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  שנה טובה, חיילים בכותל לאחר מלחמת ששת הימים גלוית

 לחקר מקור היסטורי דף עבודה

 

 "שנה טובה" לקראת ראש השנה הוא מנהג יהודי קדום.  לאחל איש לרעהו ברכתהמנהג 

בפריט המקור ההיסטורי שלפניכם נראה כיצד מתקשרים ראש השנה ויום ירושלים זה עם 

 זה.

וענו   שנה טובה, חיילים בכותל לאחר מלחמת ששת הימים לויתגפתחו את פריט המקור 

 על השאלות הבאות:

 
 

 מתרשמים

 . מה משך את תשומת לבכם?הגלויהתארו את הרושם הראשוני שלכם מן  .1

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 שמים לב לפרטים

 ___________________________________ מהו סוג המסמך? למה הוא מיועד? .2

הבעות  ,)פעולותיהן, לבושן דמויותרוט את כל הפרטים המופיעים במסמך: תארו בפי

 וכד'( )שפות, גודל האותיות, עימוד , כיתובחפצים, מבנים ,פנים(

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 מבינים את המשמעות ומעמיקים

מלחמת ששת הימים. מצאו מידע במרשתת על מלחמת ששת במהלך התמונה צולמה  .3

העיר ירושלים והכותל המערבי על  עבר? איזה שינוי התרחשהמתי  :הימים וכתבו

 בעקבות המלחמה?

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

מלחמה על התחושות של אזרחי מדינת ישראל? השפיעו תוצאות הכיצד לדעתכם,  .4

 ______________________________________________________: הסבירו

 גרת? נמקו את תשובתכם!יאיזו אווירה משתקפת בא .5

____________________________________________________________ 

 לאחל לו: מתכווןלחברו,  גרת זויאאדם שיבחר לשלוח  .6

 שנת בריאות   טחוןישנת ב    עושרשנת   שנה שמחה   שנת גאולה    שנת

 אחר   שלום

 _____________________________________________ :נמקו את בחירתכם

____________________________________________________________ 

 "שנה טובה"?  לאיגרתבחרו יוצרי האיגרת בתמונה זו מדוע לדעתכם,  .7

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ?יהודים בכל העולםאיגרת שמלחמת ששת הימים השפיעה על בכיצד ניתן לראות  .8

______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 . באתר נוסטלגיה און לייןו א יה הלאומיתיהספר באתר טובות שנותלתצוגת  והיכנס .9

  .ונמקו את בחירתכם ,האתכם. תארו אות השהצחיק תשנה טובה אח איגרתבחרו  .א

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

והסבירו מה הייתם  ,האתכם. תארו אות נהשסקר תשנה טובה אח איגרתבחרו  .ב

  .וז איגרתרוצים לדעת עוד על 

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/education/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94&query=facet_local5,exact,%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8&indx=41
http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=15438&subject=%F8%E0%F9%20%E4%F9%F0%E4&portal=%E7%E2%20%E5%EE%E5%F2%E3
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

מצולם או מצויר הכותל המערבי. כתבו נקודת  הבש תשנה טובה אח איגרתבחרו  .ג

 . איגרותמן ה תשוני ונקודת דמיון אחת בתיאור הכותל בכל אח

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

 הערכה

 מצאה חן בעיניכם? הסבירו.  גרתיהאהאם  .11

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

או מוסיפים באיגרת מה הייתם משנים  ,גרת "שנה טובה"ייום אכאילו הייתם שולחים   .11

 ? הל

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 יוצרים

. canvaלהכנת האיגרת תוכלו להשתמש בכלי גרת ברכה. יא בחרו אירוע והכינו לכבודו .12

 חשבו: 

  גרת זויקהל היעד של אמיהו? 

 ובאילו שפות? ,מה הייתם רוצים לאחל 

 שברצונכםגרת, שישקף את הברכה יאיזה תצלום או איור הייתם מצרפים לא 

 לאחל?
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