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 لَعَرِبيَّةٱَأللَُّغة 

 ْلَيُهوِديَّةٱْلَمَداِرس ٱفي 
 َمْرَكزلْ ٱِلَواء 

 
 פעילויות שונות 
 בנושא ירושלים
 השפה הערבית

 בבתי ספר יהודיים
 מחוז מרכז

 תשפ"א
 

 מדריכה מרכזת: דבס זהבית



 מורים יקרים

 

 

 :לערבית פעילויות בנושא ירושלים מהפיקוחלקט 

 סיגל שובל / בולי ירושלים -יסודי 

 חן נפתלי / ירושלים –כיתה ז' 

 מיטל אברהמס / ירושלים –חטיבת ביניים 

 זהבית דבס / חידות –חטיבת ביניים 

 קט ממורים שונים ) מקור לא ידוע(/ ל פנים רבות להירושלים  –חטיבה עליונה חטיבת ביניים ו

 / זהבית דבס שיתופית למחוז מרכזמצגת  –כל השכבות 

 קדושתה של ירושלים –ת בין השורו

 

 

בחומרים ובמצגות  לעשייה משותפת ומורים שיתפו אותנו נרתמומחוז מרכז גם המורים לערבית ב

 .ערכושהכינו, ליקטו ו

 

, היכנסו לקישור: וד יום ירושלים במחוז בעברבכשנעשו ללצפייה בתערוכות ובכרזות 

bit.do/Crazotmerkaz17 

 

 

או חומרים שקיבלו ממורים אחרים ) אם ידוע לכם מי הכין  שלהםמורים נוספים שיתפו מהחומרים 

 :תודהועל כך מגיעה להם אשמח לדעת כדי לציין( 

 

 הדר גלבוע, רביבים, ראשון לציון

 שלי אביעד, אילן רמון, כוכב יאיר

 יר, אילן רמון, כוכב יאשרון שירלי

 אורלי עמירם, אורט רחובות, רחובות

 על הכנת מערך השיעור המבוסס על החומרים ששלחתם. תודה מיוחדת לשלי אביעד

 

 מוזמנים להעביר את השיעורים, ולא לשכוח לתעד ולשלוח.

 

 שלכם ובשבילכם,

 זהבית דבס

 לערבית במגזר היהודיכה מחוזית מדרי

 מחוז מרכז

https://drive.google.com/file/d/1eBeFtKycsshiqeGaiUnzzFfiZn-ypkCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186D7E6wYTJejIIgw_sFk-T3idnFEYm4F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1j1gCdE4xoEMeVAJjDioRL2sXafV6e0EboLCvK4ogiN8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15AVAFrqtrC3Rmk2fnagalAyaatcQ1LinwEqv5VCnVVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13SebFR5ckNyLzL7fEIEFRoCpqR3DMvAj98gL22n8b9c/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13SebFR5ckNyLzL7fEIEFRoCpqR3DMvAj98gL22n8b9c/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13SebFR5ckNyLzL7fEIEFRoCpqR3DMvAj98gL22n8b9c/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12_PogcAe9SuAxdhYztoPWambtIZjQwV1Rr6WVJMq2Pk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12_PogcAe9SuAxdhYztoPWambtIZjQwV1Rr6WVJMq2Pk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12_PogcAe9SuAxdhYztoPWambtIZjQwV1Rr6WVJMq2Pk/edit?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=Nd2ERLgn85I
https://docs.google.com/presentation/d/1kKBCMTVDKgIL52pCpd8X3WZYgS7ebE48bXdq-5_jeCs/edit#slide=id.g138791074f52a99f_8


 שיעורים בכיתה בנושא ירושלים:ל רעיונות

 )שלי אביעד(   יםירושל -מערך שיעור .1

 / סרטון באמצעות תמונה פתיחת הנושא -1שלב 

 מצורפת(המצגת תמונות בצגת תמונה של ירושלים )ה

      ة؟فيَالصوَرَرَىنَ اَاذَ مَ :   שאלה

 ورشليمَالقدسنرىَا:   תשובה
 

 ؟عرفَعنَالقدساذاَنم:   שאלה
 שובות: תנכוון ל

َئيلةَفيَدولةَاسرادينم

 دولةَاسرائيلاصمةَع

 دينةَعتيقةم

 .نَوعندَالمسلمينيعندَاليهودَوعندَالمسيحيَلمن؟َمقدسةَمقدسةَدينةَمقدسة.م
  .פשר להמשיך עם עניין הדתותא

 הכותל תמונה של  להראות                      ؟ايَمكانَمقدسَعندَاليهود :   שאלה

 براقحائطَال/  حائطَالمبكىולומר        

 كنيسةَالقيامة תמונה שללהראות َََََََ؟نيايَمكانَمقدسَعندَالمسيحي:   שאלה

 להראות תמונה של מתחם הר הבית      َ؟ايَمكانَمقدسَعندَالمسلمين:   שאלה

 שכונות בירושליםלהראות תמונה של        ؟منَيسكنَفيَالقدس -אלות נוספותש

 .המשרדים הממשלתיים ומרכז דבר על עצם היותה בירהל 

َووزاراتَالحكومةالكنيستَومنزلَرئيسَالدولةَوالمحكمةَالعلياَ
 משכן הנשיא, הכנסת, משרדי ממשלה ועוד.להראות תמונה של 

 



 הערה:

 רמת הכיתה או רמת העניין ממשיכים את השיח. האפשרויות רבות.בהתאם ל

  :פקידיםת

َ منَهوَرئيسَالدولة؟َ:   שאלה

 ومة؟َكحمنَهوَرئيسَال

 منَهوَرئيسَالبلدية؟
 הערה:

כך מרחיבים אף את הידע  -עלי תפקידים בארצות ובערים שונותעל בגם לשאול 

 הכללי שלהם ) למשל נשיא סוריה/ מלך ירדן/ ראש עיריית ת"א ועוד(

 .ל פי החלטת המורה ממקדים את אוצר המילים אותו מעוניינים להקנותע 

המילים החדשות אותן יצטרכו לפעילות נכתוב על הלוח את וך כדי השיחה ת

 .בהמשך

 

 :פעילות

  לאוצר המילים החדש לאחר החשיפה

 .ועוד תפזורת/ קהוט /זיכרון/רביעיות -המשימה להכין משחק לתרגול המילים

 אפשר ביחידים או בזוגות.

 .ישחקו בכיתה במשחקים שהכינו

 

 לימוד טקסט -2שלב 

 אחריו.  טקסט קצר בערבית עם משימותד יתן ללמנ 

 הטקסט יכיל את אוצר המילים שבחרתם להתמקד בו 

ירושלים היא בירת ישראל. היא עיר עתיקה המקודשת לשלוש  לדוגמא: )

הדתות. היא העיר הגדולה בישראל ונמצאים בה הכנסת, משכן נשיא המדינה 

ובית משפט העליון. בירושלים גרים יהודים וערבים יחד... ראש עיריית ירושלים 

 ניר ברקת וכו'(הוא 

 

 



 משימה יצירתית -הערכה חלופית -כסיכום  -3שלב  

במשימות עליהם לשלב   :אחת מן המשימות הבאות כל תלמיד יצטרך לבחור

 לפי שכבת גיל/ רמה. -ערבית

על אחד המקומות ת"ז של העיר ירושלים עם פרטים בערבית או  זת" •

  .הקדושים

 .טבלה של שלוש הדתות תוך השוואה ביניהן  •

 כולל כיתוב בערבית.בירושלים המבנה מסוים ירושלים או של של  דגם •

לו הייתם עובדים בעיריית ירושלים באילו ), לעיר ירושלים פרסומת •

פרסומת לאטרקציה מסוימת ( או מקומות הייתם ממליצים לבקר?

 .בירושלים

 .סיור וירטואלי בעיר •

 .הצגה •

 .שיר •

תם על... משפטים דברים שלא ידע 10 -נושאים אפשריים -מצגת •

 הידעת?או  /בערבית

 

 הערות כלליות:

אותו אנו מעוניינים  לקרוא מידע אודות כל נושאטרם הכניסה לכיתה מומלץ 

הדבר מאפשר שיח מעניין  .הרחבת הדעת בוללמד לשם למידתו לעומק ו

כיד הדמיון  -ומעמיק. ניתן לכלול צפייה בסרטונים ביוטיוב, שירים, הרצאות ועוד

 עליכם.הטובה 

ניתן  -הינם רבים ותלויים במורהולהרחיב  עליהם ניתן לקיים דיוןהנושאים 

להתאים את רמת הדיון לרמת הכיתה. כמו כן כמובן שמידת השימוש בערבית 

תקיים בערבית. ימשתנה בהתאם לשכבות הגיל השונות. השיח בכל הכיתות 

 תלוי בשכבת הגיל.  -הכתיבה

 של המורה והן של התלמידים!!! הן -חשוב ביותר דיבור בערבית

, התמקדות מדוע?  -קדושת ירושלים לכל אחת מהדתות -רעיונות לנושאים

במקומות הקדושים, לימוד על כל אחת מן הדתות, ירושלים כבירה ) מה יש בה 

למשל בית הנבחרים, בית המשפט העליון וכו'( והרגישות המיוחדת  -ככל בירה

בירושלים בשל הרגישות(,  כל השגרירויות ניתן לציין את העובדה שלא)לה 

 .שמות ירושלים ושמה בערבית בקרב הערבים ובקרב היהודים

 

 שלי אביעד ☺עבודה פוריה

 



  רעיונות לפעילות לכיתה / שיעורי בית .2

 ענה על השאלות הבאות:

 ?א. כיצד מכונה ירושלים באסלאם ומדוע

 .מדועב. ציין שני מקומות חשובים בירושלים לאסלאם וציין 

 ג. הסבר את המושגים הבאים בהקשר של ירושלים: 

 הח׳ליף עמר לילת אלאסרא ואלמעראג׳ / אלבראק /     

 ד. ערוך השוואה לגבי קדושת ירושלים ביהדות ובאסלאם. התייחס לפחות 

 .לשתי נקודות דמיון ושוני     

 ?מהו ,ה. הסבר האם יש קשר בין ירושלים לקראן ואם כן

 ת הבאים לא מתייחס לירושליםו. איזה מהשמו

  أ ْلُقْدس – קדס-. אל1

 ْلِقْبل ت ْيِنَٱُأولىَ  קבלתין-. אולא אל2

ِدين ةأ لَْ מדינה-. אל3  م 

 

 ז. סדר את האירועים לפי התרחשותם מהמוקדם למאוחר.

 חוזה עמר –עריכת חוזה עם תושבי העיר   - 

 ח'טאב-כיבוש ירושלים על ידי עמר בן אל -

 ד על הר הביתבניית מסג -

 התחלת מסע הכיבוש האסלאמי על ידי אבו בכר -

 ?ח. מהם תקנות עומר

  וענה על הסעיפים הבאים היכנס לקישור הבא  ט.

https://m.youtube.com/watch?v=kkR2zJm9zKI 

        מוצגים יא. ליד שער המוגרב       

      אלאקצא מעוטרת ב ב. חזית מסגד

      ג. כיום הכניסה להר הבית מותרת רק ל

       ? ד. כיצד מכונה מתקן הרחצה

     על ידי       ה. כיפת הסלע נבנתה בשנת

       קהימו. מה משולבים באריחי הקר

   המסמל את        ז. במרכז בניין אלאקצא נמצא

https://m.youtube.com/watch?v=kkR2zJm9zKI


      דינערץ על י        ח. שער ה

         ט. "אלמדרסה אלאשרפיה" הוא

       מ י. מה מאפיין את הבנייה הממלוכית

         רחוב הגיא מתחיל בקרבת יא.

         ? יב. מהו רחוב בית הבד

        יג. רחוב השלשלת מוביל ישר ל

      יד. אחד מאוספי הספרים של ירושלים נמצא ב

  

 בזוגות:

תלמידים שקופית במצגת השיתופית  3או קבוצה של  ות א. עליכם להכין בזוג

הבא ולצרף למצגת קישור ניתן להיכנס להעבודה.) מסוים מתוך על נושא 

 ( /alkudsmerkaz17bit.doשיתופית מחוזית:  

 ב. עליכם להוסיף סרטון מעניין ולכתוב למה בחרתם בסרטון.

 .בכיתה את התוצרים חשוב להציג

 

 להוסיף במצגת משפט משלכם על ירושלים. רצויג. 

  

  עבודה נעימה

ا َُمْمِتعا َع م ًلا
 זהבית דבס

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/12_PogcAe9SuAxdhYztoPWambtIZjQwV1Rr6WVJMq2Pk/edit#slide=id.p


 (אורלי עמירם)   ירושלים -מערך שיעור .3

 

 ُأورَشليم َيْوم

ط ِنيَ  ِعيد ْتهَُ و  د  دَّ ْهر ِمنَْ 28 في إْسرائيل ُحُكوم ة ح   أيَّار ش 
 .ْلِعْبِريَ ٱ

لَُ ُيْحت ف  ليم ت ْحِرير ِلِذْكر َى ِبهَِ و  ام ُأورش  ت ْوِحيِده ا 1967  ع   ِخًللَ  و 

اِئط ك ِثيُروَنْلَٱ ي ُزورَُ ي ْومْلَٱ هذا ِفي .تَّةس َِال أل يَّامٱ ح ْرب ْبك ىٱ ح   ْلم 

ل و اتٱ ْجلأ َ ِمنَْ اِليَّةٱ لصَّ  .الْحِتف 

 מצגת

  

 :קישור בעברית בנושא יום ירושלים 

 negev.gov.il/tapuz/michalli/jer/yom_yerusalem.htm-http://www.edu 

 יוטיוב )בעברית(סרטונים מ

 פריצה להר הבית .1

Ihttps://www.youtube.com/watch?v=bbYS2SuJDR 

 םפלאש מוב הורה ירושלי.3
https://www.youtube.com/watch?v=RzhQuQGyulA 

 סרטון בליווי שיר ירושלים יום  –אם אשכחך ירושלים . 4

https://www.youtube.com/watch?v=orFSWsSmSco 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Qaoz6dmTNSkydQ8Qub5dL4vP_Mt1bLdyCm75wrehSJA/edit?usp=sharing
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/michalli/jer/yom_yerusalem.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bbYS2SuJDRI
https://www.youtube.com/watch?v=RzhQuQGyulA
https://www.youtube.com/watch?v=orFSWsSmSco


 القدسَأورشليم

َمنَويكيبيديا،َالموسوعةَالحرة

َ
 

 

 

 

 

َْدسالقَُ

  َانَالقدسَكََّدَسَُدَ عَ َغَُُلَبَْ.َيَ الدَّْولَةنَدَُرَمَُب َكَْأورشليمَالقدسَهيَأ
َ(َ.2006مايو,24ََاتَاءَ ص َبَإحَْسَ ةَ)حَ مَ سَ ن 724,000ََ

 َةيََّحَِيسَِالمَ ،َةيََّودَِهَُاليَ الثًلث:ََلألْدي انَةسَ دََّقَ مَُةَينَ دَِمَ َِهيَ َالقدس،
َ.اإلسًلم

 ََََُتَْئَ شَِضَنَُرَْنَاألَ دَُمَمَُدَ ْقَأ ََنًَْلم"َمَِةَالسََّينَ دَِسَ"مَ دَْالق 3000ََق ْبل 
 . ق.م

 َُد  ىَص َقَْدَاألَ جَِسَْاَالمَ هَ ِفيَُيوج 

 َُل ْهر28َفيَ ُيْحت ف  ليمَع امَ ت ْحِرير ِذْكر َى أيَّارَاْلِعْبِريَ  ِمْنَش  1967َُأورش 
ت ْوِحيِده ا َِستَّةَاأل يَّام.ََح ْرب ِخًللَ  و 

اِئط ي ُزوُرَالك ِثيُروَن ِفيَهذاَالي ْوم ْبك ى ح   . اْلم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 َُتعرفَبأسماءَأخرىَفيَاللغةَالعربيةَمثل:َبيتَالمقدس،َالقدس
  .نَِيَْيفَ رَِالشَََّنَِْيَم َرَ ثَالحَ ثالَِوَ َنَِْيَت َل َبَْىَالقَِولَ أَُالشريف،َ

 

 َوالمدينةَالمنورةالمكرَّم ةََمكةثالثَأقدسَالمدنَبعد. 

َ

 ََالبرلمانَاإلسرائيليَ)الكنيستيقعَفيَالقدسَالغربية رئيسَ(َومقر 
َرئيسَالدولةَالوزراء ومتحفََالجامعةَالعبريةَوَوالمحكمةَالعلياََومقر 

 إسرائيل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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המתבססים על  ירושלים שיעור המתארים את הפנים הרבות של מערכי .1

 מקורות היסטוריים מאוספי הספרייה הלאומית:

http://web.nli.org.il/…/E…/Lesson_Plans/Pages/Jerusalem.aspx 
 

 הדתות בירושלים לתפילה ושירה יחד.  3מפגש מאמינים של בני  .2

https://www.youtube.com/watch?v=Vv0J7jMMAw4&feature=youtu.be 

Believing Together in Jerusalem 
 

 

 

 :ניםסרטו .3

  Jerusalem 3 religions in 3 minutes  

 krM-https://youtu.be/uKRz1GI 

  :ירושלים שבלבtch?v=fDvpLtZgo5Ihttps://www.youtube.com/wa 

 

לשירה בבתי מספר השירים  במסגרת שנות ירושלים הוצע עי" המטה .4

  הספר.
  

 )מתוך אתר  צפונט(  : ירושלים של זהב

http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/yrwslym-sl-zhb> 
  
 

 שירי ירושלים:  מזמור שיר
<https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWdzJUbFdOZ1o4bTg/view>-  
  
 

 )מתוך אתר  צפונט(    בעבוד גל אלתרוביץ' - של זהבירושלים 

<http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/alterovich >- 

  

חוברת בנושא ירושלים המשלבת פעילות  -בפיוט ובזמר תרבות ישראל
 בינתחומית

<http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/pyotVzemer.pdf>-  
  

 )מתוך אתר  צפונט(   שירי ירושלים

<http://sites.tzafonet.org.il/shirim/jerusalem>-   

 )מתוך אתר  צפונט(   על שירי ירושלים חומרים מקוונים

http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/hwmrym-

mqwwnym--yrwslym>-  

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Pages/Jerusalem.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Vv0J7jMMAw4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/Israel
https://www.youtube.com/user/Israel
https://youtu.be/uKRz1GI-krM
https://www.youtube.com/watch?v=fDvpLtZgo5I
http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/yrwslym-sl-zhb
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWdzJUbFdOZ1o4bTg/view
http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/alterovich
http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/pyotVzemer.pdf
http://sites.tzafonet.org.il/shirim/jerusalem
http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/hwmrym-mqwwnym--yrwslym
http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/hwmrym-mqwwnym--yrwslym

