
 :נושא ראשון לשנת ירושלים

  –כנסת ישראל  
 "באווירת הכנסת משחקים דמוקרטיה"

 הדר  -עם איריס עץ

 טכנולוגיה ומערכות מידע, מינהל תקשוב

 אגף טכנולוגיות מידע

 המינהל הפדגוגי

 האגף לחינוך קדם יסודי
 משרד החינוך





הכרת משכן הכנסת כמקור גאווה לאומי חשוב 

הטמעת הגאווה באמצעות סמלי המדינה 

  הכרת המשכן כמקום התכנסות של נבחרי העם בו

החלטות חשובות על פי  הליך דמוקרטי בו הרוב  מקבלים 

 קובע

 

 מטרות הביקור



 

 :הילדים יכירו מושגים מרכזיים
  

 המקום בו מתקבלות החלטות חשובות – הכנסתמשכן   

 פי רוב -החלטה על, בחירה, חוק-דמוקרטיה     

 דגל המדינה והמנון המדינה -סמלי המדינה     

כל   אומנותי מרכזי השזור בכנסת לאורך  כמוטיב-מנורת שבעת הקנים     

 הביקור

 

 



 התחנה הראשונה בסיור
 הגענו לירושלים

 ..."אוויר הרים צלול כיין" 

 ,  תתמקד בחוויית הפליאה מן המקום

המשכן וסביבתו כפי שראו הילדים בצילום  
התבוננות במנורת שבעת הקנים לצד , בגן

 עץ הזית

 

 



 
 
 

לראות את כנסת ישראל דרך עיני  
 ...הילדים



 חוויית הכניסה דרך

 תחנת הבידוק בשער

 תכלול קבלת   פולומבו

 "תעודת כניסה לכנסת"

 שיוחתם עם חותמת

 הכנסת וילווה אותם  

 לאורך השנים  

 במערכת החינוך

 







 התחנה השנייה בסיור
 חוויה דמוקרטית אקטיבית פעילה ומפעילה

 .תתמקד בביקור בתוך משכן הכנסת

יסופר סיפור קצר ומקדים על חוקים וכללים בגן שהיה  

ובמליאה ילמדו הילדים איך מחוקקים  , בלאגןבו 

 חוקים



סיפור מקדים על חוקים וכללים בגן  
 בלאגן

 



 

 ?איך מחוקקים חוקיםהילדים ילמדו   



 



 יתקיים שיח במהלכו יוקנו המושגים המרכזיים  
 כדי משחק וחוויה ממחישה  תוך 

 של העלאת הצעת חוק המותאמת לילדים



   נגד או בעדתתקיים הצבעה ומתן בחירה חופשית 
באמצעות כרטיסים אדומים וירוקים כפי שמצביעים  

 חברי הכנסת



 הילדים מתלהבים מחוויית הדמוקרטיה



פי הצבעה -ההחלטה תתקבל על
 הרובוקבלת החלטת 
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 בסיור 3-התחנה ה
 "מחפשים את המנורה" משחקים במשחק 

 
  למשחקהילדים יצאו  

  "חפשו את המנורה מתוך סמל המדינה"

במטרה לחדד את ההתבוננות ביצירות  
 האומנות במשכן



 
המשחק יחפשו במהלך 

מנורות   5הילדים 
 במדיות אמנותיות שונות

 
 

 לכל כמה ילדים יחולק לתלייה על 
 הצוואר כרטיס צילום הזהה לאחת
 מיצירות האמנות המוצגות במשכן

 הכנסת

כרטיסייה של המשכן 
 ככרטיס



במהלך המשחק יחפשו 
 מנורות שונות 5הילדים 

  

כרטיסייה של המשכן 
 ככרטיס

מנורת שבעת הקנים  
שנמצאה בשטיח  

 י הילדים"האמצעי ע



 חוויית המשחק 

 



 



 סיום הביקור לשני הסיורים 4-תחנה 

 לצד דגלי ישראל
 פוגשים את ראש ממשלת ישראל ושרים את ההמנון

 

תושמע לילדים הקלטת ראש ממשלת ישראל מר בנימין 

 נתניהו מברך אותם ומסכם את הביקור ולאחר מכן

הילדים יוזמנו לעמוד ולשיר את ההמנון הלאומי  

 שיושמע ברקע" התקווה"



 דבר ראש ממשלת ישראל  
 מר בנימין נתניהו לילדי הגן





 המשך חווית הביקור בגן
 שיחקתי בכנסת ישראל  

 



 

 

 

 

 

מנהלת מרכז המבקרים   -שמעוני קוניצקיליאת 

 בכנסת ישראל

 

ממונה ארצית על הארכת יום   -הדר-איריס עץ

באגף , הלימודים ומדריכה ארצית לאמנויות

משרד  , המנהל הפדגוגי , לחינוך הקדם יסודי

 .החינוך

 

פיתוח הפקה ויישום משותף של , תכנון, חלום  




