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חגיגה בירושלים
בימי  ירושלים  את  שעטפו  והצבע  הצליל  האווירה,  סביב  חווייתית  פעילות 

העלייה לרגל והחגיגות בעיר
בשירה  בתהלוכה,  יוצאים  חגיגיים,  ובאביזרים  בבגדים  מתקשטים  הילדים 
את  ליוותה  אשר  וההתרגשות  השמחה  את  חווים  המצודה,  ברחבי  ובריקוד 
הרגלים  ובשלושת  הברית  ארון  העלאת  בעת  לירושלים  שהגיעו  החוגגים 
ולומדים כיצד נראתה העיר בימי החג החשובים הללו. הפעילות מלווה בחוברת 

משימות צבעונית .

  לכיתה א'    //      משך הפעילות: שעתיים

שומרי המצודה
פעילות המפגישה את הילדים עם המצודה, האבנים והצורות האופייניות לעיר
שמריהו שומר המצודה משאיר בידי הילדים מכתב, ובו הוא מבקש שיעזרו לו 
לשמור על המצודה ועל העיר. רמזים בתוך תיבה עתיקה שולחים את הילדים 
ההגנה  אמצעי  על  לומדים  הילדים  המצודה.  ברחבי  ולמידה  חקר  למשימות 
בירושלים,  ששלטו  המלכים  על  סיפור  וממחיזים  שומעים  שלה,  המרשימים 
ומתאמנים  המצודה  את  מכירים  החרכים,  מן  מציצים  החומה,  על  מטפסים 

להיות שומרים. הפעילות כוללת סדנה ליצירת קסדות הגנה.

  לכיתה א'    //      משך הפעילות: שעתיים

נעשה ונשמע 

פעילות לקראת קבלת ספר תורה / סידור

פעילות חווייתית העוסקת בקשר בין ירושלים לתורה ולתפילה.
הילדים עולים לראש מגדל המצודה לתצפית מרהיבה אל הר הבית ולומדים 
על הר המוריה, בית המקדש וארון הברית . באמצעות דגמים וסיפורים הם 
שומעים על הקשר בין בית כנסת לבית המקדש, על מקומו של ספר התורה 
את  ממחיזים  הילדים  לירושלים.  הפונה  הקודש  ארון  ועל  הכנסת  בבית 
סימניה  להכנת  יצירה  בסדנת  ומשתתפים  לירושלים  הברית  ארון  העלאת 

לסידור/ לחומש.
  לכיתות א'-ב'   //      משך הפעילות: שעתיים. 

מגדלים מגלים 
פעילות הרפתקאות ברחבי המצודה סביב מבנים ואירועים מרכזיים בתולדות 

העיר
במגדלים  המצודה,  במבוכי  התלמידים  את  מובילה  הרפתקאות  חוברת 
ובמעברים הנסתרים ומפגישה אותם עם ירושלים של מגדלים, צריחי כנסיות, 
כיפות ומסגדים. התלמידים מכירים את המצודה, את מרכיביה ואת חשיבותה 
האסטרטגית לאורך השנים. הם שומעים על השליטים אשר שלטו בירושלים 

ומתבוננים במגדלים הרבים שנבנו בעיר בתקופות מרכזיות בעברה.

  לכיתות ג'-ד'    //      משך הפעילות: שעתיים

מטמון במצודה 
בתולדותיה  חותם  שהשאירו  היסטוריות  בדמויות  העוסקת  חווייתית  פעילות 

של ירושלים
של  בעברה  ואירועים  דמויות  על  לומדים  הילדים  בו  משימות  משחק 
של  בהיסטוריה  מרכזיות  דמויות  ששלחו  מכתבים  באמצעות  ירושלים. 
בעיית  את  לפתור  עוזרים  הם  מגוונות.  משימות  מבצעים  התלמידים  ירושלים, 
בית  בימי  המיוחדת  לבנייה  חלקם  את  תורמים  קדם,  בימי   בירושלים  המים 
השנים.  לאורך  העיר  על  הגנה  אשר  המצודה  את  ומכירים  השני   המקדש 
המשימות במשחק דורשות חשיבה יצירתית, אסטרטגיה ועבודת צוות ומובילות 

אותם אל המטמון.

  לכיתות ג'-ה'    //      משך הפעילות: שעתיים

היציאה מן החומות 
סיור ממגדל דוד למשכנות שאננים והכרת סיפור היציאה מהחומות

התלמידים מתחילים את הסיור בתצפית אל העיר העתיקה ואל העיר החדשה 
ובוחנים את ההבדלים בין שני חלקי העיר. 

והלבטים אשר  הם משתתפים במשחק תפקידים במטרה להבין את הקשיים 
הם  משימות  חוברת  בעזרת  לחומות.  מחוץ  הראשונים  המתיישבים  את  ליוו 
יוצאים לסיור במשכנות שאננים, לומדים על תהליך היציאה מהחומות והקמת 
השכונה הראשונה ומכירים את המבנים בשכונה ואת דמותו ופועלו של משה 

מונטיפיורי. 

  לכיתות ג'-ו'    //      משך הפעילות: שלוש שעות

אריה בצל הזית
פעילות העוסקת בסיפורו של העם היהודי בעיר הבירה ובסמל העיר ירושלים

אריה, ענף זית וחומה הם האלמנטים המרכיבים את סמלה של ירושלים הבירה. 
לבירה  ירושלים  של  והפיכתה  השבטים  איחוד  תהליך  על  לומדים  התלמידים 
בימי דוד, על חשיבותו של עץ הזית במסורת היהודית, על בנייתה ותפקידה של 

חומת העיר העתיקה ועל החייאת השפה העברית עם השיבה מהגלות. 

  לכיתות ה'-ו'    //      משך הפעילות: שלוש שעות. 

המרוץ למטמון 
פעילות חווייתית ומאתגרת ברחבי המצודה העוסקת בתולדות ירושלים

בתרבויות  בירושלים,  שהתרחשו  מכוננים  באירועים  העוסק  תחרותי  משחק 
השונות בעיר ובשליטיה.

התלמידים מטפסים אל מגדלי התצפית, מגלים מעברים נסתרים, לומדים על 
מאפייני המצודה ומבינים את מורכבותה וחשיבותה של ירושלים כבירה וכמרכז 

דתי ותרבותי.
אל  המובילות  משימות  וביצוע  חידות  פתרון  יצירתית,  חשיבה  דורש  המשחק 

המטמון.

  לכיתה ו'    //      משך הפעילות: שעתיים 

הצופן 
פעילות בלשית לבני מצווה במסתרי המצודה של ירושלים

להרוס  מזימה  שרקם  לאחר  בירושלים  נתפס  מטורף  מדען  כי  מספרת  אגדה 
את מצודת העיר. המדען הצליח לשלוח מן הכלא מסרים סמויים לכת מאמיניו 

במטרה להוציא את המזימה לפועל.
מהם אותם מסרים? ומדוע רצה המדען להרוס את המצודה?

הפעילות מזמינה את התלמידים לאתר את המסרים, לפענח אותם ולעצור את 
המזימה: הם מתנסים במגוון משימות מאתגרות הקשורות לסיפורים ולאירועים 
אשר התרחשו בירושלים, ונדרשים למיומנויות של כוח, סבלנות, יצירתיות ועוד. 
במרוץ מאתגר נגד הזמן לומדים התלמידים להכיר את ההיסטוריה של העיר, 

ובפתח גיל ההתבגרות – לומדים גם להכיר את עצמם ואת החברים סביבם.

  לכיתה ו'    //      משך הפעילות: שעתיים

הסיור התיאטרלי 
סיור מודרך משולב במפגש עם דמויות ירושלמיות ברחבי המצודה

סיפורים  לתלמידים  ומספרות  במפתיע  מופיעות  ירושלים  של  מעברה  דמויות 
מתולדותיה של העיר. הן שופכות אור על התקופה שממנה באו ומביאות לידי 
בזמן  מסע  חווים  התלמידים  ירושלים.  של  רבגוניותה  ואת  ייחודה  את  ביטוי 

ונחשפים לתולדות העיר ולאנשיה. הסיור מלווה במדריך ובצוות שחקנים.

  לכיתה ו'   //      משך הפעילות: שעתיים
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