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 רציונל התכנית

ושלים משמעות ייחודית בחיי העם היהודי, ובה כרוכים שורשי קיומנו. האמונה והתקווה של העם רלי

היהודי בנצחיותה של ירושלים הפכוה לעיר גדולה ותוססת, עיר בירתה של מדינת ישראל, בה מצויים 

 מוסדות החוק והשלטון המהווים את יסודותיה הדמוקרטיים. 

שנה, הייתה ירושלים לבו של העם היהודי, ולאורך תקופות ארוכות  3,000-מלך, למעלה ממאז ימי דוד ה

 וממושכות של גלות המשיכה לחיות בלב ובמחשבות של יהודים בגלויות השונות, במזרח ובמערב.

ומתוך הגעגועים העזים התחזק הדימוי שלה כעיר של  ,יום בתפילות-הכמיהה לירושלים בוטאה יום

יופי. ומתוך ירושלים בת אלפי השנים צמחה בירת ישראל המודרנית, העיר שמוסד קדושה ושל 

הנשיאות שוכן בה, העיר שמשכן הכנסת נמצא בה, וכן משרדי הממשלה, בית המשפט העליון, מוזיאון 

אוצרות הרוח והתרבות ומרכז  –ישראל, האוניברסיטה העברית, בית הספרים הלאומי ועוד ועוד 

 השלטון.

לחשוף את התלמידים ירושלים" לוקחת אותנו אל סיפורה של ירושלים בעבר ובהווה במטרה, תכנית "

העמקת הזיקה והקשר של התלמידים ול לחשיבותה של ירושלים ומקומה בתודעה היהודית

 לירושלים, בירת ישראל, באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.

תכנית שפותחה על ידי מינהל  (,2"המסע לירושלים" )ראה איור תכנית ל מתחברתהתכנית במהותה 

תכנית להעמקת הזיקה של דור העתיד לירושלים באמצעות  חברה ונוער, אגף של"ח וידיעת הארץ, 

 הרחבת היקף ביקורי התלמידים בירושלים לאורך שנות הלימוד במערכת החינוך. 

יפוי בתכנית "מסע לירושלים" ועל ההצעות מיפוי תכניות הלימודים בחטיבות הגיל מבוסס על המ

המרוכזות של  תחומי הדעת השונים שנכתבו על ידי אגף א' לפיתוח  פדגוגי במזכירות הפדגוגית ומינהל 

 חברה ונוער, אגף של"ח וידיעת הארץ. 

, שהעירו, הוסיפו הרלוונטייםהאמונים על תחומי הדעת מיפוי התכניות נבדק על ידי כלל המפמרי"ם 

 כנו בהתאם.ועד
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 חלקה של תכנית "מסע לירושלים" בתכנית "ירושלים" -1 איור
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פרקים רבים בתכניות הלימודים הקיימות עוסקים בירושלים, ייחודה של תכנית זו בכך, שהיא מציעה 

לצוותי המורים בבתי הספר למצוא את הקשרים בין הנושאים השונים וליצור יחידות הוראה 

בינתחומיות חוצות גבולות של תחומי הדעת, ומאחדות היבטים שונים של ירושלים, ומזמנות תהליך 

 ודי ערכי ומתמשך בבית הספר היסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה.  לימ

 

 

 


