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 יום ירושלים

 ירושלים בשירים  .א

  קבוצות(ב)מומלץ לעבודה בזוגות או קוראים ומאזינים  -פעילות 

 רשימת שירים על ירושלים.  ראו .1

 קראו את שמות השירים בקול וסמנו אילו שירים מוכרים לכם.  .2

 לפי איזה סדר בנויה הרשימה? .3

 הסבירו מהו הסדר? ו בנו את הרשימה לפי סדר אחר .4

 האזינו לו. ו בחרו שיר אחד .5

שאינכם נוהגים להשתמש בהן. נסו למצוא להן חלופות )מילים מהשיר מילים  כתבו .6

 מומלץ להשתמש במילון במידת הצורך. יומית שלכם. -קרובות משמעות( מהלשון היום

  .שבחרתם ירושלים בשירמה אומרים על הסבירו  .7

מדוע התמונה שבחרתם כתבו בחרו תמונה המתאימה לשיר. ו הקישורפתחו את  .8

 מתאימה במיוחד לשיר. 

 הבחירות השונות של התלמידים.   מומלץ לערוך דיון סביב לאחר הפעילות 

 

 קישורים נוספים בנושא ירושלים בשירים 

 השיר ירושלים שלי  .1

 מערך שיעור 

 דף עבודה לתלמיד 

 "מילות השיר "ירושלים שלי 

 

 השיר ירושלים של זהב  .2

 מערך שיעור 

 דף עבודה לתלמיד 

 זהב מילות השיר "ירושלים של" 

  

http://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/108.html
http://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/108.html
https://www.shutterstock.com/search/jerusalem+wall?sort=popular&image_type=all&search_source=base_related_searches&language=en
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20מערך%20שיעור.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20מערך%20שיעור.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20-%20דף%20עבודה%20לתלמיד.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20-%20דף%20עבודה%20לתלמיד.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20-%20מילות%20השיר.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/ירושלים%20שלי%20-%20מילות%20השיר.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%96%D7%94%D7%91%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%96%D7%94%D7%91%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%96%D7%94%D7%91%20-%20%D7%93%D7%A3%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%96%D7%94%D7%91%20-%20%D7%93%D7%A3%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/Lesson_Plans/Documents/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%96%D7%94%D7%91,%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8.pdf
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 עיר בירה  -ירושלים  .ב

 מאפייני ערי בירה - ירושלים בירת ישראל: 1פעילות 

 צגת "ירושלים בירת ישראל"מ .א

 ירושלים בירת ישראל" -רה מערך שיעור: "מאפייני עיר בי .ב

 

 וינה -עיר בירה  :2פעילות 

גללו מטה עד שתראו , בירת אוסטריה. וינה לערך בוויקיפדיה של העיר הקישורפתחו את  .א

בית קפה וינאי, ארמון ינה, והמרכז ההיסטורי בו כגוןמצד שמאל תמונות עם כתוביות )

 .(ועוד שנברון

 בחרו תמונה אחת המראה כי וינה היא עיר בירה. ו עיינו בתמונות של העיר וינה .ב

 משווים ערי בירה :3פעילות 

מספר תושבים  או קריטריון ברור, למשל גודלעל פי  השוו בין ירושלים לעיר בירה אחרת .א

 וכד'.

 וקבלו עליה מידע.עיר בירה של על שם  והקליק, פדיהייקולו הקישורפתחו את  .ב

ים. כתבו הקליקו על ירושלים ובחרו עיר בירה נוספת שאותה תרצו להשוות לירושל .ג

 לפחות שני משפטי השוואה.

  .זהבקישור  12שקופית  ההשוואה ראועל לעזרה *

 

 קריאה נוספת: -עיר בירה 

 העיר והבירה -עברית  האקדמיה ללשון

 מתוך לקסיקון גיאוגרפיה -עיר בירה 

 

 

 

 

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=645dcfec-3b56-4f24-9a7f-98cc550ca1b3&lang=HEB
http://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fvradeem.tzafonet.org.il%2Fvradim-ivrit%2Fhome%2Fhashvaa%2F%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259411.pptx%3Fattredirects%3D0%26d%3D1
http://hebrew-academy.org.il/2011/05/29/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6680&kwd=5064

