
 קרית אתא –רוגוזין חטיבה ב' 

180 

 

 

 תיאטרון מוקד 

ֵחְך ִאם" כָּ ַלִים  ֶאשְׁ רּושָּ  "יְׁ
 . "ירושלים אשכחך אם: "עוסק בנושא התיאטרון כיתת של הגמר פרויקט

 התבטאות דרכי במגוון ותכונותיה העיר עם הכרות של תהליך עוברים התלמידים
 פרויקט זהו. בדרך של הצגה הגמר בפרויקט הבימתי התוצר את מביאים ולבסוף ,בימתית
 אוטוביוגרפיות יותועד: במה תחומי במגוון ההביר לעיר התלמידים זיקת את שמבטא
 וסרטי ירושלים את המסמלים מיצגים, בירושלים ודמויות מקומות על סצנות, אישיות

 .לעיר והחיבור העבודה תהליך את המתארים וידאו
 ועתידה ירושלים בנושא" קורא קול" תיאטרלי לפרויקט נרשמה אטרוןיהת כיתתבנוסף, 

 .הבמה על משחק בקטעי וגם האומנות עבודות בתצוגתלהשתתף במיצגי רחוב, 
 קבוצת התיאטרון התחלקה לשתי קבוצות.  כחלק מהפרויקט,

 .האחד כועס והשני אוהב, מכתב לירושליםכל קבוצה כתבה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתמול המורה נכנסה לכיתה ואמרה לנו 
 לכתוב מכתב לירושלים.

אז אני כותב לך. העיר ירושלים, חשבתי 
שאת טהורה, חשבתי שאת יודעת להגן 

מאחדת ותומכת על ילדייך, חשבתי שאת 
 בכולם. האם טעיתי?

המורה שלי אפילו אמרה שירושלים זאת 
אז בלילה  העיר הכי הכי טובה שיש,

אמרתי לדובי שלי שהחלום שלי הוא 
 אבא הסכים.  לנסוע לירושלים עם אבא,

היה בום גדול אני לא זוכר  מה היה, אבל 
 באוזניים. אני זוכר הרבה רעש

 
וחשבתי התאכזבתי, כאבתי, כעסתי 

שהמורה טועה. האם את ירושלים לא 
ידעת להגן על אבא שלי?! מדוע לא 

 שמרת על בנייך, אלו הרוצים לשלומך?
 

קר לי ירושלים, את לקחת את האבא הי
 אני צועק ומנסה לסלוח. מכל.

 

 ירושלים, מה שלומך? הסיפורים עלייך לא נגמרים...

 לא נפגשנו הרבה זמן...ואנחנו בתכלס, מתגעגעים.

מסכנה שלנו, כואב לנו לשמוע שמנצלים אותך לטובת 

 אינטרסים אישיים.

 כואב לנו לשמוע שנלחמים בתוכך ולא דואגים לשלומך.

מעט  תהיי חזקה כמו שאת יודעת להיות, ואל תדאגי, עוד

 וניפגש שוב, אנו באים אלייך.

מקווים שלא תחווי עוד כאב מאחרים. מקווים שלא יפגעו 

בך שנית. כולם רוצים אותך, אך את תישארי שלנו 

 לעולמים.

עברת כל כך הרבה: מלחמות, טרור, שנאה, גזענות...אבל 

 אנחנו יודעים שכל מה שיקרה בעתיד לא ישבור אותך.

 וה זהב!!!ולסיום, אל תשכחי שאת שו

 כולם אומרים שאת "ירושלים של זהב"

 אוהבים אותך...

 .נ.ב. אל תקנאי בתל אביב היא סתם שחצנית, עזבי אותה

 


