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 יחידת הוראה חטיבת הביניים  -השכונות בירושלים 

 התמודדות עם אתגרים ודילמות-: רב תרבותיות  בירושליםציר מארגן

חינוך , אדם וסביבה –היסטוריה, גיאוגרפיה : תחומי דעת משולבים ביחידה
 חברתי ערכי, ספרות

 ירושלים שלי –פתיחה  : 1שיעור 
 

 מטרות בתחום הידע

  אופייה הייחודי של ירושלים באמצעות תיאור אישי של דמויות התלמיד יכיר את
 המתגוררות בה.

 .התלמיד יכיר מראות, קולות, ריחות ואנשים בירושלים 

 את הפסיפס האנושי והפיזי  התלמיד יבין את המושג "שכונות ירושלמיות" כמייצגות
 בירושלים. המגוון

 
 

 םמטרות בתחום הערכי

  של הכרת האחר ויפתח סובלנות כלפי שונות בחברה רב תלמיד ירכוש ערכים אנושיים

 תרבותית.

 

 מטרות בתחום מיומנויות החשיבה

 .התלמיד יפתח מיומנויות מידעניות: איתור, ארגון, מיזוג והפקת מידע 

  התלמיד יפתח חשיבה יצירתית אינטגרטיבית באיתור דרכים להתמודדות עם דילמות
 וקונפליקטים.

 

 מהלך הפעילות:

  "אודות תכני שיחה ו )הסבר מושגים שאינם ברורים לתלמיד(קריאת השיר "ירושלים שלי
 השיר והרעיונות המובעים בו.

  :שאלות  מנחות:" "הכל בעיני המתבונן -:ירושלים דיון במליאה בנושא 

 ?הבא ציטוט לביסוס דבריך. כיצד משתקפת ירושלים בעיני כל אחת מהדמויות בשיר 

  תיאור?מה הייחודי בכל 

  לאור התיאורים השונים?איזו תמונה של העיר עולה  בדמיונך 

 נמק את בחירתך. למה? אתה מתחבר במיוחד?איזו דמות בשיר ל 

 ס הפיזי סיכום הדיון והצגת נושא השיעור: השכונות בירושלים כמייצגות את הפסיפ
 והאנושי המגוון בירושלים
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 דן אלמגור \ירושלים שלי

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוֹת  ַיֲעֹקב: ָאַמר  ַהַחָיל   ֵמַאשְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

כוֹל ל  שְׁ ר  שֶׁ ֹבקֶׁ  ָהִייִתי  ָבה  ַפַעם  בְׁ

ֹמאל ַצָלף  ַבָצִריַח  ִמשְׁ ָטה  וְׁ  ִסמְׁ

ִתי ,  ָפשּוט  ֹלא  ָיכוֹל  ֵמָאז  ֹלא  ָחַזרְׁ

ִביִלי ם  ִבשְׁ ֵניהֶׁ ָגִדי  שְׁ ֵנר  וְׁ  ַאבְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

 

ָרה   ִטית  ) ָשָנה  ִראשוָֹנה (ָאמְׁ נְׁ טּודֶׁ  ַהסְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

ִדיָנה ַמַדע  ַהמְׁ  ִהיא  עוֹד  ִשעּוִרים  בְׁ

ִחיָנה ָחֵבר  ּובְׁ  ִחפּוש  ֲחָדִרים  וְׁ

ָווָדה  מּוָכָנה יוֹם  ֲחִמיִשי  ִמזְׁ  ּובְׁ

ִלי , רוַֹח  ַלָים  ַלַבִית  שֶׁ  ִלבְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

ה  ּוָמֵלא  ֲחִתיכוֹתִהיא   פּוס  הוֹמֶׁ  ַקמְׁ

נּוחוֹת ַהר  ַהמְׁ ַייַפַחת  בְׁ  ִהיא  ֵאם  ִמתְׁ

ָרר" ֻשחְׁ "ָמלוֹן  מְׁ ָחה  בְׁ ל  ִמנְׁ  ִהיא  ֵתה  שֶׁ

ָתר ַעת  ַהִמבְׁ ִגבְׁ ָרָלה  בְׁ  ִהיא  עוֹד  ַהגְׁ

ֵלָבה  ִהיא  זּוג  אוֲֹהִבים  ֵבין  ֵזיֵתי  ַמצְׁ

ל   ָיִמים  שֶׁ ָבה"ִהיא  ֵהד  לְׁ ִפָלה  ַב"חרְׁ  תְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

 

ה: ת  ֹמשֶׁ רֶׁ כֶׁ  ָאַמר  ָהרוֵֹכל  ִמַמזְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

ב  ַחִגים רֶׁ עֶׁ הּוָדה  בְׁ  ִהיא  ַמֲחנֶׁה  יְׁ

ֵריַח  ָדִגים מוֹ  וְׁ ל  ַרחְׁ חּומּוס  שֶׁ  וְׁ

לוֹת  נֶָׁהגים ל  ַפִפיָטאס ,  ִקלְׁ  ַשָבת  שֶׁ

ִביָסה  עַ  ִליכְׁ ַלַחת  ִמדְׁ ִביש  ּוִמקְׁ  ל  ַהכְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

 

כּוַנת  ָקָטמוֹן: ָלר  ִמשְׁ דְׁ  ָאַמר  ַהַסנְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

לוֹקוֹן ָשִמים  ַבבְׁ ל  גְׁ ַבע  ָשִנים  שֶׁ  ִהיא  שֶׁ

בוֹן, שְׁ ִלי  חֶׁ ִלי  ֲחנּות ,  אוֹטוֹבּוס  בְׁ  ִשכּון  בְׁ

יוֹן" "אוֹרְׁ  ַשַבת  ַהָצָגה  ִראשוָֹנה  בְׁ

ִביִלי  ַגם  ָקָטמוֹן  ג'  ִהיא  ִבשְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

 

ָעִרים: ָחִסיד  ִמֵמָאה  שְׁ  ָאַמר  הֶׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

ָפִרים  ֲאפוִֹרים ל  ָשחוֹר  ּוסְׁ ֵרימֶׁ טְׁ  ִהיא  שְׁ

ָצִרים"  ּו"ַבת ָרֵאל  ֹלא  ֵתֵלְך  ִבקְׁ  ִישְׁ

ָיִמים  ֲאֵחִרים ִפיָלה  לְׁ  ִהיא  ַלַחש  תְׁ

ת  ִהיא  ִלי צֶׁ ָלה  קוֹרֶׁ ַמעְׁ  ֹלא  ָכאן  ִכי  לְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

 

ם כֶׁ ָיד  ַשַער  שְׁ  ָאַמר  ַהָצִעיר  ָשם  לְׁ

ִלי רּוָשַלִים  שֶׁ  יְׁ

ַרגְׁ  ל  ֲחנּות  וְׁ ָלב  שֶׁ  ַלִים  ָרצוֹתִהיא  צְׁ

ִרים  ַבֲחצוֹת שוֹטְׁ ִשיָנה  וְׁ ִהלְׁ ָאחוֹת  שֶׁ  וְׁ

פּוצוֹת ָיַדִים  קְׁ ָמאּות  וְׁ ָעד  ַעצְׁ  ִמצְׁ

ר ,  ווֹט  וּוד  יּו  ַלִיק,  יֶׁס  סֶׁ

ִליק?  ַקָבב  אוֹ  ִששְׁ

 


