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  . לפחות שלושה לבחור מומלץ םמתוכבירושלים לביקור אפשריים אתרים עשרה להלן 
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מגדל דוד;  המערבי; הכותל ם: היהודי, הערבי, הארמני, הנוצרי;רובעיההעיר העתיקה ) .2

  (הקברה כנסיכיפת הסלע; מסגד אל אקצה;  מסגד

 ת המקרא ; מוזיאון ארצומוזיאון ישראל והיכל הספר .3

 עמק הצבאים  .4

 גן החיות התנכי .5

 ימונטפיור רוח והמרכבה שלטחנת המשכנות שאננים,  .6

  שוק מחנה יהודה ושוק העיר העתיקה .7

  המחודשת תחנת הרכבת .8

 )איפה הרכבת עוברת(  ..., ארמון הנציבירושלים ברחובות הרכבת הקלה טיול עם .9

  בעקבות פסלים בירושלים .11

  פסל האהבהו מנורת הכנסת  -בחזרה לכנסת 

 

 

 הצעה לערכה:

o (לילדים) ת ירושליםמפ 

o דיסק עם שירי ירושלים 

o ערכת תמונות 
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 דוגמה לאתר לטיול: כנסת ישראל                                                          

 

   לאן נטייל?

 כדאי לדעת 

 בארץ הפרסית בתקופה העם זקני פתיאס – 'הגדולה כנסת'בהוא  'הכנסת'של  שמהמקור 

 שהחזיקו ם,הנבחרי פתיומאס הציוני מהקונגרסה הושפע הכנסתהתכנסות  מסורת  ל.ישרא

עם הקמת המדינה  .המדינה לקום ועד 19 -ה המאה מסוף החל, לסמכויותיה דומות בסמכויות

 1966-היא השתכנה במרכז העיר.  רק ב 1949הכנסת פעלה בתל אביב, וכשעברה לירושלים בשנת 

משכן הכנסת נבנה בניית משכן הכנסת בגבעת רם וזה הוא מעונה הקבוע עד היום.  הושלמה 

בזכות תרומת כסף גדולה שנתן הנדיב ג'ימס רוטשילד.  הוא נפטר לפני השלמת הבנייה, ובטקס 

 הפתיחה השתתפה אשתו דורותי רוטשילד.

 בוחרים אזרחיה שבה ,פרלמנטרית דמוקרטיה מדינה היא ישראל מדינת

 .הממשלה את בוחריםבמספר והם  121 – לכנסת גיהםנצי את

 . הלטובת אזרחי במדינהחוקים  קביעת ואה הכנסת של העיקרי תפקידה

 דרכינו בכל מחפש אני  ר:אמ בשמה הכנסת את לכנות שהציעו היוזמים מן שהיה ,ורהפטיג זרח

 עתיקת דינהמ ומחיים מחדשים אנו כי ,שלנו המסורת עם קשר המדיניים חיינו חידוש ובכל

 .ימים

 

 אתר הכנסת:

o  באתר הרשמי של הכנסתניתן לצאת בסיור וירטואלי : 

http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx 

o ערך: הכנסת – ויקיפדיה 

https://www.google.co.il/?gws_rd=ssl#q=%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA 

ov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/TochniyotNivcharot/Mithhttp://cms.education.g

abrimLaCnesetHaErca.htm 

o עלון לגננת  – אתר האגף לחינוך קדם יסודי 

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/knesset.pdf 

o  יסערוץ 

2U&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=8l8bQQWN 
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   מה נראה?

.  האמן שיצר אותה 1956בכניסה נראה את פסל המנורה, שהוענק במתנה מהפרלמנט הבריטי בשנת 

אולם המליאה שמסודר בצורת מנורה,  נראה גם אתבנו אלקן, עמל על יצירתה במשך שבע שנים. 

אולם הטרקלין שמעוטר ברצפת פסיפס, שטיחי קיר של האמן היהודי מארק שאגל, ויצירות אמנות 

 למיניהן.  

 

o ערך: מנורת הכנסת  - אתר ויקיפדיה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A

0%D7%A1%D7%AA 

o אתר עיריית ירושלים 

https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/picture/atarim/Toursite_form_atar.asp?site_id=10016&pic_

cat=1&icon_cat=5&york_cat=8&type_id=267 

 

 את מי נראה?

 .ומבקרים בכנסת ראש הממשלה, שרים, חברי הכנסת, עובדים בכנסת

o ראש הממשלה מברך את ילדי הגן 

https://www.youtube.com/watch?v=PMkgdaKaNv4 

o  חברי הכנסת המכהנים היום –אתר הכנסת 

ault.aspxhttp://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/def 

o  "סיור לגני ילדים בכנסת "בעקבות דיוקנאות של מנהיגים ומנהיגות- 

 ערכת הכנה מקדימה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Documents/tour2.pdf 
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 שיר לדרך

 
                                         ביקור בירושלים 

 נורית יובל
            

 לכל טיול תמיד אשמח,

 אבל אשמח כפליים

 אומרת: ''קח יכשאימא ל

 שוליים, -כובע רחב

 היום הוא יום יפה כל כך,

 !" אני זוכר את הדרכיםניסע לירושלים

 ואת הכביש מכיר

 שונים לפתע הפרחים

 והאוויר יותר קריר

 ים סלעים צחיחיםוכשרוא

 סימן שזו העיר.

 אנו עומדים ומסתכלים

 על אבנים כבדות

 זהב ומגדלים-כיפות

 ועליות ומורדות.

 חג שמח" עריכה: מירי ברוך –מתוך: "גן שלנו      

 

 

 מה נעשה?  

   ובתבליטים המעניינים המרכיבים אותה.בכניסה לכנסת  פסל המנורהבתבונן נ.  1

את ים: מה הפסל מזכיר לנו?  מה אנחנו מרגישים? איך אפשר לתאר על מה אנחנו רוא נפתח שיח

 חשוב ליצור הקשר עם המנורה בסמל המדינה.  מה אנחנו רואים?

o ערך: מנורת הכנסת  - אתר ויקיפדיה 

ttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9Bh

%D7%A0%D7%A1%D7%AA 

נחפש את המנורה במליאה וביצירות אמנות ברחבי הכנסת )פסל, שטיח, .  במשכן הכנסתנתבונן .  2

 אולם המליאה...(
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o ערך: משכן הכנסת  – ויקיפדיה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A

1%D7%AA 

 

   איזה רעיון!

   .יצירות אמנות במשכן הכנסתנכיר 

o  יצירות אמנות במשכן הכנסת -  הכנסתאתר 

http://main.knesset.gov.il/About/Building/Pages/KnessetArt.aspx 

 משכן הכנסת כמקום התכנסות של נבחרי העםנכיר את 

o נט-אתר גנ 

-bd58-4f05-7d57-http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c7274eb2

0d5bed161136&lang=HEB 

סיור חוויתי המתקיים במשכן הכנסת ומיועד לילדי הגן, ועוסק בטיפוח ערכי מורשת, 

כמקום בו מקבלים  הכרת משכן הכנסתמטרת הסרטון מסורת, תרבות ודמוקרטיה. 

   פי הליך דמוקרטי בו הרוב קובע.-החלטות חשובות על

 

  ומה עוד?

o ילדי גן מתחברים לכנסת ישראל"תכנית  - אתר האגף לחינוך קדם יסודי" 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/TochniyotNivcharot/

MithabrimLaCneset.htm 

ZXu9pQpe2g-https://www.youtube.com/watch?v= 

o אתר הכנסת לצעירים" -121" – אתר הכנסת 

http://main.knesset.gov.il/Pages/KnessetForKids.aspx 
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