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בס"ד

פעילות ליום ירושלים- הקרן למורשת הכותל המערבי

תקציר הפעילות:

עזריםמהלך השיעור

כתיבה על הלוחסיעור מוחות מה אומרת לכם המילה ירושלים?פתיחה

מליאה:גוף
הסבר היסטורי קצר על שחרור ירושלים.

שחרור ירושלים 
פעילות: משחק משימות על ירושלים.

 

מצגת מצורפת.
סרטון שחרור ירושלים- כאן

משימות כמספר הקבוצות.

ירושלים עיר שעושה כל ישראל חברים.סיכום
מה הייתי רוצה לאחל לירושלים? 

דיון ואיסוף 

   

פירוט הפעילות:

פתיחה:
 כתיבת המילה "ירושלים" על הלוח. מה מזכירה לכם המילה ירושלים? כתיבת התשובות על הלוח.

 לקראת יום ירושלים נלמד על העיר והסיפור שלה.

מליאה:
 הסבר היסטורי:

 ירושלים היא עיר הבירה המהווה מרכז לעם היהודי במשך אלפי שנים, שבה התרחשו האירועים המשמעותיים ביותר 
לעם היהודי: עקידת יצחק, דוד המלך בוחר את ירושלים כעיר בירה, בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. 

 בימי בניית הבית השני ירושלים הייתה המרכז הרוחני של העם היהודי. ובמשך כל השנה הגיעו אליה יהודים, ובמיוחד 
בשלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות.

 לאחר חורבן ירושלים לפני כ-2000 שנה, היהודים התפזרו בכל רחבי תבל. ולמרות שהיו רחוקים מירושלים, התגעגעו 
אליה וחלמו עליה. הם קיוו והתפללו לחזור לירושלים ולהגיע אל הכותל המערבי.

 השנים עברו ולאט לאט יהודים חזרו לארץ ישראל וירושלים. בשנת 1948 הוקמה מדינת ישראל אבל העיר העתיקה 
בירושלים, הר הבית והכותל לא היו בידינו. 

 19 שנים יהודים לא יכלו להיכנס לעיר העתיקה ולהגיע אל הכותל המערבי. 19 שנים בהם יהודים התגעגעו לחזור 
ולגעת בשריד בית המקדש הכותל המערבי שחיכה להם 2000 שנה. 
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 שחרור ירושלים:
 במלחמת ששת הימים פרצו חטיבת ירושלים וחטיבת הצנחנים לתוך העיר העתיקה. הצנחנים נכנסו דרך שער 

האריות וממנו המשיכו להר הבית והכותל המערבי.
 הקרנת סרטון- שחרור העיר העתיקה.

 ירושלים שוחררה ושוב יהודים יכולים להסתובב בעיר העתיקה ולהגיע אל הכותל המערבי. אחרי 2000 שנות כמיהה 
וכיסופים לירושלים, יכולים להגיע אליה יהודים מכל רחבי העולם כדי לבקש בקשה, להתפלל, לחגוג בר/ בת מצווה 

ולהתחבר לשרשרת הדורות.

פעילות בקבוצות:
 חלוקת הכיתה לקבוצות ומשחק משימות.

 משחק- כל קבוצה מקבלת חמש כרטיסיות עם חידות והפעלות הקשורות לירושלים. 
המשחק מסתיים בשאלה על המשפט עיר שעושה כל ישראל חברים.

הדרך אל הכותל: 
1. שמות ירושלים- חידות בציורים. 

2. ציר הזמן- סידור התקופות. 
3. שחרור ירושלים- חידות על שחרור ירושלים. 

4. הכותל המערבי- כתיבת פתק אישי לכותל המערבי. 
5. כתב חידה והרכבת המשפט- עיר שעושה כל ישראל חברים, מה לדעתכם משמעות המשפט?

סיכום:
 מליאה- איסוף התשובות לשאלה מהמשימה האחרונה. 

מה משמעות המשפט עיר שעושה כל ישראל חברים?  
 מה הייתי רוצה לאחל לעיר ירושלים?
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ציר הזמן
סדרו את ציר הזמן של ירושלים לפי מספרים:
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חידות על ירושלים

כמה שנים לא יכלו יהודים להגיע לעיר העתיקה ולכותל המערבי?
א. 400 שנה.

ב. 50 שנה.
ג. 19 שנה.

ד. 2000 שנה.

באיזו מלחמה אוחדה העיר ירושלים?
א. מלחמת העצמאות.
ב. מלחמת יום כיפור.

ג. מבצע צוק איתן.
ד. מלחמת ששת הימים.

באיזו שנה אוחדה העיר ירושלים?
א. תשכ"ז
ב. תש"ח
ג. תש"פ

ד. תשמ"ט

איזו חטיבה נכנסה להר הבית?
א. חטיבת גבעתי.

ב. חטיבת גולני.
ג. חטיבת הצנחנים.

ד. חטיבת הנח"ל.

דרך איזה משערי ירושלים נכנסו הצנחנים לעיר העתיקה?
א. השער החדש.
ב. שער האריות.

ג. שער שכם.
ד. שער הרחמים.

מה מהשמות הבאים אינו שם של ירושלים? 
א. עיר דוד.

ב. עיר שחוברה לה יחדיו.
ג. עיר בבל.

ד. מנוחה.
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פתק לכותל
כתבו פתק להטמנה בכותל המערבי 

ובו בקשה אישית שלכם 
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כתב חידה
בכפב וזימי שבטצ זכפ זפכמ צגרכ כשמא 

צידקב שמגפבכמי- שוחס בשפזפא 
פחפלפא. 

שאדפופא תכפ כאפבשמ מגפבכמי צמצ 
יטצר. צי אכפ הזמו יספה כשמא לקמ 

כחיט כזפכמ צגרכ בצי מלפכמי כצמלטח 
פכצאתגס תהכי כסר. תטבמי בכת צלמגפ 
תסק תא צבטמ סררפ תא צסרמי שימסק 

שמגפבכמי. 
זכ צזמג מגפבכמי טתיג: 

זמג בזפבצ לכ מבגתכ סשגמי. 
יצ כקזאלי יביזפא ציבונ?__

כתב חידה 
א – ת
ב – ש
ג – ר
ד – ק
ה – צ
ו – פ
ז – ע

ח – ס
ט – נ
י – מ
כ – ל
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תשובות למורה:

חידות בציורים: ציון, עיר דוד, יפה נוף, עיר הצדק, תלפיות.
ציר הזמן: 6, 3, 1, 2, 7, 4, 5.

חידות: 19, ששת הימים, תשכ"ז, חטיבת הצנחנים, שער האריות, עיר בבל.
כתב חידה: 

שלוש פעמים בשנה עלו עולי הרגל לבית המקדש בירושלים- בפסח שבועות וסוכות.
בתקופות אלו לתושבי ירושלים היה מנהג. הם תלו צעיף מחוץ לבית כדי לסמן לעולי הרגל שהם יכולים להיכנס 

ולהתארח אצלם לחג. אנשים שלא הכירו אחד את השני חגגו את החגים ביחד בירושלים.
על העיר ירושלים נאמר:

עיר שעושה כל ישראל חברים.
מה לדעתכם משמעות המשפט?


