
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אני השער  שער שכם:

מת ֹתר בחוֹהיפה ביו
ירושלים ולפני רחבה 

לה ויפה. דרכי היו ֹגדו

 כם.ש צאים לעירֹיו
 1537 -שנת הפריצה

  
די צשני מ שער האריות:

כנסו נדרכי ואריות 
ת אכבשו וצנחנים ה
במלחמת ששת  ירעה

 הימים.
 1539 -שנת הפריצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ל עוי רקני א שער ציון:

ל שעתיק המה ש
מצא נידי לרושלים י

 .ךלמהוד דבר ק
 1540 -שנת הפריצה

  

 ערשה ניא השער החדש:
 מכל החדש" והצעיר"

 ונמצא. מהֹהחו שערי

. בירושלים צריֹהנו בעֹבר
 שנה 100כ לפני נפתחתי
 כניסה לאפשר כדי

  .יםבשֹלתו
 1889 -שנת הפריצה

 

 

 שער שכם

 ציוןשער 

 האריותשער 

 השער החדש



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מסביבי  שער הפרחים:

ת של ֹנוֹת שוֹאים צורוֹרו

 מה.ֹפרחים באבני החו
 1875 -שנת הפריצה

  
לידי מצודת  שער יפו:
מני מוד. דמגדל 

אפשר להגיע לשתי 

 -תֹערים חשובו
 -ירושלים ועיר הנמל

 יפו.
 1538 -שנת הפריצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ניא שער הרחמים:

 הר בקרבת נמצא
בעל  יפה ערש ,הבית

 אטום ניאת ֹקשתו תיש
 פי לע .יםבאבנ

 אפתח רתֹהמסו

 יח.המש אֹכשיבו
 

  
ני א שער האשפות:

תר ֹיובב ֹרוהקשער ה
מערבי הכתל ל

ת ֹגדואלי עספרים מ

יא: ההן מחת את ֹבור

ת אציאו ֹהורכי די כ
 דשקמהבית מאשפה ה

 1538 -שנת הפריצה

 

 

 הפרחיםשער 

 הרחמיםשער 

 יפושער 

 שער האשפות



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

עיר הבירה  ירושלים
  של מדינת ישראל

)וגם העיר הגדולה 
 . בישראל(ביותר 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
היא בית  הכנסת

המחוקקים והנבחרים 
של מדינת ישראל. 

הכנסת שוכנת במשכן 
 120מונה כ והכנסת 

 חברי כנסת

  
מוזיאון הינו  יד ושם

 טוריה ואתר הנצחהסלהי
 .לזכר השואה בישראל

יכרון זממוקם מעל הר ה
בירושלים, בחלקו 

. המערבי של הר הרצל
פקד על תיעוד יד ושם מו

תולדותיו של העם היהודי 
 לפני השואה ובמהלכה

 

 

 ירושלים

 הכנסת

 הכותל המערבי

 יד ושם

הוא  הכותל המערבי

קירות  אחד מארבעת

הר  המקיפים את התמך

זה כאלפיים שנה.  הבית
היהודית  במסורת
תל המערבי מיוחסת לכו

לכותל  יתרה,קדושה 
המערבי חשיבות דתית, 

 .לאומית והיסטורית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
בית המשפט העליון 
הוא הגוף העומד 

בראש ההיררכיה של 
הרשות השופטת. 

נשיאת בית המשפט 
העליון כיום היא 

 השופטת אסתר חיות
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
נמצא  ר הזיתיםה

ממזרח לעיר העתיקה 
של ירושלים. מקור 

שמו של ההר בכרמי 
הזיתים שכיסוהו בעבר. 

הר הזיתים קדוש 
ליהודים, לנוצרים 

 ולמוסלמים

  
הוא הר במערב  הר הרצל

ירושלים המשמש כבית 
הקברות הלאומי של מדינת 

יום הזיכרון לחללי ב .ישראל
נערכים  מערכות ישראל

בהר הרצל הטקסים 
המרכזיים לזכר חללי צה"ל, 

ערך ובערב יום העצמאות נ
ברחבת ההר טקס הדלקת 

 המשואות

 

 

 בית המשפט העליון

 הר הזיתים

 משכן הנשיא

 הר הרצל

ידוע גם משכן הנשיא 
 ,בשם בית הנשיא

נמצא ברחוב הנשיא 
בירושלים ומהווה הן 
את מעונם הרישמי 
והן את משרדם של 
נשיאי מדינת ישראל 

 1971החל משנת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
הסמל של העיר 

מורכב  ירושלים
 -משלושה מרכיבים

, חומות אריה שואג
  ירושלים ועלי זית

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מקום  .ירושלים מאוחדת

המדינה ועד מלחמת 
ששת הימים ירושלים 
היתה מחולקת. לאחר 

המלחמה אוחדה 
ור ירושלים. בעקבות שחר

העיר העתיקה נקבע יום 
 ירושלים לכ"ח באייר.

  
הם  שערי ירושלים

השערים המאפשרים 
כניסה לעיר העתיקה 

דרך חומות ירושלים. כיום 
ישנם שבעה שערים 

פתוחים בחומה ומספר 
שערים אטומים )שער 

הרחמים הוא המפורסם 
 מבינהם(

 

 

 הסמל של העיר

 ירושלים מאוחדת

 מגדל דוד

 שערי ירושלים

הוא הכינוי  מגדל דוד
שניתן למצודה אשר 
הגנה במשך אלפי 
שנים על העיר 

ירושלים. המצודה 
שוכנת במקום הגבוה 

העתיקה.  ביותר בעיר
כיום שוכן בה מוזיאון 

 לתולדות ירושלים.



 

 

 

 

אור 

טורפז 

 רגב

אור 

טורפז 

 רגב

 משחק זיכרון, ירושלים
 -הוראות הכנה

 הדפיסו את הקובץ המצורף 

 )ממליצה להדפיס על בריסטול/ נייר עבה כדי שהכרטיסיות לא יהיו שקופות וכדי לשמור על עמידותן(

 גזרו את הכרטיסיות 

 -ופציונאלי(הכנות למשחק )א

 ניתן להציג לילדים את הכרטיסיות בצורה גלויה, לקרוא את הטקסט הכתוב, לזהות את התמונות וכ"ו.

 -הוראות המשחק

 ישנן שתי רמות... קלה ומאתגרת

 )תמונות וטקסט(. נפרדות להפריד את הכרטיסיות לשתי ערימות -רמה קלה

רצפה כאשר התמונות כלפי מטה, ברמה הקלה יותר ניתן לשמור יש להפוך את כל הכרטיסיות ולסדר אותן על השולחן/ ה

 על הפרדה בין הערמות, משמע כל ילד יקח כרטיסיה אחת מאזור התמונה וכרטיסיה אחת מהאזור של הטקסט.

 כל ילד בתורו פותח שתי כרטיסיות ובודקים האם ישנה התאמה בין הכרטיסיות שנפתחו.

 את זוג הכרטיסיות וכך ממשיכים הלאה. אם ישנה התאמה, אותו הילד מקבל אליו

 אם אין התאמה, הופכים את הכרטיסיות חזרה והתור עובר למשתתף הבא.

 לערבב את כל הכרטיסיות של המשחק ולסדר אותן על השולחן/ הרצפה כאשר התמונות כלפי מטה. -מאתגרתרמה 

 

 -מטרת המשחק

 טקסט תואם(לאסוף את המספר הרב של צמדי כרטיסיות )זוג של תמונה ו

 

 א  ב  ל

 ללמוד ולהנות. -לא פחות חשוב


