררי בחלקו המזרחי של הגליל העליון –ה -גאוגרפיה ה-אופיי

  .היא עיר הגבוהה ביותר במדינה

  )צפת וחברון, ה- טברי, ירושלים(צפת נחשבת לאחת מערי הקודש ) 2

המוכר כבית " הו הנביא-לי-א"בצפת היו שמונה בתי כנסת בינהם המפורסם בית הכנסת ) 3

  .י של הספרדים"הכנסת האר

" גולי ספרד"הודים מ-התשיבו בצפת י 1517י על הטורקים בשנת "לאחר כבוש א) 4

  .והפכו את העיר למרכז רוחני חשוב

  "עיר המקובלים"צפת : ה של העיר-כנויי) 5

  גדולי המקובלים 16-בצפת ישבו ופעלו במאה ה

  ?ומהי הקבלה" מקובל"התלמידים למדו מהו הפרוש של 

, לקבץשלומה א' ר, "שולחן ערוך"ה רמחביוסף קארו ' ר: הרבנים שהכירו התלמידים

  .ל עם כניסת השבת-שנאמר בכל קהילות ישרא" לכה דודי: "מחבר הפיוט הבלי

  ק וחיבותו"הרמ

  י שנתיים לפני פטירתו והתיישבותו בצפת"י ממצרים לא"עלייתו שלהאר) 6

  י"תלמידו המובהק של האר –ל -חיים ויטא' ר

יעקוב בירב רצה לנסות לחדש את הסמיכה  'ל ר"יוזמת של גדולי הרבנים בדור הנ) 7

  .ולהקים את הסנהדרין

 . התלמידים חקרו את מהות המקובלים) 8

כנוי קיבוצי ליהודים אשר עסקו בלמוד תורה וקבלה שחיו ופעלו בצפת  –" מקובלים"

  ).1600( –בערך ) 1520(התקופה . לפניו ואחריו). יצחק לוריא' ר(י "בתקופתו של האר

  .י והטביעה את חותמה בעולם היהודי"י נוסח האר"התפשטה תורת הקבלה עפוהבינו כיצד 
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התלמידים חקרו והבינו את ירידת גדולת צפת בעייני הקבלה לאחר פטירת הארי בשנת ) 9

  ומאידך את השתרשותה החזקה של הקבלה בתודעת העם ב"של

 

  בכל התחומים

  :במרכז הלמודי עבדה הכתה בבניית הפינה

  .ה ובתי הכנסת ואיזור בית העלמין-בתי, של העיר צפת' שהכילה קולאז" ליםצפת עיר המקוב"

  .למשפחותיהם ,שמסרו משעוהכן עבדו התלמידים בעבודות יצירה ביצירת נרות הבדלה 

  

 

  ברצוני להודות לכל צוות המורות ובמיוחד למורה ירדנה דרטלר על כל המאמץ שהישקעו

  .הקדושה היומיומית לממען בצוע פרוייקט זה ועל כל עבודתן

          בכבוד   

          לאה קערש לושנובסקי

קוק תלפיות  ' ס היסודי הר"מנהלת בי       


