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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Abu_Ghosh1.JPG
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 תרבויות ודתות על הדרך לירושלים

 גוש-אבול ענבים-קרייתמ              

 תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם" ,"אדרבה
 )מתוך תפילת ר' אלימלך מליז'נסק(

 
שלהם ובדת של  קהילתייםהמאפיינים השונים זה מזה בישובים י ים כמהנמצא ,לירושלים בדרך העולה

חלון למפגש תרבויות מעניין. חלק מן  תפותח , והקרבה ביניהםישובים צמודים זה לזהי. כמה מהתושביהם

-קריית הואששמה הרשמי  – סטון-טלז כמו: ,מקוםשהיה בשוב קדום ישל ישם ם משבשובים שימרו יהי

 יערים המקראי. -סמוכה לתל קרייתוהיא  ,יערים

 יםמצאנ זה. באזור חדשובים איהימצאותם של סוגי התיישבות שונים בגוש יבאזור זה הוא של הייחוד 

(, ציון-ירושלים ומסילת-מבשרת, אילן-נווהשובים קהילתיים )י(, יצובה-"חפלמ, ענבים-קרייתקיבוצים )

אשר כיום לבש אופי של  ( ומושבהשמונה-יד, שורש) יםשיתופי יםמושב ,(גוש-אבונקובה, -ים )ביתיכפרים ערב

 .מאיר-בית – דתי-שוב קהילתי ציונייי

 מזמן הוא הפסיפס התרבותי המיוחד של אזור זה.  בוקף תמשו, גוש-אבובויערים -בקרייתהמסלול עובר 

ציבור הייחודיים ההתוודעות אל מבני , ותרבויות שונותעם ושונות דתות עם  ,ישוב שונותיצורות כרות עם יה

 חרדים, מוסלמים ונזירים נוצרים.-יהודים מפגש עם תושבי המקום: . כן הוא מאפשרלכל דת

 

 .ירושלים הרי, ירושלים פרוזדור חבל ארץ:

   .שעות )ללא הנסיעה( 5-כ משך זמן היש"מ:            

 לרחבת בית הקברותולבצע הקפצה  או במסגד הצמודים זה לזה )ניתן לסיים במנזר ק"מ 2 אורך מסלול ההליכה:

 (.לסיכום

 "מבואות ירושלים". –  9מס' מפת סימון שבילים  מפה:

 .00156024666צ "נ ,בית כנסת נקודת התחלה:

 במרכז הכפר.שאו במסגד  ,00506024266 , נ"צענבים-קרייתבבית הקברות הצבאי  נקודת סיום:

 .כל השנה עונה מומלצת:

  – לפי שעות הביקורלהתחלת פעילות ה לבית הכנסת או לישיבה, יש לתאם כניסה למנזר סיש לתאם מראש כני מגבלות:

יציאה מהמסגד בחורף  –, קרי לפני תחילת תפילת הצהרייםמהמסגד יש לצאת ולא בשעות התפילה.  – 46:06עד  0:66-מ

פתוח המסגד  משפיע על זמני התפילות.ה. כך שהסיור תלוי בזמני הביקור וכן באורך היום המשתנה ו46:15בסביבות 

 אפשרקטן, שהיש"מ מתקיים על פני שטח מאחר  פי בקשת התושבים.-מראש עלכניסה אליו לתאם  אך יש ,בדרך כלל

 לשנות את סדר הביקור באתרים.

 הבנות מתבקשות לכסות את הראש מתוך כבוד למנהגי המקום.ו ,במסגד יש חובה להוריד נעליים לבוש צנוע  , – לבוש

 –ישובים יחצייה בטוחה. מדובר בהליכה לצד כבישים המחברים על יש להקפיד על הליכה על המדרכות ו בטיחות:דגשי 

 אין מדרכות כלל. ,דת למרכז הכפררבדרך היומהמשטרה הבריטית  ,כניסה לכפרבעירוניים. -כבישים בין

מתחנת המשטרה  גוש-אבוירידה מתונה למעט ירידה תלולה בתוך  כולה היא הדרך , נגישות -ברקלה,   דרגת קושי:

  כיסאות גלגלים.ב אפשר להשתמש-אי קטע זהב – הישנה ועד למנזר

ידי חברי -עלשניתנת הרצאה בבית הכנסת עבור לפי בקשת המרצה תשלום נהוג לתת תרומה או  אתרים בתשלום:

 .הקהילה

-652 :אוליבייה – נייבמנזר הבנדיקט .650-0660622: הרב רותם גרניט – לבית הכנסת כניסהלתיאום מרצה ול טלפונים:

 .651-0125092השייח' ר'אהד נאג'י:  ,ימאםהא , 0012120

 קישור לאתר משרד התיירות, דרכי תקשורת למנזר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.homee.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D/
http://www.homee.co.il/צובה/
http://www.homee.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9%23.D7.94.D7.99.D7.A1.D7.98.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.94
http://www.homee.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A9/
http://www.homee.co.il/%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/
http://www.homee.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/attractions/Pages/Benedictine%20Monastery.aspx
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/attractions/Pages/Benedictine%20Monastery.aspx


 3 

 

 

 

 מה ביש"מ   
 תיאור מסלול .0

  מפת היש"מ .4

 במסלולשתיאור האתרים  .0

  מהלך הפעילות ביש"מ .2

 :המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ .1

 שרטוט – (0המשנה ) פי-לבית מקדש ע

  (4)בתי תפילה של שלוש הדתות  –הדומה והשונה 

 תשובות למורה  – (0)בתי תפילה של שלוש הדתות –הדומה והשונה            

 (2) שובים בציוריםיי          

 (1) השבת ארון הברית         

 (/) וס על הדרך לירושליםאאמ         

 )מסגדים ( יהודיים-כניסה לבתי תפילה לא – (7מה אומרת ההלכה)         

 (8) הסוקרים באים        

  ( 9) מעגל השל"ח        

 מהו מעגל השל"ח                           

  ז-שמואל א, ו: תנ"ך ./

  לצתביבליוגרפיה מומ .7

 קישורים אינטרנטיים נוספים   .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a06.htm
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  תיאור מסלול

לרחוב מנו ומ ,לרחוב אברהםמשם ממשיכים  .(0בגן כרמלה ) ,גורדון 'מסלול ברחוב הרב אהלת יתח

מטר מזרחה ועולים במדרגות לכיוון בית ההחלמה  הולכים מאהמשם  .(4 ) בית הכנסתל, 25יצחק 

ממשיכים משם מערב עד לרחוב הגר"א, -כיוון צפוןמטר ב 406-הולכים כברחוב צר. הנמצא  ליולדות

. שוביליציאה מהימטר עד  456-והלכים כ פונים צפונה , ובומטר עד מעגל תנועה 156מרחק של  מערבה

 .(0) שובי האזוריעל יתצפית  ערוךל אפשרכאן 

"גבירתנו של ארון למנזר  .לעוליםמטר עד מעגל תנועה 556בכיוון צפון מזרח  125ממשיכים על כביש 

מטר מזרחה ממעגל  מאה ,(2המנזר )אל  מטר צפונה ברחוב נוטרדאם  166 ממשיכים  הקודש"

-כמטר מזרחה לרחוב היסמין ויורדים בו  466ממשיכים . (1) מבנה המשטרה הבריטיתנמצא  התנועה

 ,(מצד ימין שלכם) למעונות הנזירים והנזירות הולכים בצמוד בית הקברות. פו, עד למטר עד סו 156

יציאה מ .(/) ניילמנזר הבנדיקטעד  מטרים 456 בו ד ראשיד והולכיםופונים דרומה לרחוב מחמ

מחוץ  צמוד לקיר המנזר. (7) נבי עוזייר – מסגד הכפר אלמטרים  חמישים מהמנזר ממשיכים דרומה

 .(8)מפגש עם  התושבים  , אפשר לקייםשוביברחובות הי ,למסגד

 .(9) ענבים-קרייתלבית הקברות בבפתח המנזר ונוסעים עד שחוזרים לחנייה 
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   במסלול ש האתריםתיאור 

 ( 0) הכרמלגן 

בית להמקום הקרוב ביותר  זהנמצא גן משחקים.  ,גורדון ודרך אברהם 'הרב אהרחובות בצומת 

בגן פעילות פתיחה אפשר לקיים רחבה קטנה וגן משחקים.  במקוםאוטובוס יכול להגיע. אליו שהכנסת 

 גדולה דיה לפעילויות הדורשות מקום פנוי רב. אינהה רחבה , אךלתלמידים

 

  25 ברחוב יצחק – (4) בית כנסת

ולכן כל המושבים של המתפללים פונים לכיוון  ,בית הכנסת מרוהט בצורה יפה. זהו בית כנסת אשכנזי

עזרת נשים פנימית ועזרת גברים. עזרת  –כיוון התפילה. בית הכנסת מחולק לשני חלקים  – ירושלים

הדרישה היא  ,כנסתההנשים נמצאת באותו מפלס עם עזרת הגברים. בזמן הרצאה או פעילות בבית 

בשורות נפרדות בתוך עזרת הגברים. בבית הכנסת ארון קודש המכוסה פרוכת, בימה  – ישיבה נפרדתל

 לחזן ובימה לספר תורה. 

       

 (0) רשובי האזויתצפית על י

באזור. ניתן לראות שישובים היכביש על סוגי ה שוליעורכים תצפית מ ,גוש-אבוישוב לעבר ייציאה מהב

תצפית לעבר הכפר. של ההבתים העליונים את ו "של ארון הברית גברתנו"מנזר את סטון, -את טלז

צלחות הלוויין הגדולות של  את תאפשר לראו. טובה השמונה המבצבצים מתוך החורש-אילן ויד-נווה

אל ירושלים, -אביב-אל עבר כביש תל ,לכיוון מערבאפשר לצפות אילן. -בנווהשהמרכז הטלוויזיוני 

לערוך את התצפית מגבעת המנזר או אפשר . היכן עומדים לתצפיתתלוי  – מחלף שורשאל הגיא ו-שער

 . 125לאורך המדרכה המקבילה לכביש מכל נקודה אחרת 

 

   ברחוב נוטרדאם( 2) יערים-תל קריית – של ארון הברית' גברתנומנזר '

אולם רוצים לראות מנזר. פה המקום לקשר את  ,שאינם נכנסים לכנסיות למוריםמיועד לכיתות ו

תצפית אפשר להתייחס ליערים המקראית. -תו של ארון הברית בקרייתיימיקום הכנסייה עם סיפור שה

ל היישוב שואל אזור שבסיפור דרכו של הארון אל היישובים היהודיים ב תצפית עכשוויתלהקודמת או 

 הפלישתים.

צורות לבוש ולחפש לתת לתלמידים לחפש מאפיינים וסמלים של הדת הנוצרית, אפשר  ,בתוך המנזר

 של הנזירות. שונות 

 

 (1) – הישנה גוש-אבומשטרת 

ממצודות אחת  שהיא זוהי תחנת משטרה בריטיתתוואי הכביש הישן מיפו לירושלים. מבנה נטוש על 

סיפור השליטה היהודית במצודה אינו ברור.  .בתקופת המרד הערבי ,4916-נבנתה ב המשטרה טגארט.

מסרו הבריטים את מפתחות  ,ערביי הכפר, גורסת כי עם סיום המנדט יםגרסה אחת, הגרסה שמספר

הבריטים הותירו  . והתבצרו על גגו המבנה צעירי הכפר השתלטו על .ידי מוכתר הכפרלהמשטרה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.yael-badihi.com/index.files/Page6562.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%92%D7%90%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%92%D7%90%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%92%D7%90%D7%A8%D7%98
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 ענבים-קרייתישובים היהודיים י"מוכתר" ה – . מוכתר הכפר ודוד וילנסקיעשר כלי נשק-במבנה שמונה

למבנה  תברר כי גם ליהודים יש מפתחה , אזיערים-תיעל תל קרישבמנזר  ונפגש – החמישה-ומעלה

לתת ליהודים את השליטה בבניין. גרסה  גוש-אבותושבי החליטו  ,. כדי למנוע שפיכות דמיםהמשטרה

וט השתלטו על הבניין עם עזיבת הבריטים את פשהיהודים כי אנשי הפלמ"ח, גורסת מספרים שאחרת, 

ויש  ,עומד נטוש המבנה צה"ל. כיוםשל הארץ. הבניין שימש מטה הפלמ"ח ומאוחר יותר אתר אחסון 

 .םערבים ויהודיבין מפגש למקום שתמש בו כתכניות לה

 

 רחוב היסמיןמתצפית ו גוש-אבובכפר הליכה 

 ,בגנים מגוונתהבתים, הגדרות המסוגננות, הצמחייה המראה  – כפרי-סגנון הבנייה הערביהתרשמות מ

 ירקות. הימצאותם של  – ובעונה המתאימה ,עצי פרי שוניםובהם מצאותם של בוסתנים הי

על ראש הר או  בנוייםלדוגמה: מרבית הכפרים  ,כמה מאפיינים מבנה הכפר הערבי המסורתי בישראלל

ם מחומרי מיוצריםמרבית חומרי הבנייה  ,מפני התקפותעל הכפר כדי להגן  הרים בשיפולי מדרונות

לשם  –ב פנימה לבית ולחצר כך שלא ניתן להסתכל מהרחו – סביבה, הבית נבנה סביב חצר פרטיתשב

הכפר צפופים זה לזה, הבתים במרכז  הגנה על פרטיות המשפחה הגדולה ועל כבוד הנשים במשפחה,

שכונות חדשות בשנים האחרונות, נבנות לכיוון שולי הכפר. מהמרכז ככל שמתרחקים  ותם פוחתתפיצפ

 בשולי הכפר, מחוץ לגרעין המסורתי. שכונות אלו נבנות – עבור זוגות צעירים

אותה  מורישיםוהם  ,ראש המשפחה מוריש את חלקת אדמתו לבניו פי הנהוג בכפרים הערביים,-על

 ללא יכולת עיבוד חקלאי. ,לחלקות קטנות ביותרשל הקרקע וכך הלאה, עד אשר נוצר פיצול  בניהםל

 

 ד ראשידומחמרחוב ב (/) נייהמנזר הבנדיקט

היא דרך דלת צרה למנזר המנזר נמצא במרכז הכפר. את המנזר מקיפה גדר אבן גבוהה. הכניסה 

בנויה  . הכנסייהכנסייה צלבנית קדומהלסביב הפרושה גינה קסומה  ןנגלית לעי ,וירוקה. ברגע שנכנסים

הכנסייה  הצלבנים ייחסו את מקוםיושבת על מעיין הנובע תחת הקריפטה.  , והיאעל שרידי וילה רומית

הכנסייה , התחילו לשפץ את 4960בשנת . באמאוס למקום התגלותו של ישוע אל שניים ממאמיניו

, ומגיעים פסטיבל ווקאלי מתקיים בו  – ממשלת צרפת. המנזר משמש מקום מפגש תרבותי תמיכתב

 לביקור תושבי הכפר המוסלמים ותלמידים מוסלמים וכן יחידות צבאיות שונות.אליו 

הגעתו למנזר, על אורח החיים  על – סלנג צבאישמעורב בה בעברית רהוטה  – האח אוליבייה מספר

 –לראות חלק מהמאפיינים של כנסייה עתיקה אפשר  ,ועל אורח החיים הנוצרי. מחוץ לכנסייהבמנזר 

  לראות את סמלי הדת הנוצרית. אפשרכן  ,קריאה לתפילהלפעמון ויש  המבנה מסיבי ומלבני

 

בכנסייה עם הפנים למזרח. כנהוג ה היא סביב הקירות ולא יצורת הישיבה בכנסי :היפנים הכנסי

 ציורי קיר עתיקים משוחזרים . על הקירותגבי מעמד  פתוח עלמונח ספר תפילה  .מזבחובו , אפסיס

 ,. חלונות המבנה הם חרכים צריםהמתארים דמויות קדושים בנצרות, הציורים מרשימים ביופיים

 כלפי פנים.  יםומתרחב כיםהול תנוהחלו ניואד

אוליבייה ישיר לכם פרק תהלים בעברית וידגים את יכולת המבנה להעצים את  ,אם התמזל מזלכם

 הקול האנושי.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A1
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 ,יהמשמשים להשק המעיין מימי .נובע מעייןה ותחתי ,קריפטההנמצאת יה יבחלק התחתון של הכנס

 סה לתפילתם.יהכניסה למסגד ומשמשים את המוסלמים לרחצת טהרה לפני הכנ לם איוהעודפים נשפכ

 

 (7) – מסגד נבי עוזייר

המזוהה כעזרא הנביא. בקוראן  – קיר הכנסייה. המסגד קרוי על שם נבי עוזיירל צמוד מבנה המסגד 

ייתכן מסופר על תחייתו מאה שנה אחרי מותו. עם קומו לתחייה, עזרא מלמד את כל התורה בעל פה. 

דיר אל "הקרוי בערבית  – יערים-, שבתל קרייתשל ארון הקודש' גברתנולמנזר 'המסגד יש קשר בין ש

  ".עזאר

 גדול ומודרני.  ,כיום נבנה בכפר מסגד נוסף

מהמדרגות לארגן את הכיתה.  . על גרם מדרגות זה אפשרה למסגד נבי עוזייר גרם מדרגות רחבבכניס

מים  –מטהרה מיוחדת , רמקולים ,נרט, סמלי האסלאםימ :מסגדהאת מאפייני אפשר לראות 

 רגליים. הידיים וכפות ה ,היוצאים מן הכנסייה ומשמשים לשטיפת הפנים, האף

והבנות מתבקשות לעטוף את  בכניסה למבואה, כולם לחלוץ נעלייםעל פי דרישת המאמינים, -על

 מידים מראש.ליש להבהיר זאת לת – נס למסגדכיאין בעיה לה ,פי היהדות-הראש. על

על הקירות אין כלל תמונות, אך  ,זמני היום )חמש תפילות ותאריך(לוח לראות את  , אפשרהמסגדתוך ב

מקיר לקיר פרושים ושטיחים נעימים  ,מנברו מחראבקוראן. במסגד יש מה םפסוקירשומים עליהם 

 מסמנים את מקום הכריעה וההשתחוויה.ו

 

 (8)ביציאה מהמסגד גוש -מפגש רחוב באבו

 . גוש-אבולפגוש את תושבי  , תוכלותפילהאם השעה קרובה לשעת במיוחד  ,יציאתכם מהמסגדב

מתגייסים  הכפר חלק מצעירי .סביבהבבירושלים וחינוך במוסדות  יםמדושלבני נוער  יש גוש-אבובכפר 

ים בכפר גבוה בטלמוהאחוז ו ,קשהשל תושבי הכפר וחלק משרתים במשטרה. המצב הכלכלי  ,לצבא

 יחסית לאחוז המובטלים ביתר יישובי האזור.

 

 (9)  ענבים-קרייתב בית הקברות הצבאי

 "הגנה"נטמנו בו לוחמי ה ,בתקופת מלחמת השחרוראנשי הקיבוץ.  ידי-לע 4922-הוקם בבית הקברות 

    פריצת הדרך לירושלים.להפלמ"ח וצה"ל שנהרגו בקרבות 

 

 

ור
חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D
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 ביש"מ מהלך הפעילות 

ר 
וד

ס
 

 מקום
 הפעילות  

נושא 
  הפעילות

תיאור   
 הפעילות 

  הערות  דגש מיוחד 

 
  מיוחד ציוד  זמן

 גן מיכאלה  4
      (0) 

הצגת נושא 
 היש"מ 

 

מה מצפה לנו .0
קישור  היום?

היש"מ לסדנה 
והצגת המסלול 

 מיקום  ע"ג המפה 
 
 .הוראות בטיחות 2
 
  ק פתיחהמשח. 0

הנקודה  זו 
ביותר  הקרובה

בית הכנסת ל
שאוטובוס יכול 

 .אליהלהגיע 

25 
 'קד

 

 בית הכנסת 2
     (4) 
 

בית  מבנה .4
, הכנסת

תפקידי בית 
 הכנסת. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנהגים  .2

והלכות בבית 
 ,הכנסת

 כיוון התפילה.

השוואה בין .4
 מבנה בית הכנסת 

לחלקיו של 
בעזרת  המקדש

בית שרטוט של 
 יפ-לע המקדש
   .(0) המשנה

התלמיד בוחן את *
חלקי בית הכנסת 

היום ומשווה 
בית  אותם לחלקי

 כליו.להמקדש ו
 
הלכות  . 2

ומנהגים בבית 
הכנסת. צורת 

הישיבה של הקהל 
 בבית הכנסת.

 
רקע יצירת  0

 ביןלהשוואה 
מראה בית 

 התפילה היהודי 
ם מנהגיהו

שמתקיימים בו 
בתי  למראה ובין 

תפילה של דתות 
ם מנהגיהואחרות 

  המתקיימים בהם.

 כיוון התפילה,
בתי הבדלים בין 

 ספרדיים כנסת
איך  – םיאשכנזיל

מסודר הקהל והיכן 
 עומד החזן. 

 

לכבד את 
 מקום,ה

הפרדה בין בנים 
 לבנות.

 

06 
 'קד

חלוקה 
 .0: לתלמידים

בית המקדש 
 המשנה יפ-לע
(0   ) 

 
הדומה . 4

בתי  – והשונה
תפילה של 

שלוש הדתות 
(4)  
 
 

 למורה:  
 הדומה והשונה

בתי תפילה  –
של שלוש 

  (0הדתות )
 

 

-יתיקר 0
 יערים

 ההקרוי)
  –( סטון-טלז

מרחוב יצחק 
ועד לכניסה 

 שוב(ילי
 

הליכה 
  ךמשימת דר+
 

 התבוננות: 
גילוי הייחודיות 

 – חרדיישוב ביש
מבנים  ,תושבים

 , ציבוריים
 .מאפייני לבוש

ישוב, מבנים ימבנה ה
כמו בתי  – מרכזיים

ביישוב, סגנון כנסת   
לוחות  ,היהבני

המודעות. על הלבוש 
המקובל ביישוב 

אפשר ללמוד 
 הבגדים התלוייםמ

  הכביסה חבלי על
  (.ציצית ,)לדוגמה

יש לכבד את  
התושבים 

ולהימנע מלנעוץ 
    .מבטיםבהם 

26 
 'קד

 ,דף ,לוח קשיח
. כלי כתיבה

 אלו ישמשו את 
התלמיד לצורך 

תיאור 
הממצאים 
המיוחדים 

 שגילה ביישוב. 

מדרכה על  1
 125כביש 

(0) 

   – יישוביתתצפית  תצפית
 ישובים.יסוגי 

  ישוב ושמו  יזיהוי ה
שובים יי יפ-לע

  ,(2) בציורים
חשיפת תרבות 

פי -תושביו על
 סגנון הבנייה.

 הכרת סוגי 
 באזורשיישובים ה
ישוב קהילתי, י –

קיבוץ, מושב, כפר 
 ערבי.

ת שצורת פרי
 היישובים בשטח.

 סגנון הבנייה.
 . 4מיקום כביש מס' 

 –בטיחות 
זהר ילה

 .מהתנועה בכביש
עולים למנזר ה

רתנו של ארון "גב
 יכוליםהברית" 

תצפית זו ך לערו
 משם.
 קייםל אפשר

גם תצפית זו 
מאזור מבנה 

המשטרה 
 הבריטית.

46 
 'קד

שובים יי
  (2) בציורים

 
 
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=314
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=314
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://www.jewish-heritage.org.il/subcontentpage.aspx?id=275
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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מנזר  5
גברתנו של "

ארון 
 (2)"הברית

 
-יתיבתל קר
 יערים.

 

ארוחת בוקר 
 ותצפית.

קישור המקום 
לסיפור   
 מהתנ"ך.

הבחנה  – תצפית
 ) שוביבין סוגי י

סעיף ו ברא
 .(קודםה

 פי -קשר לתנ"ך על
השבת ארון 

 (1הברית )
  מציאת

 םמאפייניה
הנוצריים של 

 .המבנה

עליית ארון הברית 
-יתישמש לקר-מבית

 יערים. 
 תביישמקום 

 מקוםו םפלישתיה
ישוב היהודי יה

 הקרוב אליהם.
כנסייה ה מיקום

בו התרחש שבמקום 
 סיפור תנ"כי. 

תלוי בזמן שיש 
ובהתאם לזמני 

אתרים להכניסה 
 .הבאים במסלול

 
למנזר  היעלי

תאפשר מפגש עם 
תבוא  , אךנזירות

על חשבון מפגש 
 ,עם אוליבייה

הנזיר 
 ני.יהבנדיקט

06 
 'קד

 מפה, תנ"ך
השבת ארון 

 (1הברית )
ביצוע המשך 

   :המשימה
 הדומה והשונה

בתי תפילה  –
של שלוש 

  (4הדתות )

מבנה  0
המשטרה 
 הבריטית

(1) 

 ארוחת בוקר
למי שלא עולה )

רתנו למנזר 'גב
של ארון 
 הברית'(.

 
סיפור כיבוש 

 המבנה.

 סיפור בניית 
  משטרות טיגרט

 ה'מרד הערבי'.
 

ייחודם התרבותי 
ומוצאם של 

  .גוש-אבותושבי 
בוש המבנה על כי

ידי הפלמ"ח 
והסיפור 

תושבי שמספרים 
על  גוש-אבו

 המבנה.

שמה המקורי של 
 .גוש-אבו

שמה הקדום של 
 ת יערים.יקרי

הבחירה של תושבי 
לחיות  גוש-אבו

בשלום עם הישוב 
 היהודי.

אפשרות לתצפית 
 במיקום קרוב.

 

45 
 'קד

 אוכל

0 

 
 

 
 

המנזר 
 נייהבנדיקט

(/) 
 

הכרת מבנה 
התפילה בית 

של הדת 
 הנוצרית.

  

יה ימבנה הכנס
 ומבפנים. רא

 :הטבלה למורה
 – הדומה והשונה
בתי תפילה של 
  (0שלוש הדתות )

 
קריאה  -פעמון

לתפילה. צלבים 
 כסמל הנצרות. 

השוואה למבני 
התפילה של דתות 

 אחרות.

יש להתייחס לשאלה 
מדוע הוקמה 

הצלבנית  כנסייהה
הכתוב  לפיכאן 

 : בברית החדשה
וס על הדרך אאמ

 (/לירושלים )
 

 ה.יהכנסימאפייני 

יש לכבד את 
 המקום.

 
נובע תחת  מעיין

 קריפטהה
 שבמבנה.

06 
 'קד

 למורה:  
מה אומרת 

  ,(7) ההלכה
לבתי  כניסהעל 

-תפילה לא
  .יהודיים

 

על  מסגדה 0
  – שם עזרא

 "נבי עוזייר"
(7) 

 

עיקרי הכרת 
 .האסלאם

מבנה הכרת 
 .המסגד

 

השוואה למבני 
  :תפילה אחרים

  – הדומה והשונה
בתי תפילה של 
  (4שלוש הדתות )

 
 

מי המעיין הניגרים *
יה משמשים ימהכנס

לטהרה בכניסה 
 למסגד.

 חלקי המסגד,*
שעות התפילה, *
התפילה  מנהגי*

 וכיוון התפילה.
ביקור לשאלות  

 :במסגד
.מהם חמשת עמודי 4

 האסלאם?
רוש י. מה פ2

מטהרה,  –המושגים 
מנרט, קיבלה, 

 מינבר?מחראב, 

לכבד את 
המקום. חליצת 

 נעליים.
תלמידות 

מתבקשות 
לכסות את 

 הראש.

06 
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מחוץ למסגד  9
או ביציאה 

 גוש-אבומ
    (8) 

הסוקרים .4
 (8באים )

 
 
 
 הפגה .2

משאל תושבים. 
תצפית על סגנון 

הבנייה בכפר. 
תצפית על סוגי 

הגינות והגידולים 
 בכפר. 

 תושבי הכפר האם
משרתים בכוחות 

הביטחון? מהי רמת 
 ?בכפר החינוך

 מה המצב הכלכלי
 ?בו

  (  8הסוקרים באים )

י לאחר מילו
 , יינתןהמשימה

זמן חופשי  
  .לביקור בכפר

רוב החומוסיות 
  .אינן כשרות

06 
 'קד

הסוקרים 
  (  8באים )

בית הקברות  46
-קרייתב

 ,ענבים
ברחבה 

שלפני בית 
הקברות 

 מעגל של"ח 
וסיכום 
 היש"מ

  (9מעגל של"ח)
 

 ת יובין תרבו השוואה
על ויתור לצורך 

 שלום.

לקיים את אפשר
גם מעגל השל"ח 

חורשה ב
 בכניסהש

-אבול המזרחית 
  גוש

06 
 'קד

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.yael-badihi.com/index.files/Page6562.htm
http://www.yael-badihi.com/index.files/Page6562.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%92%D7%90%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Crypt_en_manaster_Benedectin,_Abou_Gosh5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Crypt_en_manaster_Benedectin,_Abou_Gosh5.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Crypt_en_manaster_Benedectin,_Abou_Gosh8.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2068
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2068
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2068
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14459&str1=%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14459&str1=%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14459&str1=%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 .(9)הצבאי

ור
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כנס יה מורשה להימי ה – נשיםהמה מעמדה של עזרת להתייחס לשאלה . בית המקדשל דומהבית הכנסת  במה נקודות דמיון ושוני ולהגדירלמצוא  אפשר

פרידה בין שה דשים, הפרוכתו. הקבלה בין ארון הקודש לקודש הקשבבית הכנסת נשיםהעזרת מורשה להיכנס לומי עזרת הנשים שהייתה במקדש  אל

 קרבן.להקרבת הלה יתפה ,מזבחמקבילה לתיבה ה. וכיום מפרידה בין הקהל לארון הקודש בבית המקדש הקודש לקודש הקודשים

 .(על כל פרטיו כולל השרטוט ) ויקיפדיה, "יבית המקדש השנ" מתוך:)

 המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ

 רטוטש – (0פי המשנה )-בית המקדש על
ור

חז
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
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 ( 4) בתי תפילה של שלוש הדתות –הדומה והשונה 

 שבה חלקמומלץ להתאים לרמת הכיתה ולתת טבלה  השוואה בין מבני התפילה השונים.ל הטבל

 . מלאות כבר מהשורות

 

 בית כנסת מסגד כנסייה המאפיין

    המבנה מבחוץ  רתיאו

    זמני התפילה

 כיוון התפילה 

 )מה מציין את הכיוון

 ומה שמו במבנה(

   

    של הדת ספרי הקודש

התנהגות מחייבת 

 '(דבמבנה )לבוש וכ

   

עיטורים )תמונות, 

פסלים, סמלים, 

  כתובות(

   

    מקום המוביל בתפילה

 כיצד מסודר הקהל

 תפילהב

   

אווירה ותחושה 

 במקום שלך אישית

   

 

 בהם מצאתם נקודות דמיון בין:שפי הטבלה, ציינו שני מרכיבים -על

 

 .  __________________2.  __________________     4בית כנסת ומסגד:      

 

 __________________.  2.  __________________     4בית כנסת וכנסייה:    

 

. __________________2 .  __________________ 4מסגד: כנסייה ו           

ור
חז
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  תשובות למורה – (0) בתי תפילה של שלוש הדתות –הדומה והשונה 

 

 

 

 בית כנסת מסגד כנסייה המאפיין

 ,פעמון המבנה מבחוץ  רתיאו

 צלב

 ,נרטימ

 סהר בראש

 ,נרטיהמ

 רמקולים

 ,פשוט

 שלט בית הכנסת

ש פעמים ביום ושל חמש פעמים ביום יום ראשון זמני התפילה

 חול

 כיוון התפילה 

)מה מציין את הכיוון ומה 

 שמו במבנה(

 מזרח

  כיוון הזריחה

)שריד לעבודה 

 הפגאנית( 

 אפסיס 

 דרום  )בא"י( 

  לכיוון מכה

העיר  הקדושה 

 לאיסלם 

  מחראב 

  ירושליםבכיוון  

העיר 

הקדושה)בהתאם  

למיקום בית 

 הכנסת ( 

  ארון

 הקודש 

התנ"ך והברית  ספרי הקודש של הדת

 החדשה

 התנ"ך הקוראן

התנהגות מחייבת במבנה 

 '(ד)לבוש וכ

 ,גילוי ראש

בגדים  –צניעות 

 קצרים-לא

בגדים עם 

 ,שרוולים

כיסוי ראש לנשים 

 מגיל בגרות

כיסוי ראש לגברים 

 ולנשים נשואות

עיטורים )תמונות, פסלים, 

 סמלים, כתובות( 

תמונות על הקיר, 

 צלבים

, תמונות ימינימל

של מקומות 

כיתוב של קדושים, 

של זמני תפילה ו

 קוראן מה םפסוקי

 ,מינימלי

מנורה, תמונות על 

 חלונות המחיצה

,פרוכת , עיטורים 

 על ארון הקודש 

בקדמת  –תפילה  בקדמת המבנה בקדמת המבנה מקום המוביל בתפילה

 ,המבנה

 – תורהב הקריא

 במרכז

ספסלים במקביל  תפילהבכיצד מסודר הקהל 

 לקירות

על שטיחים 

בשורות מול 

 הקיבלה

בספסלים מול ארון 

 הקודש

אווירה ותחושה אישית 

 במקום שלך

   



 15 

 בהם מצאתם נקודות דמיון בין:שפי הטבלה, ציינו שני מרכיבים -על

 

 מיעוט עיטורים..  2     .הקהל פונה לכיוון התפילה.  4      בית כנסת ומסגד:

 

 המוביל עומד בקדמת המבנה..  2     .ישיבה בספסלים.  4    בית כנסת וכנסייה:

 

 אמצעים לקריאה לתפילה..  2     .מוביל התפילה בקדמת המבנה.  4    כנסייה ומסגד:

 

ור
חז
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 (2) שובים בציוריםיי

 

 השמונה-יד
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 אילן-נווה

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )הזמרת(אפרת______                                

 
 

 גוש-אבו

____  ___  ____  ___   ___   ___ 
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 שורש
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 מאיר-בית
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 החמישה-מעלה

ור
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 (1) השבת ארון הברית

 ז-שמואל א, ו – יערים-ממחנה פלשתים לקרייתהשבת הארון   

 

   ה' ִבְשֵדה ְפִלְשִתים ִשְבָעה ֳחָדִשים.-ַוְיִהי ֲארֹון א

ה, ַלֲארֹון ה'-ַוִיְקְראּו ְפִלְשִתים ַלֹכֲהִנים ְוַלֹקְסִמים ֵלאֹמר ַמה ב ה בַ הֹוִדֻענּו  ַנֲעשֶׂ נּו מֶׂ ְנַשְלחֶׂ

 ִלְמקֹומֹו.

ש ִמי יּוַכל ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ָהֱאֹל-ַוֹיאְמרּו ַאְנֵשי ֵבית כ מֶׂ לִק שֶׂ ה ְואֶׂ ִמי ַיֲעלֶׂה -ים ַהָקדֹוש ַהזֶׂ

   ֵמָעֵלינּו.

ל כא ת-יֹוְשֵבי ִקְרַית-ַוִיְשְלחּו ַמְלָאִכים אֶׂ ְרדּו ַהֲעלּו --ֲארֹון ה'-ְיָעִרים ֵלאֹמר ֵהִשבּו ְפִלְשִתים אֶׂ

ם.  ֹאתֹו ֲאֵליכֶׂ

ת א ל ה'ֲארֹון -ַוָיֹבאּו ַאְנֵשי ִקְרַית ְיָעִרים ַוַיֲעלּו אֶׂ ת-ַוָיִבאּו ֹאתֹו אֶׂ -ֵבית ֲאִביָנָדב ַבִגְבָעה ְואֶׂ

ת ְלָעָזר ְבנֹו ִקְדשּו ִלְשֹמר אֶׂ  .  ה'ֲארֹון -אֶׂ

ת ָהָארֹון ְבִקְרַית ְיָעִרי ב בֶׂ ְשִרים ָשָנה ַוִיָנהּו ָכלַוְיִהי ִמיֹום שֶׂ ֵבית -ם ַוִיְרבּו ַהָיִמים ַוִיְהיּו עֶׂ

 .ה'ִיְשָרֵאל ַאֲחֵרי 

 

 

 

ור
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a06.htm
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  (/וס על הדרך לירושלים)אאמ

   :ברית החדשה הקושרים את אמאוס עם הדרך לירושליםמהפסוקים 

ְרָחקֹו ִמירּוָשַלִים  מֶׂ ל ַהְכָפר ַהִנְקָרא ַעָמאּוס, שֶׂ ם הֹוְלִכים אֶׂ אֹותֹו יֹום ָהיּו ְשַנִים ֵמהֶׂ

ּׂשֹוֲחחּו  ָקָרה. ְוִהֵנה ְבָשָעה שֶׂ ם ַעל ָכל ַמה שֶׂ ר, ּוְמשֹוֲחִחים ֵביֵניהֶׂ טֶׂ ְכַאַחד־ָעָשר ִקילֹומֶׂ

ם ָהיּו ֲאחּוזֹות ְוֹלא ְוִהְתַוְכחּו ִהְתָקֵרב ֵישּוַע עַ  ֵעיֵניהֶׂ ָלא שֶׂ ם, אֶׂ ְצמֹו ְוָהַלְך ִעָמהֶׂ

ְך?" ַהְשַנִים  רֶׂ ם ַבדֶׂ ם ִמְתַדְיִנים ָבהֶׂ ַאתֶׂ ם: "ָמה ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׂה שֶׂ ִהִכירּוהּו. ָאַמר ָלהֶׂ

ם. ב ָנסּוְך ַעל ְפֵניהֶׂ צֶׂ ְצרּו ְועֶׂ  ..נֶׂעֶׂ

 לוקס, כד יפ-להבשורה ע

 הרחבה למורה

 .גוש-אבולמזרחה  עשרה קילומטרים הממקום, עם פארק קנדהכיום  אמאוס מזוהה

האם אמאוס  – ימי הצלבניםמ לשאול את התלמידים על עצם הזיהוי של המקום עם אמאוס אפשר

מדוע הנוצרים מקימים מנזר בתל  ?כנסייהמדוע להקים כאן הייתה מיושבת בתקופה הצלבנית? 

ברית בתנ"ך וב במקומות המוזכריםכנסיות בניית העניין את  דדלחאפשר  יערים למעלה?-קריית

 החדשה.

 

ור
חז
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 יהודיים-בתי תפילה לאכניסה ל – (7) מה אומרת ההלכה

 בעניין כניסה למסגד.  תירקע הלכלדף 

 

 לא יהודיים-כניסה לבתי תפילה

 

 :הרמב"ם

חוד יי חדים לאל יתעלהימי, וכבר נכרתה מפיהם ומלבם והם הישמעאלים אינם עובדי ע"ז כלל"אלו 

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא 'חוד שאין בו דופי ... התורה העידה ...יכראוי, י

. ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסין אותו בית ע"ז הוא, וע"ז צפונה בתוכו שהיו 'בפיהם לשון תרמית

 ."אין לבם אלא לשמים ,וים כנגדו היוםואלו המשתחבאותו הבית, מה בכך? עובדין אותה אבותיהם 

 סימן שסט ,תשובות הרמב"ם

 

 :הרב עובדיה יוסף

יחוד ה', שאין עוד מלבדו... ינכונה ב ה"...הרמב"ם בתשובה הנ"ל ... בהמשך הדורות הגיעו למסקנ

ומותר להיכנס בתוכם... הוא הדין ומעתה נראה שהמסגדים של הערבים אין להם דין בתי עבודה זרה, 

חוד ישמותר להתפלל במסגד של הערבים... גם במסגד של ערבים שאין שם ע"ז, ותפלתם להשי"ת בי

שאין בו דופי, אין שום איסור להתפלל שם, וכן ראיתי לכמה גאונים וצדיקים שהיו מתפללים בתוך 

ית י, לאחינו תושבי חברון וקרהמסגד של מערת המכפלה, ועד עכשיו יש שם בהכ"נ קבוע לתפלה

מודים שמותר להתפלל וללמוד  פותארבע... במסגדים של ישמעאלים שאין שם ע"ז כלל אף התוס

 שם..."

 חלק ג, יו"ד סימן טו ,שו"ת יביע אומר

 

 :הלוי דוד-ייםחב הר

"...מסגדי הישמעאלים אין חל עליהם האיסור זה כלל שאין הם עובדי עבודה זרה. ולכן, במערת 

 המכפלה שיש שם מסגד נכנסים יהודים ומתפללים בו וה' יקבל תפלתנו ברצון".

 

 :המייצגים אמונה שונהכניסה למקומות המתייחס לנקודה מעניינת מהתלמוד 

 

)אלת האהבה  "...שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי

( 'לא ידבק בידך מאומה מן דברים יג, יחכתוב בתורתכם ) :האמר לי והיופי במיתולוגיה היוונית(.

אני  :אמר לו ,וכשיצא .אין משיבין במרחץ :אמר לו ?ל אפרודיטימפני מה אתה רוחץ במרחץ ש ,החרם'

אלא אומר נעשה  ,אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי .היא באה בגבולי ,לא באתי בגבולה

 אפרודיטי נוי למרחץ." 

 ב(ע"ז מד ")ע

 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%97
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 הראש:-הרב יוסף בן

לראות אחווה בין כל צאצאי אברהם "ונסיים בתפילה: יהי רצון שנזכה לשלום מבורך בארצנו, ושנזכה 

 יצחק וישמעאל, יעקב ועשו. אמן". –

 

 

 שאלות לתלמידים בביקור במסגד

 מהם חמשת עמודי האסלאם? .א

  נרט, קיבלה, מחראב, מינבר?ימטהרה, מ –מה פרוש המושגים  .ב

 

ור
חז

 



 26 

 (8) הסוקרים באים

 

  גוש-אבוסקר ב

 :את תושבי המקום בנימוסהסתובבו באזור ושאלו 

 שאלות כלליות  

 ? _________________________________________________גוש-אבוכמה זמן אתה גר ב .4

 ? ___________________________גרה משפחתך כאן האם  כל בני משפחתך  גרים כאן? ממתי .2

 ________________________________________________? גוש-אבומה המקור של השם  .0

 שוב? _________________________________________________יבני אילו דתות חיים בי .1

 

 חיי משפחה

? בעדתך כיצד נערך טקס הנישואין .4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ___________________________________האם בני הזוג מבלים יחד לפני החתונה? ___ .2

_ ___כיצד בוחרים בן זוג? _____________________________________________ .0

________________________________________________________________________ 

_ ____האם הנשים עובדות בכפר? אם כן, באילו מקצועות? _________________________ .1

________________________________________________________________________ 

 _____באיזה גיל נערך טקס ברית המילה? ____________________________________ .5

 ________האם חלק מבוגרי הכפר מתגייסים לצה"ל? ____________________________ .0

 המבנים המייצגים את הנצרות  אל הנוצרים ו רשמו מסקנתכם: מה יחסם של תושבי הכפר אל 

 עמה הם נפגשים?שאל החברה היהודית  םיחסומה בכפר           

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 –אחוז המועסקים בכפר, איכות החינוך  ועוד, לדוגמה: כלכלה ,רווחה בנושאי* אפשר לגוון בשאלות 

 מספר התיכונים ומספר בוגרי אקדמיה בכפר. 

ור
חז
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   (9) מעגל השל"ח

  מהו מעגל השלח

  דיון במסר הערכי 

 

  ערכיהמסר ה
 לכידותה של מדינת ישראללשם חיזוק קידום שיח סובלני, לוהאחר באחריותי לתרום את חלקי לקבלת 

 .וחוסנה החברתי
 

 
 כללי שיחה

שיחה במעגל.א.   

. דיבור ברשות.ב  

.. משפט קצרג  

.הקשבהד.   

 .שיפוטית-. תגובה עניינית ולאה
 

 שאלות מנחות   
 

 מה למדנו היום שלא ידעת קודם? .4

 ? גוש-אבומה מאפיין את האזור של  הסיור היום,בעקבות  .2

 ? מבנה המשטרהעל ויתרו  גוש שהם-תושבי אבושל טענתם מללמוד אפשר מה  .0

תרבויות ושל  נותואוכלוסיות שמשותף של חשוב לקיום הוויתור ך ומדוע ימהו ויתור בעינ .1

 שונות? 

 אתה רואה עצמך מוותר ומדוע? במה  .5

ללמוד מכך? במה  אפשרבמה? מה   .דמיוןביניהן יש  ,בין הדתותשלצד השונות שראינו  .0

 חברתית? המציאות שיפור הללתרום  היכול עובדה זו

קברות האנחנו יושבים ליד בית  .ים החשובים לירושליםהציראחד  ואה 4כביש מספר  .0

 שמסמל את המאבק על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות.  – ענבים-קרייתב

  .קונפליקט ביניהן היא מעוררתועם זאת  ,נקודת מפגש חשובה בין הדתות היאירושלים 

 ?  בכללבמציאות והיום ביש"מ לידי ביטוי בא במה הדבר 

)ביחס לדתות ,לעדות ולתרבויות  ולהעצים את המפגש קונפליקטצמצם את הניתן ל כיצד .0

 ? ומדוע זה חשוב ,שונות(

 

 

 

 

ור
חז

 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 תנ"ך

 

  ז-שמואל א, ו

 

 ביבליוגרפיה מומלצת  

עמ' צבי, -ןב, יד 4/ ,קתדרה, "גוש בעת החדשה-המוסדות הנוצריים באבו " ,(4994) חיים ,גורן

460-06.  

 . 405ביתן, דביר, עמ' -כנרת, זמורהיהודה: -אור, , אל גן נעול(2665) נירית ,כליפא-שלו  

ההיסטוריה של  ,"בית הכנסת כמרכז דתי רוחני וקהילתי התפתחות" ,(4901( )עורך)שטרן  ,מנחם

-240 , עמ'1כרך  ,צבי-יד בן :ירושלים ,ביזנטית-התקופה הרומית – רומי שלטון :ישראל-ארץ

260.  

 

 

   נוספים קישורים אינטרנטיים

 שוביוהאתרים בי גוש-אבו.  

 אדריכלות מוסלמית.  

 אמנות מוסלמית.   

  גוש-אבואתר המועצה המקומית. 

 מט"ח – בית הכנסת.   

 דעת – ת במרחב הים תיכוניאדריכלות בתי כנס  ,דוד קסוטו. 

 ויקיפדיה – גוש-אבוקטיני בדיהמנזר הבנ. 

 כנסייה. 

 מט"ח – להכיר ולכבד: מעגלי הזמן בשלוש הדתות ,לחיות בארץ הקודש.  

 מאמרים בנושא בתי כנסת. 

 מסגד.  

 נזירות.  

 אבובית הספר "גן הבשור" במסגד ב תלמידיחמשת עמודי האסלאם מוסברים ל – סרטון-

 .גוש

 ש הדתותוהמחבר בין של גוש-אבוכתבה על פסטיבל ווקאלי ב – סרטון. 

 שר בעברית על ירושלים האח אוליבייה בוסרטון ש 

 מרצף הדורות בקצרה, אתר – גוש-אבוענבים ו-תיקרי ,יערים-יתיעל קרChallenge  

Tourism. 

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a06.htm
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_62.5.pdf
javascript:TocEntry_OnClick(221,%204667,%2011820966,%2011716057);
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://www.abugosh.muni.il/mayor.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3313
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%95&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%95&action=edit&redlink=1
http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/adrihalut.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A2%D7%AA_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94
http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=38
http://www.daat.ac.il/daat/history/batey-cneset.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/batey-cneset.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14420&kwd=2914
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14420&kwd=2914
http://www.youtube.com/watch?v=8nhCv4XFEL4
http://www.youtube.com/watch?v=8nhCv4XFEL4
http://www.youtube.com/watch?v=ZqrqoK2o9io
http://www.youtube.com/watch?v=KaEks99jnxs
http://82.80.235.27/~challt11/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3Akiryat-yearim-abu-ghosh&catid=52&Itemid=367
http://82.80.235.27/~challt11/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3Akiryat-yearim-abu-ghosh&catid=52&Itemid=367
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 גוש-אבותלמידים מ"גן הבשור" בביקור אצל האח אוליבייה במנזר הבנדיקטיני ב.  

ור
חז

 

http://www.youtube.com/watch?v=gQOBJKSNCZw

