
סדנת

ירושלים
בירת
ישראל
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לכל אחד ירושלים
מילים: נתן יונתן / לחן: מוני אמריליו

לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים 

שהוא אולם, אולם לה חלומות 

עד שתעלה בהר, פריחת הליל 

ותאיר לו בערוב יומו. 

עד שתעלה בהר, פריחת הליל 

ותאיר לו בערוב יומו. 

מעפרך ירושלים 

יאירו לו פרחי הליל. 

הו הו הו... 

לכל אחד ישנו מקום בירושלים 

שהוא קורא, קורא לו אהבה, 

כשיבוא בסוף יחף וקר אלייך, 

ימתקו האור והאבק. 

כשיבוא בסוף יחף וקר אלייך, 

ימתקו האור והאבק. 

מעפרך ירושלים... 

ישנה עצבות ושמה דומה לירושלים 

ובנגינת צלילי פעמונים, 

שיר אחרון ירד מגובה מגדלייך 

לנגן את שמו באבנים. 

שיר אחרון ירד מגובה מגדלייך 

לנגן את שמו באבנים. 

מעפרך ירושלים...
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מהי ירושלים שלי?

"כל יהודי יש לו ירושלים שלו בליבו"
(לוי אשכול)

1. רשמו בתוך הלב - מהי ירושלים בשבילך?

2. תארו את זיכרון המפגש הראשון שלך עם ירושלים או "חוויה ירושלמית" שחוויתם באחד מביקוריכם בירושלים.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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 כנען, ארץ עולה לארץ המובטחתראשון,  טמונותיאיס אברהם 

  ,השבטים 12התנחלות מנהיג את כיבוש הארץ,  יהושע
 כנענים, פלשתים ועמים אחריםיושבים בארץ 
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 יתמאחד את השבטים מבחינה צבא שאול

 , מרחיב את גבולות הארץרוחנית ומדינית, הופך את ירושלים לבירה דוד מלך ישראל

 בירושלים על הר המוריהבונה את בית המקדש הראשון  שלמה המלך

 ע"י נבוכדנצר מלך בבללפנה"ס,   586 שנת  אב 'ט חורבן בית ראשון
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הפרסים כובשים 
 את א"י 

ובניית  מאפשרת את שיבת ציוןה  )– 538 (בשנת  צהרת כורשהניתנת 
  ) בנהגת עזרא ונחמיה - 516בית המקדש השני ב ( 
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נים כובשים והיו
 את הארץ

 
 בעיה חברתית של התיוונותנוצרת 

 לפנה"ס 167 – 164  מכביםהמרד החשמונאים 
 ש  המקדבית טיהור כיבוש ירושלים ו

 

מלכות 
 החשמונאים 
 מדינית יהודית

 עצמאית  

 מדינה חשמונאיתה - עצמאות מדינית יהודית
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 הרומאים
 )63-( 

 בחסות רומא יהודי ביהודה  מלךהורדוס 
 בית המקדש השניבנאי משפץ ומפאר את  מלך 

-66המרד הגדול (
70( 

 ע"י טיטוס חורבן ירושלים והמקדש
 לספירה 70ט' אב 
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מרד בר כוכבא 
132-5 

ל יהודים, לארץ שיש בה גם מארץ ש א"י הופכת מרד זה  בעקבות 
, בונים פלשתינהמשנים את שמה של ארץ יהודה להרומאים   ,יהודים

 בירושלים עיר אלילית בשם איליה קפיטולינה 
 

ת
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ה
 

 התקופה 
 ביזנטית ה

  4מאה 

 
 בניית כנסיותקיבלו על עצמם את הנצרות כדת רשמית,   איםהרומ

 ברחבי א"י, הארץ הופכת ארץ קודש לנצרות.
  

 

המוסלמית 
 הקדומה

התקופה  
 המוסלמית

   7מאה         

  691- כיפת הזהב בירושליםבניית 

כיבוש א"י בידי הצלבנית
 הצלבנים

 1099 -כובשים את ירושלים ב 
 בא"י צלבניים  ונים מבצריםמחדשים את הכנסיות וב

מוסלמית 
 מאוחרת

 
הישוב הישן

 

ממלוכים 
 םעות'מאניי 

  י/ עות'מאנ שלטון התורכיה ואחריו שלטון הממלוכים 
 , ניל"יעלייה ראשונה  ושנייה 1882הישוב הישן, מ 

המדינה בריטית 
 שבדרך

מלחמת עולם 
 ראשונה

1914-1918 

 י מנדט בריט – הבריטים כובשים את א"י
 , עליה בלתי לגאליתלח"י, פלמ"ח ,הגנה אצ"ל , 3-5עליות ציוניות 

16

סרגל תקופות בירושלים
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ירושלים - תעודת זהות

תשובהשאלה

מהן 3 הערים הגדולות בישראל, על פי 
הסדר?

בת כמה ירושלים?

מבנה קדוש ייחודי לכל אחת
 מ-3 הדתות המונותאיסטיות ?

זהו את האתרים הבאים:

בירת ההשכלה
4 מוסדות חינוך חשובים בירושלים?

ירושלים – מרכז תרבות
3 מוזיאונים ייחודיים וחשובים בירושלים?

ירושלים – מרכז תרבות
4 פסטיבלים חשובים ויוקרתיים?

ספורט בירושלים
קבוצות חשובות?

אירועי ספורט חשובים
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היווצרות מעמדה של ירושלים
בעיני עם ישראל 

לפניכם סדרה של מקורות תנ"כיים:
1. תארו במילים שלכם את האירוע המתואר בכל אחד מהמקורות ואת משמעותו.

"...והאלהים ניסה את אברהם... ויאמר קח נא את בנך את 

יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, 

והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר לך..."

(בראשית  פרק כב / 2-1)

"...וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ...

וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד...ובירושלים מלך 

(דוד) שלושים ושלוש שנה על כל ישראל ויהודה..."

(שמואל ב '/ פרק  ה /  10-4)

___________________________________________________________________ האירוע: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ האירוע: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ האירוע: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"...ויעל (דוד) את ארון ה' מבית עובד עיר דוד בשמחה..."

(שמואל ב' / פרק ו /  10)
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___________________________________________________________________ האירוע: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ האירוע: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"...ויקן דוד את הגורן ( של ארונה היבוסי)...בכסף שקלים חמישים, 

ויבן שם דוד מזבח לה'..."

(שמואל ב' / פרק כד /  25-24)
 

"...ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה 

לדוד אביו, אשר הכין במקום דויד בגורן ארנן (ארונה) היבוסי..."

(דברי הימים ב' / פרק ג / 1)

2. מה יכולות להיות סיבות לכך ששלמה בחר לבנות את בית המקדש בהר המוריה?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. תארו את תהליך היווצרות מעמדה של ירושלים בעיני עם ישראל.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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מיקומה הטופוגרפי של ירושלים

התרשים לקוח מהמקור הבא:
בן דב מאיר. 1991, אטלס כרטא - ירושלים בראי הדורות, הוצאת כרטא, ירושלים, עמ' 15.

לפניך תרשים המתאר את צורת פני השטח באזור שבו הוקמה עיר דוד/ירושלים.
א. מהם היתרונות והחסרונות של מיקומה הטופוגרפי של ירושלים?

־ב. “מצפון תיפתח הרעה” – מושג זה שגור בתולדותיה של ירושלים, מה משמעות מושג זה על-פי התרשים הטופוגר
פי של ירושלים?

ענה על השאלות הבאות:
1. מהם היתרונות הטופוגרפיים של ירושלים )עיר דוד( ביחס לסביבתה?
2. מהו החיסרון )אם ישנו כזה( הטופוגרפי של ירושלים ביחס לסביבה?

3. "מצפון תיפתח הרעה" - מושג זה שגור בתולדותיה של ירושלים. על סמך התרשים נתח משפט זה.

הר הזיתים

הר המוריההר הצופים

הר ציוןעיר דוד

תרשים עיר דוד
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1

למה דווקא ירושלים?
בספר בראשית פרק לה', פס' כג – כה כתוב:

"ויהיו בני יעקב שנים עשרה: בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולי ויהודה ויששכר וזבולון: 
בני רחל יוסף ובנימין: ובני בילהה שפחת רחל דן ונפתלי: ובני זילפה שיפחת לאה גד ואשר..." 

התבוננו בתרשים נחלות השבטים שלפניכם וכתבו כיצד ניתן להגדיר את מיקום ירושלים ביחס לנחלות 
השבטים? לאור תשובתכם, מהי הסיבה הפוליטית לקביעת ירושלים כבירת הממלכה המאוחדת?

מפת חלוקת השבטים

רושלים.  י את  מצא     . השבטים" "נחלות   במפה  ן  נ התבו
השבטים? לנחלות  ביחס  רושלים  י מיקום  את  ר  די להג תן  י נ צד  כי שאלה: 

תשובה:________________________________________________________

______

4

תרשים סכמטי של 
נחלות שבטי ישראל 
(על פי יהושע טו-יט)
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מציון לציונות
ירושלים ובית המקדש חרבו בשנת 70, אך ירושלים הרוחנית הלכה והתעצמה במהלך 2,000 שנות גלות בליבו של 
כל יהודי. שימור זכר ירושלים באה לידי ביטוי בעשרות דרכים בחיי היום יום, במעגל השנה ובמעגל החיים. הכמיהה 

לבניין ירושלים הובילה את הציונות דווקא לארץ ישראל, לכן השורש של המילה ציונות היא ציון: ירושלים.
לירושלים חשיבות גדולה ליהדות וליהודים ולכן היא באה לידי ביטוי ברבים מהמנהגים והמסורות שהתפתחו אצל 

היהודים לאורך השנים. לפניכם כמה דוגמאות למנהגים ומסורות  אלה.
בין חנוכה לבין ירושלים 

מה הקשר בין חג החנוכה לירושלים?

1. מה ניתן ללמוד אודות היחס של היהודים לירושלים, מהעובדה  שחג  החנוכה, אשר נקבע לפני 2000 שנה, נחוג 
עד עצם היום הזה?

בין תפילה לבין ירושלים
יהודי דתי (וכל יהודי עד לפני כ–150 שנה) מתפלל 3 פעמים ביום, בחלק העיקרי בתפילה נאמר: 

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותיכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה 
במהרה בימינו לעולם ועד".

2. מה מבקש המתפלל מאלוהים?
3. מה ניתן ללמוד מנוסח התפילה היומיומית על יחס של היהודים בגולה לירושלים?

בין כוס זכוכית לבין ירושלים
בשיא החתונה היהודית, רגע לפני שהחתן שובר את כוס הזכוכית, הוא אומר:

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני בחכי, אם לא אזכרך אם לא 
אעלה את ירושלים לראש שמחתי "

4. מה יכולה סיבה לאמירה זו, ומדוע החתן שובר את הכוס בחתונה לאחר שהוא אומר זאת?
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בין פסח לבין ירושלים
בקטע המסיים את מרכיב התפילה בהגדה של פסח נאמר:

"...בשנה הבאה בירושלים הבנויה."

לתשומת לבך:  
הגדת פסח מספרת אודות יציאת מצרים, שכלל לא קשורה לירושלים.• 
במהלך 2000 שנות גלות הגדת פסח סופרה בכל רחבי תבל, בדרך כלל לא בירושלים.• 

5. מה יכול לגרום לאזכור שכזה של ירושלים בשיא חג פסח?

בין צלחת ריקה לבין ירושלים

הצלחת הריקה מסמלת צום. בדת היהודית נקבעו 6 ימי צום במהלך השנה: 
יום כיפור• 
ג' בתשרי - צום גדליה• 
י' בטבת• 
תענית אסתר• 
יז' בתמוז• 
ט' באב. • 

ימי צום אלה קוימו על ידי כל יהודי במשך 2,000 שנות גלות (עד שחלק מהיהודים בחרו בחילוניות,
לפני כ–150 שנה) .

6. מתוך 6 ימי צום 3 נקשרים לירושלים. מה יכולה להיות סיבה למרכזיות ירושלים בהקשר לצום?
7. מהם "ימי בין המייצרים"? כיצד נוהגים בהם ומדוע?

בין "התקווה" לירושלים
8. כתבו את מילות "התקווה" במילים שלכם

והסבירו את משמעותן.

התקווה / נפתלי הרץ אימבר
כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומייה
בפאתי מזרח קדימה

עין לציון צופיה
עוד לא אבדה תקוותינו

התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים
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1. בר מצווה- מנהג הנחת תפילין ועלייה לתורה 
בכותל.

2. השארת חלק בקיר הבית שאינו מטויח, זכר 
לחורבן הבית.

3. סיום קריאת ההגדה בליל הסדר בבקשה –" 
לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

 4. בתפילה כל יום
" ולירושלים עירך תשוב", "ותחזינה עינינו בשובך 

לציון ברחמים.."

5. בתפילות הימים הנוראים: ראש השנה ויום 
הכיפורים.

6. בחתונה -" אם אשכחך ירושלים תשכח 
ימיני.." ושבירת הכוס בחופה.

7. ברכת המזון הנאמרת בסוף הסעודה- " ובנה 
ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו.."

8. בתפילות הנאמרות ב- 3 הרגלים: סוכות, פסח 
ושבועות . "ותמלוך אתה..בהר ציון משכן כבודך".

9. צומות, כגון: תשעה באב- יום חורבן הבית, 
נהוג לומר את מגילת איכה המתארת את 

החורבן

10.בראש חודש מוסיפים בתפילה את ברכת 
"יעלה ויבוא", "..וזכרון ירושלים עיר קדשך"

11.מנהגי אבילות-בתשעת הימים שלפני תשעה 
באב , נוהגים בקהילות ישראל מנהגי אבילות על 

חורבנה של ירושלים.

"אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני"
ירושלים ובית המקדש חרבו בשנת 70 לספירה, אך מרכזיותה של ירושלים נשמרה בלבבות העם היהודי במהלך 

 2000 שנות גלות עד ימינו.
לפניכם מגוון רחב של ביטויים מעשיים בחיינו למקומה של ירושלים.

מתחו קו בין הביטוי למעגל אליו הוא שייך בחייו של יהודי:

מעגל יומי

מעגל שנתי

מעגל חודשי

מעגל החיים
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2

שירים אודות ירושלים

כלת הערים - ירושלים

למען העיר הקדושה
אתפלל...

למען הבתים היפים
כלת הערים... ירושלים

אתפלל...
עינינו בכל יום נמשכות אלייך

מסתובוות במקומות הקדושים...

נכתב על-ידי:_________________

ירושלים

בכיתי...
עד שכבו הנרות

ירושלים...
עיר של נביאים

והדרך הקצרה בין
האדמה לשמיים...

נכתב על-ידי:_________________
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אסלאםנצרות

מייסד הדת

אירועים בחיי 
המייסד הקשורים 

בירושלים
אתרים קדושים 

מרכזיים 
בירושלים

דרגת הקדושה 
של ירושלים בדת
תפקידיה הדתיים 

של ירושלים
איך הדת משמרת 

את הזיקה 
לירושלים

חשיבותה של ירושלים לנצרות ולאסלאם

קדושת ירושלים לנצרות
ירושלים  היסודות לקדושת  ישו בעיר הם  מהלך האירועים האחרונים בחייו של 
האחרונה,  הסעודה  לחייו,  האחרון  בשבוע  בירושלים  ישו  של  ביקורו  לנצרות: 
השמימה  ועלייתו  תחייתו  הגולגותא,  בגבעת  וקבורתו  מותו  צליבתו,  משפטו, 
הראשונה.  הנוצרית  הקהילה  ונוסדה  התגבשה  בירושלים  הזיתים.  בהר 
והמכריעים  המרכזיים  המאורעות  הם  הנוצרית,  התפיסה  על-פי  אלו,  אירועים 
הנוצרית  באמונה  טבועה  ירושלים  של  דמותה  ובגורלה.  האנושות  בתולדות 
הימים. באחרית  לסיומה  להגיע  עתידה  ובו  ההיסטוריה  החלה  שבו  כמקום 
אתרי קודש נוצריים רבים נבנו בירושלים.  במאה ה-4,  כאשר הפכה הנצרות 
את  הקיסר  קונסטאנטינוס  חיזק  ביזנטית,  הרומית  באימפריה  השלטת  לדת 
הקדושים,  המקומות  של  וסימון  בנייה  על-ידי  הנוצרית  ירושלים  של  מעמדה 
הבנייה  התבססות  ישו.  של  וקבורתו  צליבתו  במקום  הקבר  כנסיית  ובראשם 

הנוצרית בירושלים במקומות הקדושים המרכזיים לנצרות, משכה אליה מאמינים רבים מכל רחבי העולם והעניקה 
כוח רב לנצרות בירושלים. הנוצרים ראו בחורבן בית המקדש וסילוק היהודים מירושלים הוכחה לכך שהנצרות תפסה 
את מקום היהדות בתפקיד העם הנבחר ולכן במהלך כל תקופת השלטון הביזנטי שימש הר הבית החרב כמזבלה 

ונאסרה כניסת יהודים לעיר.

המוסלמים, שראו עצמם יורשי הנצרות והיהדות, כבשו את ירושלים מידי הנוצרים הביזנטים בשנת 637 והקימו את 
מסגד אל אקצה ואת כיפת הסלע על הר הבית שעמד ריק כמעט 600 שנה, מזמן חורבן המקדש על-ידי הרומאים 
בשנת 70. הנוצרים שלא השלימו עם אובדנה של ירושלים, יצאו במאה ה-11 למסעות הצלב במטרה לשחרר את עיר 
הקודש, הקבר הקדוש וארץ הקודש משלטון המוסלמים ולחדש את מסורת העלייה לרגל לירושלים. הצליינים הנוצרים 
נמשכו לירושלים כיוון שהאמינו שהביקור בירושלים מחזק את האמונה ומקרב את האדם לשלמותו הנוצרית. הצליינים 

האמינו שהמגע הפיסי באתרים קדושים מכפר על חטאים והוא בעל ערך פלאי.
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ישראל "תביר"ירושלים"סדנת

 

 למסעות הצלב 11-יצאו במאה ה,  עם אובדנה של ירושליםשלא השלימוהנוצרים 
הקבר הקדוש וארץ הקודש משלטון המוסלמים , במטרה לשחרר את עיר הקודש

  . ולחדש את מסורת העלייה לרגל לירושלים

הביקור בירושלים מחזק את ש כיוון שהאמינוהצליינים הנוצרים נמשכו לירושלים 

הצליינים האמינו שהמגע הפיסי . האמונה ומקרב את האדם לשלמותו הנוצרית

אמונה זו קיימה את תנועת . באתרים קדושים מכפר על חטאים והוא בעל ערך פלאי

  .עד היוםלארץ ישראל וירושלים מאז ו) צליינות(העלייה לרגל 

הנוכחות הנוצרית בירושלים באה לידי ביטוי באמצעות עשרות רבות של מוסדות דת 
מוסדות תרבות ,  תשמישי קדושהמכירתחנויות ל, אכסניות לצליינים, מנזרים, כנסיות(

כמו גם , השייכים לכל הפלגים והכיתות הנוצריות העיקריות בעולם )'ומחקר וכו
  .19- המאה הסוף כבר בשנרכשו, בבעלות על אדמות רבות

  

  איסלםקדושת ירושלים ל

ההערצה . בעקבות היהדות והנצרות גם  האסלאם תבע את חלקו בקדושת ירושלים
לירושלים באסלם מבוססת בראש ובראשונה על פרשת מסעו הלילי של מוחמד כפי 

  ) אללה(ישתבח זה "):  1 פסוק 17ואלמעראג סורה ' אלאסראא(שמתואר בקוראן 

אל המסגד הקיצון אשר )של מכה( את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אשר הסיע
  ". בירכנו את סביבתו

ממכה כשהוא רכוב על סוסתו , המכונה העבד, מדובר במסע נבואי של מוחמד
הפרשנות  המקובלת באיסלאם היא . אל המסגד הקיצון) אל בוראק( המכונפת

 המוסלמית מוחמד עלה לפי המסורת. הוא הר הבית בירושלים" המסגד הקיצון"ש
  . השמימה מירושלים וקיבל את הצו שעל המוסלמים להתפלל חמש פעמים ביום

העלו את קדושת ירושלים באיסלם כמקום הקדוש השלישי  פירושו המקובל וסיפור זה
אלה נתפסים כעולים , בחשיבותו אחרי הכעבה במכה והמסגד של מוחמד בעיר מדינה

 שביסס את קדושתה של ירושלים באסלם שליטה. על הר הבית בירושלים בקדושתם
בנו ואליד אל .  המאה השביעיתסוףב, בונה כיפת הסלע בהר הבית, הוא עבד אל מלכ

   .מלכ בנה את מסגד אל אקצה בהר הבית

רק לאחר . קדושתה של ירושלים למוסלמים לא הייתה דבר מובן מאליו מלכתחילה
יצרו מציאות דתית ,  הלב למקוםרגשותות ואמונ.  מסורות ואגדותבדורות עוצב הדבר 

 שכללה רבהעד מהרה החלה להתפתח ספרות מוסלמית .  לעובדה היסטוריתפכהשה
האמונה המוסלמית מקשרת את ירושלים . שירי שבח והלל לירושלים ומעלותיה

  . במיוחד עם יום הדין ואחרית הימים
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אמונה זו קיימה את תנועת העלייה לרגל (צליינות) לארץ ישראל וירושלים מאז ועד היום. הנוכחות הנוצרית בירושלים 

באה לידי ביטוי באמצעות עשרות רבות של מוסדות דת (כנסיות, מנזרים, אכסניות לצליינים, חנויות למכירת תשמישי 

קדושה, מוסדות תרבות ומחקר וכו') השייכים לכל הפלגים והכיתות הנוצריות העיקריות בעולם, כמו גם בבעלות על 

אדמות רבות, שנרכשו כבר בסוף המאה ה-19.

קדושת ירושלים לאיסלם

בעקבות היהדות והנצרות גם  האסלאם תבע את חלקו בקדושת ירושלים.

ובראשונה  בראש  מבוססת  באסלם  לירושלים  ההערצה 

בקוראן  שמתואר  כפי  מוחמד  של  הלילי  מסעו  פרשת  על 

(אללה)  זה  "ישתבח   :  (1 פסוק   17 סורה  ואלמעראג  (אלאסראא' 

אשר הסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש (של מכה) אל המסגד הקיצון 

אשר בירכנו את סביבתו".

מדובר במסע נבואי של מוחמד, המכונה העבד, ממכה כשהוא רכוב על סוסתו 

הבית  הר  הוא  הקיצון"  ש"המסגד  היא  באיסלאם  המקובלת  הפרשנות  הקיצון.  המסגד  אל  בוראק)  (אל  המכונפת 

בירושלים. לפי המסורת המוסלמית מוחמד עלה השמימה מירושלים וקיבל את הצו שעל המוסלמים להתפלל חמש 

פעמים ביום. 

סיפור זה ופירושו המקובל העלו את קדושת ירושלים באיסלם כמקום הקדוש השלישי בחשיבותו אחרי הכעבה במכה 

והמסגד של מוחמד בעיר מדינה, אלה נתפסים כעולים על הר הבית בירושלים בקדושתם. השליט שביסס את קדושתה 

של ירושלים באסלם הוא עבד אל מלכ, בונה כיפת הסלע בהר הבית, בסוף המאה השביעית. בנו ואליד אל מלכ בנה 

את מסגד אל אקצה בהר הבית.

קדושתה של ירושלים למוסלמים לא הייתה דבר מובן מאליו מלכתחילה. רק לאחר דורות עוצב הדבר ב מסורות 

להתפתח  החלה  מהרה  עד  היסטורית.  לעובדה  דתית שהפכה  מציאות  יצרו  למקום,  הלב  ורגשות  אמונות  ואגדות. 

ספרות מוסלמית רבה שכללה שירי שבח והלל לירושלים ומעלותיה. האמונה המוסלמית מקשרת את ירושלים במיוחד 

עם יום הדין ואחרית הימים.

למכה  להגיע  ביכולתם  היה  שלא  ישראל,  וארץ  סוריה  תושבי  רובם  מוסלמיים,  רגל  עולי  אליה  משכה  ירושלים 

הרחוקה והם הסתפקו בקדושתה של ירושלים הקרובה יותר. הר הבית הפך למרכז הקדושה והתפילה של מוסלמים 

בירושלים. המסגדים על ההר מושכים אליהם המוני מוסלמים מרחבי הארץ ומחוצה לה. אתרים נוספים המקודשים 

תפילה. ובתי  מסגדים  מ-500  למעלה  נבנו  ובסביבתה  בירושלים  וכו'.  השילוח  הזיתים  הר  ציון,  הר  הם:  לאיסלם 

(ההקדש  הווקף  ובשליטת  נפש  כ-200,000  של  באוכלוסיה  היא  בירושלים  המוסלמים  של  העיקרית  האחיזה  כיום 

המוסלמי) בהר הבית ובמסגדים שבנויים עליו.
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לפניכם שני מכתבים. קראו אותם והתייחסו לשאלות הבאות:

1. מה הפתרון שמציעה כל אחת מהדמויות לסוגיית השליטה בעיר ירושלים? 

2. נסחו במחברת מכתב תשובה לדמויות. במכתבכם התייחסו לנקודת מבטכם, לחשיבותה של ירושלים לעם היהודי 

ולאירועים היסטוריים בתולדות ירושלים.

שלום לך חברי,

שמי חאג' אחמד אל תאמימי, נולדתי באל קודס ובה חייתי כל ימי.
היהודים אומרים שה' הבטיח להם את כל ארץ ישראל, ואת ירושלים כבית אל מקדש. כלומר בית המקדש. 

תאמינו או לא, זה נכון. גם אני מאמין בכך. כשמשה קיבל את התורה זו הייתה הבשורה האמיתית מן 
האלוהים. אלא שבני ישראל לא היו ראויים להיות העם הנבחר, ולכן שלח האל את ישו ובספו של דבר את 

הנביא מוחמד, שהוא אחרון הנביאים. לא מאמינים לי? תפתחו ספר ירמיהו פרק י' ותקראו: "כי מאס ה' 
בהם". והמסקנה גם היא בפי הנביא ירמיהו (פרק ז') :"והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את כל 

אחיכם את כל זרע אפרים". זאת אומרת שאלוהים הבטיח לכם את האץ בתנאי שתהיו ישרים והגונים. 
מאחר והעם היהודי לא עמד בניסיון, העביר האל את חסותו לאומה המוסלמית. הנביא מוחמד הגיע לירושלים 
וממנה עלה לשמיים כדי לקבל את הבשורה מפי המלאך גבריאל. ממשיכי דרכו הח'ליפים הקימו בירושלים את 

מקדש אל- אקצה באותו מקום המוזכר בקוראן בסיפור מסעו של הנביא.
ירושלים הפכה למרכז מוסלמי דתי. אחת משלוש הערים המקודשות ביותר לאיסלם. בתקופת השלטון הממלוכי 

שמשה ירושלים מרכז רוחני ראשון במעלה ודי מזכיר את מספרן הרב של המדרסות (בתי המדרש לתורת 
האיסלם) שהוקמו בירושלים, ועדיין קיימים בה עד היום.

אמונתנו מצווה עלינו לנהוג ביהודים ובנוצרים באורך רוח וסבלנות. אחרי הכול גם הם מאמינים באל אחד 
ומחזיקים בספר הקודש. בתנאי אחד: השלטון חייב להיות מוסלמי ובני הדתות האחרות הם בני החסות של 

השליט. עובדה, שבאלף השנים האחרונות חיו היהודים ברווחה ובאושר תחת שלטון האיסלם בכל רחבי המזרח 
התיכון ובצפון אפריקה. ואם לא היו מבקשים לעצמם שלטון מדיני, היו יכולים להמשיך לחיות כך עד עצם 

היום הזה.
חאג' אחמד אל תאמימי
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שלום לך,

שמי ג'ובני פרליני. נולדתי בעיר מנטובה שבאיטליה. הוסמכתי ככומר על ידי האפיפיור יוחנן פאולוס ה23 
בשנת 1965, ומאז אני מכהן ככומר בכנסיה הלטינית שליד שער יפו שבעיר העתיקה.

ידוע לכם בוודאי כי קדושת ירושלים היא ראשונה במעלה לשלוש הדתות המונתאיסתיות הגדולות: האיסלם 
היהדות והנצרות. אין לכל ספק כי כל מאמיני כל אחת מהדתות הללו שואפים לראות את ירושלים כעירם 

שלהם בלבד. אלא שההיסטוריה הוכיחה כי הדבר בלתי ניתן לביצוע. גם אנחנו, הנוצרים הקתולים, מבינים 
כי רגשותיהם של בני הדתות האחרות כלפי ירושלים עזים ביותר. לאורך הדורות ירושלים עברה מיד ליד. 

היא נכבשה בידי הביזנטים הנוצרים, הערבים המוסלמים הצלבנים הנוצרים, הממלוכים והעות'מנים 
המוסלמים, הבריטים הנוצרים והיהודים הישראלים.

תיאור זה מוכיח כי עד לבוא הגואל באחרית הימים אין שום אפשרות לחיים רגועים בירושלים תחת שלטון 
זר. תמיד יהיה מישהו שיחוש שזכויותיו מתקפחות. ולכן  אנו מציעים להעביר את השליטה בירושלים לידי 

הקהילייה הבינלאומית. הצעה זו עולה בקנה אחד עם רצונו של העולם החופשי כפי שבא לידי ביטוי בהחלטת 
האו"ם משנת 1947, ובאין ספור פורומים נוספים. שליטה כזאת תאפשר גישה חופשית לבני כל הדתות ולכן 

המקומות המקושים להם, ללא הבדל אמונה ודת, ותשמר בקפדנות את זכויותיהם הלגיטימיות, כפי שהיו 
קיימות בדורות האחרונים. לדוגמא, ברובע היהודי יתגוררו רק יהודים והשליטה בכותל תהייה בידם.

ג'ובני פרליני

"ירושלים תמיד הייתה צומת לאנשים ממקורות שונים, שמעניקה ליהודים,
לנוצרים ולמוסלמים את החובה ואת הזכות להיות עדים יחד לדו-קיום בשלום".

נאומו של האפיפיור, בנדיקטוס ה-16, בתאריך 11.05.09, בעת ביקורו בבית הנשיא, שמעון פרס, בירושלים.

לסיכום, 
ממותו  נובעת  לנוצרים  הקדושה  ולאסלם.  לנצרות  התקדשה  ירושלים  הבית  חורבן  שלאחר  השנים   2000 במהלך 

שתי  של  היורש  עצמו  ראה  האסלאם  הארצי.  הקודשים  קודש  היא  ירושלים  בעיניהם  בירושלים,  ישו  של  וצליבתו 

הדתות המונותיאיסטיות שקדמו לה, לכן קשר במסורותיו את ביקורו של מוחמד בירושלים והפך אותה לשלישית מבין 

המקומות הקדושים לאסלם.
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אני עומד על החומה 

עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה 

מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב 

אני עולה לכאן תמיד סתם להביט 

אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד 

אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. 

כן, כן, מי חלם אז בכיתה 

כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים 

הפקדתי שומרים 

שיום יגיע ואהיה אחד מהם 

שיום יגיע ואהיה אחד מהם 

שיום יגיע ואהיה אחד מהם. 

אני עומד על החומה 

עומד מקשיב אל הקולות 

קולות השוק והמהומה 

קריאות רוכלים ועגלות 

הנה הוא קול המואזין 

הנה דינדון הפעמון אבל עלי להאזין 

אם אין שום נפץ של רימון 

אם אין שום נפץ של רימון. 

כן, כן, מי חלם... 

אני עומד על החומה 

רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה 

שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו 

שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו 

לא נזדקק עוד לשומרים 

לא נזדקק עוד לשומרים. 

כן, כן, מי חלם...

שומר-החומות / מילים: דן אלמגור לחן: בני נגרי
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אתגר ירושלים
יהודה עמיחי כתב בשירו 'ירושלים ירושלים', את השורות הבאות:

"ְירּוָׁשַלִים ִהיא ָקרּוֶסָלה ִמְסתֹוֶבֶבת ּוִמְסתֹוֶבֶבת

ִמן ָהִעיר ָהַעִתיָקה ֶדֶרְך ּכֹל ַהְׁשכּונֹות ְוחֹוֶזֶרת ָלַעִתיָקה.

... ְירּוָׁשַלִים ִהיא ַנְדֵנָדה: ִלְפַעִמים ֲאִני יֹוֵרד

ְלתֹוְך ַהדֹורֹות ֶׁשָהיּו ְו ִלְפַעִמים ֲאִני עֹוֶלה ַלָׁשַמִים".

ועוד כתב באותו שיר:

"ָלָמה ְירּוָׁשַלִים ָתִמיד ׁשַתִים, ֶׁשל ַמְעָלה ְוֶׁשל ַמָטה

ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִּבְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֶאְמַצע

ְּבִלי ַלְחבֹוט רֹאִׁשי ְלַמְעָלה ּוְּבִלי ִלְפצַֹע ֶאת ַרְגַלי ְלַמָטה".

1. מדוע בוחר עמיחי את הקרוסלה והנדנדה לתאר את ירושלים ?

2. מהי, לדעתכם, הסכנה עליה מתריע עמיחי בשירו ?

ומה שיכול היה להיות...
בנימין זאב הרצל, מנהיגה של התנועה הציונית, כתב בשנת 1902 את ספרו "אלטנוילנד" ובו הוא חוזה 

כיצד תראה ארץ ישראל בשנת 1923 אחרי שהציונות תחדש אותה ותקים בארץ חברה יהודית חדשה.

כך כותב הרצל את תפקידה הרצוי של ירושלים:

ושאר  עומר  מסגד  קבר-ישו,  של  הכנסייה  להם  נראו  מרחוק  הרבה.  השתנתה  לא  החומות  שבין  העתיקה  "העיר 

כולו,  וחדש  מבהיק  נפלא,  בית  אותו  למשל,  הנה,  וכמה.  כמה  הדר  בנייני  אלה  על  נוספו  ואולם,  והגגות,  הכיפות 

ואם  חסד  למוסדות  אם  היו,  קודש  הבניינים  כל  העתיקה.  בעיר  עוד  היו  לא  פרטיים  בתים  היה.  השלום  היכל 

לבתי יראה (בתי תפילה). היו כאן בתי אושפיזין (בתי מלון) לעולי רגל מבני כל הדתות. המוסדות הציבוריים, בתי 

חולים וחשוכי מרפא של נוצרים, מוסלמים ויהודים, עמדו במגוון זה בצד זה. ואולם שטח מרובע, עצום, תפס היכל 

בכל  מלומדים  ושל  שלום  שוחרי  של  לאומיים  בין  קונגרסים  מתכנסים  היו  בו  הרציני,  סברו  עם  הנהדר  השלום 

ודומה כאילו כל העמים רואים בו מעין בית מולדת. ענפי המדע. העיר העתיקה הייתה בכלל מעין שטח בינלאומי, 

שכן כאן היה מעונו של היסוד האנושי ביותר: הסבל. וכאן במקום זה נאספו יחדיו גם כל אותן תרופות לסבל: האמונה, 

האהבה, המדע.

בנין נהדר זה נעשה בהמשך הימים מרכז מופלא של מפעלי חסד. לא למען ארץ היהודים ואוכלוסייתה טורחים כאן, 

על  לפנים  בעיות שהעיקו  ב"חברתנו החדשה" פתרנו כמה  אנחנו  הרי  כי  וארצות אחרות  עמים אחרים  למען  אלא 

הבריות. אבל העוני עדיין רב בעולם, ורק מאמץ כללי עשוי להקל ולתקן. ובהיכל השלום מתרכזות יחדיו השאיפות 

העולמיות הכלליות הללו.
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אם שואה באה על איזה מקום שבעולם, שריפות, שטפונות, רעב, מגיפות מיד מודיעים טלגראפית להיכל השלום. 

כאן שמור תמיד הון עזר במזומנים, משום שכאו מרוכזות הנדבות, כשם שמתרכזות כאן גם הבקשות. מועצה 

קבועה גדולה, שחבריה נבחרים על ידי העמים השונים, משגיחה על חלוקה צודקת ועל השוואת המתנות. ואולם גם 

ממציאים, אומנים, מלומדים פונים הנה בקבלת תמיכה בעבודתם. מושך אותם הפתגם, המתנוסס על השער של 

היכל השלום:

"שום דבר אנושי אל יהא זר לי"
מעובד  מתוך "אלטנוילנד" (תל-אביב) / בנימין זאב הרצל

1. מה תפקידה של ירושלים על פי חזונו של הרצל? 

2. מהו היכל השלום, מה תפקידו לדעתכם?

3. היכל השלום לא הוקם מעולם. מדוע אם כן?

4. האם הייתם רוצים שירושלים כיום תהיה כמו בחזונו של הרצל? נמקו.
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1. תנו כותרת לתמונה שבדף הקודם.

2. כתבו כיצד הכתוב במקורות הבאים בא לידי ביטוי בתמונה:  

1. "ּגִיִלי ְמֹאד ַּבת-ִצּיֹון, ָהִריִעי ַּבת יְרּוָׁשלִַם, ִהּנֵה ַמלְּכֵ� יָבֹוא לָ�, ַצִּדיק וְנֹוָׁשע הּוא; ָענִי וְֹרכֵב ַעל-
ֲחמֹור, וְַעל-ַעיִר ֶּבן-ֲאֹתנֹות. וְִהכְרִַּתי-רֶֶכב ֵמֶאְפרַיִם, וְסּוס ִמירּוָׁשלִַם, וְנִכְרְָתה ֶקֶׁשת ִמלְָחָמה, וְִדֶּבר 

ָׁשלֹום לַּגֹויִם; ּוָמְׁשלֹו ִמּיָם ַעד-יָם, ּוִמּנָָהר ַעד-ַאְפֵסי-ָארֶץ."  (זכריה ט, ט-י)

2. "וְגָר זְֵאב ִעם-ּכֶֶבׂש, וְנֵָמר ִעם-ּגְִדי יִרְָּבץ; וְֵעגֶל ּוכְִפיר ּוְמִריא יְַחּדָו, וְנַַער ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם.  ּוָפרָה וָֹדב 
ִּתרְֶעינָה, יְַחּדָו יִרְְּבצּו יַלְדֵיֶהן; וְַארְיֵה, ַּכָּבָקר ֹיאַכל-ֶּתֶבן.  וְִׁשֲעַׁשע יֹונֵק, ַעל-חֻר ָּפֶתן; וְַעל ְמאּורַת 

ִצְפעֹונִי, ּגָמּול יָדֹו ָהדָה �א-יָרֵעּו וְ�א-יְַׁשִחיתּו, ְּבכָל-ַהר ָקדְִׁשי:  ִּכי-ָמלְָאה ָהָארֶץ, ּדֵָעה ֶאת-יְהוָה, 
ַּכַּמיִם, לַּיָם ְמַכִּסים." (ישעיה יא' ו-ט) 

3. "וְָהלְכּו ַעִּמים רִַּבים, וְָאְמרּו לְכּו וְנֲַעלֶה ֶאל-ַהר-יְהוָה ֶאל-ֵּבית ֱא�ֵהי יֲַעֹקב, וְֹירֵנּו ִמּדְרָכָיו, וְנֵלְכָה 
ְּבֹארְֹחָתיו:  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹורָה, ּודְַבר-יְהוָה ִמירּוָׁשלִָם.  וְָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹויִם, וְהֹוִכיַח לְַעִּמים רִַּבים; 

וְִכְּתתּו ַחרְבֹוָתם לְִאִּתים, וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם לְַמזְֵמרֹות--�א-יִָּׂשא גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחרֶב, וְ�א-יִלְְמדּו עֹוד 
ִמלְָחָמה." (ישעיה ב' , ג-ה)

3. כיצד הייתם אתם רוצים לראות את ירושלים בעתיד? מה לדעתכם ניתן לעשות על מנת להגיע לכך?
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חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

שאלות:

1. בהתבסס על הידע מהשיעורים הקודמים, נמק מדוע לפי הסעיף ה-1 בחוק יש צורך להכריז על ירושלים כבירת 

מדינת ישראל? האין זה ברור מאליו? כלפי מי מופנה סעיף זה לדעתך? ___________________________

________________________________________________________________________

2. מדוע לדעתך מוסדות השלטון ממוקמים בירושלים ולא בעיר גדולה אחרת בארץ? מהי חשיבותו של מוסד נשיא 

המדינה בירושלים? ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. מדוע יש צורך להזכיר את הצורך בשמירה על המקומות הקדושים גם לדתות אחרות?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

חוק יסוד- חוק שהוא חלק ממכלול החוקים שנועד להרכיב את החוקה של מדינת ישראל . חלק מחוקי היסוד, 

כמו חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, משוריינים ונדרש רוב של לפחות 61 חכ"ים על מנת לשנותם. 

לפניך נוסח חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, סעיפים 1-3. קרא את הסעיפים וענה על השאלות . 

ירושלים בירת ישראל. סעיף 1 

ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.  

ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה , הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. סעיף 2 

שמירת המקומות הקדושים. סעיף 3 

המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש  

הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות.  
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הפרק הבא בתולדות ירושלים

הוראות: לו נבחרת היום לתפקיד ראש ממשלת ישראל כיצד היית רוצה לראות את עתידה של ירושלים? ענה/י 
באופן חופשי על השאלות שלפניך, בשאלות מסוימות תוכל/י להקיף בעיגול את התשובה הקרובה לעמדתך.

תן/י כותרת לפרק: ______________________________________________________.
איזה ז’אנר ספרותי יאפיין את הפרק )הקף/י בעיגול(: קומדיה, טרגדיה, דרמה, רומן בלשי, רומן רומנטי, רומן 

היסו=טורי, מדע בדיוני, אימה, קומיקס, פנטזיה, מערבון, אחר )פרט( ___________.
מה יהיה אורך הפרק )בשנים(? _____________________________

איך יראו בפרק היחסים בין יהודים, מוסלמים ונוצרים?_____________________________
____________________________________________________________________

מה יהיה תפקידה של ירושלים בעולם? _________________________________________
____________________________________________________________________

איך יראו המקומות הקדושים בעיר?
לאסלאם: ______________________________________________  •  

_____________________________________________________
לנצרות: _______________________________________________  •  

_____________________________________________________
ליהדות: _______________________________________________  •  

_____________________________________________________
אילו מבנים חדשים יבנו בירושלים? ___________________________________________

___________________________________________________________________
האם משהו נוסף ישתנה בנוף העיר? __________________________________________

___________________________________________________________________

 

 הפרק הבא בתולדות ירושלים

 

לו נבחרת היום לתפקיד ראש ממשלת ישראל כיצד היית רוצה לראות את עתידה של  הוראות:
ימות תוכל/י להקיף בעיגול את שי על השאלות שלפניך, בשאלות מסוירושלים? ענה/י באופן חופ

 התשובה הקרובה לעמדתך.

 תן/י כותרת לפרק: ______________________________________________________.

אנר ספרותי יאפיין את הפרק )הקף/י בעיגול(: קומדיה, טרגדיה, דרמה, רומן בלשי, רומן רומנטי, רומן איזה ז'
 היסו=טורי, מדע בדיוני, אימה, קומיקס, פנטזיה, מערבון, אחר )פרט( ___________.

 מה יהיה אורך הפרק )בשנים(? _____________________________

 _____________________________מוסלמים ונוצרים?ם, איך יראו בפרק היחסים בין יהודי

____________________________________________________________________ 

 מה יהיה תפקידה של ירושלים בעולם? _________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 איך יראו המקומות הקדושים בעיר?

 :לאסלאם ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 :לנצרות _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 :ליהדות _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 אילו מבנים חדשים יבנו בירושלים? ___________________________________________

___________________________________________________________________ 

 אם משהו נוסף ישתנה בנוף העיר? __________________________________________ה

___________________________________________________________________ 
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תפזורת ירושלים

מצא את המילים המסתתרות בתפזורת: למעלה, למטה, באלכסון, משמאל לימין ולהיפך....

  
 

 

   :משימה
  

התבונן  במפות המצורפות וענה על , ומפת העיר ירושליםלפניך מפת כבישים וישובים 
  -.השאלות הבאות

 .מערב לאזור/ מזרח/ דרום/ ירושלים נמצאת צפון .1

  .סמן את הגבול בין רצועת ההר המרכזית לבין רצועת מישור החוף בצבע חום .2

 ._____ואזור נמצאת ברצועת אורך ______ ירושלים נמצאת ברצועת אורך  .3

 ?מה מספרו של כביש זה.  הכביש הראשי המוביל לירושליםסמן בצבע אדום את .4

 .רשום את שמותיהם במחברתך. צבע בצבע ירוק בהיר את הישובים הערבים בסביבת ירושלים .5

 .רשום את שמותיהם במחברתך. צבע בצבע צהוב את הישובים היהודים בסביבת ירושלים .6

מה ניתן . תר משאר סביבתהיו________ ככל ששם העיר במפה גדול יותר כן העיר : השלם .7

 .להסיק מכך לגבי ירושלים

  ?יהודיות/ האם הן ערביות? אילו ערים גדולות נוספות  באזור ירושלים .8

  תפזורת ירושלים

  ק  ג  ג  ח  ע  כ  י  ח  ת  ש  ו  מ  ח  ת  ה  ת  ע  ב  ג  א

  ר  נ  נ  י  ל  א  ר  ש  י  נ  ו  א  י  ז  ו  מ  י  ל  ו  ר

  י  ה  ס  ל  צ  ב  נ  מ  ר  מ  י  ק  ל  ק  ר  א  ל  נ  ח  מ

  י  פ  א  ד  נ  ל  י  ל  ו  ה  א  ט  מ  ש  ו  ד  י  ם  פ  ו

  ת  ע  ק  ג  ג  כ  י  ל  ש  ד  ק  מ  ה  ת  י  ב  ג  כ  ר  נ

  י  מ  ר  מ  נ  ס  ב  ה  ל  ל  נ  ו  י  צ  ר  ע  ש  ח  ל  ה

  ו  ו  ג  ג  כ  ע  י  ל  י  כ  ז  ס  ב  ס  ה  נ  מ  צ  ח  נ

  ב  נ  ת  ע  י  י  ח  ל  מ  י  ד  ג  י  ג  כ  ע  י  ו  ל  צ

  ל  ח  צ  מ  ג  כ  י  ך  ד  ג  כ  ט  ד  ג  כ  ח  מ  מ  ג  י

  ע  ל  צ  ק  ו  כ  ה  ס  נ  ג  ת  ק  ק  ר  מ  ה  ך  א  נ  ב

  ע  ה    ה  ת  ו  י  ר  א  ה  ר  ע  ש  ה  י  מ  ל  ה  ה  ה

  ל  ע  ח  מ  י  כ  ג  ד  ר  ר  ל  ה  י  ב  ח  ר  ח  ש  פ  כ

  ס  ב  ל  צ  ר  ה  ר  ה  ע  ה  ע  פ  ל  ת  ר  ח  י  ע  א  ו

  ה  ש  מ  ל  י  פ  צ  כ  ו  ב  צ  ה  ר  ה  פ  ל  ת  ר  ט  ח

  ת  ת  י  ב  ל  ו  ת  ו  ל  י  ע  ב  ו  צ  ה  ח  ס  י  ו  מ

  פ  ל  ע  ה  פ  ב  ח  ת  ל  ת  ח  ת  ו  ד  ר  ק  נ  מ  ו  ע

  י  ח    י  ס  ח  כ  ל  ל  ת  ב  ה  ר  ב  ע    כ  ח  י  כ

    כ  נ  מ  ר  ס  ת  ו  י  פ  ל  ת  ת  ו  פ  ש  א  ה  ר  ע  ש
 

 

  בנק מילים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הרים בירושלים

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  יד ושם  עמק המצלבה  הר הבית

  הולילנד  כיפת הסלע  הר הרצל

  מוזיאון ישראל  ירושלים  בית המקדש

  קריית יובל  רחביה  גבעת התחמושת

  הכנסת  קרדו  שער ציון

  נחלת שבעה  ומההח  שער האריות

  גן סאקר  שער הפרחים  שער האשפות

  מאה שערים  הכותל  גן הפעמון

  ארמון הנציב  תלפיות  אוניברסיטת הר הצופים

 .הר הזיתים, הרי ירושלים, הר הרצל,הר ציון,הר המורייה,הר הצופים, הר הבית

היה "תנועת נוער שסיסמתה 
 !"נכון

 בית קברות ישן

      
  

 +  ה  +     

אחד משמות 
 ירושלים

עליו היה בנוי בית 
 המקדש

אם תירצו אין זו 
 ...."אגדה

קול {.. טו...טו...טו
 }.....ישראל מ
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טריוויה ירושלים
משימה: מתח קו בין השאלה לתשובה הנכונה ביותר.

שאלה

לפני כמה זמן הוקמה ירושלים?

לאילו דתות קדושה ירושלים?

לירושלים שמות רבים, תן 4 דוגמאות.

מי בנה את בית המקדש הראשון?

מי החריב את בית המקדש הראשון?

באיזו שנה חרב בית שני?

מי החריב את  בית שני?

איזה חלק בירושלים נפל בידי הליגיון הירדני ב- 1948?

מתי כבשנו בחזרה את הרובע והכותל?

דרך איזה שער נכנסנו לעיר העתיקה?

כיצד כינו הרומאים את ירושלים?

כיצד קראו הרומאים לארץ ישראל?

איך נקראת הגבעה שעליה התרחש  קרב קשה במלחמת ששת הימים?

מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל?

מי הקים את טחנת הרוח ומשכנות שאננים?

היכן קבורים גדולי האומה?

מה שם ההר בו  מבקשים יהודים רבים להיקבר?

מהי הרשות המחוקקת?

מהי הרשות השופטת?

כל כמה שנים נבחרים חברי כנסת?

כיצד נקרא ריכוז משרדי הממשלה?

מה שמה של ירושלים הקדומה?

מה שמו של המעיין שסיפק מים לעיר בתקופת בית ראשון?

מה שם הנחל בדרומה של העיר הקדומה?

איך נקרא ההר עליו הוקם בית המקדש

תשובה

עיר דוד

3,000 שנה

מעיין הגיחון

ט"ו בשבט

נחל קידרון

נבוכדנאצר

שלמה המלך

איליה קפיטולינה

עיר דוד, עיר הקודש, עיר צדק, עיר מלוכה...

יהדות נצרות ואסלאם

הר המוריה

דוד המלך

הר הרצל

ארבע שנים

בית המשפט

הכנסת

השר מוניטפיורי

הר הזיתים

וייצמן

גבעת התחמושת

שער האריות

אייר 1967

העיר העתיקה

הרומאים

70 לספירה

  
 

 

  ארבע שנים  ?מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל

  בית המשפט  ? הקים את טחנת הרוח ומשכנות שאנניםמי

  הכנסת  ?היכן קבורים גדולי האומה
מה שם ההר בו  מבקשים יהודים רבים 

  ?להיקבר
  השר מונטיפיורי

  הר הזיתים  ?מהי הרשות המחוקקת
  וייצמן  ?מהי הרשות השופטת

  גבעת התחמושת  ?כל כמה שנים נבחרים חברי כנסת
  שער האריות  ? משרדי הממשלהכיצד נקרא ריכוז

  1967אייר   ?מה שמה של ירושלים הקדומה
מה שמו של המעיין שסיפק מים לעיר 

  ?בתקופת בית ראשון
  העיר העתיקה

  הרומאים  ?מה שם הנחל בדרומה של העיר הקדומה

  שאיך נקרא ההר עליו הוקם בית המקד
  

   לספירה70
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