
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 יאגף א' לפיתוח פדגוג 

 
 

 יחידת הוראה לחינוך היסודי  -ירושלים בירת ישראל 

 : ירושלים בירת ישראלציר מארגן

תנ"ך, תרבות ישראל ומורשתו, גיאוגרפיה אדם :  תחומי דעת משולבים ביחידה
 וסביבה, היסטוריה חמ"ד

 

 עיר בירה –ירושלים  : 1שיעור 

 

 

 מטרות בתחום הידע

 ."התלמיד יגדיר את  המונח "עיר בירה 

 .התלמיד יאתר מאפיינים ייחודיים של ירושלים כעיר בירה בעבר ובהווה 

  התלמיד יכיר מוסדות שלטון ואתרים ייחודיים בירושלים, הקשורים למעמדה כבירת

 ישראל.

 

 מטרות בתחום הערכים 

  לירושלים כעיר בירה של מדינתו ולמורשת היהודית והישראלית התלמיד יפתח זיקה

 השזורה בה.

 .התלמיד יפתח תחושת הערכה וכבוד למוסדות השלטון כאזרח במדינת ישראל 

 

 מטרות בתחום מיומנויות החשיבה

 .התלמיד יאתר פרטים מרכזיים ורלוונטיים לדרישות המשימה 

 .התלמיד יארגן מידע בהתאם לתבחינים נתונים 

 .התלמיד יפתח מיומנויות של עבודה שיתופית 

 .התלמיד יגבש עמדה, טיעון ויבססם באופן בהיר ומשכנע 
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אתרו בכל אחד  . לפניכם פסוקים מהמקרא הקשורים לירושלים. 1

ים המאפיינים את ירושלים כעיר בירה ורשמו  \מהפסוקים את הביטוי

 .  אותם בטבלת ריכוז המידע

בלחיצה על המספר יפתח דף  , ליד כל אחד מהפסוקים מופיע מספר. 2

 .  טקסט מידעי הקשור לאחד מביטויי ירושלים כעיר בירה

 .השלימו בטבלה המצורפת את המידע

 

 

 

 הקדמה לשיעור:

בספר שמואל ב' פרק ה' למדנו שירושלים היתה חלק ממובלעת יבוסית בין שבטי הצפון לשבטי הדרום. 

דוד כבש אותה ובחר בה כבירת ממלכתו. הבאת ארון הברית לירושלים בימי דוד, בניית המקדש בימי 

ל עם שלמה, והקמת מבני ציבור שונים העניקו לירושלים את אופייה המקודש. מכאן הקשר המיוחד ש

 ישראל לירושלים ולארץ ישראל בעבר, בהווה ובעתיד.

לספירה ושליטים אחדים במהלך ההיסטוריה קבעו את  70אמנם ירושלים ובית המקדש חרבו בשנת 

שנות גלות בליבו של כל יהודי.  2000ירושלים כבירתם, אך ירושלים הרוחנית הלכה והתעצמה במהלך 

פילות ובמזמורים עד אשר זכו היהודים לשוב אליה ולחוש את הגעגועים והכמיהה לירושלים בוטאו בת

 קדושתה.

ובהווה  טויים של ירושלים כעיר בירה בעברבשיעור זה נבדוק, מהי עור בירה? ומהם מאפייניה? נאתר בי

 באמצעות פסוקים מהמקרא.

 

 משימות לתלמיד:

 

 

 

 

חשוב מאוד לערוך הקדמה לשיעור זה ובה לקשור את נושא השיעור לתכניו 

 של פרק ה' בספר שמואל ב', שנלמדו בשיעור תנ"ך.
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 טבלת ריכוז מידע

)טבלה זו תשמש אתכם לארגון המידע בשיעור זה ובשיעור שלאחריו, 
 העוסק במוסדות ואתרים בירושלים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוי למאפייני  מופיע בספר פסוק מהמקרא
 עיר בירה בעבר

ביטוי למאפייני 
עיר בירה בהווה 

 )אם קיים(

מוסד או אתר 
בירושלים 
המתאים 
 למאפיין

     

     

     

     

     

     


