
 

 

 מעורב ירושלמי 

 על שווקים, תרבויות ופסיפס אנושי ירושלמי

 מדריך למורה

 

 ו'-: תלמידי כיתות ה'קהל יעד

 : עברית, מולדת, חברה ואזרחות, חינוך חברתי ערכיתחומי דעת

 שוק הוא המקום שבו פועם הדופק החברתי, הכלכלי והתרבותי של כל חברה, קהילה וסביבת מגורים. :רציונל

כשאנשים מבקשים לקנות מוצרים שונים כדי לקיים את שגרת חייהם ולספק את צורכיהם השונים, הם יוצאים 

 לשוק. ושם הם נפגשים עם אנשים כמותם, שאף הם נזקקים לסחורות המוצעות בשוק. 

 חייה.דרך הסיור בשווקים ניתן להתרשם באמצעות כל החושים מאורח החיים של הקהילה, מצרכיה ומסגנון 

ביחידה זו יכירו התלמידים שווקים שונים בירושלים, את הייחודיות של כל אחד מהם ואת מקומו במרקם החיים 

 המיוחד של העיר.    

הפעילות המרכזית ביחידה זו היא סיור מונחה בשוקי ירושלים, המזמן לתלמידים מפגש חושי עם תרבויות, דתות, 

 ים יחדיו את אופיים הייחודי של ירושלים ושל החיים בה.  מסורות, קולות, טעמים ומראות המצייר

תרבותי עשיר ומגוון, ומפגיש -הכרת הפסיפס האנושי המרתק והמגוון בירושלים לוקח את התלמידים לעולם רב

אותם עם מרקם חיים מעניין המלּווה בקבלה ובסובלנות. ביחידה זו מומלץ להתמקד בערכים חברתיים 

 אוניברסליים:

 תסובלנו ●

 קבלת האחר  ●

 שיתוף פעולה ●

 חיים יחד בישראל ●

 

  



 

 

 מטרות 

 התוכן )ירושלים( 

 הכרת שווקים שונים בירושלים וזיהוי המאפיינים השונים המייחדים כל אחד מהם ●

 היכרות עם מגוון האוכלוסיות המתגוררות בירושלים ●

 וביקושהגדרת מונחים הקשורים לשווקים ולמסחר: קנייה, מכירה, השוואת מחירים, היצע  ●

 העמקת  ההיכרות עם שוקי ירושלים כמקום מפגש מאחד בין תרבויות, דתות ואנשים ●

 

 חשיבה 

 עריכת השוואה בין שווקים על פי תבחינים שהוגדרו על ידי התלמידים ומבוססים על הידע שרכשו ●

 הסקת מסקנות מתוך השוואה ●

 המבוססים על שימוש בידע קייםפיתוח יכולת הבעת עמדה אישית בנושא תוך שימוש בנימוקים  ●

 הפקת מידע מהיצגים חזותיים שונים ●

 

  הערכיםטיפוח 

הבנת משמעות ערכי סובלנות, קבלת האחר והקשבה בהקשר לאופיים של השווקים בירושלים, כעיר  ●

 המאפשרת לאוכלוסיות שונות לחיות יחד מתוך הקשבה וסובלנות 

 זיהוי המחבר והמאחדפיתוח עמדות סובלניות כלפי האחר והשונה תוך  ●

 חיזוק הזיקה הרגשית לירושלים תוך גילוי סובלנות למגוון האוכלוסיות בה ●

 

 עברית

 כתיבת סיפור על פי כללי הסוגה תוך שימוש במידע שנלמד במהלך היחידה ●

 קידום מיומנות דיון תוך שימוש בעובדות לצורך ביסוס והנמקה של עמדתם ●

 יים קידום יכולת איתור מידע מהצגים חזות ●

 קידום מיומנות ארגון מידע על פי תבחינים נתונים ●

 השתתפות בשיחה ובדיון תוך הקשבה לדברי אחרים ●

      

 

  



 

 

 מהלך ההוראה

 

 הערות למורה  הפעלות דידקטיות נושא

 1מסך 

  :פתיח

הצגת משימת 

 טרום צפייה

 מעורב ירושלמי - 1את מסך  הציגו

 את משימת הפתיחה והסבירו אותה לתלמידים: קראו

מיד תצפו בסרטון שצולם בשווקים שונים  ●

 בירושלים.

התבוננו היטב בסרטון ונסו לגלות בכמה שווקים צולם 

 הסרטון.

המשימה היא משימת טרום צפייה, ולכן חשוב שתופיע לפני 

 הסרטון. רק לאחר ההסבר יתרחש מעבר יזום לסרטון.

 את הסרטון. הקרינוו 2למסך מספר  עברו

ְלִמיֹוְמע  ָרב ְירּושַׁ

צ םּוִמָיד ִתְצפּו ְבִסְרטֹון שֶׁ ִים לַׁ  .ִבְשָוִקים שֹוִנים ִבירּוָשלַׁ

סּו ִסְרטֹון ְונַׁ ָמה ְשָוִקים ִהְתבֹוְננּו ֵהיֵטב בַׁ לֹות ְבכַׁ  הוא ְלגַׁ

םּוצ  .לַׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2מסך 

חשיפה 

לשווקים 

שונים 

בירושלים 

והסיבה 

לסיור 

 בשווקים

 הקרינו את הסרטון.

בקליפ המורכב מתמונות מכל בסרטון תצפו  ●

השווקים שנדבר עליהם במפגש )תמונות עכשוויות 

 וישנות(.

 סרטון שווקים בירושלים

הקשיבו לתשובות התלמידים למשימת טרום הצפייה שניתנה 

 להם.

  ערכו דיון:

מדוע בחרו במספר השווקים הזה? איך גילו את  ●

מה מאפיין את השווקים? האם  מספר השווקים?

ם בשוק? מה מייחד את השווקים ביקרתם פע

 בירושלים לעומת שווקים אחרים שביקרתם בהם?

 

כתבו על הלוח מאפיינים שונים שעל פיהם מיינו התלמידים 

את השווקים )המוצרים הנמכרים בשוק, המיקום שלו, 

 האנשים שקונים בו וכד'(.

 לאחר איסוף המידע מהתלמידים העלו שאלות לדיון: 

למה יש סוגים שונים של שווקים? למה אין די בשוק  ●

 אחד? ממה נובע השוני בין השווקים?  



 

 

 סכמו את תשובות התלמידים. 

 

אנשים עורכים את הקניות שלהם על פי הרגלי החיים 

והתרבות שלהם. במקום שבו מתגוררות אוכלוסיות מסוגים 

 רבים, יהיו גם סוגים רבים של שווקים.

וקים ונבדוק מה מוכרים בהם, נוכל אם נצא לטייל בשו

 -באמצעות ההיצע שבהם להכיר את האנשים שמאחורי השוק 

 את אורחות חייהם ואת תרבותם.

 

במהלך היחידה נבקר בכמה מהשווקים המיוחדים  ●

של ירושלים, נלמד עליהם ודרכם נכיר את 

 האוכלוסייה הרבגונית המייחדת את ירושלים. 

לָלָמה ֵיש סּוִגים   ְשָוִקים? שֹוִנים שֶׁ

ש ָחד? ִמָמה נֹוֵבעַׁ הַׁ י ְבשּוק אֶׁ ְשָוִקים?ֹוָלָמה ֵאין דַׁ  ִני ֵבין הַׁ

 יופיעו:בכל סרטון 

כפתור להעשרת מידע על השוק  ●

 .שיופיע במצגת המלווה

שאלות הנחיה לצפייה בכל אחד  ●

מהשווקים, שַיפנו להתייחסות 

לקולות הנשמעים בשוק, 

לצבעים המאפיינים את השוק 

 וכו'.

 

 

 

 

 

 

 3מסך 

סיפור 

 מסגרת:

שתי דמויות 

מונפשות 

 המובילות 

את הלומד 

בשווקים 

 השונים

רגע לפני היציאה נכיר את המדריכים שלנו: שי  ●

 ותמר )דמויות מונפשות של ילדים(.

סיפור המסגרת הוא להוביל את הלומדים בסיור  תפקידו של

בשווקים השונים, תוך מיקוד ההתבוננות של הלומדים אל 

ת ואורח חיים של אוכלוסיות שונות ;נקודות המשקפות תרבו

 ומגוונות בירושלים.

 .1-את סרטון ההנפשה שי ותמרהקרינו 

ָלנּו ְדִריִכים שֶׁ מַׁ ת הַׁ ִכיר אֶׁ ְיִציָאה נַׁ ע ִלְפֵני הַׁ גַׁ י ְוָתָמר. ,רֶׁ  שַׁ

 )דמויות ילדים מונפשות( כל דמות תציג את עצמה

 ָשלֹום, ֲאִני ָתָמר.

י.  ָשלֹום, ֲאִני שַׁ

כל דמות מחזיקה סל או עגלת קניות ובין הדמויות מתקיים 

 דיאלוג:

 מתקיים דיאלוג:

יֹום?   שי: ְלָאן ֵנֵצא הַׁ

 תמר: ִלְקִניֹות.

סּו ר? שי: ָאז הֹוְלִכים לַׁ  פֶׁ

 תמר: לֹא. 

 שי: ָלָמה?

ְחנּו ְמע ם ְלהִ ינְ ּותמר: ִכי ֲאנַׁ  ָפֵגשיָיִנים ִלְקנֹות ֲאָבל גַׁ

דּוָכִנים ֵמֲאחֹוֵרי הַׁ  .ִעם ָהֲאָנִשים שֶׁ

ְתִחיל? ה שּוק נַׁ  שי: ָאז ְבֵאיזֶׁ

ם.  ר ְשכֶׁ עַׁ ְתִחיל ְבשַׁ  תמר: נַׁ

 שי: ָלָמה?

ה. לֶׁ ְך ּוְנגַׁ רֶׁ דֶׁ  תמר: ֵנֵצא לַׁ

 

 



 

 

 4מסך 

ליד שוק 

 שער שכם

 

 

 

 

 

 

השוק הראשון שבו נבקר נמצא בעיר העתיקה של ירושלים, 

ליד שער שכם. הקהילה שנמשכת אל השוק הזה היא קהילה 

 ערבית, נוצרית ומוסלמית, של תושבי צפון ירושלים.

 שוק שער שכם. –את הסרטון הקרינו 

הסרטון נעצר באנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא 

וכים הבאים לשוק שער שכם בעיר העתיקה כיתוב: בר

 בירושלים. 

 

 זה הזמן לעשות סדר במידע שצברנו.  ●

 ערכו דיון:

 מי הם המוכרים בשוק? מי הם הקונים?  ●

מה אפשר לקנות בשוק הזה? מה לובשים הנוכחים 

בשוק? היכן השוק ממוקם? מה אפשר ללמוד על 

 השוק מהמיקום שלו?

מהסרטון? מה אפשר מה אפשר ללמוד על ירושלים 

 ללמוד מן ההתבוננות בשוק?

ל  ִתיָקה שֶׁ ֵקר ִנְמָצא ָבִעיר ָהעַׁ בֹו ְנבַׁ שּוק ָהִראשֹון שֶׁ הַׁ

ִים ְקהִ  ,ְירּוָשלַׁ ם. הַׁ ר ְשכֶׁ עַׁ שּוק יְליַׁד שַׁ ל הַׁ ת אֶׁ כֶׁ ִנְמשֶׁ ָלה שֶׁ

ה ִהיא ְקהִ  זֶׁ ְרִביתיהַׁ ל תֹוָשֵבי  ,נֹוְצִרית ּומּוְסְלִמית ,ָלה עַׁ שֶׁ

ִים.  ְצפֹון ְירּוָשלַׁ

 קהילה עירונית ערבית  -סרטון של השוק בשער שכם 

 )נוצרים ומוסלמים( מצפון ירושלים.

 הדמויות המצוירות מופיעות על המסך.

נְ  ֲאִני ָרִגיל ִלְראֹות.ישי: ְמעַׁ ה ִמָמה שֶׁ  ֵין ֹפה. שֹונֶׁ

 אנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא כיתוב:

ברוכים הבאים לשוק של שער שכם בעיר העתיקה 

 בירושלים. 

 

 

 5מסך 

סיפור 

 מסגרת

סרטון 

הנפשה שי 

 2-ותמר

 .2-את סרטון ההנפשה שי ותמרהקרינו 

ְסִפיקֹותמר: ב ֵיש ָלנּו עֹוד ְשָוִקים  ן,מַׁ זְ  א, ָהִיינּו ָכאן מַׁ

 ִלְראֹות.

ְקִניֹות  ת הַׁ ְגלַׁ ְכִניס ְלעֶׁ ם נַׁ הּו ְמישי: ֹקדֶׁ שֶׁ ָלנּו מַׁ שּוק ּושֶׁ ָחד ֵמהַׁ

ה. זֶׁ  הַׁ

נְ  ְרֵבה ְמאיתמר: ְמעַׁ ְרֵבה ְמאוֵין ֹפה. הַׁ ד וד ֲאָנִשים ֵמהַׁ

 ֲאָרצֹות.

 שי: ָמה ָכל ָהֲאָנִשים ָהֵאלּו עֹוִשים ֹפה?

ה תַׁ  ִים ִמָכל ָהעֹוָלם. יתמר: ֵאלֶׁ ִגיִעים ִלירּוָשלַׁ ָיִרים. ֲאָנִשים מַׁ

 ִלְראֹות אֹוָתה,

ת ָכלֹוִלְספ ְמי ג אֶׁ  ָחד ָבה.ּוָמה שֶׁ

 



 

 

 6מסך 

שוק העיר 

 -העתיקה 

 שוק תיירים

  העוסק בשוק התיירים בעיר העתיקה. הקרינו את הסרטון

הסרטון נעצר באנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא 

 שוק התיירים בעיר העתיקה. כיתוב: ברוכים הבאים ל

 

 זה הזמן לעשות סדר במידע שצברנו.  ●

 ערכו דיון:

 מי הם המוכרים בשוק?  מי הם הקונים?  ●

מה אפשר לקנות בשוק הזה? מה לובשים הנוכחים 

בשוק? היכן השוק ממוקם? מה אפשר ללמוד על 

השוק מהמיקום שלו? מה אפשר ללמוד על ירושלים 

 מהסרטון? מה אפשר ללמוד מן ההתבוננות בשוק?

שּוק ֵשִני הַׁ בֹו הַׁ ֵקר שֶׁ ִתיָקה ָבִעיר ִנְמָצא ְנבַׁ ל ָהעַׁ ִים שֶׁ , ְירּוָשלַׁ

ר ְליַׁד עַׁ  .ָיפֹו שַׁ

שּוק ת ְמָשֵרת הַׁ תַׁ  אֶׁ ִבים ָיִריםיהַׁ פֹוְקִדים ָהרַׁ ת הַׁ ִים אֶׁ  .ְירּוָשלַׁ

אנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא בהסרטון נעצר 

 כיתוב: 

 ברוכים הבאים לשוק של העיר העתיקה בירושלים. 

 -קטע קריינות חוזר 

ְרנּו. ָצבַׁ ֵמיָדע שֶׁ ר בַׁ ֲעשֹות ֵסדֶׁ ן לַׁ ְזמַׁ ה הַׁ  :ִעְרכּו ִדיּון זֶׁ

מ קֹוִנים?ֹוִמי ֵהם הַׁ שּוק? ִמי ֵהם הַׁ  ְכִרים בַׁ

ה? ָמה לֹוְבִשים זֶׁ שּוק הַׁ ְפָשר ִלְקנֹות בַׁ נֹוְכִחים  ָמה אֶׁ הַׁ

שּוק? הֵ  שּוק ְממבַׁ  ָקם? ּויָכן הַׁ

ְפָשר ִלְלמ ִמ ֹוָמה אֶׁ שּוק ֵמהַׁ ל הַׁ לֹו?יד עַׁ  קּום שֶׁ

ְפָשר ְפָשרֹוִלְלמ ָמה אֶׁ ִסְרטֹון? ָמה אֶׁ ִים ֵמהַׁ ל ְירּוָשלַׁ  ד עַׁ

שּוק? ד ִמןֹוִלְלמ ִהְתבֹוְננּות בַׁ  הַׁ

 חוזרים לדמויות 

ְרבוָקה? בֹוִאי ְכָבר... ,שי: נּו ן קֹוִנים דַׁ ָמה ְזמַׁ  כַׁ

ע גַׁ ק רֶׁ ְרבּוקה  ,תמר: רַׁ דַׁ ת הַׁ ְכִניָסה אֶׁ ת ּומַׁ מֶׁ לֶׁ ק ְמשַׁ ֲאִני רַׁ

שּוק ת ֵמהַׁ רֶׁ ְזכֶׁ ִתְהיֶׁה ָלנּו מַׁ ָלנּו, שֶׁ ְקִניֹות שֶׁ ל הַׁ  .ְלסַׁ

 

 7מסך 

סיפור 

 מסגרת:

סרטון 

הנפשה שי 

 3-ותמר

 .3-ותמראת סרטון ההנפשה שי הקרינו 

נְ  ה שּוק ְמעַׁ ם ְבָיֵמינּו ֵיש ישי: ֵאיזֶׁ גַׁ ֲאִמין שֶׁ ֵין. לֹא ָהִייִתי מַׁ

יִ   ן ְשָוִקים ָכֵאלּו.יֲעדַׁ

ז ְשכּונַׁת ֵמָאה ְשָעִרים.  ְרכַׁ ה ִנְמָצא ְבמֶׁ זֶׁ שּוק הַׁ תמר: הַׁ

ל ָהא ת עַׁ רֶׁ שֹומֶׁ ְמיֹוְשכּוָנה שֶׁ ָלה ּוִפי הַׁ יֹוֵתר ִמֵמָאה ה זֶׁ ָחד שֶׁ

 ָשִנים. 

ְרֵבה ְמא ְפָשר וֵיש ֹפה הַׁ ִאי אֶׁ ם ְסחֹורֹות שֶׁ ֲעֵלי ְמָלאָכה ְוגַׁ ד בַׁ

 א ִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים.ֹוִלְמצ

ה? ה. ָמה הּוא עֹושֶׁ זֶׁ ל ָהִאיש הַׁ ְכִלי עַׁ  שי: ִתְסתַׁ

ִכיִנים. ְשִחיז סַׁ  תמר: מַׁ

הּוא ָשם?  שי: ְוהַׁ

ֵקן ִסיִרים.  תמר: ְמתַׁ

 



 

 

ְרנּו ְלָאחֹור ,: ווַׁאּושי ְרָגָשה מּוָזָרה... ְכִאלּו ָחזַׁ  ֵיש ִלי הַׁ

ן... ְזמַׁ ת הַׁ רֶׁ  ְבִמְנהֶׁ

 8מסך 

שוק מאה 

 -שערים 

שוק בתוך 

 –שכונה 

שוק מסורתי 

שבו נמצאת 

בעיקר 

אוכלוסייה 

חרדית 

-לגווניה 

חסידים 

וליטאים, 

אשכנזים 

 וספרדים.

 העוסק בשוק מאה שערים. הקרינו את הסרטון

הסרטון נעצר באנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא 

 מאה שעריםכיתוב: ברוכים הבאים לשוק 

 

 זה הזמן לעשות סדר במידע שצברנו.  ●

 ערכו דיון:

 מי הם המוכרים בשוק?  מי הם הקונים?  ●

מה אפשר לקנות בשוק הזה? מה לובשים הנוכחים 

ה אפשר ללמוד על בשוק? היכן השוק ממוקם? מ

השוק מהמיקום שלו? מה אפשר ללמוד על ירושלים 

 מהסרטון? מה אפשר ללמוד מן ההתבוננות בשוק?

 

שּוק ְשִליִשי הַׁ בֹו הַׁ ֵקר שֶׁ  ְשָעִרים ֵמָאה ִבְשכּונַׁת ִנְמָצא ְנבַׁ

ִים הּו. ִבירּוָשלַׁ ר שָ פְ אֶׁ שֶׁ  ְרִתיֹוָמס שּוק - ְשכּוָנה ְבתֹוְך שּוק זֶׁ

יוִלגְ  ֲחֵרִדית ָיהיְכלּוִס ּוא ָקריְבעִ  בֹו אֹוִלְמצ  ֲחִסיִדים - הָ ָונֶׁ

ִזים, ְוִליָטִאים ְשְכנַׁ ִדים אַׁ  .ּוְסָפרַׁ

הסרטון נעצר אנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא 

 כיתוב: ברוכים הבאים לשוק של מאה שערים. 

 -קטע חוזר 

ֵמיָדע  ר בַׁ ֲעשֹות ֵסדֶׁ ן לַׁ ְזמַׁ ה הַׁ ְרנּו.זֶׁ ָצבַׁ  :ִעְרכּו ִדיּון שֶׁ

מ קֹוִנים?ֹוִמי ֵהם הַׁ שּוק? ִמי ֵהם הַׁ  ְכִרים בַׁ

ה? ָמה לֹוְבִשים זֶׁ שּוק הַׁ ְפָשר ִלְקנֹות בַׁ נֹוְכִחים  ָמה אֶׁ הַׁ

שּוק ְממ שּוק? ֵהיָכן הַׁ  ָקם? ּובַׁ

ְפָשר ִלְלמ ִמ ֹוָמה אֶׁ שּוק ֵמהַׁ ל הַׁ לֹו?יד עַׁ  קּום שֶׁ

ְפָשר ְפָשרד ֹוִלְלמ ָמה אֶׁ ִסְרטֹון? ָמה אֶׁ ִים ֵמהַׁ ל ְירּוָשלַׁ  עַׁ

שּוק? ד ִמןֹוִלְלמ ִהְתבֹוְננּות בַׁ  הַׁ

 חוזרים לדמויות 

ה ָשם?  ָתה עֹושֶׁ  תמר: ָמה אַׁ

ה  ה. בֹוִאי ִנְקנֶׁ ְסָפִרים ָהֵאלֶׁ ל הַׁ ֵכל עַׁ , ִיְהיֶׁה רפֶׁ סֵ שי: ִמְסתַׁ

שּוק ָלנּו ֵמהַׁ ת שֶׁ רֶׁ ְזכֶׁ מַׁ ְחָמד ִאם זֹו ִתְהיֶׁה הַׁ  .נֶׁ

 

 9מסך 

סיפור 

 מסגרת:

סרטון 

הנפשה שי 

 .4-את סרטון ההנפשה שי ותמרהקרינו 

ָמה ִסְמָטאֹות! ,אּווַׁ שי: ו  כַׁ

כ ת הַׁ סּוִגים! ֹותמר: ֵיש ֹפה ָבֱאמֶׁ ִמיִנים ּוִמָכל הַׁ ל! ִמָכל הַׁ

ְצָבִעים ּוְבָכל ָהֵריחֹות!  ְבָכל הַׁ

ָמה ֲאָנִשים!  ְוכַׁ

 

 אנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצאהסרטון נעצר 

 



 

 

השוק הגדול  -כיתוב: ברוכים הבאים לשוק מחנה יהודה  4 -ותמר

 והמרכזי בירושלים. 

 קטע חוזר

ְרנּו. ָצבַׁ ֵמיָדע שֶׁ ר בַׁ ֲעשֹות ֵסדֶׁ ן לַׁ ְזמַׁ ה הַׁ  :ִעְרכּו ִדיּון זֶׁ

מ קֹוִנים?ֹוִמי ֵהם הַׁ שּוק? ִמי ֵהם הַׁ  ְכִרים בַׁ

ְפָשר ִלְקנֹות  ה? ָמה לֹוְבִשיםָמה אֶׁ זֶׁ שּוק הַׁ נֹוְכִחים  בַׁ הַׁ

שּוק ְממ שּוק? ֵהיָכן הַׁ  ָקם? ּובַׁ

ְפָשר ִלְלמ ִמ ֹוָמה אֶׁ שּוק ֵמהַׁ ל הַׁ לֹו?יד עַׁ  קּום שֶׁ

ְפָשר ְפָשרֹוִלְלמ ָמה אֶׁ ִסְרטֹון? ָמה אֶׁ ִים ֵמהַׁ ל ְירּוָשלַׁ  ד עַׁ

שּוק? ד ִמןֹוִלְלמ ִהְתבֹוְננּות בַׁ  הַׁ

 

 חוזרים לדמויות

ָתה אֹוֵמר ְבִלין אֹו  ,תמר:  ָאז ָמה אַׁ ֵפרֹות אֹו ְיָרקֹות? תַׁ

ל ְמי ד? ֹאכֶׁ גֶׁ ץ ? ָמה נִ ּובֶׁ י ֵחפֶׁ ת?יָחד אֹו אּולַׁ רֶׁ ְזכֶׁ ח ָלנּו ְכמַׁ  קַׁ

 10מסך 

שוק מחנה 

 יהודה,

השוק שבו 

כולם נפגשים  

חילונים,  -

דתיים, 

ערבים, 

חרדים, 

 תיירים...

 

 העוסק בשוק מחנה יהודה הקרינו את הסרטון

הסרטון נעצר באנימציה של סל קניות שנפתח ומתוכו יוצא 

 שוק מחנה יהודהכיתוב: ברוכים הבאים ל

 

 זה הזמן לעשות סדר במידע שצברנו.  ●

 ערכו דיון:

 מי הם המוכרים בשוק?  מי הם הקונים?  ●

מה אפשר לקנות בשוק הזה? מה לובשים הנוכחים 

מה אפשר ללמוד על בשוק? היכן השוק ממוקם? 

השוק מהמיקום שלו? מה אפשר ללמוד על ירושלים 

 מהסרטון? מה אפשר ללמוד מן ההתבוננות בשוק?

שּוק בֹו ָהְרִביִעי הַׁ ֵקר שֶׁ ֲחָדָשה ָבִעיר ִנְמָצא ְנבַׁ ל הַׁ  שֶׁ

ִים  . ְירּוָשלַׁ

הּו ֲחֵנה שּוק ִנְקָרא ְוהּוא, דוְמא ְרָסםּוְמפ שּוק זֶׁ . ְיהּוָדה מַׁ

הּו שּוק זֶׁ בֹו הַׁ , ֲעָרִבים, ָדִתִיים, לֹוִניםיחִ  - ִנְפָגִשים ָלםּוכ שֶׁ

 ...ָגִריםּוּוְמב ְצִעיִרים, ָיִריםיתַׁ , ֲחֵרִדים

 בוחרים פרי יפה ומכניסים אותו לסל הקניות.

ה ְמא נֶׁ ה ָהָיה ִטיּול ְמהַׁ ְרנּו ִבְמקֹומֹות ֲחָדִשים יד. בִ ושי: זֶׁ קַׁ

נְ   ד.אֹוֵין ְמ יְוָהָיה ִלי ְמעַׁ

ְרֵבה ְמא ְדִתי הַׁ ְשָוִקים ָכל ותמר: ֲאִני ָלמַׁ ד ְדָבִרים ֲחָדִשים. הַׁ

ה... ה ִמזֶׁ  ָכְך שֹוִנים זֶׁ

ם דֹוִמים  שי: שֹוִנים ֲאָבל גַׁ

נְ  ְשָוִקים יתמר: ְמעַׁ ם חֹוְשִבים... ְבָמה הַׁ תֶׁ ם שֶׁ ֵין ָמה אַׁ ָבהֶׁ

היבִ  ה ְלזֶׁ ד דֹוִמים זֶׁ ְרנּו יַׁחַׁ  ּוְבָמה ֵהם שֹוִנים? ,קַׁ

 



 

 

 11מסך 

השוואה 

 מסכמת

טיילנו בארבעה מהשווקים של ירושלים. זיהינו מה  ●

 מיוחד בהם ומה מבדיל אותם זה מזה. 

 זה הזמן לערוך השוואה.

 זכרו: השוואה כוללת את הדומה ואת השונה.

 

ִים ל ְירּוָשלַׁ ְשָוִקים שֶׁ ְרָבָעה ֵמהַׁ ָחד ּוָמה ְמיִהינּו יזִ  .ִטיְַׁלנּו ְבאַׁ

ה. ה ִמזֶׁ ְבִדיל אֹוָתם זֶׁ ם ּוָמה מַׁ  ָבהֶׁ

ֲער ן לַׁ ְזמַׁ ה הַׁ ְשָוָאה.ֹוזֶׁ  ְך הַׁ

ה. :ִזְכרּו שֹונֶׁ ת הַׁ ה ְואֶׁ דֹומֶׁ ת הַׁ ת אֶׁ לֶׁ ְשָוָאה כֹולֶׁ  הַׁ

 

 דונו עם התלמידים על הדומה בין השווקים

נקודות דמיון בין השווקים מבחינת אופי המקום ומה שנמכר 

 :בו

 כל בני האדם זקוקים לדברים דומים כדי להתקיים.  ▪

 .כולם מחפשים אווירה טובה ונעימה ▪

 כולם מחפשים קניות בזול.  ▪

 .כולם מחפשים סחורה טרייה ▪

הסחורה מסודרת בדוכנים פתוחים המאפשרים לקונה   ▪

 לראות, לגעת, להריח...

 

 שחקו עם התלמידים את המשחק על פי ההנחיות בלומדה.

 ים המופיעות בבנק המילים לסל המתאיםגררו את המיל

 

 דונו עם התלמידים על השונה בין השווקים

נקודות שוני בין השווקים מבחינת אופי המקום ומה שנמכר 

 :בו

מגוון הסחורות המוצעות למכירה מאפיין את תרבותם, דתם  ▪

 .וזהותם של המוכרים

 .מאכלים שונים ▪

 .אוכלוסייה שונה המבקרת בשוק ▪

 השוק.מיקומו של  ▪

 שפת הדיבור. ▪

 

 ערכו דיון בעקבות המסקנות:

ללמוד על העיר ירושלים דרך השווקים אפשר  מה ●

 וההשוואה שביצענו?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

כיצד עלינו להתייחס לאוכלוסיות השונות שאנו 

פוגשים בשוק? מה אפשר ללמוד ממפגש 

 האוכלוסיות השונות בשווקים? 

 

 12-15מסך 

העשרת 

 אוצר מילים

 במשחק דיגיטלי.שחקו 

ביקור בשוק מזמן לנו היכרות עם אוצר מילים נרחב  ●

מתחום הקנייה והמכירה וכן מילות תיאור רבות. זה 

הזמן לשחק במשחק דיגיטלי שבו נגלה מילים 

 נוספות השייכות לעולם השווקים והקניות.

ֲחקּו ְבִמְשָחק ִדיִגיָטִלי  .שַׁ

ִמן ָלנּו יבִ  שּוק ְמזַׁ ר ִמִלים ִנְרָחב קּור בַׁ ֵכרּות ִעם אֹוצַׁ הֶׁ

ְקנִ  ְמִכיָרהיִמְתחּום הַׁ ה ילֹות תֵ יְוֵכן ִמ , ָיה ְוהַׁ בֹות. זֶׁ אּור רַׁ

ה ִמ  לֶׁ בֹו ְנגַׁ ֵחק ְבִמְשָחק ִדיִגיָטִלי שֶׁ ן ְלשַׁ ְזמַׁ ִלים נֹוָספֹות יהַׁ

שַׁ  ְקִניֹות. ָיכֹות ְלעֹוָלםיהַׁ ְשָוִקים ְוהַׁ  הַׁ

ק ָהִראש ֵחלֶׁ ְשֵאלֹות בַׁ ְסקּוהַׁ ם ֹון יַׁעַׁ ֲעֵליהֶׁ ְשָוִקים שֶׁ ם בַׁ ְדתֶׁ  ,ְלמַׁ

ִמ  ר הַׁ ֵשִני ְבאֹוצַׁ ק הַׁ ֵחלֶׁ ָקשּור ִלְקִנָיה וְ יּובַׁ  ְמִכיָרהלִ ִלים הַׁ

 

 16-30מסך 

 חידון סיכום 

 שאלו את התלמידים את השאלה המופיעה על המסך.

שובה וגלו לתלמידים האם לאחר שענו, לחצו על כפתור הת

 שאלות. 14בחידון זה . השאלהענו נכון על 

 

 31מסך 

משימת בית 

 לסיכום

 משימת כתיבה

לאחר שהכרנו את השווקים השונים ואת אוצר  ●

המילים שבו נשתמש כשנרצה לתאר חוויה 

 שהתרחשה בשוק, זה הזמן לעבור לכתיבה.

 משימת בית:

בחרו באחד השווקים וכתבו סיפור מציאותי או  ●

 דמיוני על אירוע שהתרחש בו.

 למשל: 

תוכלו לכתוב סיפור על מפגש בשוק בין שני אנשים 

שונים זה מזה. חשבו על הערכים שהודגשו ביחידה 

)סובלנות, קבלת האחר, כבוד( כמוסר השכל 

 לסיפורכם.

תוכלו לספר על חוויה מביקור בשוק, מקרה שקרה 

 לכם או שהייתם עדים לו והשאיר עליכם רושם.

 לילון )קומיקס(.    אפשר לכתוב את הסיפור בצורת ע

מצורף קישור לכלי  –למעוניינים ליצור קומיקס במחשב 

יש לחלק לתלמידים את משימת 

 הבית מודפסת.



 

 

דיגיטלי ליצירת קומיקס. הכלי עובד בצורה מיטבית בדפדפן 

 אקספלורר. 

 קומיקס ליצירת כלי

 

בסיום הכתיבה אפשר לאגד את תוצרי התלמידים במצגת 

הוא  שיתופית שבה כל תלמיד מקבל מסך עם שמו ובתוכו

 מקליד את תוצר הכתיבה שלו.

 שיתופית במצגת לשימוש למדריך קישור

ת  ְרנּו אֶׁ ִהכַׁ ר שֶׁ חַׁ ִמ ְלאַׁ ר הַׁ ת אֹוצַׁ שֹוִנים ְואֶׁ ְשָוִקים הַׁ ִלים יהַׁ

ה  ֲחָשה ְבשּוק, זֶׁ ִהְתרַׁ ה ְלָתֵאר ֲחָוָיה שֶׁ ִנְרצֶׁ ֵמש ְכשֶׁ בֹו ִנְשתַׁ שֶׁ

ֲעב ן לַׁ ְזמַׁ  ר ִלְכִתיָבה.ֹוהַׁ

ת ִית ְמִשימַׁ  :בַׁ

ְשָוִקים ְוִכְתבּו סִ  ד הַׁ חַׁ ֲחרּו ְבאַׁ ל יבַׁ פּור ְמִציאּוִתי אֹו ִדְמיֹוִני עַׁ

ֵחש בֹו. ִהְתרַׁ  ֵארּועַׁ שֶׁ

 ְלָמָשל:

שּוק ֵבין ְשֵני ֲאָנִשים יב סִ ֹותּוְכלּו ִלְכת ל ִמְפָגש בַׁ פּור עַׁ

ה ל ָהֲעָרִכים שֶׁ ה. ִחְשבּו עַׁ ה ִמזֶׁ ְיִחיָדה ּושֹוִנים זֶׁ ְדְגשּו בַׁ

ְשֵכל ְלסִ  ר הַׁ ֵחר, ָכבֹוד( ְכמּוסַׁ ת ָהאַׁ ָבלַׁ םי)סֹוְבָלנּות, קַׁ  .פּוְרכֶׁ

ל ֲחָוָיה ִמבִ  ֵפר עַׁ ם אֹו יתּוְכלּו ְלסַׁ ָקָרה ָלכֶׁ ה שֶׁ קּור ְבשּוק, ִמְקרֶׁ

ם ם ֹרשֶׁ ם ֵעִדים לֹו ְוִהְשִאיר ֲעֵליכֶׁ ֲהִייתֶׁ  .שֶׁ

ְפָשר ִס ֹוִלְכת אֶׁ ת הַׁ ת ֲעִלילֹון )קֹוִמיְקס(יב אֶׁ  .פּור ְבצּורַׁ
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