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מדינת ישראל
משרד החינוך

מפתח הל"ב לכיתות א - ב
נושא השיעור: לכבד את האחר

עם המורה : ערן יונגר
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ָמה נֲַעֶׂשה ַהּיֹום?

ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִּבְמקֹומֹות ְמַעְניְִנים 
וְַנִּכיר ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים.

 ָמה יָכֹול ְלַחֵּבר ֵּביֵנינּו?
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 ָמה ְלָהִביא ְלִׁשעּור  ? 

ִעָּפרֹון , ְצָבִעים , ִמְסָּפַריִם

 ָּדַבק ּוְׁשנֵי  ַּדֵּפי  A4   אֹו ְּבִריְסטֹול
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מתחילים בכיף 
נֵֵצא ַלִּטּיּול ָּבִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

ֶאת ֵמי נְִפּגֹׁש ַּבֶּדֶרְך?
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          יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב 
                ָנֳעִמי ֶׁשֶמר

           "יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב
          וְֶׁשל ְנחֶֹׁשת וְֶׁשל אֹור

            ַהֹּלא ְלָכל ִׁשיַריְִך
                ֲאִני ִּכּנֹור"



6

עכשיו לומדים

מה הכוונה שירושלים היא של זהב ושל נחושת ושל אור  ? 

נצא למסע ...
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עכשיו לומדים

מה הכוונה שירושלים היא של זהב ושל נחושת ושל אור  ? 

נצא למסע ...
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עכשיו לומדים

מה הכוונה שירושלים היא של זהב ושל נחושת ושל אור  ? 

נצא למסע ...
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ַנִּכיר ֲאָנִׁשים ַהְּמַבְּקִרים ִּבירּוָׁשַליִם

?ּוָמה עֹוד
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*השקופית הזו 
מיועדת למורה 

בלבד יש למחוק 
אותה בסיום 

הכנת המצגת
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*השקופית הזו 
מיועדת למורה 

בלבד יש למחוק 
אותה בסיום 

הכנת המצגת
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*השקופית הזו 
מיועדת למורה 

בלבד יש למחוק 
אותה בסיום 

הכנת המצגת
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*השקופית הזו 
מיועדת למורה 

בלבד יש למחוק 
אותה בסיום 

הכנת המצגת
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מתחילים בכיף 
      

יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב -  נֳָעִמי 
ֶׁשֶמר 

יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב
וְֶׁשל נְחֶֹׁשת וְֶׁשל אֹור

ַהֹּלא ְלָכל ִׁשיַריְִך
   ֲאנִי ִּכּנֹור 
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ֶרַגע ְלַמֲחָׁשָבה...

ָמה ּדֹוֶמה 
ּוָמה ׁשֹונֶה 

ֵּבין ָהֲאנִָׁשים ֶׁשָּפַגְׁשנּו ִּבירּוָׁשַליִם?
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 ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד ַהְּמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות
ִּפְרֵקי ָאבֹות ד,א
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*השקופית הזו 
מיועדת למורה 

בלבד יש למחוק 
אותה בסיום 

הכנת המצגת

נלקח מויקיפדיה
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בכיתה שלנו...

 ִחְׁשבּו ַעל ַהְּיָלִדים ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלֶכם:

ַּבֶּמה ַאֶּתם ּדֹוִמים?
ַּבֶּמה ַאֶּתם ׁשֹוִנים?
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מסכמים
יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב

וְֶׁשל ְנחֶֹׁשת וְֶׁשל אֹור
ַהֹּלא ְלָכל ִׁשיַריְִך

ֲאִני ִּכּנֹור
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ַמְמִׁשיִכים ַלְּמִׂשיָמה

ַציְרּו ֶאת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי
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ממשיכים למשימה 

 .

ִּכְתבּו ֵמַעל ָהֲאָבנִים 

יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ָזָהב
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ַמְמִׁשיִכים ַלְּמִׂשיָמה

ַצְלמֹו וְִׁשְּלחּו ֶאת ַהִּצּיּור ַלֲחֵבִרים ֶׁשָּלֶכם
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מסכמים

יְרּוָׁשַליִם ַהְּבנּויָה 
ְּכִעיר 

ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה יְַחָּדיו!
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