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 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

 

 מוסדות ואתרים בירושלים : 2שיעור 

 

 
 מטרות בתחום הידע

 .התלמיד יכיר מוסדות שלטון ותפקידם 

 .התלמיד יכיר אתרים ייחודיים בירושלים 

 .התלמיד יבין את הקשר בין מוסדות השלטון בירושלים לבין מעמדה כעיר בירה 

 
 מטרות בתחום מיומנויות החשיבה

 .התלמיד יאתר פרטים מרכזיים ורלוונטיים לדרישות המשימה 

 .התלמיד ימיין מוסדות ואתרים בירושלים על פי תפקידם 

 

 הערכיםמטרות בתחום 
 .התלמיד יפתח קשר רגשי חיובי לירושלים כעיר בירה ולמוסדות השלטון בה 

                        

 

 

 

 הקדמה לשיעור:              

 מאפייני עיר בירה

 ירושלים כעיר בירה בעבר באמצעות פסוקים מהמקרא.  בהם מוזכרתבשיעור תנ"ך איתרנו את הביטויים 

 ירושלים , מקום עליה לרגל למטרות פולחן.  -בתחום הדתי 

 ירושלים, מקום התכנסות של שבטי ישראל, ביטוי לאחדות העם. –לאומי  – בתחום החברתי

ירושלים, עיר בה שוכנת הסמכות המשפטית העליונה, וכן המלך שהוא אחד מתפקידיו  – בתחום המשפט

 לשפוט את העם. 

חשוב מאוד לערוך הקדמה לשיעור זה ובה לקשור את נושא 

 לביטויים של ירושלים כעיר בירה.השיעור 
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במפה שלפניכם מוצגים אתרים ומוסדות שונים בירושלים בירת  . 1

קראו את המידע המצורף בקישורים ומיינו את האתרים  . ישראל

 .לקבוצות על פי תפקידם ואופיים

בטבלת ריכוז המידע הוסיפו שם של מוסד או אתר המתאים למא  . 2

 .פיינים שמצאתם בשיעור הראשון

ירושלים מקום מושבם של המלכים, אשר תפקדו גם כמנהיגים מדיניים, צבאיים   -בתחום המדיני

 ושופטים. 

 משימות לתלמידים:

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המפה מתוך: אתר עיריית ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.amit.org.il/hagim/jerusalem_day/givaatHatachmoshet/Pages/default.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12905
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/international-convention-center/
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/the-supreme-court/
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/yad-vashem/
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/the-israel-museum/
http://www.imjnet.org.il/page_1922
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/western-wall-tunnels/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5910
http://www.mada.org.il/
http://www.amit.org.il/hagim/jerusalem_day/givaatHatachmoshet/Pages/default.aspx
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/second-temple-model-of-jerusalem/
http://main.knesset.gov.il/About/Pages/default.aspx
http://www.islamicart.co.il/
http://www.itraveljerusalem.com/he/city/jerusalem/jerusalem-botanical-gardens/
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 טבלת ריכוז מידע

בטבלה זו השתמשתם בשיעור הראשון, הנכם מתבקשים להשלים את 
 העמודה האחרונה המתייחסת לאתרים ומוסדות בירושלים. 

 

 

ביטוי למאפייני  מופיע בספר פסוק מהמקרא
 עיר בירה בעבר

למאפייני ביטוי 
עיר בירה בהווה 

 )אם קיים(

מוסד או אתר 
בירושלים 
המתאים 
 למאפיין

     

     

     

     

     

     


