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 הקדמה

 ,עיר בירתו ,שנה חלפו מאז אותו יום גורלי שבו החליט מלך צעיר בשם דוד לעזוב את חברון 3,000-כ

לבירתו החדשה. הוא לא שיער אז בוודאי אילו  יבוסעיר נוכרית קטנה הרחק על ההרים בשם  ולהפוך

וכמה עמים ודתות יילחמו כדי ם יקומו בה , כמה בתי מקדש, כנסיות ומסגדיירושליםתהפוכות תעבור 

כמה שכבות כמה צער ושמחה ידעו הירושלמים במשך הדורות ולא תיאר לעצמו בוודאי  הואלשלוט בה. 

 .הארכאולוגיםבה יחפרו  ובנייהחורבן 

עם שמה היכרות בותולדותיה המסעירים ב החלברת שלפניכם תמצאו שפע של מידע על ירושלים, בחו

עיר ב תפגשו. בהמשך , דרך הבנת חשיבותה וקדושתה לבני הדתות השונותעם הסמל שלההמיוחד ו

ותקראו על התפתחות העיר עד ימינו, כולל פרק עצוב על ימי העיר שעריה בחומותיה ובהעתיקה, 

על החיבור המיוחד שלנו  החצויה.

ו בפרק העוסק לירושלים תקרא

ובפרק על  ,בכיסופים לירושלים

לל כהיותה עיר בירה תגלו שלא היה 

מובן מאליו שדווקא ירושלים תיבחר 

 לתפקיד חשוב זה.

ת יובל בימים אלה אנו מציינים מלּאֹ 

מלחמת ששת הימים, אשר לשנים 

בשנת  בעיר חוללה מהפך עצום

תה ישנים שבהן הי 19במשך . 1967

בין  נקרעהירושלים העיר מחולקת, 

ישראל וירדן. העיר העתיקה ובה 

תוכלו הכותל המערבי והרובע היהודי היו מעבר לגדר הגבול, ואף יהודי או ישראלי לא הורשו לבקר בהם. 

י מדינות מעיר קטנה וחצויה בין שת לתאר בוודאי את גודל ההתרגשות והשמחה אז על הפיכת ירושלים

  .לעיר גדולה ומאוחדת

האיור המשעשע בעמוד זה של האמן איתן קדמי מתאר את התחושות השונות שמעוררת ירושלים בלב 

, תרגישו םמיקה עם ירושלים של היום ושל פע. אנו מקווים שבסוף השנה, אחרי היכרות מעהמבקרים בה

 שנת ירושלים שמחה! .קרובים ומחוברים אליה
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 ירושליםשמות 

 ?"ירושלים" זהמה 

שנה  4,000-כ על חרסים בני הסמוכה לעיר העתיקה. בעיר דוד שנה 5,000-לפני כהעיר ירושלים נוסדה 

נו ישיש ביד כךעיר קטנה בלב ארץ כנען, מספרים על חרוט השם "ֻרָשִלֻמם". החרסים שהתגלו במצרים נמצא 

לירושלים מימי קדם  מרגשתעוד עדות  !להולדתהקרוב יחסית את ירושלים שלנו  המזכיר היסטורימסמך 

 ַעַמאְרָנה-ֶאלמהיישוב העתיק בכתב היתדות,  םוכתובימר מכתבים עשויים מלוחות חאפשר למצוא ב

 3,400-לפני כ דיםאּכָ מלכים על ידי שלחו . מכתבים אלה נשבמצרים

ִלם" וגם "היָמ לִ ָס רוֹ אוֹ ירושלים בשם "מוזכרת  שנה, ובהם  ."ֻאֻרׂשָ

בתנ"ך בספר  "ירושלים" השםלראשונה מופיע  במקורות היהודיים

ַלִם ֶמֶלך�  ֶצֶדק ֲאדִֹניבו מסופר על ו', י פרק יהושע לאחר שם מופיע ה. ְירּוׁשָ

בסוף חסרה האות יו"ד ן מאות פעמים, אבל בכול עוד מכן בתנ"ך

לֵ  כך: המילה, כך ששם העיר נכתב פעמים בתנ"ך  חמש". רק ם"ְירּוׁשָ

 ."ירושלים" -המלא כולו נכתב השם 

 

ֵלם או  - הבירה שלנוקראו לעיר באמת אז איך  ַלִיםְירּוׁשָ  ?ְירּוׁשָ

לֵ "הוא  אמתיטוענים כי השם ה חוקרי תנ"ך ששם היא ועובדה  "םְירּוׁשָ

בשם  העירכמו אנגלית, שבה נקראת  השתמר בשפות רבות אחרות זה

Jerusalem שבה שם העיר הוא "אּוְרָשִלים". מקומית ערביתב, או ,

לֵ  השםפירוש  לֵ ש"העיר  הוא םְירּוׁשָ לֵ -או פשוט "עיר "םיסד האל ׁשָ לֵ םׁשָ היה אל השקיעה בתרבות  ם". ׁשָ

 אל הזריחה. היה כמו שניחשתם, ,אשר, ַחרׁשָ שנה, ולו אח תאום בשם  4,000ית בארץ ישראל לפני נהכנע

  לאל שלם ולכן העיר נקראה על שמו.עמד מקדש החוקרים משערים כי בירושלים 

אלא , על שמו של אליל כנעני תנקראעיר הקודש היהודית שכמובן  חשבולא ) ֲחַז"ל(חכמינו זיכרונם לברכה 

המסורת מופיעה לראשונה כמדרש (סיפור חז"ל) . ירושליםאחזו במסורת עם פירוש אחר לגמרי לשמה של 

 של בניו שתושל בין העולם את היםואל לקיח המבול אחרישוהיא מספרת ", רבה בראשיתבאוסף המדרשים "

ם – חונ ם. ְוֶיֶפת ָחם, ׁשֵ  ישראל ארץ את בליקעל ש מאוד שמח ׁשֵ

לֵ באר ביותר החשובה לעירוקרא   הייתה כי, "םצו בשם "ׁשָ

 אבינו אברהם הגיע רבות שנים לאחר .הערים מכל שלמתוהמ

לֵ  לעיר  , את עקדת יצחק.המוריה הר בראש כדי לקיים בה, םׁשָ

 התרגש אברהם. תוא בריוד היםואלאליו  התגלה זהבמעמד 

 בשם לעיר וקרא!" היםואל לי נראה הזה במקום: "ואמר מאוד

ם" ֵ  אברהם שנתן 'ִיְרֶאה' השם את אקח: "היםואל אמר ".ִיְרֶאה ַהׁש�

לֵ  השם אתו ם שנתן 'ם'ׁשָ לֵ  שם העיר יהיה וביחד, ׁשֵ   ".םְירּוׁשָ

המילה "קדוש" ביוונית         
). כאשר ιερόςהיא "ִהיֵירֹוס" (

 תרגמו ַהּנֹוְצִרים הראשונים 
את התנ"ך ליוונית, הם קראו 
 לירושלים "ִהיֵירֹוַסֶלם" וכך 

 יצרו את החיבור בין
 .ירושלים לקדּושה

 ַעַמאְרָנה-ממכתבי ֶאל
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ֵלם ל ַלִיםמתי ולמה הפכה ְירּוׁשָ  ?ירּוׁשָ

כשמקומות רבים , שנה 2,000-התחולל לפני יותר מהאמת היא שאנחנו לא יודעים, אבל נראה שהשינוי 

 ";ל"ִמְצַרִים הייתה"ֶמֶצר" , כפי שמעיד התנ"ך: כהכפלהשנשמעת סיומת עם שמות לזכו במרחב הים התיכון 

ֲעַרִים""שער" הפכה ל ית" ו"ִקְרָיָתִים", ויש גם "חֹרֹוָנִיםל" הייתה"; "חורון" ׁשַ ְבָלָתִים ּבֵ  .ועוד "ֶעְגַלִים ֵעין" ו"ּדִ

 המשורר הירושלמי, יהודה עמיחי, והוא כתב:השם "הזוגי" של העיר הצית את דמיונו של 
 

  ָלָּמה ְירּוָׁשַלִים ָּתִמיד ְׁשַּתִים, ֶׁשל ַמֲעָלה ְוֶׁשל ַמָּטה?

 ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֶאְמַצע,

 ֶאת ָראִׁשי ְלַמְעָלה ּוְבִלי ִלְפֹצַע ֶאת ַרְגַלי ְלַמָּטה. ְּבִלי ַלֲחֹבט

 ְוָלָּמה ְירּוָׁשַלִים ְּבָלׁשֹון זּוִגית ְּכמֹו ָיַדִים ְוַרְגַלִים?

 ֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ַרק ִּבירּוָׁשל ַאַחת,

 ִּכי ֲאִני ַרק ֲאִני ְו�א ֲאַנִים.

 (יהודה עמיחי, "פתוח, סגור, פתוח")
 

 עיר של שלום -ירושלים 

אותה ואת גורלה עם השלום  קשרומשוררים שם העיר ירושלים, ולכן נביאים ובהמילה "שלום" נשמעת היטב 

 ַמהשלום:  ה שלהמשיח לירושלים כבשור בואוהשלווה. הנביא ישעיהו, למשל, תיאר את אחרית הימים ואת 

אווּ  ר ַרְגֵלי ֶהָהִרים ַעל ּנָ ֵ ִמיַע  ְמַבׂש� לֹום ַמׁשְ ר ׁשָ ֵ ִמיַע  טֹוב, ְמַבׂש� ְמחוּ או:  נ"ב, פסוק ז) פרק (ישעיהו ְיׁשּוָעה ַמׁשְ  ׂשִ

ַלִם ֶאת ל ָבּה  ְוִגילוּ  ְירּוׁשָ יׂשוּ  אֲֹהֶביָה, ּכָ ּה  ׂשִ ל ָמׂשֹושׂ  ִאּתָ ִלים ּכָ ְתַאּבְ י ַהּמִ  ֵאֶליָה  ֹנֶטה ִהְנִניה':  ָאַמר ֹכה ָעֶליָה... ּכִ

ָנָהר  .ב)"י-פסוקים יס"ו,  פרק שם,( לֹוםׁשָ  ּכְ

ּיֹון ה' ְיָבֶרְכך�  גם דוד המלך בספר תהילים קשר בין ירושלים לשלום: טּוב ּוְרֵאה ִמּצִ ָלִם ּבְ , ְיֵמי ּכֹל ְירּוׁשָ יך�  ַחּיֶ

לֹום ְלָבֶניך�  ָבִנים ּוְרֵאה ָרֵאל ַעל ׁשָ ִחי, או: ו)-קכ"ח, פסוקים ה פרק (תהלים ִיׂשְ ּבְ ם ׁשַ ַלִ  ֱאלַֹהִיך�  ַהְלִלי ה', ֶאת ְירּוׁשָ

י ק ִצּיֹון, ּכִ ִריֵחי ִחּזַ ָעָרִיך�  ּבְ ַרך�  ׁשְ ַנִיך�  ּבֵ ם ּבָ ָ , ַהׂש� ך� ִקְרּבֵ בּוֵלך�  ּבְ לֹום  ּגְ  ד)."י-ב"קמ"ז, פסוקים י פרק שם,(ׁשָ

 

ָעַרִיך�  ַרְגֵלינוּ  ָהיוּ  עֹוְמדֹות  - ׁשְ ַלִים ּבִ  ְירּוׁשָ

היה הראשון שהפך את ירושלים לעיר בירתה של ממלכת ישראל המאוחדת. המלך דוד 

ביטוי לשלום ולשלווה הראויים לעיר. פתחו  ומצא בוואת שמה,  ירושליםאת  מאודאהב  הוא

 , המוקדש כולו לירושלים , בפרק קכ"בהמיוחס לדוד המלך בספר תהילים

 :בעירשלושת הפסוקים המדגישים את השלום והשלווה  םה מהומצאו                   

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

מה מפריע 
למשורר בזה 

שירושלים היא 
 "שניים"?
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 שבעים שמות לירושלים

אין עוד עיר שזכתה לשבעים כי ת המסורת היהודית טוענלא מעט ערים בעולם זכו ליותר משם אחד, אבל 

יופייה,  , כמובעיר חדומי דבר מסמל מהם אחד וכל, בתנ"ך מופיעים הללו שמותהשמות כמו ירושלים. כל 

 . קדושתה, חשיבותה ועוד

היא והסבירו מדוע   ,ירושליםחז"ל היו הראשונים שהבחינו בריבוי שמותיה של 

ָרֵאל :דווקא לשבעים שמותזכתה  ְבִעיםּבְ  ִנְקְראוּ  ִיׂשְ מֹות ׁשִ ַלִים ,ׁשֵ  - ְוִלירּוׁשָ

ְבִעים ְוַלּתֹוָרה ְבִעים - ׁשִ ֶנֶגד, ׁשִ ְבִעים  ּכְ מֹותׁשִ ְקְראוּ  ׁשֵ ּנִ זוטא,  (מדרש קב"הַל  ׁשֶ

 רשימה של שלושה דברים שזכו כל אחד לשבעים שמות, מוניםחז"ל  .א') פרשה

כמו  בעיני חז"ל חשובהוזאת בזכות הקשר שלהם לאלוהים. שימו לב שירושלים 

 עם ישראל ואפילו כמו התורה!

 

 שמות ירושלים -

 :ומצאובערך "שמות ירושלים" את שבעים שמות העיר  ו בוויקיפדיהחפש

 

 

 איזה מכל שבעים השמות של ירושלים הוא בעיניך השם היפה או המשמעותי ביותר? מדוע?

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 ביופייה של ירושלים
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 בגובהה של ירושלים
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 ירושלים לאל ביחס
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 במיקומה של ירושלים
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 בהיותה עיר של מלכים
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שלושה שמות העוסקים

 בפולחן הדתי בירושלים
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 
הברקוד  סרקו את

שמות והאזינו לשיר "
 " רבים לירושלים
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 סמל העיר

 לשבט בן היה דוד , הפכה ירושלים מעיר כנענית לעיר יהודית.שנה 3,000-כ לפניעם כיבושה על ידי דוד המלך 

 ירושלים זכתה ". בעקבות כךּוָדהְיה ַאְרֵיה ּגּורבעקבות הברכה שקיבל מיעקב אביו: " אריה הוא שסמלו, יהודה

 היום עצם עד ירושלים של סמלה הוא האריה). האלשל  אריהה( וכן לשם "ֲאִריֵאל" של המלך השבטי וסמלל

 . היהעירי בסמל , לאחר שנבחר לשמש כמוטיב העיקריהזה

 

 סמל העיר ירושלים -

  .ומדומם מצומח, מחי רכבומ הוא כי תגלוו ירושלים בסמל תבוננוהא. 

 החי מהו? _____________________ 

 הצומח מהו? ___________________ 

 הדומם מהו? ___________________ 

 
 __________________ ?החי מסמל גוף או פיוא תכונת איזו .1

 _____________? ____________הצומח מסמל הותקו איזו .2

 ______? ___________הדומם מסמל בירושלים מקום איזה .3

 ע?מדו? בסמל ביותר החשוב לדעתכם הוא חלק איזה .4

 ___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 בדקו בוויקיפדיה בערך "גור אריה יהודה" ומצאו:ב. 

  ?בסמלה של איזו עיר נוספת בארץ מופיע אריה______________________________ 

  ?בסמלו של איזה חלק מצה"ל מופיע אריה__________________________________ 

  איזה מהם דומה יותר לאריה בסמל ירושלים?  – וכתבומצאו את שני הסמלים הללו- ____________ 

 

 ?מדוע הוא היה נראה? איךירושלים, חדש לסמל לעצב  נבחרתםאילו ג. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 תולדות ירושליםקיצור 

חיה  שעדיין בעולםהיא בין הערים העתיקות ירושלים קשה להאמין, אבל 

 קטנה על גבעהעל ידי שבט כנעני  שנה 5,000-כנוסדה לפני היא  !וקיימת

את כל שבטי  דוד המלךאיחד  לאחר מכן השנ 2,000-כ. בלב ארץ כנען

 ממלכתווהפך אותה לבירת  הכנעניםמידי  ירושליםאת ישראל ואז כבש 

לא זכה לצערו, בירושלים, אבל מקדש בית . דוד חלם לבנות המאוחדת

את לבסוף הקים ש ,שלמה המלךבנו,  היה זההגשים את החלום. ל

 , שחלש על העיר מצפון.(הר הבית)על הר המוריה המקדש 

 נחרב על ידיעד ש שנה 400-יותר מ על תלו עמדבית המקדש הראשון 

גירשו את היהודים מארץ ישראל לבבל וכבשו את ירושלים , אשר הבבלים

ישבו  ,בבלעל נהרות . שם, הרחוקה

 שנזכרוכ היהודים ובכו

והתגעגעו  ירושליםב

, זו קשהאליה. לתקופה 

שנמשכה שבעים שנה, 

  ."גלות בבל"קוראים 

, ניצח למרבה המזל

את  כורש מלך פרס

מהם  רביםלרוע המזל, והרשה ליהודים לחזור לירושלים.  הבבלים

השתקעו בבבל, נטמעו בתרבות שלה ולא רצו לחזור. המעט שחזר 

בנה מחדש את ההרוסה,  ירושליםאת  בראשותם של עזרא ונחמיה שיקם

 .בית מקדש חדש הועל פסגת הר המוריה בנחומותיה 

כבשה , שבמהלכם ננה עמד בית המקדש השני בירושליםש 600כמעט 

 המפורסם( . המלך היווני, אנטיוכוס הרביעיהיווניםדי על יארץ ישראל 

לאלץ את היהודים לאמץ את תרבות יוון ואף העמיד  הניס, )חנוכהחג המ

הידועה ומשפחת חשמונאי  הגיבו בחריפותפסל בבית המקדש. היהודים 

פתחה במרד נגד היוונים, עד שטיהרה את המקדש וסילקה אותם ממנו. 

אך  החשמונאיםשנה שקטה ירושלים תחת שלטון  150-במשך למעלה מ

אחרי כמעט מאה שנה של . הרומאים , והואגדול ואכזר כובשאז הגיע 

שלטון זר זה, מרדו היהודים ברומאים ובתגובה החריבו אלה את בית 

תשעה  –תאריך חורבן המקדש  .מירושליםוגירשו את היהודים המקדש 

  על החורבן והגלות.וצום צער , ֵאֶבליום עד ימינו נותר  –באב 

 ִצּיֹון ֶאת ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ַּגם ָיַׁשְבנּו ָׁשם ָּבֶבל ַנֲהרֹות ַעל
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לגרש את  ניסו. הם כוכבא-שמעון ברבראשותו של ברומאים, היהודים  מרדו שובשנה אחרי החורבן  60-כ

התפזרו  יהודי ארץ ישראלמירושלים.  וסולקואך נכשלו הרומאים מארץ ישראל ולבנות מחדש את המקדש, 

: "ּוְבֵנה ירושלים עיר במילים תפללו בכל יום שיזכו לחזור אליהבכל העולם, אבל לא שכחו את ירושלים. הם ה

 הקודש במהרה בימינו".

במשך מאות שנים שלטו הרומאים בירושלים, גם אחרי שהתנצרו וכבר קראו 

ירושלים עיר בראו . הביזנטים ןיוֹ ְט נְ יזָ ּבִ  -על שם עיר בירתם  יםִט נְ יזָ ּבִ להם 

. הם טיפחו את העיר, ביצרו אותה בחומות כנסיות רבותבה בנו קדושה ו

 350כעבור  רק המצב השתנה בה. ולא הסכימו בשום אופן שיהודים יגורו

גירשו ואת ירושלים  המוסלמיםכאשר כבשו לספירה,  640בשנת שנה, 

השלישית  מוסלמיתההפכו את ירושלים לעיר  . הםאת הביזנטיםממנה 

ופתחו את על הר הבית מסגד , בנו ַמִדיָנה-ַאלה וּכָ בקדושתה אחרי הערים ֵמ 

  בפני היהודים. העיר שערי

 900-כלפני שגשגה תחת שלטון המוסלמים, אך  בעירהקהילה היהודית היהודים חזרו בשמחה לירושלים ו

כבשו אותה וגירשו ממנה את המוסלמים ואת  הצלבניםהנוצרים עברה ירושלים ידיים: שוב  ,1099-ב, שנה

בשנת פחות ממאה שנה לאחר מכן,  –ירושלים שבה להיות עיר נוצרית, אך לא לאורך זמן היהודים גם יחד. 

הנוצרים ניסו שוב ושוב  .ותחת שלטונ בהליהודים לשוב ולגור  והתיראת ירושלים ִדין -ָלאח ֵא ַצ כבש , 1187

את חומות  הרסדין -, למרות שצלאח אלכבוש את ירושלים, אך לא הצליחו

 . העיר במהלך כיבושה

עד , בירושלים שושלות מוסלמיות שונותמשך מאות שנים שלטו ב

. הטורקים גם והיא השושלת העות'מאנית, שבניה נקראהאחרונה שבהן, 

את  בנה המפואר והסולטן סולימאן 1517בשנת את ירושלים  כבשו הם

מקיפה עד היום את העיר העתיקה. ההאחרונה בירושלים, זו החומה 

בהתחלה בקבוצות  ,לירושליםאט  אטהיהודים במשך כל השנים ההן חזרו 

מארצות המזרח. ירושלים הלכה  -מארצות אירופה, ואחרים  הגיע םקהילות שלמות. חלק -קטנות, ואחר כך 

 תושבי העיר .היציאה מהחומותוהחלה  ,שנה כבר לא היה עוד מקום בעיר הקטנה 150והתמלאה, עד שלפני 

ירושלים החדשה הלכה וגדלה, עד שהפכה ו ,סביב לעירעל ההרים רבות שכונות  הקימו

 לגדולה אפילו יותר מהעיר העתיקה.

, בעיצומה של 1917-, עד אשר בשנה בדיוק 400במשך  שלטו בארץ ישראל הטורקים

של שלטון שנה  900אחרי כמעט . הבריטים אותה כבשומלחמת העולם הראשונה, 

  תחת שלטון נוצרי.שוב ירושלים להיות  חזרהמוסלמי 

שנה בלבד,  31כעבור  - אך שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל לא האריך ימים

הצליחו היהודים . מדינת ישראל קמהו, עזבו הבריטים את הארץ 1948בשנת 

אחרי . מדינה בארץ ישראלמחדש  ישן: הם הקימואת חלומם הלהגשים סוף סוף 

 .בירת מדינת ישראל, חזרה שוב ירושלים להיות שנות גלות ומלחמהאלפיים 

למה הנוצרים 
והמוסלמים התעקשו 

כל כך לשלוט 
 בירושלים?

 המפואר הסולטן סולימאן

 הקיסר יוסטיניאנוס הביזנטי
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 בתולדות ירושלים נכוןלא נכון או  -

 המופיע קראו את המידע על תולדות ירושליםא"ב. משפטים הערוכים לפי סדר  22לפניכם 

של משבצות ההשחירו בטבלה רק את וסמנו אילו משפטים נכונים ואילו לא. בעמודים הקודמים 

 . ירושלים בטבלה אחד משמות. אם תפתרו נכונה, יתקבל המשפטים הנכוניםאותיות 
 

 היה שמעון.כוכבא -שמו הפרטי של בר .א

 הביזנטים הם רומאים שהתנצרו. .ב

 .דוד המלך היה בנו של שלמה המלך .ג

 הסולטן סולימאן המפואר היה עות'מאני. .ד

 שנה. 400היציאה מהחומות התחילה לפני  .ה

 כורש היה מלך בבל. .ו

 .היה כנעניאת ירושלים  שהקיםהשבט  .ז

 בתשעה באב. חרבבית המקדש  .ח

 ניצח את הצלבנים. ִדין-ֵא  ַצָלאח .ט

 שנה. 350שלטון המנדט הבריטי נמשך  .י

 הסולטן סולימאן בנה מסגד על הר הבית. .כ

 שנה. 600בית המקדש הראשון עמד במשך  .ל

 ירושלים היא השלישית בקדושתה לאסלאם. .מ

 .שנה 70גלות בבל נמשכה  .נ

 בית המקדש נבנה על פסגת הר המוריה. .ס

 בית המקדש.המוסלמים החריבו את  .ע

 .ַקּפיטֹוִליָנה ִאיִלָיההרומאים קראו לירושלים  .פ

 .הצלבנים היו נוצרים .צ

 .הביזנטיםהמוסלמים כבשו את ירושלים מידי  .ק

 המוסלמים בנו מסגד על הר הבית. .ר

 .הבבלים שלטו בירושלים אחרי הטורקים .ש

 שנה. 3,000דוד המלך כבש את ירושלים לפני  .ת

 

   השם שהתקבל:
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 במסורת היהודית ירושלים

 היחידה העיר היא ירושלים אולם, קדושותערים ואפילו , ערים מרכזיות מאודיש בעולם הרבה ערים חשובות 

מסורת . נצרותהו אסלאםה, יהדותה: המֹונֹוֵתִאיְסִטיֹות (המאמינות באל אחד) הדתות לשלוש הקדושה

המשותף  המכנה אך, אחריםדברים בחשיבות קדושה ובה  מוצאתוכל דת  מאודקדושתה של ירושלים עתיקה 

בפרק זה נלמד על קדושת  .והיא בירושלים ,יש נקודת התחלה כולו ָיקּוםל הוא האמונה כילכל שלוש הדתות 

 ירושלים במסורת היהודית.

ה ֶאֶבן ִתּיָ ְ  ַהׁש�

הֶאֶבן " היאהמוריה  הר פסגתשהמסורת העתיקה ביותר בעניין זה היא  ִתּיָ ְ ית, כלומר ה"ַהׁש� ּתִ ׁשְ  בסיסהו ּתַ

הבולט  מזוהה עם הסלע הרחבאבן זו  ., ובגלל זה ירושלים היא מרכז העולםלוהכ תא אלוהים ברא ושממנ

שוכנת הסלע  ךבתו , שהיה פעם רצפתו של "קודש הקודשים" בבית המקדש.רצפת כיפת הזהב בהר הביתב

  .הגיהינום ופתח עדן גן פתחעל פי המסורת היא אשר  עד היום מערה עתיקה

, את העקרונות הבסיסיים ביותרבאופן רוחני אבן ירושלמית, אלא היא מסמלת עוד סתם אבן השתייה היא לא 

במסורת היהודית "מככבת" אבן השתייה בשל כך . אללואת החיבור  שלנו האישית והלאומית את "התשתית"

  .של עמנו, שהם התשתית אברהם יצחק ויעקב שלושת אבותינו,באירועים חשובים ומכוננים בחייהם של 

 עקדת יצחק

התגורר בבאר שבע ש אברהם אבינוהתנ"ך מספר על 

נשלח על ידי בוקר אחד  אשרשנה,  4,000-לפני כ

את יצחק בנו  קרבן: להקריב כקשההאל למשימה 

, ֶאת האהוב:  ר ָאַהְבּתָ ְנך� ֶאת ְיִחיְדך� ֲאׁשֶ ַקח ָנא ֶאת ּבִ

ם ְלעָֹלה  ה ְוַהֲעֵלהּו ׁשָ ִיְצָחק, ְוֶלך� ְלך� ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ

ר אַֹמר ֵאֶליך�  (בראשית פרק  ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאׁשֶ

"ארץ המוריה" זוהתה במסורת . כ"ב, פסוק ב)

ויצחק הלכו שניהם אברהם ו היהודית כירושלים

, ההר. בפסגת הר המוריהלעל פי מסורת זו יחדיו 

ר( ְוָעַקד בנה אברהם מזבח ,אבן השתייהעל  ) ָקׁשַ

ואת הנכונות  אלבהמוחלטת את האמונה  יםמסמל  -ואבן השתייה  עקדת יצחק -המעשה והמקום את בנו. 

 לשמוע לציוויו.

שיום אחד  מי ידע אז. עבור שניהם משמעותי והר המוריה נותר זיכרון צחק חזרו בשלום הביתהאברהם וי

 , ויחווה שם חוויה יוצאת דופן.יגיע אף הוא להר המוריהבנו של יצחק, יעקב, 

 )1894עקדת יצחק (צייר: הנרי נורתרופ, ארה"ב 
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 חלום יעקב - 

החליט לישון בצד  הואכשירד הערב מבאר שבע לעיר ָחָרן, ו בספר בראשית מסופר כי יעקב יצא

ם ְמַרֲאׁשָֹתיו  :הדרך ולכן הניח אבן מתחת לראשו ונרדם, כמתואר בתנ"ך ׂשֶ קֹום ַוּיָ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַוּיִ

ֲחלֹם  קֹום ַההּוא ַוּיַ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ  . )א"י וקכ"ח, פס(בראשית פרק ַוּיִ

  איך קשור החלום לאבן השתייה?ו על מה חלם יעקב              

 :וכתבוז "י-א"בספר בראשית פרק כ"ח, פסוקים ימצאו את תיאור חלום יעקב 

 
ולכן הר המוריה,  עלבירושלים  היה זהכי  טענוחז"ל המקום שבו התרחשו הדברים היה כנראה בבית אל, אך 

ַמִים... ְלִפיָכך� ִנְקֵראת 'ֶאֶבן . אמרו חז"ל: את שני השמות המיוחדים האלה למקוםהעניק  יעקב ָ ַער ַהׁש� ְוֶזה ׁשַ

ם ַטבּ  ָ ׁש� ה', ׁשֶ ִתּיָ ָח ׁשְ ם ִנְפּתְ ָ ל ָהֶאֶרץ, ְוָעֶליָה ֵהיָכל   הּור ָהָאֶרץ ּוִמׁש� . אם כן, (מדרש תהלים, מזמור צ"א) ָהֵאלּכָ

. יסד האל את העולם והוא עדיין מחובר אליוהמקום שממנו שהיא  מפני "שער השמים"בשם נקראה ירושלים 

 אימאבאופן ישיר ל רּבָ העוּ  מחבר אתחבל הטבור כמו ש

 .ירושלים מחברת את העולם באופן ישיר לאלכך גם שלו, 

 ירושלים של מעלה

אם הר המוריה הוא "שער השמים", אז מובן למה 

המלאכים בחלום יעקב עולים ויורדים בו, אלא שבמסורת 

איננו סתם סולם בין  בחלומו יעקב שראההיהודית הסולם 

ה של"ירושלים  את מחבר שמים וארץ, אלא הוא  עם "ַמּטָ

 ".ַמְעָלה של ירושלים"

 בנהאלוהים ש ירושלים זוהי –? "מעלה של  ירושלים" ומהי. שלנו ירושלים זוהי –? "מטה של ירושלים" מהי

, חסד, אהבה: בעולם הטובות דותיהמ כל את היםואל הכניס מעלה של בירושלים. בשמים לעצמו כביכול

 הטובות דותיהמ כל עוברות "מעלה של ירושלים"מ היורד לםובס. ועוד אמת, תחברוּ , צדק, רחמים, כבוד

  לבין   בין      יעקב חלם על סולם. בין מה למה נמתח הסולם? . 1

  . מי השתמש בסולם ולאיזו מטרה?2

 :בכמה דברים (העתיקו את הפסוקים) בירך את יעקבוהסולם  בראש. האל עמד 3

  ארץ:א. 

  צאצאים:ב. 

  השפעה חיובית על העולם:ג. 

  :ד. הגנה

  יעקב התעורר בבהלה משנתו כאשר הבין ש. 4

  -ו   . יעקב כינה את המקום בשני שמות:5

     

 )1691חלום יעקב (צייר: מיכאל וילמן 
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 דותיהמ בו נדבקות, בירושלים לבקר מגיעכשעם ישראל גר או . "מטה של ירושלים" את וממלאות האלה

טוב בירושלים, נוהג עושה כאשר עם ישראל  –, וגם להפך משבא יותר וטוב חזק ולבית חוזר והוא הטובות

רחמים, עולים המעשים הטובים האלה במעלה בבחסד, בכבוד, באהבה ו

החיבור המיוחד הזה בין ירושלים הסולם ומחזקים את ירושלים של מעלה. 

 התחתונה לירושלים העליונה הוא זה שמחזיק את העולם כולו.

 

 מרכז העולםהיא ירושלים  - 

אמונה כי ירושלים היא מרכז קראו את מדרש חז"ל המבטא את ה

. הכחול מה צריך להופיע בכל אחת מחוליותיובכדור  רשמוו העולם

 ?היהשתי אבן תהיה איפה

 

 

 = קודש הקודשיםַהֵהיָכל

 = ארון לוחות הבריתָהָארֹון

 בית המקדש 

, וכן והיותה מרכז העולם ירושלים של מעלהן השתייה, עקדת יצחק, חלום יעקב, המסורות העתיקות על אב

את הר  לבחור שנה 3,000-כלפני דוד המלך הביאו את  שייכת לאף שבט עברי, הייתההעובדה שירושלים לא 

 . הקמת בית המקדש היהודי הראשון בעולםהמתאים ביותר למקום המוריה כ

איכר כנעני שייך ל הר המוריההיה של דוד המלך בימיו התנ"ך מספר כי 

ָקרולגידול  )תבואה ּגֶֹרן (אָסםל בוהיבוסי, אשר השתמש  ָאְרָנןבשם מקומי   . ּבָ

ִוד ֶאת ַהּגֶֹרן : מזבח ומיד בנה בו על תכולתו ההראת  ָאְרָנןקנה מדוד  ֶקן ּדָ ַוּיִ

ָק  יםְוֶאת ַהּבָ ִ ָקִלים ֲחִמׁש� ֶכֶסף ׁשְ ַח ַלה'ַויִּ  ,ר ּבְ ִוד ִמְזּבֵ ם ּדָ (שמואל ב פרק  ֶבן ׁשָ

 להקמתדוד המלך החל לאסוף חומרי בנייה וכסף  .ה)"כ-ד"כ"ד, פסוקים כ

 !אותוהמקדש אך אז נדהם לגלות כי האל לא מרשה לו לבנות 

 למה דוד המלך 
את הר המוריה קנה 

בכסף, אם את כל 
 השאר הוא 
 פשוט כבש? 

 
סרקו את הברקוד 

והאזינו לשיר "מלאך 
" בביצוע מסולם יעקב

 להקת הנח"ל
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 למה נאסר על דוד המלך לבנות את המקדש? - 

. לשלמה בנוהזקן בין דוד המלך  וגם קצת עצובה מתוארת שיחה מרגשתדברי הימים א' בספר 

 לבנות את בית המקדש. האל ומרשה ללבנו את קורות חייו וגם מגלה לו מדוע לא  בשיחה מספר האב

 י ומצאו:-זפתחו בספר דברי הימים א' בפרק כ"ב, פסוקים 

 ____________________ - ? (פסוק ז')בירושלים למה רצה דוד המלך לבנות בית מקדשהאם מתואר  .1

 _________________________________________ -(פסוק ח') ? אותוהאל אסר עליו לבנות למה  .2

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________ - ')ט(פסוק ? יותר לבנות את המקדשתאים השלמה המלך למה  .3

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ______________________________ -(פסוק י') ? הזהבבית המקדש בכלל עוניין האל היה מהאם  .4

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ____________________ -? המבנה מהותו שלמה מלמד האיסור על דוד לבנות את בית המקדש על  .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

לפני  586בשנת על ידי הבבלים חרב שנה, עד שנ 400-שבנה שלמה המלך עמד על תלו כבית המקדש הראשון 

אחר כך חזרו ָשֵבי ציון לירושלים ובנו בה את בית ו ,שנה 70 שארכה ראל יצא לגלות בבלעם יש. הספירה

 המקדש השני באותו מקום על הר המוריה. 

פוקדים עשרת אלפים) היו  -ורבבות (ְרָבָבה  ולמי עבור היהודיםבימי המקדש השני הפכה ירושלים למרכז ע

עמד בית המקדש השני על תלו שנה  600כמעט  פסח, שבועות וסוכות. -ָהְרָגִלים  תמדי שנה את העיר בשלוש

ירושלים עוצמתה ויופייה של על   וראה מלכים וכובשים עוברים בירושלים, בהם פרסים, יוונים ורומאים.

ָרך� באותה עת כתבו חז"ל:  ּה לֹא ָרָאה ּכְ ִתְפַאְרּתָ ַלִים ּבְ ּלֹא ָרָאה ֶאת ְירּוׁשָ ִמי ׁשֶ

ִבְנָינֹו, לֹא ָרָאה  (עיר) ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ָרָאה ֶאת ּבֵ ֶנְחָמד ֵמעֹוָלם, ּוִמי ׁשֶ

ְנָין ְמֹפָאר ֵמעֹוָלם ימי פארה של  ב)."(תלמוד בבלי מסכת סוכה, דף נ"א ע ּבִ

עם חורבן לספירה  70בשנת לסיומם  ירושלים הקדומה הגיעו

 ְלָגלּותוהיציאה  ירושליםו בית המקדש

חכמי . שממנה חזרנו רק לאחרונה ארוכה

שעמדו המומים לנוכח החורבן ישראל 

שהאל לא סתם לא שמר על ירושלים, האמינו 

 הדמיה של בית המקדש הראשון (יצר: ג'ון ריב)
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בחנו את העיר ואת  להחריבלרומאים  רפֵש ִא הוא . הם תהו למה עמוקהסיבה רוחנית  החורבןמאחורי יש אלא 

 :העצובה מובאת מסקנתם 'ב עמוד ט דף, יומא מסכתב בבליה תלמודב .פני החורבןבירושלים לשהיה המצב 

ׁש  ֵני - ִראׁשֹון ִמְקּדָ ֵני? ָחַרב ָמה ִמּפְ ה ִמּפְ לֹוׁשָ ָבִרים ׁשְ ָהיוּ  ּדְ ִפיכּות ֲעָריֹות ְוִגלּוי ָזָרה ֲעבֹוָדה: ּבוֹ  ׁשֶ ִמים ּוׁשְ  ֲאָבל. ּדָ

ׁש  ִני ִמְקּדָ ָהיוּ , ׁשֵ תֹוָרה עֹוְסִקין ׁשֶ ֵני - ַחָסִדים ּוְגִמילּות ּוְבִמְצוֹות ּבְ ֵני? ָחַרב ָמה ִמּפְ ְנַאת ּבוֹ  הייתהׁשֶ  ִמּפְ ם, ׂשִ  ִחּנָ

קּוָלה ְלַלְמְדך�  ְ ׁש� ְנַאת ׁשֶ ם ׂשִ ֶנֶגד ִחּנָ לֹוׁש  ּכְ ִפיכּות ִגלּוי ֲעָריֹות, ָזָרה ֲעבֹוָדה: ֲעֵברֹות ׁשָ ִמים ּוׁשְ  .ּדָ

כי  מלמדת ת החורבן בקלקול חברתיאיש אינו יודע למה באמת נחרב בית המקדש, אבל העובדה שחז"ל תלו א

  הוא כבוד לזולת ואהבה הדדית.מצוות, ההכי חשוב בעיניהם, יותר מלימוד תורה ושמירת היהודי הערך 

 

 שנאת חינם - 

 ,"ירושלים של מעלה"ו "המקדש"בית , "אבן השתייה" -עיינו בסעיפים הקודמים בפרק זה 

המצב החברתי עם עם שנאת החינם ו תמתנגשבמסורת היהודית שלהם  המשמעות איךוכתבו 

 .ונשרף המקדש לבסוף העירחרבה  םבירושלים, אשר בגלל הקשה

 אבן השתייה
 (רמז: העקרונות הכי בסיסיים)

 ירושלים של מעלה
 (רמז: מה מאפיין אותה?)

 בית המקדש
 למה דוד לא בנה אותו?)(רמז: 

 כיוון התפילה

לּותפיזרו הרומאים את היהודים ירושלים לאחר חורבן  ּגָ חז"ל  בכל העולם. ּבַ

: קבעו אז כיוון תפילה אחד לכל היהודים, לא משנה איפה הם נמצאים

ה ָלָאֶרץ  חּוּצָ ָרֵאלָהעֹוְמִדים ּבְ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ּכְ ִנין ֶאת ִלּבָ ֶאֶרץ ; ְמַכּוְ ָהעֹוְמִדים ּבְ

ִלין ּלְ ַלִים ּוִמְתּפַ ֶנֶגד ְירּוׁשָ ם ּכְ ִנין ֶאת ִלּבָ ָרֵאל ְמַכּוְ ַלִים ; ִיׂשְ ירּוׁשָ ָהעֹוְמִדים ּבִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֶגד ּבֵ ם ּכְ ִנין ֶאת ִלּבָ ׁש ְמַכּוְ  ;ְמַכּוְ ִמְקּדָ ֶנֶגד ָהעֹוְמִדים ּבְ ם ּכְ ִנין ֶאת ִלּבָ

ִלין ּלְ ים ּוִמְתּפַ י ַהקָֹדׁשִ ית קְֹדׁשֵ ָרֵא  ;ּבֵ ל ִיׂשְ ִלין ְלָמקֹום ֶאָחדִנְמְצאּו ּכָ ּלְ  ל ִמְתּפַ

 טז)-(תוספתא מסכת ברכות, פרק ג', הלכות טו

 בדקו באטלס ומצאו לאיזה כיוון (צפון, מזרח וכו') יתפלל יהודי הנמצא ב:

 _____________ -תימן  • ____________ -טורקיה  • ___________ - אנגליה •

 _____________ -מרוקו  • ____________ -ניו יורק  • __________ -ן טסאפגני •

למה כולם צריכים 
להתפלל לכיוון 
 אחד? למה זה 

 משנה? 
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 ואחרית הימיםהגאולה 

 חיזקו את רוחם באמונה כי יבוא היום ואלוהים והם בגלותאת היהודים  מאודהמקדש דיכאו וחורבן ירושלים 

תיגאל אותם ויחזיר אותם לירושלים, אם לא בחייהם, אז בוודאי לאחר מותם,  ְתִחּיַ ִתים ּבִ הם ראו בעיני  .ַהּמֵ

ִמים (סוף העולם)את  שתיארוהנביאים  דבריכברוחם את בית המקדש השלישי   . הגאולה אתו ַאֲחִרית ַהּיָ

 יילךלירושלים כשהוא רכוב על חמור לבן, ולפניו  משיח בן דודייכנס  תתרחש כאשרעל פי המסורת, הגאולה 

בשר בתקיעת שופר גדול את בואו. הבשורה על הגאולה תצא מהר הבית, כמתואר בדברי יאליהו הנביא ו

י.הנביא יואל:  ַהר ָקְדׁשִ ִצּיֹון ְוָהִריעּו ּבְ ְקעּו ׁשֹוָפר ּבְ י ָקרֹובּתִ י ָבא יֹום ה' ּכִ . באותו א)פסוק (יואל פרק ב',  .. ּכִ

יום גורלי יעלה האל מעל ירושלים ויתייצב בהר הזיתים, 

ֲעמֹד בנבואת יחזקאל:  כמתואר בֹוד ה' ֵמַעל ּתֹוך� ָהִעיר ַוּיַ ַעל ּכְ ַוּיַ

ֶדם  ַעל ָהָהר ר ִמּקֶ פסוק  א(יחזקאל פרק י" ָלִעיר(ממזרח) ֲאׁשֶ

. לנבואה זו הוסיף הנביא זכריה תיאור מרתק, על פיו ג)"כ

מים יתקבצו לירושלים כל בני האדם. האל הניצב באחרית הי

לא  אף אחד אחריושצמתי בהר הזיתים יחולל רעש אדמה עו

ל ַהּגֹוִים ֶאל : בהיותו מלך אחד יפקפק עוד י ֶאת ּכָ ְוָאַסְפּתִ

ם  ַלִ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ִתים ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהּזֵ ַלִם... ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ יִתים ֵמֶחְציֹו ְירּוׁשָ ֶדם, ְוִנְבַקע ַהר ַהּזֵ ִמּקֶ

ה דֹוָלה  (מערבה) ִמְזָרָחה ָוָיּמָ יא ּגְ ל ָהָאֶרץ, מאודּגֵ ה... ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלך� ַעל ּכָ , ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגּבָ

ּיֹום ַההּוא  מֹו ֶאָחדּבַ יבנה כמובן את בית המקדש  המשיח .ט)-אפסוקים (זכריה פרק י"ד,  ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ

 השלישי וירושלים תחזור להיות המקום שמחבר באופן מוחשי בין אלוהים לעמו.

 

 ירושלים באחרית הימים בנבואת ישעיהו - 

 ג, "פסוק יבג; וכן בפרק כ"ז -עיינו בספר ישעיהו, פרק ב' פסוקים ב

 את התשובות להגדרות (כתיב התשובות לפי המופיע בתנ"ך). בתפזורת ומצאו 

 מי ינהר אל בית ה'? •

 במה יתקעו ביום ההוא? •

 היכן בין ההרים יעמוד הר ה'? •

 מאיזו ארץ חזרו הנדחים? •

 הר ה' נקרא על שם אלהי... •

 מאיפה תצא תורה? •

 היכן ישתחוו לה'? •

 מהיכן יבוא דבר ה'? •

 מי היה בארץ אשור? •
 

 ,אם פתרתם נכונה

 4נשארו בתפזורת 

אותיות שבהן לא 

השתמשתם. מהי 

המילה שנוצרה 

 _______ מהן? 

עד היום נוהגים בבתי       
קברות יהודיים בכל העולם 

לקבור את המתים כשרגליהם 
לכיוון ירושלים, מתוך האמונה 

יגיעו כולם  ַהֵּמִתים ִּבְתִחַּיתכי 
 קודם כל לירושלים
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 ירושלים במסורת הנוצרית

אחד האמינה כי אשר  ,בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה בתוך קהילה יהודית שהתפתחההנצרות היא דת 

זו תקופה שבה בית המקדש היה אמנם  הייתה. שיביא את הגאולהמשיח ההוא  )ֵיׁשּוַע (או  ֵיׁשוּ מבניה ששמו 

 הייתה, כך שהעצמאות היהודית הרומאים שלטו בארץ תחושה הולכת וגוברת של חוסר שקט: שררהקיים, אך 

הפכו לאליטה חברתית יל את העם ולעמוד במסירות לטובתו, ; הכוהנים שאמורים היו להובלא שלמה

ביניהן כיצד לקיים את  שנחלקוקבוצות לות והעם היהודי בארץ ישראל התפצל לכתמתנשאת ומנותקת; 

 כלכליים סבלה מפעריםהיהודית ; החברה רומאיםלעשות עם ה , איך להתייחס לבית המקדש ומההמצוות

 שיפתור -המשיח  -האיש המיוחד חיפשו את  כולם. חוסר השקט הפך למחנקעצומים עד שערכיים שסעים מו

  לגאולה. –לאל, כלומר  אמתילביטחון ולחיבור את הבעיות, יגרש את הרומאים, יאחד את העם ויביא 

שבגליל התחתון ולכן נקרא "נוצרי". הוא  ָנְצַרתישו חי בעיר 

ִריְזָמִתיהיה אדם  לו  הייתה. וסחף אחריו המונים מאוד ּכָ

כמרפא והוא אף נודע להתחבר לאנשים, פן ויכולת יוצאת ד

ים קרא לאנשישו . כל מחלהלרפא שיודע המחולל נסים 

והבטיח להם שהגאולה  לחזור בתשובה ולתקן את דרכיהם

. אישיותו הכובשת ונאומיו הדתיים הביאו מאודקרובה 

בירושלים ביקר ישו  יהודים להאמין שהוא בעצמו המשיח.

ביקוריו היו קשים וסוערים: הוא התווכח עם חכמי  מעט, וכל

ת יתר" על חשבון ישראל היושבים בירושלים, העביר ביקורת נוקבת על הכוהנים, האשים את העם ב"צדיקוּ 

החלשים והתנגד לאופן שבו בית המקדש מנוהל. הוא אף התנבא שירושלים תיחרב בשל מעשיהם הנפשעים 

  .העםעל  והחכמים הכוהנים תנשאותהתושביה ובשל של 

מעז ש אמתיהיהודים בירושלים לא אהבו את ישו. הוא הצטייר בעיניהם כנביא שקר החושב שהוא המנהיג ה

הם חששו שהוא יסחוף אחריו את ההמונים ולכן החליטו לתפוס אותו, למסור לצאת בגלוי נגד החכמים. 

 יגתו.להרבכך ולהביא  ,אותו לרומאים בטענה כי הוא מתכוון למרוד בהם

 השבוע האחרון בחייו של ישו

והם מותו של ישו  ,דרמטייםקדושתה של ירושלים במסורת הנוצרית מתבססת בעיקר על שני אירועים 

ום במק אלה קרושני אירועים רוב הנוצרים מאמינים כי  בצליבה וקימתו לתחייה שלושה ימים לאחר מותו.

 התחייה" בפי חלק מהעדות הנוצריות. אירועים אלה"כנסיית שבו נבנתה לימים כנסיית הקבר, הנקראת גם 

בחג  למשך שבוע ימיםירושלים לבחייו בפעם האחרונה הגיע ישו היו שיאו של שבוע סוער שהתחולל כאשר 

חקרו אותו לגבי אסרו אותו וולכן  קיבלו מהיהודים את המידע המרשיע לגביוהרומאים . 33 בןהפסח בהיותו 

ִריתספר ב. לא הכחיש את האשמות נגדוישו אך  ,כוונותיו ה ַהּבְ  יהמשכו של התנ"ך בעינא י, שהַהֲחָדׁשָ

ָאֵלהּו ַהֶהְגמֹון ֵלאמֹר:  )המושל(ְוֵיׁשּו ָהֳעַמד ִלְפֵני ַהֶהְגמֹון  , מסופר:הנוצרים ׁשְ ה הּוא ֶמֶלך� "ַוּיִ ַהַאּתָ

 )1920ישו מרפא חולים (צייר: גבהרד פוגל 
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הּוִדים? ה ָאָמְרּתָ "ַוּיֹאֶמר ֵיׁשּו:  "ַהּיְ על פי (הבשורה  "ַאּתָ

התעקשותו של ישו שלא להגן . )11מתי, פרק כ"ז פסוק 

 והם הרגו אותורומאים הפלילה אותו בעיני העל עצמו 

  .גדול אותו לצלב רוּ ֵמ ְס , כלומר ִמ בצליבה

מדוע לא הגן ישו על עצמו? הנוצרים מאמינים שהיה 

לתקן את הקרע שנוצר בין האל כדי  קרבןעליו למות כ

ישו היה בנו של האל ונוצר ובני האדם. על פי אמונה זו, 

 הייתהאמו מרים  - מהחיבור שבין האלוהות לאנושות

. הקשר בין האל ובין אנושית אך אביו היה האל בעצמו

 כשאדם וחוה חטאו ואכלו מעץ מאודבני האנוש ניזוק 

הדרך היחידה לנקותו ו חטא הטיל כתם על האנושות כולהה. ולא שמעו בקול האל ("החטא הקדמון") הדעת

בן האלוהים ולא "סתם  שהוא? מפני ישומדוע דווקא . לאל אדם קרבןבאמצעות הקרבת להיות  הייתהחייבת 

 .כפרה לעולםמותו העניק ולכן  אדם"

יום,  40למשך  קם מקברוהוא אחרי שלושה ימים כי המסורת הנוצרית מספרת , אך בירושלים נקברנצלב וישו 

כמשיח ויגאל יחזור הוא עוד בתום ימים אלה הוא עלה לשמים ולא חזר, אך  .מּוָסר את תלמידיושבהם לימד 

מהמילה , נוצרים (עולי רגל יםנִ יָ לְ ַצ שהן הסיבה העיקרית לכך ובעיקר תחייתו צליבתו של ישו  את העולם כולו.

ה  ) מכל העולם טורחים ומגיעים לירושלים למסע דתי שבו הם עוברים בתחנות תפילה -הארמית ָצּלָ

, עד כנסיית הקבר שבה הוא נקבר וקם לתחייה. מסע דתי כזה העיקריות שבהן עבר ישו בשבוע האחרון לחייו

  של צליבתו ותחייתו. והרוחניים להזדהות עם דמותו של ישו ולהתחבר למסרים הדתיים ןיָ לְ ַצ ל מסייע

 הסעודה האחרונה

ִריתבספר " ה ַהּבְ , שהוא המשך "ַהֲחָדׁשָ

 מתוארת בפירוט רב התנ"ך אצל הנוצרים,

חג הפסח בישו שסעד הסעודה האחרונה 

ידי הרומאים  שנאסר עללפני  ,ירושליםב

סעודת ליל זו  הייתה לצליבה. ונשלח

, אך במקום לשמוח בשמחת החג, הסדר

לתלמידיו ישו מסר  . במהלך הסעודה האחרונהצפה את מותו המתקרב היה מודאג ומדוכא, שכן הוא כבר ישו

 ַמְנִחיל ֲאִני ָלֵכן: שבזכותה יזכו להיות מלכים ושופטיםצוואה רוחנית: להאמין בו ובדרך החדשה שיזם, 

ְלכּות ֶאְתֶכם ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ּתוּ  ּתֹאְכלוּ  ָאִבי, ְלַמַען ִהְנִחיַלִני ּכַ ְלָחִני ְוִתׁשְ ַמְלכּוִתי, ַעל ׁשֻ ם ּבְ ְבּתֶ ְסאֹות ִויׁשַ ּפֹט ַעל ּכִ  ִלׁשְ

ֵנים ר ֶאת ׁשְ ְבֵטי ָעׂשָ ָרֵאל ׁשִ  .)29-30פסוקים  ,, פרק כ"בלּוַקס(הבשורה על פי  ִיׂשְ

כי היא נערכה בהר ציון,  הנוצרים מאמינים, אך הסעודה האחרונהאיש אינו יודע בוודאות היכן התקיימה 

שנה כנסייה בהר  900-כבנו הנוצרים הצלבנים לפני  בעקבות מסורת זו,קבר דוד המלך. שבו נמצא במקום 

 חדר הסעודה האחרונה. היאקומה השנייה הו ,הקבר מאז נמצאעל קבר דוד המלך, כך שבקומת המרתף  ציון

 )1498הסעודה האחרונה (צייר: ליאונרדו דה וינצ'י, 
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  קבר דוד?בין לבין הסעודה האחרונה הנוצרים  קשרו למה

וכך גם  "משיח בן דוד"מאמינים שהגאולה תבוא על ידי היהודים 

מינים שהמשיח הוא שהנוצרים מאביניהם הנוצרים. ההבדל 

מה מתאים צאצא ישיר של דוד המלך. שהיה , והוא ישו ,כבר הגיע

דוד המלך  –יותר מאשר לקשור את סופו של זה עם סופו של זה 

באותו מקום ישו סעד ואלף שנים לאחר מכן  ,נקבר בהר ציון

 האחרונה. סעודתואת בדיוק 

 

 דוד המלךבין ישו ו מצאו חיבור נוסף בין -

בתנ"ך בספר . עיינו דוד המלךבין יצרה חיבורים נוספים בין ישו ו המסורת הנוצרית

בבשורה  באינטרנט)גם " (יש ברית החדשהבספר "ה ט, וכן"י-ח", פסוקים יפרק ט"ז ,שמואל א

 -ומצאו  4-7, פסוקים ס, פרק ב'ָק על פי לוּ 

   ?מה עוד משותף בין ישו ודוד המלך- _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  ?איך הדבר קשור למסורת בהר ציון- ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ומקום הצליבה דרך הייסורים

לאחר שנתפס על ידי הרומאים ונידון לצליבה, נשלח ישו לגבעת 

בעיר עליו יומת. שהגולגותא, כשהוא נושא על גבו את הצלב הכבד 

" שבה הוא הלך ואשר בה דרך הייסורים" העתיקה עוברת עד היום

 אמו הבוכייהב למשל הוא פגש .קרו לו דברים שוניםהמסורת על פי 

במקום אחר עזר לו מישהו . שעל גבו הצלב ִמּכֶֹבדכמה פעמים  נפלו

ה, שריחמה עליו וניגבה מפניו את הזיעה יָק נִ רוֹ ראתה אותו נערה בשם וֵ  ובהמשך הדרך לשאת את הצלב

 נאספואלא הם  ,בברית החדשה יםלא מופיע על "דרך הייסורים" רוב האירועים המסופרים  והדמעות.

 ישו. תוואי הדרך השתנה כמה פעמים וגם מספר התחנות בהמאות שנים אחרי מותו של נוצרית המסורת ב

עים אלה אירו .14-במאה השנה,  600-לפני כלא אחיד, עד שהתגבש סופית  היה

ה כנסיות קטנות לאורך הרחוב הנושא את השם שהן  ,מונצחים היום ב"תחנות" ִוּיָ

דרך "לצעוד ב נוהגים יםנִ יָ לְ ַצ ה . "דרך הייסורים"שפירושו בלטינית  ּדֹולֹורֹוָזה

שאף  יםנִ יָ לְ ַצ מתחנה לתחנה ולשאת תפילות מיוחדות בכל אחת מהן. יש  "םיהייסור

, במטרה צלב גדול על גבם ונושאים לכל אורך הדרךאת ייסוריו של ישו  יםממחיש

 .לפרקי התפילה הנאמרים בכל תחנה להזדהות עם ישו ברגעיו האחרונים ולהתחבר

 . קברו של ישו - הקבר, שבה התחנה האחרונה מסתיימת בכנסייתדרך הייסורים 

 2016בהר ציון,  הסעודה האחרונהחדר 
 

 בכנסיות קתוליות בכל          
העולם מסומנות על הקיר     
תחנות "דרך הייסורים"  14

והקהל הולך מתחנה לתחנה, 
 כחלק מטקס התפילה

 
  סרקו את הברקוד

 לסיור  והצטרפו
 בוויה דולורוזה 
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 -מהות קדושתה של ירושלים בנצרות  ןהביקור בקבר נחשב לשיאו של המסע, שכן הצליבה והתחייה ה

 משהיה לפני כן.ך המקום שבו תוקן "החטא הקדמון" ובו קם המשיח לתחייה לעתיד רוחני טוב לאין ערו

 ירושלים מרכז העולם

או  נוצרים"-ל הנוצרים הראשונים שנקראו "יהודיםוישו היה יהודי, כמו כ

. לכן לא פלא שהנצרות מבוססת על הרבה מהאמונה "יהודים נצרנים"

ומהמסורת היהודית. הנוצרים, למשל, מאמינים אף הם שירושלים היא 

הבדל במיקום: המסורת היהודית מרכז העולם וכי ממנה הכל נברא, אך יש 

מזהים הנוצרים  ואילומצביעה על אבן השתייה שבהר הבית כמרכז העולם, 

בעיר כנסיית הקבר ב אותה

, שבמקום שבו היא העתיקה

וקם  נקברישו,  נבנתה נצלב

  . לתחייה

מסורת זו החלה להתגבש 

והם אלה שהציבו  ידי הנוצרים הצלבניםעל שנה  900-כ לפני

) המציין את מרכז "טבור" -ביוונית ( אֹוְמַפלֹוסבלב הכנסייה 

מחולק לארבעה כדור תבנית  עשוי אבן בגובה חצי מטר, שבוגביע  הואהעולם. האומפאלוס בכנסיית הקבר 

מסמל כי דבר . הובין מערת קבורתו הּוָצא להורג בו ישושבאמצע הדרך בין המקום בדיוק  עומדחלקים. הוא 

  , כאילו נולד מחדש.להמשיך ולהתקייםלעולם ישו  ִאְפֵשרבמותו 

 קבר אדם הראשון

בירושלים נבנתה סביב גבעה קטנה אשר עליה כנסיית הקבר 

נוצרים יש נצלב ישו. בתוך הגבעה שוכנת מערה עתיקה אשר 

אף  של אדם הראשון. הםהגולגולת  מאמינים כי בה נקברהה

המסורת . "אָת וֹ גּ לְ וֹ גּ "בשם כולה בשל כך מכנים את הגבעה 

הנוצרית מספרת כי כאשר יצאה נשמתו של ישו, הזדעזעה 

עד גולגלתו של אדם  ותא וסדק נפער מפסגתהגבעת הגולג

הראשון. עד היום מציגים הנוצרים סדק בסלע הנראה בקיר 

ָל ַק המערה, שהפכה ברבות השנים ל פסיפס ב (חדר תפילה).ה ּפֵ

 מתוארת ,כנסיית הקברהכניסה לבאולם שמימין, המופיע 

 .גולגולת אדם הראשון -במערה למטה ו צליבת ישו

ָל ַק  , ואילו ולא שמע בקול האל שר אכל מעץ הדעתכא החטא והכפרה: אדם חָטאהראשון קושרת בין  אדםת ּפֵ

 . "קדמוןהחטא "הובמותו כיפר על  ישו נצלב

 (צילם: סרגיי סרוס) אֹוְמַפלֹוסה

 המקום היחיד בעולם           
חוץ מירושלים, שבו עמד    

אֹוְמַפלֹוס, הוא העיר 
היוונית ֵדְלִפי, שכן היוונים 
הקדמונים האמינו שהיא 

 מרכז העולם 
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איפה נקבר אדם הראשון? -   
 אדם הראשון נברא על פי האמונה בגן עדן, אבל איפה הוא נקבר לאחר מותו? 

לשאלה זו, על פי  שונות תשובותאם תקראו את הערך "אדם וחוה" בוויקיפדיה תגלו שיש ארבע 

אדם הראשון על פי כל  קברהיכן נו מצאמסורת נוצרית, מסורת מוסלמית ושתי מסורות יהודיות. 

 איזה מסר ביקשה כל מסורת להעביר? -אחת מהמסורות וחשבו 

 מסורת נוצרית
 
 
 
 

 :המסר
 

 מסורת מוסלמית
 
 
 
 

 המסר:
 

 1מסורת יהודית 
 
 
 
 

 המסר:
 

 2מסורת יהודית 
 

 
 

 
 המסר:

 

 

 ירושלים הופכת לעיר נוצרית

 ראו בירושליםבראשית הדרך  הנוצרים" שהאמינו בישו-"היהודים

במסורת , ומורשתם קיימת עד היום מרכז העולםו עיר קדושה

תבברית החדשה למשל, מתוארת הנוצרית.  ִחּיַ ִתים ּתְ שהתרחשה  ַהּמֵ

כמעט עם חזרת ישו לחיים לאחר שנקבר, באופן זהה בירושלים 

ָבִר ת המתים המתוארת בספרי הנביאים בתנ"ך: ילתחי ים ְוַהּקְ

ֵני ַאְדַמ  ים ְיׁשֵ דֹוׁשִ ים ִמן ַהּקְ חּו ְוַרּבִ ְצאּו ִמן ִנְפּתְ ת ָעָפר ֵנעֹורּו. ַוּיֵ

ים ָראּו ָלַרּבִ ה ַוּיֵ דֹוׁשָ בֹאּו ֶאל ָהִעיר ַהּקְ תֹו, ַוּיָ ָבִרים ַאֲחֵרי ְתִחּיָ  ַהּקְ

  .)52-53(הבשורה על פי מתי, פרק כ"ז פסוקים 

סירבה להכיר בישו כמשיח לאחר או את עצמם בתוך הקהילה היהודית שלא מצהנוצרים" -אבל "היהודים

הנוצרים כעסו על היהודים והתרחקו מהיהדות, עד שהתערבבו והתבוללו בגויים. והם נדחקו החוצה  ,שנצלב

ובעקבות ריחוקם מהיהדות הפך היחס שלהם לירושלים למורכב:  ,למענםישו שהקריב  קרבןשלא הכירו ב

ומצד  וקם לתחייה; נקבר, נצלבאת השבוע האחרון בחייו ובה הוא ישו  חי בהשמצד אחד זוהי העיר הקדושה 

הישו בעצמו כעס על תושבי העיר ואף ניבא את חורבנה, כמתואר בברית החדשה:  אחר ִאים ָיִמים ִהּנֵ  ְולֹא ּבָ

ֵאר ָ ׁש� ר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ּתִ ֵרק לֹא ֲאׁשֶ ְתּפָ ר... ּתִ ְראוּ  ְוַכֲאׁשֶ ַלִים ֶאת סֹוְבִבים (אויב) ַמֲחנֹות ּתִ ְדעוּ  ַע ָידֹ  ְירּוׁשָ י ּתֵ  ָקֵרב ּכִ

ָנּה  ַלִים הייתהְו ... ֻחְרּבָ  ). 24-ו 20, 6ס, פרק כ"א, פסוקים ָק (הבשורה על פי לוּ  ַלּגֹוִים ִמְרַמס ְירּוׁשָ

 

 למה הנוצרים בחרו 
בצלב כסמל שלהם, אם 

הוא מזכיר את מותו 
 הנורא של 

 ישו? 
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) "הבשורה"להפיץ את האמונה בו ( החלוישו  תלמידי

 המשיח.הוא שיהודים וגויים להאמין ושכנעו עולם ב

לספירה נחרב בית המקדש וירושלים נותרה עיר  70בשנת 

 חווה, הצליבהשנה אחרי  300-כהרביעית, במאה  רומית.

שבו התגלה לו הצלב  ס חיזיוןינוּ ִט נְ ַט ְס נְ קוֹ  הקיסר הרומי

. בקרב שיתחולל למחרת היום ןניצחוובטח לו של ישו וה

של ישו  במשיחיותוקיסר להאמין גרם להתגשם שהניצחון 

, אשר של האימפריה רשמיתהדת לאת הנצרות  והוא הפך

הביזנטית  בימי האימפריה לביזנטית.מרומית הפכה בכך 

קיבלה הנבואה של ישו פרשנות מעניינת, על פיה ירושלים 

כנסיות  בנום יהיהודית אכן נחרבה ותישאר חרבה, אך ירושלים הנוצרית תפרח ותגדל. הקיסרים הביזנטי

הפכה על ידי קֹוְנְסַטְנִטינּוס בירושלים, במטרה להפוך אותה למרכז נוצרי בינלאומי. כנסיית הקבר שנבנתה 

 שה עברה מהר הבית אליה. דתי, ומסורת הקדוּ המוקד ַל 

 

להפיכת ירושלים לעיר נוצרית היא מפת ֵמיְדָבא. מפה זו, העשויה כולה פסיפס,  ביטויים המרתקיםה דאח

שבירדן. המפה מתארת את ארץ ישראל בתקופה ֵמיְדָבא בעיר שנה  1,300-בת כתגלתה על רצפת כנסייה ה

ותיאורה במפה כולל בתים, רחובות ראשיים  מאודהביזנטית ובתוכה כמובן גם ירושלים. ירושלים מפורטת 

 במרכז ירושלים. וכן כנסיות חשובות, המסומנות בגגות אדומים. כנסיית הקבר, הקדושה מכולן, מוצגת 

 
 הדגשת הכנסיות החשובותבלספירה, שביעית א, המאה הבָ דְ יירושלים במפת מֵ 

 )1523(צייר: רפאל, קונסטנטינוס החיזיון של 
 



25 

 

 

 ?ידבאמפת ֵמ מה לומדים מ - 

הכיר היטב את ירושלים ותיאר אותה לפרטי פרטים, ידבא אמן הפסיפס הנוצרי שיצר את מפת ֵמ 

ירושלים גדולה, מוגנת היטב כולל בתים, כנסיות, רחובות, חומות ושערים. המפה מציגה את 

 ירושלים?יחס הנוצרים למה אפשר ללמוד ממפת מידבא על נה. תומוקפת בחומה אי

? ידבא. היכן מיקם אותה האמן במפת ֵמ העיר העתיקה מערב-בצפוןנמצאת ברובע הנוצרי כנסיית הקבר  .1

 _____________________________________________________________________ - מדוע?

___________________________________________________________________________ 

 -? הר הבית הענק שגודלו הוא כחמישית מגודל העיר העתיקה אינו מופיע כלל במפה. מדוע .2

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 ִהֵירֹוִנימּוס - 

על יהודים להיכנס אל  אסרו הנוצרים

של חורבנה , כדי להדגיש את העיר

נפתחו היום היחיד שבו ירושלים היהודית. 

יום חורבן , באביהודים היה תשעה ה השערים בפני

ר להם לצפות מרחוק על בית ָת אז הוּ , המקדש

. תמורת זה חורבנוהמקדש ההרוס ולהתאבל על 

 נאלצו היהודים לשלם סכום נכבד לנוצרים. 

 כתביבין  אנו מוצאיםזה התיאור למנהג 

 בארץאז  ביזנטי שגרס, אב כנסייה ימוּ נִ רוֹ יֵ ִה 

 שכתב ומצאו:הקשים קראו את הדברים . ישראל

 

 _______________________________________________ - יהודים?את ההנוצרים במה האשימו  .1

___________________________________________________________________________ 

 _________________________- בתשעה באב?  להיכנס לירושליםבכל זאת הם הרשו ליהודים למה  .2

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________? ______________הר הזיתים" מה מסמל "סימן הצלב על .3

__________________________________________________________________________ 
* 

כיצד  נראה. בפרק הבא היהדות והנצרות – קדושה לשתי דתותעד כה ראינו כיצד הפכה ירושלים לעיר 

 האסלאם. –השלישית ת המֹונֹוֵתִאיְסִטידת ה קלחתהצטרפה ל
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 ירושלים במסורת המוסלמית

 שלושהאסלאם היא הדת הצעירה מבין 

הדתות המֹונֹוֵתִאיְסִטיֹות הגדולות. היא 

 1,300-נוצרה במאה השביעית לפני כ

, שהיא שנה על ידי מוחמד בחצי האי ערב

. מוחמד, סעודיה של ימינומדינת 

שהושפע מדתות וממסורות שונות ובהן 

גם הדת היהודית, סחף אחריו מאמינים 

ה,  רבים ובתוך שנים לא רבות הפכה ֵמּכָ

נולד ופעל, למרכז  הוא בהשהעיר 

 אסלאמי חשוב. 

שבמרכזו אבן אלילי  ןמּכה עיר קדושה: במשך מאות שנים עמד בה מתחם פולח הייתה ימי מוחמד עוד לפני

ְעּבָ . האבן נשמרה בתוך שחורה מבנה מרובע גדול ושחור בלב העיר מּכה,  - )"קובייההכלומר " كعبة( ההּכָ

נבנתה מחדש ן זה ובמקומו והמאמינים סגדו לה והקיפו אותה במעגלים גדולים. לימים נהרס אתר פולח

ְעּבָ  דרכו של מוחמד בתחילת  הייתהלא קלה  מתחם המקודש ביותר לאסלאם.כ במתכונתה הנוכחית ההּכָ

ההדרך; בעקבות מתנגדים שקמו לו ב שנה  15-לאחר פעילות של כנאלצו הוא ומאמיניו לעזוב את מּכה , ֵמּכָ

 .ַמִדיָנה-ַאלולעבור לעיר אחרת מעט צפונית יותר בחצי האי הערב, שנקראה 

 כיוון התפילה

ֶלֵתין-אּוָלא ֶאל"היא  באסלאםירושלים  משמותאחד   "ִקּבְ

. "מבין שני כיווני התפילה ןהראשו" שפירושו )القبلتین أولى(

ּכה, התפללו הכינוי נולד מכך שבתחילה, בעת שהיו בֵמ 

ם ירושלים, דבר שנבע מהשפעתמוחמד ומאמיניו לכיוון 

-ַאל. גם אחרי שעקרו לעל מוחמד יהודים מקומיים של

  ירושלים.לכיוון  ,צפונההמוסלמים התפללו  ַמִדיָנה

 ּכהֵמ הוא ציווה עליו להתפלל לכיוון  השינוי כיוון התפילה התחולל בעקבות התגלות של האל למוחמד, שב

ְקָרה) ן, בפרק 'הּפָ ָא ְר בספר הקוּ ולא לירושלים. התגלות זו מתוארת  : 143-144פסוקים ברה' (סּוַרת ֶאל ּבָ

ם ְפִנים לֹו ֵאת עְֹרּפָ ִביא ּוֵבין ַהּמַ ין ַההֹוְלִכים ַאֲחֵרי ַהּנָ יל ּבֵ ְהֶיה ְלַהְבּדִ ֵניֶכם ּתִ ת ּפְ ... ָרִאינּו [היהודים] ְמַגּמַ

ת  ְמנּו ְמַגּמַ ַמְיָמה ְוׁשָ ָ ך� ֵעיֵניך� ַהׁש� אּתְ ׁשֵ א ֵעיַנִיך� מּול ֵהיָכל ָהָחַראםּבְ ְבַחר. ׂשָ ר ּתִ קֹום ֲאׁשֶ ֶניך� ֶאל ַהּמָ  .]ּכהֵמ [ ּפָ

ְהֶיה ר ּתִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ים ֵע   - ּבְ !ׂשִ ְתך� ְתִפּלָ ָמה ּבִ  יֵניך� ׂשָ

במסורת זו ההופכת את כיוון התפילה מתנצח האסלאם עם היהדות. האמירה החשובה בה היא שקדושתה 

 . זו הישנהעל  תגובר הדת החדשהדבר המעיד כי קדושת ירושלים,  של מכה עולה על

 )2015מוקפת באלפי מאמינים (צילם: מוחמד מהדי כארים,  הָּכְעָּבה

 האסלאם נולד במדבר,         
שבו נווה המדבר מסמל מים 

וחיים. בשל כך הפך לימים הצבע 
הירוק, צבעו של נווה המדבר, 

והוא לצבע מקודש לאסלאם 
מופיע ברובם המוחלט של דגלי 

 המוסלמיות בעולם. המדינות
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ך מן היהודים שיש להתפלל לכיוון ירושלים, וכאפוא מוחמד למד 

 בעקבות התגלות האל אליואף הורה למאמיניו לעשות. אולם 

התפילה הוא הסתובב ושינה את כיוון התפילה למּכה.  באמצע

מקובל לראות בכך את בחירתו הסופית במּכה כעיר הקדושה 

 לאסלאם.  ביותר והחשובה

 השינוי הגורליבו התקיים ש ַמִדיָנה-ַאלהמסגד ב נקרא היוםעד 

ֶלֵתין-ֶאל ד'גִ ְס ָמ -ֶאל"בשם  מסגד "שפירושו ) القبلتینالمسجد ( "ִקּבְ

תמצאו גומחת המסגדים בעולם  בכל. "שני כיווני התפילה

מסגד " .)محراب" (ִמְחָראבּ " נקראת, הלמכה הפונהבקיר  תפילה

שתי גומחות  " הוא היחיד בעולם בו קיימותשני כיווני התפילה

 בקיר הפונה דרומה לכיוון מּכה.  והאחרתהאחת בקיר הפונה צפונה לכיוון ירושלים  - תפילה

 ומרכז העולם אבן השתייה

. על אף כתה למעמד עליוןובשל כך לא ז ַמִדיָנה-ַאלוַ ה ּכָ אחרי ֵמ רק ירושלים הצטרפה לחיק האסלאם 

, "שלישית בקדושתה"של היא קיבלה בפועל מעמד ) ַאלקּוְדס - القدس( "הקדושה" שירושלים נקראת בערבית

ה וכשותפה לערים  מובאים בעניין  11-מן המאה ה "ִשְבֵחי ירושלים" החשוב בספר האסלאמי .ַמִדיָנה-ַאלֵמּכָ

ָשה לֹום ָאַמר: ֵמ  אשתו של מוחמד, המצטטת את בעלה: ,זה דבריה של ָעּיִ ָ ִביא ָעָליו ַהׁש� ה ִהיא ִעיר ּכָ ַהּנָ

ּה ַאלְ ׁשֶ  ָרא אֹוָתּה ּלַ ָתה, ּבָ ָ ֵני ... רֹוֵמם ֵאת ְקֻדׁש� הּו ַעל ּפְ ֶ ָרא ַמׁש� ּבָ ָנה ִלְפֵני ׁשֶ ַמְלָאִכים, ְוזֹאת ֶאֶלף ׁשָ יָפה ּבְ ְוִהּקִ

ָרא  ִנים ּבָ ֲעבֹר ֶאֶלף ׁשָ ַלִים. ַרק ּכַ יָנה ִלירּוׁשָ ר ֶאת ָמּדִ יָנה ְוִחּבֵ ר אֹוָתּה ִעם ָמּדִ ך� ִחּבֵ ֵאת ָהעֹוָלם ָהֲאָדָמה. ַאַחר ּכָ

ַבת ַאַחת.   ∗ ּבְ

 
 רצפת מבנה כיפת הסלעמהיום  הבולטתפסגת הר המוריה, שהיא  "אבן השתייה"

                                                           
   "קתדרה" העת בכתב" הקדום באסלאם ירושלים על"כפרי: -הציטוטים כאן ובהמשך הפרק לקוחים ממאמריו של עופר ליבנה ∗

 .69טבור הארץ במסורת האסלאם" ב"קתדרה" גיליון  -, ו"ירושלים 51 גיליון   

 ִמְחָראּב מעוטר במסגד בפקיסטן
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היהודית, הרואה מסורת ה הראשונים הכירו אתהמוסלמים 

אבן השתייה ומרכז העולם והתלבטו האם ראוי בירושלים את 

אנו למדים  התלבטותםעל שהיא תהפוך גם למסורת שלהם. 

המופיע במסמך כאן ממקורות שונים, כמו למשל מן הדיון 

במקורות היהודיים  קדושת אבן השתייהמשמאל, העוסק ב

 : )ָתאבּ ּכֻ (ה

 

 אבן השתייה באסלאם -

את המסורת היהודית, לבסוף האסלאם אימץ 

העולם.  בריאת מקוםתייה את הרואה באבן הש

סגולות נוספות. עיינו בדיון  ו לאבןאף ייחס המוסלמים

 במה עוד מיוחדת אבן השתייה? –המופיע כאן ומצאו 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 קבר אדם הראשון

אשר מזוהה במסורת וכנת בתוכה, חשיבות נוספת של אבן השתייה באסלאם נעוצה במערה קטנה הש

לפני ן שחי אַד ָע ן ְמ ּבְ ִא ד 'אלֶ למשל בדברי ָח  המופיע מסורת זוהאסלאם כמערת קבורתו של אדם הראשון. 

ים: שנה 1,200כמעט  ר ִמיּלִ מֹוָנה ָעׂשָ ֶמְרָחק ׁשְ י ַרְגָליו ּבְ ּתֵ ַלע ּוׁשְ ִמין ַלּסֶ ל ָאָדם ִנְמָצא ִמּיָ מידת  - יל(ִמ  רֹאׁשֹו ׁשֶ

ן ֻסִליָמאן בן אותה תקופה . גם)אורך ָ : כתב ִאּבְ ה ִלְקּבֹר אֹותֹו ָאָדם ָעָליו ַהׁש� ֶאֶרץ הֹודּו, ִצּוָ מֹותֹו ּבְ לֹום, ּבְ

ַלִים ירּוׁשָ את המסורת מצו, אפוא, יא מוסלמיםלא מעט מה .ּבִ

בירושלים את מקום קבורת אדם הראשון, וגם הם רואים  הנוצרית

ם מזהים את מערת הקבורה בהר הבית ולא מוסלמיאלא שה

מוסלמית הטוענת  מסורתה את לזכורבכנסיית הקבר. עם זאת יש 

הכי אדם הראשון נקבר ב  , וכן יש22, כפי שקראתם בעמוד ֵמּכָ

על פיה אדם ש ,מקבלת את המסורת היהודיתהת סלמימו מסורת

 .שבחברון הראשון וחווה אשתו קבורים במערת המכפלה

 

 הנצרות על פי 
, ירושלים היא והאסלאם

מרכז העולם ובה קבור אדם 
 הראשון. מה הקשר 

 בין שני 
 הדברים? 
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 יום הדין ואחרית הימים

יום הדין , על פיה )18(ראו בעמ'  למסורת היהודית מאודאחרית הימים דומה העוסקת בהמסורת המוסלמית 

ְעּבָ אבן שבה המסורת המוסלמית גורסת כי ביום הזה תתאחדירושלים. יתרחש ב  אבן השתייהעם ה ּכָ

פוט וכל יושבי תבל יקומו לתחייה בהר הזיתים. האל יֵשב אז על צמד האבנים שיהפכו לאחת ויש שבירושלים

ביום זה יימתח גשר דק כשערה מַהר הזיתים להר הבית, מעל פני עמק יהושפט.  את בני האדם. כיצד זה יקרה?

על גשר זה, שייתמך בשבע קשתות, יצעדו כל יושבי תבל ובכל קשת יעצרו אותם וישאלו אותם על מעשיהם. 

יפלו לתוך מדורות אש בתחתית הוואדי. על בסיס יהצדיקים שבהם יעברו ללא פגע, ואילו הרשעים ימעדו ו

ורת זו בנו מוסלמים בעת החדשה על פסגת הר הזיתים, מול מס

 הר הבית, מלון שחזיתו עשויה שבע קשתות.

את תפקיד אליהו הנביא המבשר את יום הגאולה תופס 

ִאְסָראִפיל) שיעמוד  - إسرافیل(במסורת המוסלמית המלאך רפאל 

פר שלוש פעמים כהכרזה על על האבן המאוחדת ויתקע בשו

בוא יום הדין. לשערי כיפת הסלע בהר הבית קוראים עד היום 

 'שער השופר' ו'שער רפאל'.  בשמות על שם מסורת זו

 המסע הלילי והעלייה לשמים

נובעת  היום חשיבותה העיקרית של ירושלים באסלאם

ם אירוע מרגש ביותר מהמסורת על פיה בירושלים התקיי

 אירוע זה מובא העלייה לשמים. בחייו של מוחמד, והוא

 "ִאְסָראה"על , המספר 17בקוראן בפסוק הראשון של פרק 

בו הוביל אותו ש) שערך מוחמד, "ילילֵ המסע "ה - اإلسراء(

اْلَمْسِجد ( אאקָצ -מסגד אלה לּכָ האל מהמסגד הקדוש בֵמ 

. המסע כולו מתואר במשפט )"המסגד הקיצון" - اْألَْقَصى

חאחד בלבד:  ּבַ ּתַ מוֹ  ִיׁשְ ל ׁשְ יַע  ׁשֶ ּסִ ַלְיָלה ַעְבּדוֹ  ֶאת ַהּמַ  ִמן ּבְ

ד ְסּגָ דֹוׁש  ַהּמִ ד ֶאל ַהּקָ ְסּגָ יצֹון ַהּמִ מסורת זו לא . ַהּקִ

מחוברת בקוראן כלל לירושלים (העיר לא מופיעה בו 

ַחִדית' שנקראות מסורות אסלאמיות נקשרה לירושלים מאוחר יותר, ב ), אלא היאאחת אפילו פעםבשמה 

 רכב כיצדותיארו  הרחיבו את תיאור המסע הלילי. מסורות אלה גם ידיעה או מסורת על מוחמד) - الحدیث(

ָראקעל גבי סוסה מכונפת ופלאית בשם " מסגד הקיצוןמוחמד אל ה הראשון שתיאר ). "הברק" - البُراق" (ֶאְלּבֻ

. ִרי שחי כמאתיים שנה אחרי מוחמד'אָח ה מוחמד אלּבוּ העלייה לשמים היאת את המסע הלילי ו בחדית'

מעלה, חצה את מוחמד ל הוא תיאר כיצד רכב ַצִחיְח = סיפור מהימן) -  صحیح" (ִרי'אָח אלּבוּ ַצִחיְח בספרו "

בהמריאו נו, משה רבנו, ישו ואחרים. יכמו אברהם אבמנהיגים קדומים בפגש בנביאים וושבעת הרקיעים 

 ִמְעַראג'. - المعراجעלייה זו לשמים נקראת בערבית  !רקיע השביעי פגש מוחמד את האל בכבודו ובעצמוה מעל

 חזית מלון 'שבע הקשתות' בהר הזיתים

 )16-ציור מהמאה ההמסע הלילי והעלייה השמימה (
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 מה קרה במסע הלילי של מוחמד? - 

העלייה השמימה של של המסורת המוסלמית מלאה בתיאורים שונים של המסע הלילי ו    

בוויקיפדיה את הערך "המסע הלילי של מוחמד" ובו את תיאור המסע בספר  חפשו  מוחמד. 

 ומצאו:  ִרי'אָח אלּבוּ ַצִחיְח 

 
ָראק את בהמתו של המשיח היהודי?  .1  ___________________________________במה מזכירה ֶאְלּבֻ

 ____________________גבריאל למוחמד? __ איזה איסור מוסלמי ידוע מרומז במבחן שערך המלאך .2

___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________מי הם האנשים שפגש מוחמד במסע הלילי?  .3

___________________________________________________________________________ 

 ________________ארבעה מתוכם מופיעים במסורת היהודית של האושפיזין בחג הסוכות. מי הם?  .4

___________________________________________________________________________ 

 ________________? ִרי'אָח אלּבוּ קבלת הפנים לה זכה מוחמד בכל רקיע על תפיסתו של  מלמדתמה  .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ -עליו נשא ונתן מוחמד בפני האל? שמהו הנושא  .6

 ____________________________________________________? שא ומתןהיו תוצאות הממה  .7

___________________________________________________________________________ 

 אָצ ְק ָא -מסגד אל

כי "המסגד  הפרשנים המוסלמים הראשונים סברו

הקיצון" המתואר בקוראן הוא מסגד שמיימי 

ואשר ה, ּכָ הנמצא בראש הרקיע השביעי מעל ֵמ 

; פרשנים אחרים אליו הגיע מוחמד במסעו הלילי

-ַאלעיר "המסגד הקיצון" הוא מסגד ב הציעו כי

, בני אחד הזרמים באסלאם, שהם יםיִע ִש ; הַמִדיָנה

טענו כי "המסגד הקיצון" נמצא בעיר ּכּוָפה 

בירתם הקדומה של השיעים. היו שהיא שבעיראק, 

 ראו במסע הלילי ובעלייה לשמים משל בלבד שנועד להעביר מסר דתי למאמיניםבכלל שכאלה גם 

  .ממשי , ולאו דווקא תיאור של מסע גיאוגרפיהמוסלמים

 על הר הבית נכתב בפירוש שהאירוע התרחש ִרי'אָח אלּבוּ  לש המפורסם בתיאור המסע הלילילמרות כל זאת, 

 .בירושלים

 

 דוויל)-(צילם: בלאל אל 2016בירושלים  המסגד אל אקצ
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שהמסגד בקוראן הוא סמלי , מפני לא יכול היה להיות זה שבירושלים בקוראןהמתואר  אאקצ-מסגד אל

זמן קצר לאחר שירושלים נכבשה לראשונה בידי המוסלמים,  . למרות כל זאת,ומיקומו בקצה סמלי אף הוא

במעשה זה התקבעה מסורת "המסגד הקיצון" עם ירושלים,  ."אאקָצ -אל" שזכה לשםנבנה על הר הבית מסגד 

 ולא להיפך. למרות שהמסגד נבנה בעקבות המסורתכל זרמי האסלאם, בעד כי היום היא מקובלת 

 

 שמים וארץ"תחנת מעבר" בין  -ירושלים  -

  מכל ההצעות שעמדו על הפרק, בחרו לבסוף הפרשנים המוסלמים למקם את "המסגד 

"תחנת נראה כי הסיבה לכך היא שבמסע הלילי עבר מוחמד בהקיצון" דווקא בירושלים. מדוע?     

  שמים וארץ, וירושלים כבר נודעה אז בעולם כ"תחנת מעבר" כזאת.מעבר" בין 

 את המסורות היהודיות והנוצריות המצביעות על כך:מצאו                 

 _______________________ -) י"ד-י"גפסוקים  ה',דברי הימים ב', פרק (מי ָיַרד מהשמים בירושלים?  .1

 ______________________ - )ב"בראשית פרק כ"ח, פסוק י( מי עלה וירד בין שמים וארץ בירושלים? .2

 ______________________ - )ג"יחזקאל פרק י"א, פסוק כ( הימים?מי יעלה מעל תוך העיר באחרית  .3

 -) 46-51הברית החדשה, הבשורה על פי לוקס, פרק כ"ד פסוקים (מי עלה השמימה בהר הזיתים?  .4

___________________________________________________________________________ 

 כיפת הסלע

, "כיפת הזהב"כיפת הסלע, הנקראת גם 

ן  הניצב  )צלעות 8בעל (היא מבנה ְמֻתּמָ

מוריה על אבן השתייה בפסגת הר ה

אלא אתר  בירושלים. המבנה אינו מסגד

ומם ולהנציח את הסלע לרשנועד מקודש 

כמתואר , לשמייםמוחמד  עלה ממנוש

י, היסטוריון בן ּבִ קוּ ְע יַ לְ ד ֶא ַמ ְח אצל ָא 

י : 9-ה   המאה  ה ֶנֱאַמר ָעָליו ּכִ ַלע ַהּזֶ ַהּסֶ

ף ַרְגלֹו  יג ָעָליו ֶאת ּכַ ִליַח ַאְלָלה ִהּצִ ׁשְ

ֲא  ַמִיםּכַ ָ ר ָעָלה ֶאל ַהׁש�  . ׁשֶ

כיפת הזהב היא המבנה המוסלמי העתיק ביותר בעולם שהשתמר כמעט ללא שינוי. הוא נבנה על ידי 

ד ֶאל של מוחמד) (ממשיכו הח'ליפה שנה אחרי שירושלים נכבשה  50-כלספירה, כלומר  692ַמִלּכ בשנת ַעּבְ

יוצאת דופן בעולם המוסלמי, ואפשר למצוא כמוה המבנה של המתומנת  ולראשונה בידי המוסלמים. צורת

ד ֶאלַמִלּכ העסיק פועלים ואומנים  דווקא בכנסיות נוצריות בנות התקופה. לכן מניחים החוקרים כי ַעּבְ

ד ֶאלנוצריים בבניית כיפת  , כדי שכיפת בנייה נוצרי ןַמִלּכ בחר בכוונה בסגנוהסלע. יש אף הטוענים שַעּבְ

  .הנוצריות ויה לכנסיותהסלע תהווה תחרות רא

     

 בירושליםכיפת הסלע בהר הבית 
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מחשוף הסלע שבפסגת הר  -היא שנתנה למבנה את שמו, שכן היא "כיפת הסלע" ממש  רצפת כיפת הסלע

. המוסלמים מספרים כי כאשר עלה מוחמד השמימה, ביקש , ו"אבן השתייה" שבמסורת היהודיתהמוריה

סלמים שקעים בצד המערבי של המו מראיםהסלע להצטרף אליו והמלאך גבריאל עצר אותו בכוח. לפיכך 

 .גבריאל כטביעות אצבעותיו של המלאךומזהים אותם אבן השתייה 

עם בניית כיפת הסלע הפך  ציפוי הכיפה בזהב

את המבנה לאחד המבנים היקרים ביותר שבנו 

שנה  80בערך המוסלמים בעת העתיקה, אלא ש

זהב ָמְהִדי ּבָ -לאחר בנייתו חשק הח'ליפה ֶאל

 ולכן קילף והתיך אותו. 

כיפת עופרת אפורה ב מכוסהנותר המבנה 

, 1965רק בשנת ו שנה 1,200כמעט למשך 

ממלכת  תחתירושלים העתיקה  הייתהכאשר 

יין את כיפת העופרת ירדן, החליף המלך חוֵס 

שנת אף שב ושיפץ אותה ב. הוא בכיפת זהב

 !קילוגרם זהב טהור 80של  בציפוי 1998

 

 על מבנה כיפת הסלעהארוכה כתובת ה -

ד  בהוראתנעשתה היא . מטרים 240מקיפה את מבנה כיפת הסלע לאורך  ארוכה כתובת ַעּבְ

, שביניהם מופיע וכוללת פסוקים מהקוראןלוחות קרמיקה כחולים משנה  1,300-לפני כַמִלּכ ֶאל

 איזו מהן היא "הפזמון החוזר"? –קראו את ארבע ההצעות שלפניכם ונחשו . חוזר""פזמון 

  

  

 ___________________________ _ ?מהו באמת הפזמון החוזר -באינטרנט ומצאו וחפשו בספרים  .1

 ______________________________________________פזמון החוזר? ה שבו עוסקמהו הנושא  .2

ד ֶאל יוצא מי אמונתו של נגד .3  ___________________________________ ?במילות הפזמוןַמִלּכ ַעּבְ

 ___________________________________ בניית כיפת הסלע? אחת ממטרותמה הדבר מעיד על  .4

  

 חלק מהכתובת הארוכה על מבנה כיפת הסלע
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 כיסופים לירושלים

היא  וכאשר גורשו ממנה בתקופות שונות בירושלים במהלך הדורותהיהודים, הנוצרים והמוסלמים שלטו 

ּסּוִפיםמוקד במורשתם להפכה  שהתפרקה. הדבר בולט במיוחד במורשת העם  ממלכתםוגעגועים על  ּכִ

ָלההיהודי אשר  חורבן לסמל ל הפךירושלים  חורבן. לראשונה מירושלים עם חורבן בית המקדש הראשון ּגָ

לא  .ֱאמּוִניםלירושלים ונשבע לה  ַהּכֹוֵסף, תהיליםבבמזמור קל"ז  נוגע ללבבאופן הדבר מתואר . כולו העם

 בבבל. הדברים שאירעוהמחבר הוא יהודי שחזר לירושלים וכתב על  אולי, אך את הפרקידוע מי כתב 

 מפתח מילים קשות

 = עצי ערבה ֲעָרִבים

 = ִּבקשו מאתנו ְׁשֵאלּונּו

 =  ּתֹוָלֵלינּו

 מהתלים ולועגים לנו

 = זרה ֵנָכר

 = ּתֹאבד ִּתְׁשַּכח

 = יד ימיני ְיִמיִני

 = הֵחך שלי ִחִּכי

 
 

 על נהרות בבל - 

שובץ וזכה ללחנים רבים . הוא שונותרים בתרבויות "ז הוא אחד מפרקי התהילים הפופולפרק קל

שמחה  –הוא בניגודיות שבו של הפרק סוד קסמו נוצרים בכל העולם. ודרך קבע בתפילות של יהודים 

 עיינו בפרק וענו על השאלות:. 'וכד, רצון לשכוח מול שבועה לזכור ֵנָכרמול אדמת  ִצּיֹון, שיר ֵאֶבלמול 

ֵבל מה  .1  לשיר?דרשו הבבלים מגֹוֵלי ּבָ

________________________________ 

לוח בציור איזה חלק מהפרק מתואר  .2

 ________________ הקרמיקה שלפניכם?

________________________________ 

למה המשורר כל כך פוחד לשכוח את  .3

 _________________________ירושלים? 

________________________________ 
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גולי בבל שבו לירושלים ובנו בה את בית המקדש השני, אולם גם בית מקדש זה חרב לבסוף בידי הרומאים, 

שנה של געגוע  60-כלגלות אך אחרי שהעלו את ירושלים באש והפכו אותה לעיר אלילית. היהודים יצאו שוב 

 .מעיר בירתםלגרש את הרומאים שבו ניסו היהודים  כוכבא-ברפרץ מרד , עצום לירושלים

 

 כוכבא-ברמה כתוב על מטבע מצאו  -

מן ארוך למרד. הם הכינו כלי נשק, , התכוננו במשך זכוכבא-ברהמורדים, ובראשם שמעון 

מטבעות אלה מבטאים את  במקום מטבעות הרומאים.רו מערות מסתור וגם טבעו מטבעות חפ

המטבעות, שכמה  לשוב אליה כבני בית ולא כזרים או כעבדים.כיסופיהם לירושלים ואת תקוותם 

מהם התגלו בחפירות ארכאולוגיות, מציגים את חזית בית המקדש בצד אחד, ואת ארבעת המינים שהיו 

חד משלושת הְרָגִלים שבהם התאספו יהודים בימי קדם בשימוש בחג הסוכות בצד השני. חג הסוכות הוא א

 מכל קצוות תבל אל ירושלים, לבית המקדש.

 
 היעזרו במפתח הכתב העברי הקדום, קראו בכיוון החץ סביב המטבע ומצאו:

איזה שם עברי מופיע בצד המציג את חזית המקדש? (השם מחולק לשניים  .1

 חציו בצד ימין וחציו בשמאל). הקיפו את התשובה הנכונה:  –

 שמריהו שמעון שמואל שמעיה

  _________________מנחשים מיהו האיש המפורסם המונצח על המטבע? 

. מהן שתי המילים הרשומות בצדו השני של המטבע? (המילה השנייה 2

 מתחילה מיד אחרי הראשונה). הקיפו את התשובה הנכונה: 

 ם או לחיי
 למוות

 ירושלים
 הקדושה

 לחרות 
 ירושלם

 לחיי
 המקדש

 

המטבעות  ואלפי יהודים נהרגו בידי הרומאים, אךנכשל  כוכבא-ברמרד 

  :וכנים למות הואשהותירו אחריהם מלמדים אותנו כי הערך שלמענו הם היו מ

______________________________ 
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 , כמו אבותיהם שיצאו לגלות בבל,היהודים לגלות ונשבעו יצאופת בית המקדש ילאחר חורבן ירושלים ושר

י ִאם  נשבעו: שלא ישכחו את ירושלים לעולם. אבותיהם ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני, ּתִ ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחך� ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ֵרִכי ְמָחִתי ,לֹא ֶאְזּכְ ַלִם ַעל רֹאׁש ׂשִ בעקבות כך . ו)-פרק קל"ז, פסוקים ה ליםי(תה ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

ביום אף פעם, ובעיקר שנועדו להבטיח ש מנהגים השתרשו

, כלומר "יעלה את לא ישכח יהודי את צער החורבן ,שמחתו

 הנה כמה מהמנהגים, שעליהם. ירושלים על ראש שמחתו"

 עד היום: רבים מקפידים יהודים

 לצום  רה בטבת נוהגיםבעש – צומות לזכר החורבן

ן ּכֵ החל המצור על ירושלים. על פי המסורת  ביום הזה ׁשֶ

החלו ו העירפרצו הרומאים את חומות בי"ז בתמוז 

, ולכן גם הוא הפך לטבוח ביהודים ולשרוף את ירושלים

. במשך שלושה שבועות השתוללו הרומאים ליום צום

האלה נהוג לא להתחתן, לא לבלות באב שרפו את בית המקדש. בשלושת השבועות  תשעהבעיר עד שב

  כל הלילה והיום. צמים ומתעניםפת המקדש, באב, יום שר תשעהולא לשמוע מוסיקה שמחה. ב

 ח ְיִמיִני"לעטר בפסוק  נוהגים רביםאת ההזמנה לחתונה  - חתונה ּכַ ׁשְ ָלִם ּתִ ֵחך� ְירּוׁשָ ּכָ , או בפסוק "ִאם ֶאׁשְ

ַמע" ָ ַלִם ...עֹוד ִיׁש� ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוׁשָ ה... ּבְ ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ ג, "ירמיהו פרק ל( "קֹול ׂשָ

 תחת החופה אומר), כדי להדגיש שירושלים לא נשכחה מלב החתן והכלה השמחים. מא"י-יפסוקים 

ֵחך� ": החתן ּכָ ח ְיִמיִניִאם ֶאׁשְ ּכַ ׁשְ ָלִם ּתִ " וכו' ושובר כוס, כדי לסמל את השבר והצער על מה שהיה ְירּוׁשָ

 אירוסין.לשבור צלחת בחגיגת ה מאותה סיבה נוהגיםגם שיש  ונשבר.

 הקטע בקיר בגודל משאירים  נכנסים לדירה חדשהכשכשבונים בית חדש או  - בית חדש ה על  ַאּמָ ַאּמָ

שלא ייתכן שהבית , מסמל קטע זה, שנמצא לרוב מעל פתח הבית ללא טיח או צבע. חצי מטר מרובע)כ(

יש המעטרים את הקטע החשוף בפסוק או  , כשבית המקדש עדיין חרב.ומסוייד כולו שלנו יהיה שלם

בציור המבטאים את האבל על חורבן ירושלים, כמו לוח הקרמיקה 

מימון, שר -פישמןהניצב בירושלים על קיר ביתו של הרב  33שבעמוד 

 הדתות הראשון שחתום על מגילת העצמאות.

 ֵחך� ": יםבברית מילה ּוְבִפְדיֹון הבן אומר - תינוק חדש ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ח ְיִמיִני ּכַ ׁשְ ָלִם ּתִ , כי אפילו בשמחה הגדולה על הולדת ילד חדש "ְירּוׁשָ

 יש לזכור את ירושלים החרבה.

 מנהג האשכנזים הוא להיפרד מהאבלים שיושבים  – על נפטר ֵאֶבל

קֹוםשבעה בפסוק: " תֹוך�  ֶאְתֶכם ְיַנֵחם (אלוהים) ַהּמָ ָאר ּבְ ַלִים ִצּיֹון ֲאֵבֵלי ׁשְ מנהג זה מבוסס על  ".ִוירּוׁשָ

ֻנָחמוּ הפסוק מספר ישעיהו: " ַלִם ּתְ ן ָאֹנִכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוׁשָ , כלומר האבלים הם חלק ממעגל האבל "ּכֵ

 מחדש.בנו יוהמקדש ית כשירושלים אמתיהגדול יותר על חורבן ירושלים, והם יזכו לנחמה 

 קאפ)המקדש נשרף והעם יוצא לגלות (צייר: גארי 

 זכר לחורבן על חזית בית בירושלים
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לזכות ירושלים והתפללו על  הגלויותהיהודים בכל התאבלו במשך דורות 

על שנכתבו בקשות ותחינות  בתפילהעד היום שזורות  .אותה שובלראות 

מֹוֶנהתפילת ב"בימי קדם, כמו  ירושלים הנאמרת בוקר, צהריים  "עשרה ׁשְ

. ּוְבֵנה ילִ  :וערב ְרּתָ ּבַ ֲאֶשר ּדִ תֹוָכּה ּכַ שּוב ְוִתְשּכֹן ּבְ ַרֲחִמים ּתָ רּוָשַלִים ִעיְרך� ּבְ

ָקר ָיֵמינּו אֹוָתּה ּבְ ְנַיןֹוב ּבְ ִו  עֹוָלם-ּבִ א ּדָ ִכיןְוִכּסֵ ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ּתָ  או .ד ּבִ

לּויֹוֵתינּו : בתפילת ראש השנה ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְושָֹ שֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ

ה ִרּנָ סעודה כל גם בברכת המזון הנאמרת אחרי  .ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרך� ּבְ

ָיֵמינוּ מבקשים על ירושלים:  ְמֵהָרה ּבְ . תפילת הכיסופים המפורסמת ביותר ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש ּבִ

נּוָיההמסיימת את ליל הסדר: לירושלים היא זו  ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ תפילה זו, כמו רוב תפילות . ְלׁשָ

אלא מבקשת לראות את ירושלים הכיסופים לירושלים, לא מסתפקת בתקווה לזכות להיות בירושלים, 

לידי ביטוי בהמנון מדינת א הביטוי המודרני לכיסופי עם ישראל לירושלים בועצמאית. ה קחזכלומר  –"בנויה" 

ְקָוֵתנּו, ַהּתִ ישראל:  ִיםעֹוד לֹא ָאְבָדה ּתִ נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ַאְרֵצנּו, ֶאֶרץ ִצּיֹון  ,ְקָוה ּבַ י ּבְ ַלִיםִלְהיֹות ִעם ָחְפׁשִ  .ִוירּוׁשָ

הכיסופים לירושלים בתרבות היהודית לא באים לידי ביטוי רק בתפילות או בפיוטים עתיקים, אלא הם שזורים 

ַלִיםגם בספרות ובשירה עברית מודרנית. כך למשל הוא השיר " ירּוׁשָ  אברהם" של המשורר ָלעֹוָלם ָיגּור ָאָדם ּבִ

ְרמן מאיר . פיוטו שירהחוקר ), שהיה 1901-1980( ַהּבֶ

ְלִמישמו הספרותי היה   .ֵהיָמן ַהְירּוׁשַ

 

 לגור בירושלים  - 

בשיר הכיסופים לירושלים מציב המשורר 

שלוש אפשריות מגורים יחידות ליהודי בעולם על 

 ברור. פי סדר עדיפויות

 _______________מהן שלוש האפשרויות? __ .1

___________________________________ 

___________________________________ 

רושלים י כלפי  היחידות הן שתי אפשרויות היחסמ .2

 ישראל?מעם העומדות בפני אדם 

____________________________________ 

____________________________________ 

לא  מישהובו שבמצב אינו עוסק המשורר מדוע  .3

 ____________________ רוצה לגור בירושלים? 

___________________________________________________________________________ 

 ומצאו אם צדקתם. ___. בדקו בוויקיפדיה______________________היכן לדעתכם נולד המשורר? _ .4

  

 
סרקו את הברקוד והאזינו 
לבני וגד אלבז שרים "אם 

 אשכחך ירושלים"
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 העיר העתיקה

במספר  העיר הגדולה ביותר בישראלהיום ירושלים היא 

לפני כמעט  נוסדההיא כשאבל תושביה וגם בשטחה, 

גבעה פני על  מאודקטן ומצומצם  השטח היה, שנה 5,000

יבוס הפכה ל"עיר דוד" והעיר . בשם "יבוס"אחת  קטנה

 השנים אבל לא יותר מדי. למעשה,במשך גדלה מעט 

קטן על שטח ירושלים השתרעה שנות קיומה במשך אלפי 

העיר  המרכיבות יחד את על פני כמה גבעות, למדי

שטח ב מדוברהעתיקה של ימינו. קצת קשה להאמין, אבל 

 ל! ושל קילומטר מרובע אחד בסך הכ

במהלך הדורות נכבשה ירושלים שוב ושוב, ובני דתות 

כל אחד באופן טבעי התיישבו בתוכה.  ולאומים שונים

קרוב לאתרים  לאמונתובירושלים בהתאם  לגור העדיף

סמוך לכנסיית  התיישבוהנוצרים  :לוולמקומות הקדושים 

; המוסלמים רצו ולידם הארמנים, שגם הם נוצרים הקבר

להיות קרובים להר הבית, שבו הם מתפללים חמש פעמים 

ביום, והיהודים ביקשו לגור ליד הכותל המערבי של הר 

  , דבר שהתאפשר להם רק בדורות מאוחרים.הבית
 

 

 
 

  
 

 הרובעים  -  

ונחשו על פי העיר העתיקה  ה זו שלהתבוננו במפ 

אחד מארבעת מה שמו של כל מידע שקראתם ה

בה. בדקו לאחר מכן בספרים  ניםהמסומ הרובעים

 ___________________________ - האם צדקתם?באינטרנט. ו

אם הארמנים הם נוצרים, מדוע יש להם רובע נפרד והם לא חלק מהרובע * 

ערך "הרובע הארמני" ו הארמני בפרק על הרובע התשובה מרומזת(הנוצרי?   - )בוויקיפדיהּבָ

______________________________________________________________________________ 



38 

 

 הרובע המוסלמי

הרובע המוסלמי הוא הגדול ברובעי העיר העתיקה, גם 

 30,000-יותר מבשטחו וגם במספר תושביו: מתגוררים בו 

פני , כלומר על מטר מרובע 350-איש על פני שטח של כ

המוסלמי שליש מגודל העיר העתיקה כולה. הרובע מ יותר

ומקיף את הר הבית  מזרח העיר העתיקה-שוכן בצפון

 מצפון וממערב. 
 1,400-המוסלמים כבשו לראשונה את ירושלים לפני כ

בעיר. הדברים השתנו אחרי  בכל מקוםמאז שנה וישבו 

לפני כאלף שפקדה את ירושלים  קשהאדמה רעידת 

, אשר מוטטה את בתי העיר והרסה את 1033בשנת שנים, 

את הר הבית ואת האזור הקרוב אליו שיפץ השלטון המוסלמי חומותיה. 

מצפון. התושבים המוסלמים בירושלים, שהיו אז הרוב, התיישבו קרוב להר הבית 

ליד החומה החדשה. הם בחרו לגור דווקא שם מפני שרבים מהם נוהגים עד עצם היום הזה  הקדוש להם,

 לעלות להר הבית חמש פעמים ביום, כדי להתפלל בו, ולכן הכי נוח היה להם לגור בקרבת מקום.

עיר של ההרובע המוסלמי הוא הצפוף מכל הרובעים 

העתיקה. חלקים גדולים ממנו הם גם העתיקים 

קשה  ר. בשל צפיפותו וסמטאותיו הצרותיביותר בע

נחשב לרובע העני הוא לשפץ ולתקן בו בתים ו מאוד

והמוזנח ביותר. הצפיפות הקשה ניכרת בעיקר ביום 

ה שישי, שהוא היום הקדוש למוסלמים: ביום ז

הנוהרים  מתמלאות הסמטאות המוני בני אדם

 לתפילה בהר הבית.

אּב חּוָטההרובע המוסלמי מחולק לשלוש שכונות:  , ּבָ

ֶאְלּוָואד. הצפונית מביניהן היא  ושכונת  ַסֲעִדיָיה

אּב חּוָטה שכונת  נקראת על שם אחד משערי הר הּבָ

פעם הענייה  הייתההבית הסמוכים אליה. שכונה זו 

ענייה. בשנים האחרונות השתפר מעמדה של ביותר בעיר העתיקה, ועד היום גרה בה קהילת צוענים קטנה ו

אּב חּוָט  אך בגלל שאין בה מבנים יותר נכנסה לגור בבתים החדשים,  מבוססתבתים שופצו בה ואוכלוסייה ה, ּבָ

 המושכים תיירים, היא עדיין די מוזנחת. חשובים

אּב חּוָטה ובין החומה הצפונית של כונה זו נחשבת הר הבית. ש השכונה השנייה היא ַסֲעִדיָיה, השוכנת בין ּבָ

. למרות שמדובר בשכונה בתוך הרובע " המקודש לנוצריםִוָיה דֹולֹורֹוָזה"ובתוכה עובר רחוב  לטובה יותר

 ֶאְלּוָואדהשוק ברחוב הגיא החוצה את שכונת 
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המוסלמי, יש בשכונת ַסֲעִדיָיה כנסיות רבות. בשל קרבתה להר 

הבית, רבים רוצים לגור בה, ולכן היא מטופחת ויפה יותר 

אּב חּוָטה.  משכונת ּבָ

ית והגדולה ביותר ברובע המוסלמי היא ונה השלישהשכ

הנקראת על שם הגיא החוצה אותה ) "הגיא" - الواد( ֶאְלּוָואד

שהוא הרחוב  "רחוב הגיאבגיא זה עובר " .מצפון לדרום

ֶאְלּוָואד  הייתההראשי של הרובע המוסלמי כולו. בעבר 

וגרו  בה  ביותר ברובע המוסלמיהשכונה המפוארת והיקרה 

בעיקר סוחרים עשירים. היום אין הבדל גדול כל כך בין 

 השכונות, אם כי ֶאְלּוָואד עדיין נחשבת לטובה מבין כולן.

 

 מבוך הרובע המוסלמי -

. ולכן לא פעם חש המטייל בו כאילו נכנס למבוך גדול מאודהרובע המוסלמי צפוף ועתיק 

במסע, אם תצליחו  .נסו את כוחכם והצטרפו למסע כזה דרך האתרים השונים ברובע המוסלמי

 ________  _____-ו  _____________ : אילו הםכתבו כאן .  יהיה עליכם לעבור דרך שני אתרים

 

 

 ֶאְלּוָואדסמטה ברובע המוסלמי בשכונת 
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 הרובע הנוצרי

הרובע הנוצרי הוא השני בגודלו בעיר העתיקה אחרי 

שוכן תושבים והוא  4,000-וסלמי. גרים בו  כהרובע המ

 מערבי של העיר העתיקה. -ק הצפוניבחל

הרובע הנוצרי התגבש אף הוא בעקבות רעידת האדמה 

. באותה עת שלטו בירושלים המוסלמים, שלא 1033של 

היו בידיהם הכסף וכוח האדם לשקם את החומות 

 מושל ירושלים הציע לתושבי העירשנהרסו ברעש. 

 כל עדה דתית שתבנה קטע מהחומההצעה מפתה: 

הקרוב אליו. , תוכל לגור בשטח בעצמה ובכספה שלה

ששלט אז  ם פנו לקיסר הנוצרי מֹונֹוָמכֹוסהנוצרי

ושכנעו , טורקיהשמרכזה היה באזור ית ִט נְ יזָ אימפריה הּבִ ב

אותו שזוהי הזדמנות פז לבסס את האחיזה הנוצרית בירושלים סביב 

המקיף ומה בחלק לשיפוץ החהקיסר השתכנע ושלח כסף רב . רכנסיית הקב

 התגבשוכך  לו הנוצרים לידיהם את האזור כולו. בזכות כך קיב, שבו התגוררו אז נוצרים רביםאת הכנסייה

מאז ועד היום מהווה הרובע הנוצרי  הרובע הנוצרי.

מוקד עלייה לרגל למיליוני צליינים נוצרים, הבאים לבקר 

 התארח באכסניות הרבות הפזורות בו.בכנסיותיו ול

 ָקתֹוִלים: ישנם הנוצרים מחולקים לבני עדות שונות

הם היחידים שהגיעו בעיקר מאירופה ומדרום אמריקה ו

שהם  אֹוְרתֹודֹוְקִסיםמנהיג; יש הרואים באפיפיור את ה

 המחולקים לקהילותומרוסיה, רים מהמזרח התיכון נוצ

ויש גם  ;ולכל קהילה מנהיג בארץ ממנה הגיעו

רֹוֶטְסָטְנִטים בעיקר שהגיעו שהם נוצרים מודרניים  ּפְ

בני העדות השונות מתגוררים בחלקים נפרדים ברובע הנוצרי, חלקם בִמְתָחִמים  .צות הבריתומארמאירופה 

ִמְתָחם גדול בשם ְטִריָאְרִכָיה. כך, למשל, ישנו , הנקראת הּפַ בעיר קטנים השייכים לכנסייה המרכזית שלהם

ְטִריָאְרִכָיה הלטינית"  בו מתגוררים נוצרים קתולים.ש, "הּפַ

שבה על פי המסורת הנוצרית ישו  כנסיית הקברהחשוב ביותר בו, הוא  האתרלב הרובע הנוצרי, שהוא גם 

לֹותאולמות תפילה הנקראות "מחולקת ל הכנסייה נצלב ואף נקבר. ָל  "ַקּפֵ ה שייכת לעדה נוצרית וכל ַקּפֵ

סית, המחזיקה במספר קהאורותודו הקהילה הגדולה ביותר ברובע הנוצרי היא הקהילה היווניתאחרת. 

סים גם מחזיקים בשתי הקפלות החשובות ביותר קהקפלות הגדול ביותר בכנסיית הקבר. היוונים האורתודו

ויש בו בתים, כנסיות, מנזרים, מוזיאונים  ובע הנוצרי מטופח ויפהרה קפלת הצליבה וקפלת הקבר. -בכנסייה 

וחנויות. ליד כנסיית הקבר, בלב הרובע, עומד שוק גדול בשם מּוִריְסָטן. המּוִריְסָטן בנוי סביב כיכר מרכזית 

 תהלוכת צליינים ואנשי דת ברובע הנוצרי
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חנויות . רוב המוכרים בשאף פעם לא פועלת..ובה מזרקה גדולה 

המתגוררים ברובע הנוצרי. השוק  המוריסטן הם ערבים נוצרים

ברובע הנוצרי, בניגוד לשוק ברובע המוסלמי, מיועד בעיקר לתיירים 

בגדים,  :ולכן מוכרים בו בעיקר מזכרות מארץ הקודש ַצְלָיִניםלו

סנדלים, וחפצי דת נוצריים, כמו צלבים ותמונות של ישו. סביב 

 צריות השונות.המּוִריְסָטן בנויות כנסיות רבות של בני העדות הנו

 הרובע הארמני

הרובע הארמני הוא הקטן שברובעי העיר העתיקה: גרים 

וייחודו  מאודאיש על פני שטח קטן  800-בו בסך הכל כ

שבתוכו ובסביבתו גרים גם  ,שהוא מתחם דתי בזה

הם  אנשים אחרים. הרובעים האחרים, בניגוד אליו,

 שכונות שבתוכן אתרים דתיים.

השוכנת  שמקורו בארמניה הארמנים הם עם עתיק

ראשון בעולם שהתנצר ההעם והם מצפון לטורקיה 

שנה. עד היום כל הארמנים הם  1,700כבר לפני כולו 

 ות והדתכלומר הלאומי, דתיים או חילוניםנוצרים, 

 .רוב העמים בעולםמיחד אותם וזה מישלהם זהות, 

 הארמנים היו העדה הנוצרית הראשונה שהגיעה לירושלים 

-לבנות רובע משלהם בדרום זכוכך בשל שנה, ו 1,600כבר לפני  כקהילה

הפך הרובע הארמני לעובדה.  1033מערב העיר. אחרי רעידת האדמה של שנת 

ֶתְדָרָלה ְטִריָאְרך  פועל, כלומר הכנסייה החשובה ביותר שבה בירושלים של הארמנים ַהּקָ המנהיג הדתי (הּפַ

. לב הרובע הארמניבשוכנת ה יעקב הקדושכנסיית היא  ,)הבכיר

הספיקה להיחרב, להשתפץ, וסדה לפני מאות שנים נשהכנסייה 

 לשיפוץ הכנסייהנזקקה  1720בשנת להיחרב שוב ולהשתפץ שוב. 

ְטִריָאְרך  גדול ֵריגֹוְריּוסאך לארמנים לא היה כסף. הּפַ לגייס אז יצא  ּגְ

הכריז כי כששרשרת כבדה תלויה על צווארו ו תרומות בארמניה

המסע  לא יוריד אותה מעליו עד שיאסוף את כל הסכום הדרוש.

ֵריגֹוְריּוס הוא ובכסף הרב  מעל המשוער זכה להצלחה כבירה של ּגְ

הימים היו אז ימי מתח בין בני  ר רב.בפא את הכנסייהשיפץ 

ֵריגֹוְריּוס בירושליםהדתות השונות   ובכסף שנותר לו החליט ּגְ

חומה  ., להגנה מפני התקפותסביב לרובע הארמניחומה לבנות 

ובה שלושה שערים, שדרכם מותר  זו מקיפה עד היום את הרובע

 רק לתושבי הרובע ולאורחים מורשים להיכנס. 

 המזרקה במוריסטן (צילם: מייק פיטליק)

 קתדרלת יעקב הקדוש 
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מאתיים שנה לפני כ אך ,כמרים ונזירים בלבדהארמני בעבר גרו ברובע 

. הן הקימו קהילה ולהתיישב מסביב לחומתמשפחות ארמניות החלו 

ופתחו גן ילדים, ואפילו מועדון. בהמשך הגיעו גם אמנים מארמניה, 

מיקה הארמנית. זוהי עבודת פיסול, ציור, את הקרשפיתחו בירושלים 

עיטור וצביעת אריחים וכלים, בעיקר בגווני כחול וירוק. עד היום אפשר 

בהן מוכרים קרמיקה  ביב הרובע הארמני סדנאות וחנויותלמצוא ס

 ארמנית מקורית.

בעקבות טבח הנקרא  מהפך גדול התחולל ברובע הארמני במלחמת העולם הראשונה

. ", כלומר "הפשע הגדול")ןְר גֶ ס יֵ ְד ֵמ " - Մեծ Եղեռնבארמנית: ( "רצח העם הארמני"

הטורקים  חיסלושבמהלכם  1915-1923השנים  יןבאירועים קשים אלה התחוללו 

שהצליחו הניצולים ארמנים, שרפו את בתיהם והחריבו מאות כנסיות. מיליון וחצי כ

לירושלים. מהם הגיעו  20,000-וכ התפזרו בכל העולםלברוח 

שממש עלה אז על גדותיו, עד  נקלטו ברובע הארמניהם 

חלק מתושבי שעברו לגור במקומות אחרים בארץ ובעולם. 

. מהטבח הנורא ניצוליםשל אותם היום הם צאצאים הרובע 

מוצגים רובע הארמני שב "השואה הארמנית" מוזאוןב

 .ההם מאירועי הדמים קשותתמונות חפצים ו

 

 םיארמניאריחים  סדנת -

מארמניה, כדי ללמד לוש משפחות אומנים שלטון המנדט הבריטי הובאו לירושלים שבימי 

אן, יָ ְס נֶ ַה את הארמנים המקומיים את מלאכת הקרמיקה המסורתית. שלוש משפחות אלה, אוֹ 

רק  ונותרהשתי הראשונות עזבו אן, התגוררו בירושלים במשך שנים רבות עד שיָ לְ אן וּבַ יָ ְש ַק ְר ָק 

ְלָיאןמשפחת  ְלָיאןמשפחת בסדנת הקרמיקה של כמה חנויות ברחבי העיר. עדיין , שלה ּבַ פלו כמה נ ּבַ

 אותו. השבר המרכיבאריח ובין כל התאימו בין  האריחים ונשברו.
 

 

   ההר המפורסם ביותר         
בארמניה הוא הר ֲאָרָרט, הקשור    

ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש "לתיבת נוח: 
(בראשית  "ֲאָרָרט ַעל ָהֵרי ...ַהְּׁשִביִעי

הנזירים הארמנים  . כובעפרק ח')
 הרהנועד להזכיר את צורת 

האם גם אצלנו, 
הלאומיות היהודים, 

 והדת זהות
כמו אצל 
 הארמנים?
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 הרובע היהודי

מזרח העיר העתיקה וגרים -שוכן בדרוםהרובע היהודי 

הם יהודים בימינו י הרובע . רוב תושבאיש 3,000-בו כ

לכותל  בשל קרבתושבחרו לגור בו חרדים או דתיים 

 ולמקומות הקדושים.

לאורך  מאודהנוכחות היהודית בירושלים השתנתה 

הדורות; בימי בית המקדש הראשון והשני התגוררו 

היהודים בכל רחבי העיר, אולם עם חורבן המקדש 

לספירה, היהודים גורשו מהעיר ולא  70השני בשנת 

חזרו בהמשך ות שנים. הורשו לחזור אליה במשך מא

עד  היהודים לירושלים ונדדו בה ממקום למקום

 לבסוף בהר ציון, קרוב לקבר דוד המלך. כנראה שהשתקעו 

ירושלים, התמוטטה החומה שהקיפה את  1033ברעידת האדמה של שנת 

לגור ברובע  נאלצו לעבורוהם  יהודים לא היה כסף לשפץ את החומההר ציון. לכולל 

ויש חוקרים  ם להר ציוןאחרי כמאה שנה חזרו היהודי המוסלמי.

ודי היעקרו משם והתיישבו במרכז הרובע ה 13-הטוענים כי במאה ה

, כלומר 1425של ימינו. אחרים טוענים כי המעבר נעשה רק בשנת 

ם הנוצרי מר עם בעקבות סכסוך מהר ציוןגורשו , לאחר ש15-במאה ה

קבע כי קבר  הטורקילמי שייך קבר דוד המלך? השלטון  - שאלהסביב ה

את היהודים ואת מהר ציון וגירש  למוסלמיםבכלל  שייךדוד המלך 

מקום חדש  הלחפש לעצמ הנאלצ הקהילה היהודית. גם יחד הנוצרים

היו תפוסים הרובעים כבר שאר  בירושלים, אך באותה עת כל  לגור בו

פינה ריקה רק  נותרהעל ידי בני הדתות האחרים, כך שליהודים 

על פי תיאוריה  ., לא רחוק מהכותל המערבימזרח העיר-בדרום

לפני  רק במקום שבו הוא נמצא היוםנוסד היהודי  מחקרית זו, הרובע

 .הרובעים מביןהוא הצעיר כלומר , שנה בלבד 600-פחות מ

, 1860מגפות רבות. בשנת ללמחלות ווהיה מוקד  לצפוף ומלוכלך, שהפךעד  השנים גדל הרובע היהודיבמשך 

 , עלה הרובע היהודי על גדותיו והחל תהליךשנה 150-לפני כ

העיר העתיקה את  החלו לעזובהיהודים , בו היציאה מהחומות

כמעט שכונות חדשות מחוץ לחומות. הרובע התרוקן  ובנו

או אנשים  ונותרו בו לבסוף רק זקנים ועניים מיושביו לגמרי

מצבו של הרובע  .שסירבו להתרחק מהכותל מאודדתיים 

 הפך לשכונת עוני. , בתים עתיקים התמוטטו והוא הידרדר

בערים רבות בעולם           
ניתן למצוא שכונה עתיקה 

שהיא "הרובע היהודי". לעתים 
שבו הוכרחו יהודים " ַהֶּגטוֹ זהו "

לגור בנפרד מהגויים, ולעתים 
 .אף לא הורשו לצאת ממנו

 הרובע היהודי (צילם: בריאן סלואן) 
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 את העיר העתיקהירדן כאשר כבשה במלחמת העצמאות  התחוללהיהודי הרובע המהפך הגדול בתולדות 

, שוחררה העיר העתיקה במלחמת ששת הימים 1967-שנה, ב 19כעבור רק . תושבי הרובע היהודיוגירשה את 

וקשה היה להחליט מה לעשות . הרובע היהודי נמצא הרוס כמעט לגמרי יכלו סוף סוף לחזור אליהוהיהודים 

האם לחפור אותו ולהפוך אותו לגן ארכאולוגי? האם לשקם אותו ולהפוך אותו לשכונת מגורים? בסופו  -בו 

הוא גם אתר תיירות שלאזור מגורים  את הרובע היהודישל דבר התקבלה ההחלטה לשלב בין השניים ולהפוך 

הרובע לבנות אותו מחדש. בעקבות כך לחפור את הרובע ועד שסיימו עברו עשרים שנה כמעט . ועתיקות

 .ותחשמל מודרנימים וות ביוב, בו מערכ ותופועל המשופץ מכל רובעי העיר העתיקההיום היהודי הוא 

 אתרים חשובים ברובע היהודי

כשראו את הרובע חרב והרוס. בתי הכנסת התגלו שרופים או מפוצצים  1967-ב תדהמה היכו ביהודיםצער ו

בתי המגורים נפגעו בזמן המלחמה ונהרסו כמעט כליל במשך השנים  אורוות חמורים.לואלה שנשארו הפכו 

 לבצע חפירות ארכאולוגיות נרחבות -הזדמנות נדירה  מצד שני, החורבן הביא עמו עמדו שוממים.בהן ש

רשות העתיקות "הסתערה" על הרובע היהודי . מגורים יבאזורהצפופה לבצע בעיר העתיקה  שכמותן לא ניתן

עם תום החפירות החלה  את הארכאולוגים. הדהימוהממצאים שהתגלו ו שנה 15וחפרה אותו במשך כמעט 

 בו הפכו לאתרי תיירות. הנה כמה מהן:שבניית הרובע היהודי החדש ורבות מהעתיקות 

 

 הבית השרוף

מ"העיר שהיה חלק  התגלה מרתף בן אלפיים שנהרובע היהודי ב

משריפה ומפויח בימי המקדש. המרתף התגלה שחור  העליונה"

 ונראה כי נחרב כשהרומאים שרפו את ירושלים והמקדש. 

ואפשר שהבית היה  ַקְתרֹוס השםעל פיסת חרס במרתף נמצא 

 שמה.שזה היה משפחת כוהנים מפורסמת מימי המקדש, שייך ל

 

ְרָור  יאנִ יָ ְד רוֹ הֵה  ַהּפַ

ְרָורסמוך לבית השרוף התגלתה שכונה ( , מימי המלך הורדוס )ּפַ

לה שפע של . בשכונה התגכלומר מימי בית המקדש השני

מערכות מים ומקוואות רהיטי אבן, פסיפסים יפהפיים, כלים, 

בימי המקדש  בירושליםשגרו  הכוהניםהמעידים על עושרם של 

 .טומאה וטהרהדיני הקפדתם על  ועל

 

 רדו אהק

 בנו אותה מחדש כעיר רומיתהרומאים החריבו את ירושלים ואז 

עם רחובות גדולים ובתי פאר. הרחוב הראשי בעיר נקרא בלטינית 

והיה  ", שכן הרחוב עבר בלב העירראש"או  "לב"שפירושו  ְרדוֹ אָק 

ראש לכל הרחובות. במרכז הרובע היהודי נראים עד היום שרידיו  

 המקורי ואף חלק מהחנויות.רדו הזה, ובהם הריצוף אשל הק
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 בית כנסת הרמב"ן

נקרא על שם רבי משה עתיק ביותר ברובע היהודי הכנסת הבית 

זהו מבנה צר, . 1267בשנת  שביקר בירושליםבן נחמן (רמב"ן) 

 זהונראה כי ובתחתיתו בור מים גדול.  חלונות מעטיםבעל ארוך, 

היהודי, שנסגר ונפתח ברובע  שנבנההראשון  הכנסתבית 

 .1967-לסירוגין במשך הדורות, עד שנפתח שוב סופית ב

 

 בתי הכנסת הספרדיים

בעולם עד שהגיעו יהודים ה נדדו 1492-בעקבות גירוש ספרד ב

על שם ריב"ז בית כנסת את הקימו , ולאחר כמאה שנה לירושלים

ן יוחנן בן  ודעלבית כנסת זה צמוד נבנו  בהמשך. זכאי-ַרּבָ

ארבעת בתי הכנסת שלושה בתי כנסת, שהפכו יחד ל"

אך  1948-ה במלחמחרבו עם נפילת הרובע בהם . "הספרדיים

 .1967שופצו אחרי 

 

 בית כנסת החורבה

 בית כנסת רבי יהודה החסיד הקהילה של חידשה 1700בשנת 

בידי בית הכנסת  נחרב 1720-ב .על שמולימים שנקרא עתיק, 

 שמו הפך, ושכעסו כי שכר עבודתם לא שולם הערבים, בוניו

לימים הוחזר החוב . "החורבהאו " "חורבת רבי יהודה החסיד"ל

 .2010-ב נבנה מחדשעד ש ,נחרב שובשוקם אך בית הכנסת ו

 

 אתרים ברובע היהודי - 

 חפשו בוויקיפדיה ומצאו: 

 ______________________________________-משפחת קתרוס ידועה לשמצה?  הייתהלמה . 1

ְרָור הֵהרֹוְדָיאִניהפסיפסים במדוע . 2  ____________________-? דגמים גאומטריים בלבדב עשויים ּפַ

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________בין אילו שני שערים נמתח הקארדו?  .3

 _________________? 1967-מדוע הזדרזו הארכאולוגים לפתוח מחדש את בית כנסת הרמב"ן כבר ב .4

___________________________________________________________________________ 

 _________________ריב"ז?  של שלושת בתי הכנסת הספרדיים הצמודים לבית כנסת שמותיהם םמה .5

___________________________________________________________________________ 

בית כנסת "החורבה" גירשו בזעמם את האשכנזים מירושלים עד להשבת החוב.  למים שבנו אתסהמו .6

 ______________________________? כיצד הערימו עליהם האשכנזים והצליחו בכל זאת לגור בעיר

___________________________________________________________________________ 
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 הר הבית

הוא יחידה נפרדת בנוף , הר המוריה", שנקרא גם "הר הבית

. הוא בנוי אינו שייך לאף אחד מהרובעיםהעיר העתיקה ו

מגרש שטוח בגודל של כלרובע היהודי והמוסלמי  ממזרח

  .רבע מהעיר העתיקה כמעט

, בתנ"ךבספרי הנביאים הוא " הר הבית"מקור השם 

: העירזה בנבואת חורבן עצובה על כינוי מופיע בהם ש

יםִצּיֹון  ַלִים ִעּיִ ֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוׁשָ ְהֶיה ְוַהר  (חורבות) ׂשָ ּתִ

ִית ְלָבמֹות  .ח)", פסוק יו"ירמיהו פרק כ( ָיַער ַהּבַ

בית  י ההר שעליו ניצבכבצער צופה הנביא  בנבואה זו

" כלומר לאתר פולחן לעבודה ָיַער ָבמֹותהמקדש יהפוך ל"

ִריף-ֵא ָחַרם -ֵאלבשם בערבית נקרא הר הבית זרה.  ַ  )الحرم الشریف( ש�

 ."המתחם המקודש"שפירושו 

וזאת בשל גלגולים  הטבעי בימי קדם יִפ ָר גְ וֹ ּפ הר הבית היום אינו דומה כלל למראהו הטוֹ 

בנה עליו את המלך, אשר  שלמההראשון ששינה את פני הר המוריה היה עברו עליו במהלך הדורות. שרבים 

בית מקדש זה התאים  .שנה 3,000לפני  בית המקדש הראשון

במידותיו להר הצנוע והיה קטן למדי. גם בית המקדש השני 

הגורלי היה בגודל דומה, אולם המהפך  ציון יבֵ ַש שנבנה על ידי 

של הר הבית התחולל כאשר שיפץ המלך  במראהובאמת 

 שנה. 2,000-הורדוס את בית המקדש השני לפני למעלה מ

מהטופוגרפיה הטבעית של ההר לגמרי הורדוס התעלם 

הר גבולות , עד ש"גלשה" מעבר שסביבו הרחבהאת  והגדיל

ההרים והגאיות המקיפים  כמגש רחב על פני קצות המוריה

ָתִליםהוא העמיד  אותו. ֶמך ענקיים, כלומר ּכְ  הכתליםסביב הרחבה הענקית ומילא את החללים שבין  ,קירות ּתֶ

המראה החדש שהתקבל, שהוא מראה הר הבית עד ימינו,  .רצפת הרחבהקמרונות שתמכו את בבקשתות ו

הוא כשל קופסת נעליים הפוכה 

השינוי על פני הר המוריה. 

יצר כניסות חדשות להר המהפכני 

רים נכנסו חלק מהמבק :הבית

מתחת ש חלליםאל הדרך שערים 

לרחבה ומשם עלו במדרגות 

וחלק עלו על גבי גשרים  ,למעלה

 דגם של רחבת הר הבית בימי המקדש השני (צילם: ג'יימס אמרי) .למפלס העליוןחיצוניים ישירות 

 הקשתות והקמרונות בבטן הר הבית
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לספירה עלו הרומאים  70בית המקדש המשופץ של הורדוס עמד על מכונו פחות ממאה שנים, שכן בשנת 

הרומאים פירקו את הנדבכים העליונים של  החיילים ת המקדש.על ירושלים, החריבו אותה ושרפו את בי

חצי מגובהם המקורי. ההר לכרק  הגיעוהר הבית כתלי ש עד, והשליכו את אבניהם למטה כותלי הר הבית

, הכירו בה כעיר שנה כבשו המוסלמים את ירושלים 1,300במשך מאות שנים, עד שלפני למחצה הרוס עמד 

הם השלימו את הכתלים ההרוסים עד לגובהם המקורי, ושיקמו את הר הבית.  לאסלאםהשלישית בקדושתה 

 :היום המקום נראהכך . אָאְקָצ -את מסגד אל בדרומוהקימו ו הבעל פסגת ההר את כיפת הזבנו 

 

 הכותל המערבי

אחד מקירות הֶתֶמך שבנה הורדוס  הואהכותל המערבי 

כל הר הבית הענקית שבנה. כדי לתמוך את רחבת 

הכתלים האחרים של הר הבית עדיין עומדים כמו הכותל 

, ובכל זאת , כפי שרואים בצילום כאן למעלההמערבי

, וזאת נחשב במסורת היהודית לקדוש יותרדווקא הוא 

 משלוש סיבות:

פסגת ולכן  הורדוס אינה סימטריתשבנה הרחבה  .1

אלא  דווקא באמצעובולטת אינה ההר הטבעי 

 מאחר שקודש הקודשים .לכותל המערביקרוב יותר 

הרי שהכותל המערבי היה הקרוב  עמד על פסגת הר המוריה

 קדוש מכל הכתלים.הוא נחשב לאליו ביותר, ולכן 

במשך דורות לא הורשו היהודים לעלות להר הבית, והם יכלו רק לעמוד ולהתפלל  .2

היהודים דווקא אליו. כך ולכן נאספו  מחוץ לכתליו. הכותל המערבי הוא הקרוב ביותר לרובע היהודי

 הכתלים האחרים.קדושתם של התקבעה קדושתו יותר מ
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ְלעֹוָלם ֵאין צביעה על קדושה יתרה בכותל המערבי דווקא, כמובא בדברי חז"ל: ממסורת יהודית עתיקה  .3

ִכיָנה ְ  המקדש חז"ל התכוונו לכותל המערבי של ביתפרשה ב').  ,שמות רבהמדרש ( ָזָזה ִמּכֶֹתל ַמֲעָרִבי ַהׁש�

המסורת "נדדה" לכותל המערבי  ,אבל לאחר שבית המקדש חרב ונעלם ,הר הביתרחבת ולא של  עצמו

 של הר הבית המוכר לנו היום.

 

 כותל האביונים - 

הכותל הכותל המערבי אינה קשורה למיקום לא זזה מ (נוכחות האל) ל שהשכינהאמירת חז"

מפני מיוחד מהכתלים האחרים, יהודית עתיקה שעל פיה הכותל המערבי  מאגדהאלא נובעת  במרחב

 :אגדה וענו על השאלותקראו את ה נבנה על ידי העניים והאביונים.הוא היחיד שש

 

 ______________________? _דרישת האל שהמקדש ייבנה על ידי כל העםאת  למה האגדה מדגישה .1

___________________________________________________________________________ 

 _________________________לבנייה על פי גורל ולא בהחלטה של המלך?  בחלוקהמהי המשמעות  .2

___________________________________________________________________________ 

 ? שהושקעה בו עבודה אישית קשה, על פני כתלים שהושקע בהם כסףותל עדיף כסביר שהאל ילמה  .3

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 __________________________ ?המערבי של ימינולמה לא הגיוני לקשור את האגדה הזאת לכותל  .4

___________________________________________________________________________ 

 _________________________________ ?על הכותל את האגדהאנשים לספר חשוב לזאת בכל למה  .5

___________________________________________________________________________ 
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מגיע הכותל המערבי אורכו של 

לכמעט חצי קילומטר, אך 

רואים  כשעומדים ברחבת התפילה

רק חלק קטן ממנו. הסיבה לכך היא 

 אשר הוקמושבתי הרובע המוסלמי 

במהלך מאות השנים האחרונות, 

עד שהסתירו אותו  אליובצמוד נבנו 

רי. אחרי מלחמת ששת לגמכמעט 

טה מדינת החלי 1967שנת הימים ב

 חלק מהבתים להרוסישראל 

 שהחלו לנהור אלמבקרים הכדי לפנות מקום לאלפי שנקראו "שכונת המוגרבים",  הסמוכים לרובע היהודי

בהמשך נערכו  .ליד הכותלימינו . כך נולדה רחבת התפילה של שנות געגועים 19אחרי  הכותל המערבי

קטע נוסף מהכותל המערבי.  נחשףמערבית של הר הבית, וכך -אולוגיות ליד הפינה הדרומיתחפירות ארכ

רואים לאן "נעלם" הכותל המערבי: רובו מוסתר על ידי בתי הרובע המוסלמי; קטע קטן ממנו כאן בצילום 

 לוגיות.אווקטע נוסף עומד מעל החפירות הארכחשוף ברחבת התפילה, 

, ערכה מדינת ישראל , אך מבלי לפגוע בבתי הרובע המוסלמיהכותל המערבי לכל אורכואת  כדי לחשוף

, עד להשלמת המשימה. מחילות וחללים מתחת לבתי הרובע המוסלמידרך  ארוכת שניםקרקעית -תתחפירה 

מרחבת  את חלקי הכותל הנסתרים , מאפשרים להכיר מקרובמנהרות הכותל חללים אלה, הנקראים

 מערבית של הר הבית.-פינה הצפוניתועד ה התפילה

 
 שנה 2,000המערבי, בן קטע מהכותל 

 
 שנה 1,200בן  מוסלמי להר הביתמעבר 

 
 השנ 900 תב של כנסייה צלבנית מסדרון

לא מעט תיירים לא גם ליו אוהוא מושך הכותל המערבי נחשב לאתר התפילה היהודי העתיק והחשוב בעולם 

תפילה קצרה בין  שרשומה בו ומין נקשר לכותל והוא הטמנת פתקמכירים בחשיבותו. מנהג עתיק ישיהודים, 

  אבניו. פעם בשנה אוסף רב הכותל את הפתקים ומעביר אותם לקבורה בבית הקברות היהודי בהר הזיתים.
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 חומות ירושלים

מוקפת  הייתה, רבות עתיקותלערים ירושלים, בדומה 

אויבים. ודים חומה שנועדה להגן עליה מפני פשיטות שוד

עה ירושלים חומות רבות שנות קיומה יד אלפיבמהלך 

 . ונהרסה על ידי אחרים די שליטיה השוניםשנבנו על י

על ידי נחרבה ירושלים בשנהרסה החומה האחרונה 

אח ין-ֵא  ַצּלָ מידי  את העיר, בעת שכבש 1187בשנת  ּדִ

אח ֵא  הצלבנים. ין-ַצּלָ בניה אשר ָאיּוּב  לשושלת נצרהיה  ּדִ

יםידועים כ היו ָרׁשִ על סוסים להילחם  והיטיבו מעולים ּפָ

ית . בשדה הפתוח זלזלה בנוצרים השושלת הָאיּוּבִ

אח ֵא בשל כך לא שיקם ומתחבאים כפחדנים מאחורי חומה" ההצלבנים " ין-ַצּלָ מעולם את חומות ירושלים  ּדִ

 .ההרוסות

מעמדה  מאודבשנים אלה הידרדר  שנה. 350-במשך קרוב ללאורך ימי הביניים ה ללא חומה זָ רוּ עיר עמדה ּפְ ה

כזו שקצת מסוכן לגור כ והיא נחשבה אמנם לעיר קדושה, אך

שועלים בה. סיפורים מסמרי שיער נפוצו בעולם כולו על 

ועל  בשעת לילה ירושלים מסתובבים בסמטאותהוזאבים 

  .םתושביהשודדים שחומסים את 

 הטורקי את ארץ ישראל הסולטאן סולימאןכבש  16-במאה ה

 .את ירושלים בחומה חדשהולפאר כי הגיע הזמן לכבד והחליט 

החומה הצפונית,  קודם כל אתלעבודה בנו  הפועלים ששכר

. בצד הצפוני, באופן טבעיעליה  שהגנו בגאיות עמוקים מוקפתירושלים  הייתהממערב, מדרום וממזרח שכן 

עם סיום  תותחים.ו י מלחמהסוס לכבוש את העיר עם שקרץ לכל אויב שבאמישור רחב  נפרסלעומת זאת, 

 ביתבניית החומה המערל פנתהלשתי קבוצות: קבוצה אחת הפועלים התפצלו  החומה הצפונית בניית

אנו והקבוצה השנייה פנתה לבניית החומה המזרחית. 

ם בכל פעם שהבנאי נמשכה העבודה, שכןיודעים שכך 

הם קבעו בראשו  השלימו את בנייתו של שער בחומה

השער. אם  ועליה תאריך בניית כתובת אבן בטורקית

בחומה  רואים ששער שכם עוקבים אחרי התאריכים

בהמשך נבנו , 1538בשנת , ראשון נבנההצפונית 

 1542בשנת  ערים המזרחיים והמערביים, ולבסוףהש

 . שער ציון הדרומי הנבנ

  

 ציור מימי הביניים של חומות ירושלים ההרוסות 

שנת , חודש ג'מאודי הראשון" -התאריך על שער יפו 
לספירה  1539כלומר בשנת לספירה המוסלמית",  945

 

הסכום שהשקיע הסולטן 
סולימאן בבניית חומת 

ירושלים היה שווה 
לִמסים שנאספו במצרים 
 כולה במשך שלוש שנים!



51 

 

 כל כך מהר?את החומה איך בנו 

ויש  לעשרה מטריםברוב חלקיה גובהה מגיע  ;וחצי עה קילומטריםאורך החומה הטורקית הוא כמעט ארב

טרקטורים או ללא  פשוטה הייתהשנה  חמש מאותלפני טכנולוגית הבנייה מגדלי שמירה.  עשרותבה 

הבונים הצליחו אפוא כיצד  וחצי. בניית החומה נמשכה רק ארבע שנים זאתלמרות  דחפורים וללא בטון, אך

 התשובה מורכבת מכמה סיבות: אותה כל כך מהר? להקים

רּוָזה  הייתהירושלים  – בנייה על שרידי חומות עתיקות במשך אמנם ּפְ

שנים רבות, אך בשטח נשארו לא מעט שרידים מחומותיה ההרוסות. 

כך חסכו עבודה ו אלההחדשה על חלקים  חומתםהטורקים בנו את 

השימוש בבסיס החומות  .חדשים בבניית נדבכיםויסודות חציבת ב

אילץ את הבונים להעביר את החומה החדשה לאורך תוואי  הקדומות

  לפעמים בחכמה ולפעמים לא כל כך... החומות העתיקות,

הטורקים פירקו מבנים ישנים בירושלים והשתמשו  - ִמְשִנישימוש 

ִניתבאבניהם  ֵ ׁש� העדיפו מבני  . הם"ִמְשִנישימוש בפעולה הנקראת " ּבַ

עיטורי אבן לקישוט וגדולות  אבנים שדדו ןשמה כמו כנסיותציבור גדולים 

שער האשפות מעוטר בקשת שנשדדה מכנסייה  :בתמונהשערי החומה. 

 .מקוםשנשדד כנראה אף הוא מאותו  ,פרחשל צלבנית ומעליה עיטור 
 

עיר דוד גם את  הקיפו חומות ירושליםבימי קדם   – בניית חומה קצרה

 הטורקים בחרו להשאיר אותם. , שהיו חלק בלתי נפרד מהעירהר ציוןאת ו

זמן  וחסכוכך יותר  חומות קצרותתוואי ה על גבי בנייעל ידי מחוץ לחומה 

 , לעיר העתיקהמחוץ  -היום . התמונה מציגה את הר ציון ומשאבים

ה במקום ז יכלה להמשיך באופן טבעי ולהקיף גם אותו. שהחומהלמרות 

   החוצה. את ההרפנימה ו"חותכת"  החומה פונה

, חומת ירושלים התקופה יחסית לחומות אחרות בנות - בניית חומה דקה

בסך  עמגי אבל עובייה ,גבוהה אמנםהיא . ..מרשימה מאודלא  הטורקית

נבנו בעובי של לעומת חומות אחרות ש, בלבד וחצי מטריםלשני ל והכ

לתחושת בעיקר חומה את ה בנהייתכן שהסולטן . ארבעה מטרים לפחות

 להגנה. ולא ממש ולהרתעה ביטחון
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 איך הגנו על החומה?

 שיניות חומה

החומה נבנתה עם 

נועדו ש עליונותשיניות 

להגן על החיילים 

כך  העומדים עליה,

ביניהן  שיוכלו להסתתר

 .מפני האויב

 מגדלי שמירה

לאורך החומה נבנו 

. הם בולטים מגדלים

נועדו לתת לשומרי העיר 

יותר לירות  זווית טובה

 ניסה, אם על האויב

 לטפס על החומה.

 חפיר

מול החומה הצפונית 

חפירים  .חפיר הותקן

 לרובבעולם מולאו 

רוב  היו בארץבמים, אך 

יבשים בשל  החפירים

  מחסור במים.

 מרפסת הגנה

קטנות ללא  מרפסות

במגדלי הותקנו  רצפה

, מעל השעריםוהשמירה 

דרכן יכלו השומרים ו

וך שמן ומים לשפ

 .אויבהרותחים על 

 שביל חומה

בר עהחומה  בראש

ר אפֵש שחיילים ל שביל

לוודא להם לנוע ו

לפגוע מנסה שאויב לא 

 בחומה, או להסתנן

 .פנימה אל העיר

 חרכי ֵיִרי

 בשיניות החומה

 נפתחו חלונות צרים,

עקבו החיילים מהם 

לא יכול ב, שהאוי אחר

היה לראות אותם, או 

 לירות עליהם.

 שערים מאובטחים

ה בכל  נקודת התּוְרּפָ

כן ולחומה היא השער, 

היטב אובטחו השערים 

דלתות כבדות, ב

 , מנעול משוכללב

  .בית שער מוגן ועודב

 גשר מתרומם

כדי להיכנס לעיר 

 צריךחפיר, מוקפת ב

להרים שאותו ניתן  גשר

זהו . התקפהבעת 

אמצעי ההגנה היחיד 

 במגדל דוד. רק שלא קיים בחומת ירושלים, אלא
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 ירושליםחומות ב נכון או לא נכון

משפטים הערוכים לפי סדר א"ב. קראו את המידע על  22לפניכם 

חומות ירושלים המופיע בפרק זה וסמנו אילו משפטים נכונים ואילו לא. 

 . הנכונים המשפטים אותיות של משבצות ההשחירו בטבלה רק את 

 . הקשור בחומות העיר דברבטבלה אם תפתרו נכונה, יתקבל                       
 

אח ֵא . א ין-ַצּלָ  ארוכה בעיר. הכי חומהאת הבנה  ּדִ

 הוא צורת הגנה על החומות. שימוש ִמְשִני .ב

 הם חלונות צרים בחומה. חרכי ֵיִרי .ג

 היה גשר מתרומם בשער שכם. בימי קדם .ד

רּוָזה"פירוש המילה  .ה  "ללא חומה". הוא "ּפְ

 מדרום. החלה להיבנותהחומה הטורקית  ו.

 .אויבהשמן רותח על  לשפיכתהחפיר שימש  ז.

 .החומה נבנתה במשך ארבע שנים וחצי .ח

 גובה החומה הוא בערך עשרה מטרים. .ט

ה בכל חומה היא השער .י  .נקודת התּוְרּפָ

 מגדלי השמירה נועדו לחסום את סוסי האויב. .כ

 העיר העתיקה.נמצא בין חומות הר ציון  ל.

 אגריפס."החומה השלישית" נבנתה על ידי . מ

 על שער האשפות נשדד ממסגד.האבן עיטור נ. 

 חרבה על ידי הצלבנים.נֵאאּודֹוְקָיה  החומה שלס. 

אח ֵא . ע ין הרס את המגדלים שבנה-האחיין של ַצּלָ  .ּדִ

 הוא אחד מחודשי לוח השנה המוסלמי. ימאודג'. פ

אח ֵא  .צ ין-ַצּלָ  .צלבניתהיה נצר לשושלת  ּדִ

 בארץ יבשים בשל מחסור במים. רוב החפירים. ק

 הצליח לכבוש את ירושלים. מלך ַאשּור ַסְנֵחִריבר. 

 .16-החומה הטורקית נבנתה במאה ש. 

 כל השערים.מ שנבנה הראשוןהוא שער שכם  .ת

 

  :הקשר שלו לחומה  המושג שהתקבל:
 

 
סרקו את הברקוד 

על והצטרפו לסיור 
 חומות ירושלים
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 שערי ירושלים

 פזוריםחומת ירושלים הטורקית לאורך 

 ,שלושה בחומה הצפונית ;שמונה שערים

יים בחומה שנ ,שניים בחומה המזרחית

הסולטן כשהדרומית ורק אחד במערב. 

 500-את החומה לפני כבנה סולימאן 

היו בה רק שבעה שערים. אחד שנה 

 עתיקשער  הוא, מהם, שער הרחמים

על ידי אשר שולב  יר הר הביתבק

, כלומר החדשה בחומת העירהטורקים 

בנו בפועל רק שישה שערים.  הטורקים

שנה, כשירושלים גדולה  250רק כעבור 

 פתחולהיבנות סביבה,  וושכונות החל

 : המתבקשוקראו לו בשם הטורקים שער נוסף, 

 ."השער החדש"

 

 שערי ירושלים - 

 , ומצאו:שעריהאת המציגה את חומתה ו התבוננו במפת ירושלים העתיקה

 _________________ -ו _________________ –אילו שני שערים מובילים ליותר מרובע אחד? . 1

 ________________________________________________ -? הכי הרבה שעריםנבנו איזה רובע ל. 2

 ____________________________________________________ -. איזה רובע זכה רק לשער אחד? 3

 ____________________ -הופך אותו לפגיע?  -להיפך דווקא . האם ריבוי שערים לרובע זה טוב או אולי 4

______________________________________________________________________________ 

 ______________ -השערים ובין הרובעים שאליהם הם מובילים? אם כן, מהו? שמות קשר בין  ישהאם . 5

______________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ -דרך איזה שער נכנסתם פעם לעיר העתיקה? . 6

 ______________________________________________ -? מקרוב איזה שער הייתם רוצים להכיר. 7

 _______________________________________________ -. איזה שם של שער הכי מסקרן אתכם? 8



55 

 

 שער שכם

הוא הגדול ושל העיר העתיקה  שער שכם שוכן בחומה הצפונית

 היההוא במשך מאות שנים שערי ירושלים. ביותר מכל והמפואר 

מפני שרוב האנשים  ,מכל השעריםהמרכזי והשימושי שער ה

בשל כך קבעו  .מישור נוח למעברדרך  מצפון לירושליםהגיעו אז 

תעמוד  םשכשער בכי לפני אלפיים שנה הרומאים שליטי הארץ 

 יימדדו ושממנ העמוד הראשוןיל הראשונה", כלומר "אבן הִמ 

זו שיטת מדידה  ערים אחרות.להמרחקים המדויקים בין ירושלים 

 מאות שנים! במשך עמדהחזיקה מ

הדרך היוצאת אליה מובילה שנקרא על שם העיר שכם  שער שכם

לדמשק שבסוריה, ולכן נקרא  שכם ממשיכה הדרך עוד צפונהאחרי  .ממנו

אּב אל עמּודהשם הערבי של השער הוא . שער דמשקבאנגלית בשם  השער  ּבָ

 ניצב בשערמהימים שבהם השתמר זה שם עתיק . "שער העמודשפירושו "

 בראש העמודהעמידו הרומאים  אבן המיל הראשונה. תהעמוד שסימן א שכם

יא של פסל   .ַאְדִריָאנּוס הרומיהַמְצּבִ

 

 בשער שכם ו"קילומטר אפס" עמודה -

שיטת מדידת מרחקים על ידי סימונם באבני דרך ("אבני מיל") עדיין נפוצה במקומות רבים בעולם. 

עם תחילת השימוש בשיטה הֵמְטִרית זכתה "אבן המיל הראשונה" ברוב העולם לכינוי "קילומטר 

 ומצאו: ,על ירושלים סקהבִפ בעיקר ו, בוויקיפדיהאפס". עיינו בערך "קילומטר אפס" 

 ________________. __ב________ _. _________א –בדרך כלל אבן "קילומטר אפס"? עומדת איפה  .1

 _______________________ -באיזו מפת פסיפס עתיקה אפשר ממש לראות את העמוד בשער שכם?  .2

 __________________________ -? 20-אפס" של ירושלים בראשית המאה הקילומטר להיכן הועתק " .3

 ____________________ -"אבן דרך הזהב"? אבן המיל הראשונה הנקראת בשם נמצאת  איפה בעולם .4

 ____________________ -באיזה רחוב בלונדון נמצאת עד היום אבן המיל הראשונה מימי הרומאים?  .5

   -ממה עשויה אבן המיל הראשונה בוושינגטון?  .6

_______________________________________ 

  –איך נראית אבן "קילומטר אפס" של מונטווידאו?  .7

_______________________________________ 

 –למה משמשות שתי נקודות האפס השונות בטוקיו?  .8

_______________________________________ 

  

שלט ובו שלושת שמות 
 

בשער  לבקראפשר          
, הקבור הרומי העתיק שכם

מתחת לשער שכם של ימינו. 
חפשו באינטרנט את המילים 

ותמצאו  "הכיכר הרומית"
 הוראות כניסה לאתר
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שער שכם הוא השמור והמאובטח ביותר מכל 

שערים האחרים, יש לכמו . שערי העיר העתיקה

 ובדקושומרים חמושים  ישבושבו  "בית שערלו "

, כדי להבטיח שהם לא העירהאת הנכנסים 

בית השער של שער שכם הוא הגדול  , אךאויבים

והמשוכלל מכל בתי השער של השערים 

יש להיכנס  האחרים: כדי להיכנס אל העיר

ורק אז  ימינה לפנותשמאלה,  לפנותלתוכו, 

בשערים אפשר להיכנס אל העיר עצמה. 

ועליו בכל החומה והמעוטר ביותר מקושט ה השער גם זהו שמאלה. האחרים יש רק פנייה אחת, ימינה או

המדגישים  שהם עמודונים יפים פינה יפות. על ראש החומה ניצבים ֶמְרלֹוִניםומרפסות מסוגננים תבליטי אבן 

וציירים הדורות על ידי צלמים  במהלךבשל מעמדו ויופיו של שער שכם, הוא הונצח  את חשיבותו של השער.

 דוגמאות: שלושרבים ובזכות כך יש לנו תיעוד נדיר של התפתחותו והתפתחות סביבתו במהלך הדורות. הנה 

 1861שער שכם בשנת 

השער נבנה בתוך גיא  ובתמונה זו 

ניתן לראות את ההתרוממות 

הטבעית של הקרקע משני צדיו. 

כמה הולכי חוץ מהמרחב ריק לגמרי 

 שנעמדו להצטלם.רגל 
 

 

 1904בשנת שער שכם 

מפותחת רחבת השער החיצונית 

ן לשער הקימה משפחת . מימייותר

משני ַוֵלירֹו היהודית מבנה חנויות, ו

ת ישיבה ופינ והותקנ שערצדי ה

 שבים.העבור העוברים ו

 1936שער שכם בשנת 

הפכו למבנה ארוך ַוֵלירֹו החנויות של 

ומול השער חונה שורת  ומודרני

בינתיים  עצים צמחוארוכה.  מוניות

והשער החל לקבל  משני צדי השער

 .חדשותפנים 
 

 הכניסה לשער שכם עוברת על גשר עקב חפירות ארכאולוגיות
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 שער הפרחים

שער הפרחים הוא שער קטן בחומה הצפונית של ירושלים, והוא 

רבים טועים . של החומה מזרחית-הקרוב ביותר לפינה הצפונית

לחשוב שהשער זכה לשמו היפה בשל עיטורי הפרחים העשויים אבן 

 .שערי העיר העתיקה מעוטרים בתבליטי פרחים שבחזיתו, אולם כל

 אם כן, מדוע זכה דווקא שער הפרחים להיקרא בשם זה? התשובה

 היא שהשם 'שער הפרחים' הוא טעות.

 עומדת גבעה ועליה בית קברות מוסלמי עתיקמול שער הפרחים 

קראו לשער על שם בית המקומיים . הערבים "ַסְאִהָרה-א"הנקרא 

אּב א בשם הקברות ", אך מבקרים שלא הכירו את בית ַסְאִהָרה-שער בית הקברות א", כלומר ַסְאִהָרה-ּבָ

אּב אפשר השם המוזר וחשבו שהכוונה היא על הקברות תהו  ". הבלבול שער הפרחים, כלומר "ַזְאִהָרה-ּבָ

שכונת  מחוץ לחומות מול שער הפרחים קראולימים בנתה עד כי לשכונה הערבית שנ השתרש כל כך חזק

אּב א ם . ש, כלומר "שכונת שער הפרחים"ַזְאִהָרה-ּבָ

וגם אנחנו  השער השגוי התגלגל לעברית

 משתמשים בו.

הנפוץ ברוב השפות בעולם השם הלועזי של השער 

מקורו  , אבל גם הוא שגוי...שער הורדוסהוא 

ארמון  בימי קדם שכן לא נכונה, על פיהבטענה 

המלך הורדוס בקרבת השער. היום אנחנו יודעים 

שהארמון שכן דווקא קרוב לשער יפו, אבל השם 

  השגוי כבר השתרש.

בחומת שער הפרחים הוא אחד השערים הקטנים 

ש והוא מוביל אל הרובע המוסלמי. פעם היו נהעיר העתיקה  ְשּפָ כנסים אל תוך בית השער שלו מהצד דרך ּפִ

ש הזה נראה בתמונ, כמו בשער יפושמאלה ונכנסים אל העירבית השער ב, פונים נמוך ְשּפָ השער משנת ת . הּפִ

מה. אחרי שהירושלמים יצאו מהחומות והתיישבו על הגבעות שסביבה, מתחת למדרגות הברזל בחו 1910

פסקה החומה מלשמש להגנה ואז נפרץ הפתח בחזית השער, אשר נועד למעבר 

ְש מהיר יותר פנימה.  ש הּפִ לעיר  והכניסה היוםמזמן נסגר הצדדי ּפָ

היא דרך הפתח  העתיקה דרך שער הפרחים

 .בלבד החדש

שער הפרחים מעוטר בתבליטי אבן עגולים, 

ובראש השער רק עיטור של פרח אחד. בחלק 

ישנם הפנימי של השער, הפונה אל תוך העיר, 

עיטורי פרחים נוספים, ובהם גם דגמים 

 ני דוד.ים כמו משושים, כוכבים ואפילו מגהנדסי

 שער הפרחים (צילם: סרגנלי)

 הִּפְשָּפש, כשעוד אפשר היה להיכנס דרך 1910-שער הפרחים ב
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 שער האריות

דרכו אפשר להיכנס אל העיר ש שער האריות הוא השער היחיד

נמצא  –שער הרחמים  –השער המזרחי הנוסף  העתיקה ממזרח.

  חתום ונעול. ,בהר הבית והוא, כזכור

חזית השער, שניים אריות מקשטים את תבליטי אבן בצורת ארבעה 

אריות אלה לא הוכנו  .על שמםהשער נקרא משמאל, וימין ושניים מ

 ושולבו ממקום אחר נלקחוחומת ירושלים אלא  עבורבמיוחד 

ניסו להתחקות אחר שחוקרים  בחומה הטורקית בשימוש ִמְשִני.

 (מלון דרכים) מָח'אןהגיעו  מצאו כי הםמקור האריות שבשער 

ינבנה על ידי הסולטן ש מפואר ְרסּבָ  הַמְמלּוּכִ ַנֵאי החומה הטורקים מקום בקרבת יּבַ ְרסּבָ  .ופורק על ידי ּבַ , יּבַ

 300-כ שלט בירושלים שהגיע מאזור מונגוליה,

ופירוש שמו בשפה  לפני הטורקיםשנה 

ברחבי הארץ פזורים  ."ברדלסהוא "המונגולית 

תבליטי אבן נוספים שנעשו עבורו וכולם נראים 

 הסיקו החוקריםכמו אלה שבשער האריות. מכאן 

, מימיהםשלא ראו ברדלס  כל זה לא הפריע לירושלמיםאינם אריות אלא ברדלסים...    כללשער בשכי האריות 

 אה:ואף לרקוח מהם אגדה עממית נפללכנות את השער בשם "שער האריות" 

מס שתושבי ירושלים זוכים להקלות  לב לכך סולימאן ןהסולט שםיום אחד מספרת כי הירושלמית האגדה 

ולכן משלמים פחות מאחרים. גמלה ההחלטה בלבו 

ולהכריח את הירושלמים לשלם לבטל את ההקלות 

היה , כאשר באותו לילהמסים בדיוק כמו כולם. 

בחלומו ארבעה  לו נגלו הסולטן שקוע בשינה עמוקה,

 .שהתנפלו עליו וכמעט קרעו אותו לגזרים ענק אריות

שוב חזר  אך החלוםושטוף זעה  התעורר מבוהל הוא

לא סתם חלום  ושזה ושוב. הסולטן הנפחד הבין

על לאחר שהתייעץ עם חכמי החצר וסיפר להם ו

יו כי ביקש עלהרהורי לבו, קבעו החכמים שהאל כועס 

יעצו לו כדי לפצות אותם, לפגוע בתושבי ירושלים. 

עליו לבנות עבורם חומה, שכן ירושלים עומדת חכמיו, 

רּוָזה כבר  לבנות את חומת  הזדרזהסולטן  שנה. 300ּפְ

 באחד אריות ארבעה קבעלזכר החלום ו ,ירושלים

  .משעריה

 

 (צילם: פונטיפיקייק)  2016שער האריות 
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ְרסשל  מהָח'אן שנלקחו נוספיםבתבליטי אבן שער האריות מעוטר חוץ מהברדלסים,  ְיּבַ השער,  בראש .ּבָ

ומשני צדיה חלונות אטומים בעלי קשת יפה. חלונות אלה שימשו פעם כחלונות  למשל, ניצבת מרפסת הגנה

 וגם הם הגיעו לבסוף לשער האריות. בָח'אןים אמתי

בתחילת ל תוך העיר. ואז פנו שמאלה כדי להיכנס א ה פעם אל תוך בית שערות היהארי דרך שער המעבר

היא בקו ישר אל תוך העיר כמו שרואים  מאזוהכניסה  נפרץ הקיר הפנימי של בית השער 20-המאה ה

 זו מזו: עשר שניםבתמונות כאן, שצולמו במרחק של 

 

 
 1894אריות לפני פריצת הקיר הפנימי, שער ה

 
 1914אחרי הפריצה, השער 

 

 זכה למקום של כבוד בתולדות עם מרכזי או חשוב לירושלים, אך הואשער לשער האריות לא נחשב אף פעם 

, פרצו דרכו הצנחנים אל העיר העתיקה ושחררו את הכותל 1967במלחמת ששת הימים, בשנת ישראל כאשר 

  ואת המקומות הקדושים.

 

   שער האריות שמות -

 שער האריות הוא השער שזכה להכי הרבה שמות בשפות ובתרבויות השונות. 

 עוד משמות השער: ומצאועיינו בוויקיפדיה בערך על שער האריות           

 על שם בריכות
 

_________________ 

 שהיאעל שם 
 

_________________ 

 על שם עיר
 

_________________ 

 כיוונו בשל
 

_________________ 

 על שם עמק
 

_________________ 

 שם נוצרי
 

_________________ 
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 שער הרחמים

השער והוא  בכותל המזרחי של הר הבית נמצאשער הרחמים 

חלקו הקדום נבנה כנראה כבר  העתיק ביותר בחומת ירושלים.

בימי בית המקדש השני והשער כולו שופץ על ידי המוסלמים לפני 

שונה לגמרי משאר שערי ירושלים: השער  מראה שנה. 1,400-כ

 ,במקום פתח אחד שלו שני פתחים תאומיםהיחיד  הוא השער

. בראש השער אבן כותרותוב מסוגננותקשתות במעוטרים  אשר

שתי מסגרות ריקות ועיטורים עגולים יש 

בית השער של  בגדלים שונים.

זהו אולם בחומה; שער הרחמים הוא הגדול והמפואר מכל בתי השער 

  .יפהפייםל שתקרתו מורכבת מֵשש כיפות הנשענות על עמודי שיש גדו

תהלוכות נוצריות במשך מאות שנים שימש שער הרחמים למעבר 

. עיר העתיקהכנסיית הקבר שבהר הזיתים למהכנסיות החשובות ב

אח ֵא כאשר כבש  ין-ַצּלָ הוא הורה  שנה 800-את ירושלים לפני כ ּדִ

 ,התהלוכותמעבר את כדי למנוע  בקיר אבנים לאטום את השער

פעולה זו עוררה  ום וסגור עד עצם היום הזה.תחנותר שער הו

 בשלתדהמה וצער לא רק בקרב הנוצרים, אלא גם בקרב היהודים 

 המשיח לירושלים יבואהגאולה  בעתת עתיקה שעל פיה מסור

"שער  את השםשער היא שהעניקה למסורת זו  .המקדש על הר הביתכדי לבנות את בית  וייכנס דרך השער

 .תגבר על מידת הדין מידת הרחמים, מתוך האמונה כי המשיח יבוא רק כאשר הרחמים"

, הקיים מוסלמילאחר נעילת השער ננטש האזור שמחוץ לשער הרחמים עד שהפך לבסוף לבית קברות 

. היהודים ראו בכך פגיעה נוספת במקום עד עצם היום הזה

סברו כי בית הקברות נועד למנוע את מעבר הם במסורתם, שכן 

מתבססת על ההנחה כי המשיח הוא  טענה זו המשיח לירושלים.

כדי שהמתים לא יטמאו  אסור לעבור בבית קברות ולֹכֲהִנים ּכֵֹהן

זוהי טענה מופרכת שכן המשיח יהיה "בן דוד", כלומר . אותו

שחייב להיות בן שבט לוי. יהודה ולא יכול להיות כהן, משבט 

לקבור את המשיח, אלא רק רצו המוסלמים לא התכוונו לחסום 

 את רחמי האל. גם בעיניהם המסמל  ,את מתיהם ליד השער

משמעות  בעל השער היחיד בחומת ירושליםשער הרחמים הוא 

הוא מסמל את כל הדברים . במסורת היהודיתעמוקה 

או בעצמנו, אשר מחכים כבר  בעמנו"התקועים" והחסומים 

רבים אנשים עבור  להיפתח ולהשתחרר ולהגיע "לגאולה".

 19-שער הרחמים ובית הקברות במאה ה

 (צייר: הֹוֶּבְרט ְקֵלְרֶגט) 1878-פנים שער הרחמים ב
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את התקווה שיום אחד מסמל שער הרחמים עולם ב

. חלומותיהםהם יזכו להגשים את ו הגאולה תבוא

 :הרחמים לסמל הזה שער שני מאפיינים הפכו

 ות פתוחשער אמור להיהסיבה הראשונה היא ש

 ;ולאפשר לכולם לעבור בו, אך שער הרחמים נעול

ים מוביל ישירות שער הרחמהסיבה השנייה היא ש

והקדוש אל המקום החשוב  להר הבית, כלומר

גיעו י ביותר, אל "לב" העולם. לכן כשהוא ייפתח

 .אל מקור האמתו בסיס קיומםאל כולם 

בתרבות  נפוצהסמליותו של שער הרחמים 

המופיע פיוט בלמשל  היהודית, כפי שניתן לראות

בעדות עירק  חודשכאן, שהוא חלק מתפילת ראש 

הנחגג בתחילת  יום שמחהראש חודש הוא  ותימן.

וכולל עברי כשהירח מתחיל לגדול,  כל חודש

 אומריםקהילות שבהן בתפילות ומנהגים מיוחדים. 

התחדשות הירח בכל חודש ב רואיםאת הפיוט 

 ויביא את הגאולה.את שער הרחמים  החגיגי הזהביום יפתח שומבקשים מהאל  לישועה ולגאולה תקווה

 

 "שער הרחמיםהפיוט " -

 

     

  מה מבקש מחבר הפיוט לשנות במציאות בירושלים?  - 1בית- ______________________________ 

  בית המקדש       חשיבות האל      בקשת סליחה   –נכונה) ה? (הקיפו את התשובה 2בית במה עוסק 

  ו_______________ -כיצד נקראים כאן אויבינו?  - 3בית- _______________ 

 _______________ -ו_______________ -ואיך אנחנו?   

  איזה מסר מבקש  -בכינויים לא מחמיאים: __________ ונקראים היהודים  - 4בית ;____________

 ___________________________________________________ -לדעתכם המחבר להעביר בזה? 

___________________________________________________________________________ 

  של הבתים,  תיבותהראשי מ מתקבל הפרטי שמו כמקובל בפיוטים רבים, ידוע, אבל אינושם המחבר

 _____________________________ - ?המחברשם  . מהוכל בית מהמילים המודגשות בראשכלומר 

 . מחבר לא ידועותימן עירק במסורת חודש לראש פיוט

 מפתח מילים קשות: 
 הגנה; – ְוסֹוֵחָרה הִצּנָ    כעס; – ֶעְבָרה  כינוי לאל;  – צּור

 יפוזר;  – הרֶ זּויְ מתי;  – ןָא  הקשב לתחינה;  – העֵ שְ 
 נקריב קטורת;   – ירטִ קְ נַ   ; מסכנים – יםאִ ּכָ לְ חֵ 

 המקדש;  – ַהְּבִחיָרה ֵּבית  כינוי לאל;  – ְׁשִכיָנה
 ישראל;  כינוי לעם ,"צאן מפוזר" – ְּפזּוָרה ֶׂשה  צער;  – ִגָּנהמְ 
 קרע את הכובד שעליהם – חַ לֵ ם ּפַ דָ בֵ ּכְ 

 
סרקו את הברקוד 

והאזינו ללחן הפיוט 
 "שער הרחמים"
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 שער האשפות

רובע היהודי להמוביל ער האשפות הוא שער בחומה הדרומית ש

שדרכו יכולים לעבור  העתיקההיחיד בחומת העיר והוא השער 

 " מקובל בשפות רבותהאשפותהשם "שער  אוטובוסים גדולים.

 ?ולא נעים מוזרכיצד זכה לשם כה  –והוא מעורר כמובן תהייה 

מסופר על נחמיה  בושמקור השם הוא בתנ"ך,  מעניין לגלות כי

לּותשחזר  ֶבל ִמּגָ ומצא את ירושלים חֵרבה ואת חומתה הרוסה.  ּבָ

: וק את מצב העיר וכך מצא את שער האשפותיצא לבד הוא

ַער ָוֵאְצָאה יא ְבׁשַ ֵני ְוֶאל ַלְיָלה ַהּגַ ין, ֵעין ּפְ ּנִ ַער ְוֶאל ַהּתַ  ׁשַ

ּפֹת אין לנו מידע על שער ). ג"פסוק י ב' פרק (ספר נחמיה, ָהַאׁשְ

 2,500-נחמיה חי לפני כ שכןשער האשפות של ימינו, האשפות בימיו של נחמיה, שהיה כמובן שער אחר ולא 

 שכןהתנ"כי  החוקרים משערים כי שער האשפות. שנה 500 לפנירק נבנתה ואילו החומה הטורקית  שנה

השם העתיק ש ןכ םא ייתכן. או במקום שאליו נגרף הזבל מהר הבית בימי המקדש בקרבת אתר איסוף אשפה

שהשם  ייתכן גם חומות באותו אזור., בשל מיקומו של השער בשתי המהחומה העתיקה לחומה החדשה נדד

שהאזור כולו היה מלא מפני  הטורקי הודבק לשער

. עדות לכך אפשר למצוא אשפה בעת בניית השער

 19-במאה ה בירושליםבדברי אברהם משה לּוְנץ שגר 

וסיפר כי השם "שער האשפות" נפוץ בכל השפות: 

על כי מתחתיו תעבור  ,יקראו לו בשם הזה והלועזים

ה, ודרכו הוציאו עפר ָצ תעלת השופכים אשר להעיר חוּ 

 ).1890", מורה דרך בארץ ישראל וסוריה"( ואשפות מהעיר

המוזנח והעני  המרחבהיה , אשר שער האשפותתיאורים אלה מסתדרים עם ידיעותינו על האזור שבו נמצא 

. מגדלי צאןלבעלי מלאכה ולמקום פני כאלפיים שנה לשני ההמקדש בית  בימישימש כבר ו בירושליםביותר 

, ּבּוְרְסַקִאיםהמושבם של  אזורזה היה שנה  900לפני בתקופה הצלבנית 

השתמשו בחומרים כימיים בעלי ריח נורא ולכן ש ,העורות יֵד ְמַעּבְ כלומר 

 . י העירלֵ הורחקו תמיד לשוּ 

ש קטן במשך השנים מאודשער האשפות השתנה  ְשּפָ  בחומה. הוא נולד כּפִ

בנחל קדרון  התיישבוכאשר הירושלמים בהמשך, . הזמןרוב  והיה סגור

בית שער מבחוץ "הודבק" לו אז באופן קבוע והוא נפתח ה, שמחוץ לחומ

בעמוד הבא נראה . בית שער זה בו ישבו שומרים וחייליםש בן שתי קומות

הצד מ הייתהוממנה אנו למדים כי הכניסה לשער  1912-מבתמונה 

  .עיר העתיקהל להיכנסכדי  בתוך בית השער שמאלה פנו והבאים

  

 אברהם משה לּוְנץ     
 , עיתונאי ,סופרהיה 

מורה דרך, מוציא לאור, 
ארץ ישראל  חוקר
, וכל זאת למרות וגאוגרף

 !25שהתעוור בגיל 

 שער האשפות (צילם: כריסטוף ָאֶסָלה)
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הסירו את בית השער למעבר מהיר יותר של התנועה, והירדנים,  1917-הבריטים שכבשו את ירושלים ב

ְשּפָ , 1948-שכבשו אותה ב טֹוןעבה  ההמשקוף בקֹוָר ש וחיזקו את הרחיבו את הּפִ , כפי שרואים בתמונה ִמּבֵ

ש  ,מבית השער לא נותר זכר .1967-שצולמה ב ְשּפָ יושבת ה נשארה עד היום הקשת הטורקית היפהאך מהּפִ

העיר העתיקה לחלק מירושלים  הייתה מלחמת ששת הימיםב ככיפה קטנה על גבי השער המורחב.

הסירה את קורת הבטון  היא 1980. בשנת את שער האשפותיפצה ש עיריית ירושלים הישראליתו הישראלית,

 .2016-רכים התואמים יותר את מבנה השער, כפי שרואים בתמונה מהכעורה ויצרה שוליים מעוגלים ו

 

 
 

 

 האגדה על שער האשפות -

הדבר הוליד ירושלים ומבקרים ו בקרב תושבי תהיותשמו המשונה של שער האשפות עורר 

מספקת עתיקת יומין  אגדה ירושלמיתהשם.  את פשרוסיפורים המסבירים  אגדותבאופן טבעי 

 לפשר שמו של שער האשפות.  מאודהסבר יצירתי 

 :ומצאוולמה?"  י, מהמ –חפשו ברשת את הסיפור "שער האשפות                  

 _______________________ -כבר עמד בירושלים "שער האשפות"?  , על פי האגדה,לפני כמה שנים .1

 ________________________________________ -משונה? הבני איזו דת גרמו לשער להיקרא בשם  .2

 _______________________ -? אמתיבסיפור  ולאמהם הפרטים בסיפור המוכיחים כי מדובר באגדה  .3

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ -למי היה עניין להמציא את האגדה הזאת ומדוע?  .4

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  



64 

 

 שער ציון

הוא שוכן בקצה ו הר ציוןבין שער ציון מחבר בין העיר העתיקה ו

את שמו  בהשער הטורקי שואהרובע הארמני, סמוך לרובע היהודי. 

הצלבנית של ירושלים בחומה באזור זה משער עתיק יותר שעמד 

ו אז בירושלים תיארו איך עברו שנה. מטיילים שביקר 900-כ לפני

, כלומר "שער הר Porta Montis Syonר ציון לתוך העיר דרך מָה 

, צלבניתה ה"ֵר ּבְ ְמ "מפת ַק בציון" בלטינית. שם זה אף מופיע 

בחלוף השנים נפלה המילה  .13-במאה ה המתארת את ירושלים

השם המקובל והוא הפך בקיצור ל'שער ציון'.  " משם השערהר"

אּב אבערבית הוא  ), "שער הנביא דוד" – باب النبي داود( ֵנּבי ָדאּוד-ּבָ

 ר ציון הסמוכה שוכן קבר דוד המלך.מפני שעל פסגת ה

הוא אחד היפים והמושקעים שבשערי העיר שער ציון 

ַנֵאי החומה העתיקה. פירקו כנסייה צלבנית שעמדה כנראה  ּבַ

כותרות עמודים מכל הבא ליד, כמו שדדו ממנה בסמוך ו

שהפכו  פרחים מאבן ואפילו חלונות שלמים , תבליטייפות

נבחרו לתמוך את  ,למשל ,כותרות ארבע בחומה לחרכי ירי.

שולבו ושתי כותרות נוספות  שעל השער מרפסת ההגנה

מהיופי והפאר הזה לא נשאר הרבה, שכן . וקישוט משני צדיכ

 במלחמת העתיקה לעיר דרך שער ציון לפרוץניסו  חיילי צה"ל

בעקבות היריות, הפגזים והפיצוצים,  .1948שנת העצמאות ב

 רובים.ורסיסים ו מפגיעות ואבניו חוררו ונשרטניזוק השער 

 לה ניכרות בשער בעיקר בחלקו החיצוני הפונה להר ציון.פגיעות א

שיפצה עיריית ירושלים את חומות העיר בראשית שנות האלפיים 

החורים ולמלא את  את לסתום ואז עלתה השאלה: האם העתיקה

? מצד אחד, טיפול נאות ויסודי בשער ציון החריצים השבורים

יר לשער את פארו ואת יופיו חזי

הּוַע  נגד עם השנים, ומ מוּ ׁשֶ

יש תפקיד שריטות לחורים ול

מספרים את הם  –היסטורי 

. השער סיפור המלחמות שעבר

ט להשאיר בסופו של דבר הוחל

 .את השער במראהו "הפצוע"

 

האם ההחלטה 
לשמר את השער 

 כפי שהוא
 נכונה

 לדעתכם?

 הכותרות הצלבניות וסימני היריות בשער ציון

 13-, מאה הַקְמְּבֵרה"שער הר ציון" במפת 
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במלחמת העצמאות ניסו חיילי  בקרב שבו "נפצע" שער ציון

אל הרובע היהודי, שהיה נצור על ידי חיילי  לפרוץהפלמ"ח 

הלגיון הירדני. הניסיונות הראשונים היו דרך שער יפו, אולם 

לאחר שנכשלו שוב ושוב, הצליחו הפלמ"חניקים לפוצץ את 

 ולהגיע לרובע היהודי. בשעת לילה מאוחרת שער ציון 

מפקד צעיר בשם דוד אלעזר בראש כיתת הלוחמים עמד 

 ", שהיה לימים הרמטכ"ל התשיעי של מדינת ישראל. דוֹ "ּדָ 

מונצח של חיילי הפלמ"ח באותו לילה סיפור גבורתם 

 ,ט"ו באייר תש"ח ,אור ליום ג' בכתובת אבן בתוך השער:

כבשו אנשי הפלמ"ח הראל את הר ציון. למחרת, טרם 

עלות השחר, פרצו את שער ציון עשרים ושנים לוחמים, 

חשים לעזרת מגניו האמיצים של הרובע היהודי. במו 

ות גופם בלא שריון ותותח, חרפו את נפשם על חומ

  זכרם.יירושלים. העובר בשער הזה 

 

 שער ציון בתנ"ך -

המבטא את הקשר בין האל לו רמז בפסוק יפה אך יש  בפירוש בתנ"ךשער ציון אינו מוזכר 

 הצטיידו בתנ"ך ופתרו את התרגיל הבא: לים. כדי לגלות את הפסוק המסתוריובין ירוש

 

 חלק ראשון

  ן המופיע בפסוק הראשון? ֵק . מיהו הז"המושלים החובשים כתר"פתחו בספר הראשון של- ________ 

  ?מהו ספר השירים המפורסם שהאיש הזה כתב, שהפך לחלק מהתנ"ך-   

 חלק שני

 ?פתחו במגילת שיר השירים, בפרק שהוא מספר אצבעות כף היד. מי דופק בדלת - ______________ 

  השלימו את תיאור מראה ראשו של הדופק בדלת: "ראשו כתם            " 

 חלק שלישי

 ראשונה מרדכי היהודי?באיזה פרק מופיע ל - ומצאוהמלכה הנקראת בפורים  תתחו במגילפ 

 כתבו את התשובה כאן: 

 התוצאה:

, בפסוק שמצאתם בחלק השלישי ,בפרק שמצאתם בחלק השני, בספר שמצאתם בחלק הראשוןפתחו 

 _____________________________________________ - את הפסוק המרמז על שער ציון והעתיקו

 

  

   

 בית השער עם הכתובת (צילם: ג'ו אמינוף)
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 שער יפו

מכל שערי העיר העתיקה.  היום השימושי והפופולארישער יפו הוא 

מערבה, אך ירושלים גדלה  המרכזי,בעבר היה שער שכם השער 

  הראשי של העיר. ההפכה לרחוב המובילה לשער ודרך יפו

רחוב יפו)  - שם העיר יפו, מפני שדרך יפו (היוםהשער נקרא על 

שתי הערים בימי . החיבור בין אליהמובילה היוצאת ממנו מערבה 

מפני שאספקת האוכל והסחורות הגיעה  מאודקדם היה חשוב 

אּב אל ָח  בשםלירושלים דרך נמל יפו. הערבים קוראים לשער   ִליל'ּבָ

דרך נוספת היוצאת ממנו דרומה , מפני ש")שער חברון" - باب الخلیل(

יש לציין כי דרך עתיקה נוספת  ברון.לערים בית לחם וחמובילה 

יוצאת משער יפו, אך היא נעלמה ברבות השנים בסבך רחובות 

עזה היוצאת באלכסון משער יפו, עוברת דרך מדרחוב  הדרך העתיקה לעירירושלים שמחוץ לחומות. זוהי 

. רק קטע מהדרך מערבה-הרחק דרום לתוך שכונת רחביה ומשם ממשיכהחוצה את מרכז העיר לא, ממי

עזה חלק בלתי נפרד ממערך  הייתה, לזכר הימים שבהם הארוכה הזאת נקרא עד היום בשם "רחוב עזה"

 בשל קרבתו למגדל דוד. שער דוד בשםהנוצרים קוראים לשער  . היעדים שאליהם יצאו מירושלים

 לשער מאובטח ביותר מפני אויבים: השער יפו הוא דוגמ

לשפוך שמן  י העירשומרשנועדה לאפשר ל בראש השער ניצבת מרפסת קטנה ללא רצפה - מרפסת הגנה* 

 .השער של התקפה עלבמקרה  על האויבים ומים רותחים

 אפשר להגיעורק כנס לתוך בית השער, לפנות שמאלה להי יש דרך שער יפו לעבורכדי  -ר  כניסה בצורת* 

 יכלו אויבים לפרוץ במהירות פנימה על גבי סוסים דוהרים. בקו ישר הייתהוך העיר. אם הכניסה פנימה אל ת

תות ברזל. שהוחלפו בהמשך בדל בכל שערי ירושלים דלתות עץ כבדותהטורקים הרכיבו  - דלתות כבדות* 

ונפתחו רק למחרת בבוקר, כך שמי  השערים ננעלו מדי לילה

ִאֵחר נאלץ לבלות את הלילה  והגיע אחרי שקיעת השמש ׁשֶ

שנבנו מחוץ לעיר. רק בראשית  ממלונות הדרכיםבאחד 

וירושלים  מהחומות היציאה שהחלה, אחרי 20-המאה ה

והם נותרו פתוחים עד  השערים, הפסיקו לנעול את הורחבה

 עצם היום הזה.

עם הפיכת שער יפו לשער הראשי של העיר העתיקה במאה 

 חשוב שביקר בירושלים וכל אורח אודמ , עלתה יוקרתו19-ה

נכנס דרכו לעיר העתיקה. כך למשל היה עם הקיסר 

. ביקורו 1869שביקר בירושלים בשנת  ףזֶ יוֹ  ץנְ ָר ְפ האוסטרי 

זכור אף יותר, שכן לכבודו  ם השנילְ ֶה ילְ של הקיסר הגרמני וִ 
 שער יפו (צילם: ֵּברטֹוְלד ֵורנר)
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החליטו הטורקים לפרוץ קטע מחומת העיר 

שאשתו, העתיקה צמוד לשער יפו, כדי 

לעיר ה, תוכל להיכנס יָ ְר טוֹ יְק ה וִ ֶט ְס גוּ אוֹ 

 ללא הפרעה כשהיא נוסעת במרכבה.העתיקה 

במהלך השנים.  מאודמראה שער יפו השתנה 

 שעון מגדל נראה שנה מאהכ מלפני בתמונות

 נבנהזה  מגדל. וגובה עומד מעליו מפואר

הטורקי,  הסולטאן של לכבודו 1907 בשנת

דּול ֲחִמיד  30, כחלק מחגיגות מלאות השני עּבְ

 מאה מגדלי שעון לכבוד האירוע בבנייתציינו את  הטורקית האימפריהבכל רחבי  שנה לשלטונו.

הוא  ירושלים. שעמד מהמגדלחוץ  עדיין קיימיםנבנו בארץ ישראל וכולם  מתוכםשה יש ,הסולטן

 מושל .1917שנת ארץ ישראל ב את כבשו הבריטיםנעלם זמן קצר לאחר ש

. כך נעלם מגדל אותו לפרק הורהמכוער ו שהמגדל ירושלים הבריטי פסקב

שנים מאז שהוקם וכל שנותר ממנו הוא  עשרהשעון של ירושלים בתוך 

גם  התמונות הישנות המציגות את מגדל השעון בירושלים .בלבד תמונות

 באותה עת היה שער יפו מוקף במבנים שהוצמדו אל החומהמלמדות כי 

הושלמה המלאכה ועל ידי הבריטים  נהרסו בחלקםמבחוץ. מבנים אלה 

 עיריית ירושלים הישראלית אחרי מלחמת ששת הימים. על ידי

 
 (באדיבות השירות הבולאי) . בסדרה חסר המגדל בשכםסדרת בולים לכבוד מגדלי השעון הטורקיים בארץ ישראל

 

 מה כתוב על הקיר בשער יפו? -

. 1539בתוך שער יפו ובחזיתו מצויות כמה כתובות בטורקית ובערבית ששובצו בו עם בנייתו בשנת 

 עיינו בערך על שער יפו בוויקיפדיה ומצאו:

 __________________________ -כ"ידיד האל"? שבשער מיהו האיש המפורסם המוזכר בכתובת  .1

 _____________________________________________________ -מה הקשר בינו לבין שער יפו?  .2

 ______ -יותר מיפו? בעיני המוסלמים חשובה  בוהאם אזכורו של האיש מעיד לדעתכם שהעיר הקשורה  .3

 הפריצה לכבוד הקיסר וילהלם השני (צילם: ריקרדו טוליו גנדלמן)
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 השער החדש

לפני למעלה ממאה נפתח הוא  - השער החדש כבר לא חדש

חומת מערבית של -הצפוניתסמוך לפינה , 1889בשנת שנה, 

מחוץ  התרחבה ירושלים אלבאותה עת כבר עיר העתיקה. ה

החומה איבדה מחשיבותה כביצור להגנה. בשל כך לחומות ו

 דלתות וגם לא הותקנו בובית שער  לשער החדש הוצמדלא 

  .ושאר אמצעי הגנה לסגירה

שנה  50-כ, כלומר 1938בשנת ננעל לראשונה השער החדש 

לאחר הקמתו, בעקבות "המרד הערבי" שפרץ נגד הבריטים 

הערבים ישתמשו בארץ ישראל. הבריטים חששו שהמורדים 

מעבר מהיר לעיר החדשה ולכן אטמו אותו לבשער החדש כפתח 

, נפתח 1939למשך חודשים ארוכים. רק עם תום המאורעות, בשנת 

לירדן, ננעל , עם חלוקת ירושלים בין ישראל 1948-ב השער מחדש.

 שנה. 19שוב השער ולא נפתח במשך 

דה בעקבות ריבוי המבנים הנוצריים, ובהם השער נול לבנייתזמה היו

מחוץ לחומה בחלק זה של  ,ובתי ספר , בתי חוליםכנסיותמנזרים, 

מעצמות אירופה הנוצריות הפעילו לחץ על הסולטן הטורקי,  העיר.

דּול ֲחִמיד ֵקל נוסף, לפתוח שער השני עּבְ ּיָ תושבי ירושלים על  ׁשֶ

הנוצרים ויאפשר להם לעבור באופן מהיר ונוח בין הרובע הנוצרי 

מדובר היה בהחלטה לא פשוטה  .לעיר העתיקה חוץמ למבנים שבנו

חומה עתיקה וכן העמידה בסימן פגיעה ושינוי צורה של שדרשה 

נכנע הסולטן והורה למושל ירושלים לפרוץ בסופו של דבר  הסולטן בפני לחצים. ר עמידותו שלשאלה את כוש

 - الجدید باب בעברית ובערבית ( השער החדשבאופן טבעי לשם זכה ש ,השערבתוך זמן קצר נבנה את השער. 

דּול ָח אותו עד היום בשם  נוהגים לכנותאך הערבים הנוצרים בירושלים  ,)יד'ִד גָ לְ ֶא  אבּ ּבָ  אּב עּבְ לכבודו  'ִמידּבָ

 של הסולטן.ולזכרו 

ה ָצ ְר ל ּפִ ומפני שהוא בסך הכ השערים השער החדש הוא הפשוט מכל

 ְלַמֵעטכלל, כמעט בהוא לא מעוטר  שנעשתה בחומה, ולא שער מתוכנן.

אבן שנקבע  לוחהשער ו מסגרתבולטות המגדירות את לבנות  גיר אבני

 עדייןואת שנת הבנייה. לוח האבן ן סולטאת הבעבר הנציח אשר , ובראש

למרות כל זאת נהנה השער החדש  קיים אך הכתובת נמחקה מזמן.

שהכתובת שבו משני דברים הייחודים רק לו: האחד הוא העובדה 

דּול ֲחִמידאת הסולטן  הנציחה  ;השני ולא את הסולטן סולימאן עּבְ

 השער החדש (צילמה: דרורה לוי)  הוא שהוא הגבוה מבחינה טופוגרפית מכל שערי העיר העתיקה. והאחר

 1938השער החדש נעול במאורעות 
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השער החדש נבנה בהתאם לצרכי העת החדשה ולכן הוא רחב יחסית למעבר כרכרות סוסים. בעקבות כך 

יכולות מכוניות לעבור דרכו בלי בעיה, אך לא אוטובוסים או משאיות גדולות. עד היום משמש השער החדש 

 ולרכבת הקלה. ומאפשר להם להגיע בקלות למרכז העיר הנוצריהרובע כשער המרכזי של תושבי 

 שערי ירושלים בשטרות

. היה זה כמה שנים "השערים ִסְדַרת" שנקראה של לירות מדינת ישראל סדרת שטרות הנפיקה 1975בשנת 

 איחוד העירהשמחה הגדולה על  ירושלים העתיקה עם החדשה. בה אוחדהש ,אחרי מלחמת ששת הימים

 בהמשך הוחלפה הסדרה מלירות לשקלים. .לירושלים ולארץ כולה הביאה לבחירת השערים כסמל

 

   מצאו את שמות השערים -

 , שבפרק זהוהתבוננו בתמונותיהם שערי העיר העתיקה  התיאורים שלקראו את   

 על כל שטר מהו השער המוצג בו:בפס הלבן  ורשמו               

 
  רק לשישה שטרות ולא לשמונה, ולכן השאירה שני שערים מחוץ לסדרה. מהם?מדינת ישראל נזקקה 

  

 אלה הושארו בחוץ?דווקא שערים  מדוע לדעתכם - ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 היציאה מהחומות

 היתרון. לאחת הערים הבטוחות והמוגנות בארץ ישראל אותהוהפכו  העירתושבי  היו גאוות ירושליםחומות 

הפכה  שהיא, מפני רבים, היה בסופו של דבר למכשול הגדול ביותר שלה מתיישביםהזה, שמשך לירושלים 

, 19-במחצית המאה המבקרים שהגיעו לעיר . הנתונה בתוך טבעת חנוקה של חומה יותרבלעיר צפופה 

, עלובה, תיארו בזיכרונותיהם עיר דחוסה, שנה 200מעט לפני ככלומר 

כמעט ה. הבתים נבנו בצפיפות נוראה זה על גבי זה וימלוכלכת ועני

 . בשום מקום לא נמצאו שטחים פתוחים או גינות

 קשיים רפואיים

ולכן הביוב זרם תשתיות מודרניות אז  היוירושלים לא ב

לא  לאנשים. חיידקיםוזיהום שהפיצו  תעלות פתוחותב

נאלצו לשתות מבורות או לקנות מים  והם היו ברזים

איש לא פינה את . מאודוכמובן התקלחו מעט  בצמצום

 או נוראות כמו כֹוֵלָרה מחלותו התפשטו במהירות מגפותבתנאים כאלה ו בכל מקום, מהשנער האשפה

בצד כמה רוקחים אמתיים ו ,אז בירושלים ותתרופות מודרניות לא היו קיימבכולם, בעיקר בילדים.  וּ כּ ִה  ַמָלְרָיה

וקראו להם לבצע טקסים כמו  הציעו לחולים שיקוייםו שלא למדו רפואה מימיהם "ֱאִליל רֹוְפֵאי"היו בעיקר 

לֶ  ִטיטּוסד"ר שלא הועילו בכלום.  "גירוש שדים" היה המום , 1846-ב רי שביקר בירושליםיָצ ר, רופא שוֵ טֹוּבְ

במהלך לידה עקב  תמתושנשים רבות  עלדו"ח על ירושלים, שבו סיפר  הוא כתב. מצב הרפואי הקשהמה

  מהילדים בעיר מתים לפני הגיעם לגיל חמש!אחוזים  80כי ציין ו זיהומים

 

  מגפות בירושלים -

היו , אך שתי הבולטות שבהן 19-ומחלות רבות פגעו בתושבי ירושלים במאה המגפות   

ילדים, שכן לא ידעו אז איך לחסן שהפילו בעיר חללים רבים. רוב הנפגעים היו  ַמָלְרָיהו כֹוֵלָרה

 סרים:חוהשלימו את הפרטים העל המחלות הללו . חפשו מידע ילדים נגד מחלות, כמו היום

  כֹוֵלָרה

  ידימועברת על :_____________________ 

  :פוגעת בגוף ב______________________ 

 התסמינים לדוגמ___________________ : 

__________________________________ 

  מהידבקותאיך נזהרים_____ ?__________ 

__________________________________ 

  ַמָלְרָיה

 _____________________ :מועברת על ידי 

 _________________ :פוגעת בגוף ב_____ 

 התסמינים לדוגמ___________________ : 

__________________________________ 

 _______________ ?איך נזהרים מהידבקות 

___________________________________ 

 19-ברובע היהודי במאה ה ַלָּד� ִמְּׂשָגבבית החולים 
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 קשיים כלכליים

ערבים ליהודים, אך החוק בין לא הבחינו המגפות והמחלות 

דתות הבני להתייחס מוסלמי ה. השלטון בהחלט הבחין הטורקי

 ;תפילהלבנות בתי  ,למשל ,להם ולא הרשה אחרות כנחותיםה

בין מוסלמי לבין בן דת אחרת, פסקו בדרך כלל  פרץ סכסוךכש

ירושלמי שלא  בת המוסלמי. קשים במיוחד היו חייהשופטים לטו

אסור היה לו לקנות  כימדינה אחרת, אזרח אלא  טורקי ָנִתיןהיה 

היו  , בעיקר אשכנזים,רביםיהודים ו. נוצרים בעיר או בית מגרש

 לשכור דירות מבעלי בתים מוסלמייםנתינים זרים ולכן נאלצו 

ר ועלומחירי שכר הדירה עלו ולחיות בעוני ובדוחק.  להן נאלצו  ּוַבּצַ

ירושלים אוכלוסיית   .אחרות ותמשפחות לחלוק דירה עם משפח

 העוני הפך לבלתי נסבל.פרנסה.  הייתההלכה וגדלה אך לא לכולם 

 
תרומות ירושלים ליהודי שלחו ו ןהצילו אות מחו"ליהודים נדיבים ש כרעו תחת הנטל עדת והיהודי ותהקהיל

ישנקראו  ְסּפֵ ה ּכַ כספים הגיעו שם זה נולד מכך שה .ַהֲחֻלּקָ

 .הענייםוהם חילקו אותם בין בירושלים  ותהקהיל לראשי

לקניית בדוחק שהספיקו לא רבים כספים במדובר היה 

ולאחזקת מוסדות  לתשלום שכר דירה, מזון ובגדים

ְמחּוי בתיקהילתיים כמו בתי ספר,   ,לעניים) חדר אוכל( ּתַ

  בתי כנסת ועוד.

כספי חו"ל לשלוח את משהביאה יהודים הסיבה העיקרית 

מקיים  לאדי שגר בחוץ לארץ דתית: יהו הייתההחלוקה 

ּוב ִמְצַותמצווה חשובה שנקראת  כסף לקהילה  שליחתהקובעת כי כל יהודי חייב לגור בארץ ישראל.  ָהָאֶרץ ִיׁש�

, גם בלי לגור בארץ ממש. היהודים בחו"ל יכלו לשלוח כסף המצווב ףשותל הפכה אותו היהודית בירושלים

ִמְצָות בליהודים בכל מקום בארץ ישראל כדי להשתתף 

אבל הם העדיפו לתמוך דווקא ביהודי  הארץיישוב 

 סיבות: ירושלים, משתי

העיר הקדושה ביותר בעולם ירושלים היא  .1

ולכן עזרה ליהודים הגרים בה נחשבת  ליהודים

 .הארץִמְצָות יישוב בלשותפות המובחרת ביותר 

ים ולא תמיכה דווקא ביהודים הגרים בירושל .2

נועדה להבטיח  במקומות אחרים בארץ ישראל

תהיה שהם יישארו בעיר ולא יעזבו אותה, וכך 

 תמיד קהילה יהודית בעיר הקודש.

 19-סמטה בעיר העתיקה במאה ה

 בירושלים ַּתְמחּוייהודים עניים ממתינים לקבלת אוכל בבית 

אחת הסיבות שבגללה        
סבל הרובע היהודי מ"פיצוץ 
 אוכלוסין" ומעוני רב במאה 

 היא תופעה שבה  19-ה
באו אלמנות יהודיות זקנות 

לירושלים כדי למות בה 
 ולהיקבר בהר הזיתים
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 מה הרוויחו ומה הפסידו הצדדים בכספי החלוקה? -                

 

 הצד הנותן

 ______________________ הרוויח:

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 הפסיד: ______________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 הצד המקבל

 הרוויח: ______________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 הפסיד: ______________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 מה חששו לצאת מהחומות?ל

צפיפות ובהם מחלות, עוני ו 19-פני יושבי העיר העתיקה במאה הכשמבינים את הקשיים העצומים שעמדו ב

הבעיות ויצאו מהחומות. בניית שכונות  , קשה להבין מדוע לא קמו הירושלמים כשרק התחילוהחנוקה בעיר

 , אם כן,מה גרם להםודאי פותרת את רוב הקשיים.  הייתהובתים חדשים מסביב לחומה בתנאים מודרניים 

 ברירה?להם לא נותרה ממש כל כך ולדחות את תהליך היציאה מהחומות עד שכבר  להתמהמה

 חיות רעותו שודדים

שמועות על ם, ומאודריקים ושוממים  אזהיו  יםסביבות ירושל

היו . נפוצו בעיר ֵטֶרף המחפשיםזאבים רעבים על שועלים ו

 אַֹרחעוברי בשעת לילה תוקפים ה שודדיםשמועות גם על 

חד אותם שודדים שנעו , בדרכים ובהרים שמחוץ לעיר. מּפָ

היו שערי ירושלים נסגרים מדי ערב עם שקיעת  ים או לא,אמתי

השמש ונפתחים רק למחרת בבוקר. מי ש"פספס" והגיע 

באחד משני נאלץ ללון  לירושלים אחרי שהשערים כבר ננעלו

אובטחו על ידי ש שמחוץ לעיר) אנים'ָח ( דרכיםהמלונות 

לא עלה על  כאלה פחד מובן שבתנאי שומרים נושאי כלי נשק.

הדעת לבנות בית בודד, ואפילו קבוצת בתים, על ההרים 

 19-מהמאה ה. תחריט קרבןל אורביםם שודדי השוממים מחוץ לחומה. 
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 איסור קניית קרקעות

חוק זה היה נכון גם ביחס לקרקעות החזיק בנכסים ולקנות בתים. כבר הזכרנו כי רק נתינים טורקיים הורשו ל

לא פלא חומות. לבנות בית מחוץ לזרים  לאזרחיםאפשרות  כל הייתהכך שלא מחוץ לעיר העתיקה, 

הקימו בהם שהעשירים . שיצאו מהחומות היו הראשונים , שהיו כמעט כולם נתינים טורקיים,מוסלמיםהש

. לחומת העיר העתיקהבתי פאר מצפון 

הם היו יוצאים לבתים בימות הקיץ החמים 

להתרחק הגדולים כדי לנשום מעט אוויר צח ו

בתים , אבל ההמחנק של ירושליםממהרעש ו

היו בתי הרכיבו יחד שכונה, וגם לא אלה לא ה

 בהם בלילות. ללּוןלמעשה מעטים העזו . ֶקַבע

התחולל  19-ה ההמאהשנייה של רק במחצית 

יכלו גם לראשונה ו שינוי בחוק הטורקי

לרכוש ולהחזיק בקרקעות  םיזר נתינים

 . בתוך ומחוץ לחומות ובנכסים בירושלים

 עוני

, כך שגם אם היה להם די והתפרנסו בדוחק מאודהיו עניים בפרט,  היהודיםבכלל, ורבים מתושבי ירושלים 

בית בניית מגרש ועל קניית על  שלא לתשלוםודאי הוא הספיק בדרך כלל לאוכל ולבגדים, אך כסף לחיות, 

שכר ל, בגדיםל, אך אלה יועדו במפורש למזון, מכספי החלוקה. היהודים נהנו מחוץ לחומות ואפילו דירה

מובן שבתנאים כאלה איש לא חלם לבנות בית בשום מקום, בין אם בתוך העיר  ת ציבור.אחזקת מוסדולו דירה

 .לחומותיהובין אם מחוץ 

 בדן הקהילהא

היה דבר שקהילה, לאו  ֵעָדהההשתייכות ל ההי 19-חיים בירושלים במאה השל ה הבולטיםאחד המאפיינים 

ת", כלומר משפחות מורחבות, או יחד לוֹ מוּ בכל רובע חיו אנשים על פי "ַח  נכון לבני כל הלאומים והדתות.

עם אחרים שמוצאם היה מאותה ארץ ואפילו 

ילקו ראשי הקהילות היהודיות חמאותה עיר. 

ורבים הקפידו  ֵעָדהאת כספי החלוקה לפי 

עדה,  –להינשא רק בתוך הקבוצה שלהם 

בתנאים אלה אפשר  קהילה ואפילו משפחה.

להבין את המחסום הנפשי הגדול מפני 

היא עקירה  השמשמעותהיציאה מהחומות, 

 , המגוננתהקרובהמהקהילה ומהסביבה 

  והמוכרת.

  

 19-בית משפחת חוסייני המפואר שנבנה מחוץ לחומות במאה ה

 19-בירושלים במאה ה חתונה בחצר הקהילה היהודית ספרדית
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 היא ירושלים?איפה 

אהבתם  הייתהאחת הסיבות העיקריות שבגללה נאחזו היהודים בירושלים, למרות הקשיים הרבים שמנינו, 

נתפסה יציאה מהחומות  והאמונה שיש ערך דתי למגורים בה. לעיר הקודש

את התפיסה אף יותר שחידד  הדברנטישתה. ו ירושלים כעזיבת בעיני רבים

של האוחזים בקופת כספי החלוקה כי היוצא מהחומות  החלטתם ההיהזאת 

יאבד את קצבתו, שהרי התורמים מחו"ל ייעדו את כספיהם ליהודי ירושלים 

לאבד את כספי החשש הערך הדתי וולא ליהודים שבחרו לגור מחוץ לה. 

להישאר בתוך העיר הצפופה והקשה  את יהודי ירושלים ושכנע החלוקה

 בכל מחיר.

 

רה. העיר העתיקה עלתה על גדותיה והצפיפות פחד, לא נותרה בפני הירושלמים בֵר למרות הקשיים וה

ין ּפִ החלו לצאת ִט הם , 1850, כלומר החל משנת 19-והמחנק עשו את שלהם. במחצית השנייה של המאה ה

ין  היהודים, שהיו הנוצרים היו הראשונים שבנו מבני ציבור, ולחומה.  ולבנות את הבתים הראשונים מחוץִטּפִ

, ובהן דירות קטנות וצמודות זו כאמור העניים ביותר, היו הראשונים שבנו שכונות של ממש מחוץ לחומות

, לפני שנבנתה כל שכונה שנה 14בתוך  ןבואו נכיר את חמש השכונות היהודיות החלוציות, שנבנו כול .לזו

   . ידי בני דתות אחרותאחרת על 

 

 

איזו מכל הסיבות 
לאי יציאה 

מהחומות נראית 
 לכם הכי 
 משכנעת?
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 מחוץ לחומות הראשונותהשכונות היהודיות  -

לכל אחת מחמש השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומה סיפור מרתק משלה ונסיבות שונות 

 .שכונות כולןבין ההביאו להקמתה, אולם ניתן למצוא כמה מכנים משותפים ש

 ומצאו:שבעמוד הקודם התבוננו במפת היציאה מהחומות     

 __________________ -ומהי הגדולה ביותר?  __________________ -? מהי השכונה הקטנה ביותר .1

 _______________________ -ואיזו אחרונה?  _______________________ -איזו נבנתה ראשונה?  .2

 ________________ - ______ מדוע?____ -האם השכונות נבנו קרוב לעיר העתיקה או רחוק ממנה?  .3

___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ -זו לזו?  סמוכותהשכונות נבנו לדעתכם למה  .4

___________________________________________________________________________ 

 _______________________ -. איזה? שלה השכונות לא נבנו סביב העיר העתיקה אלא בצד אחד בלבד .5

 - (הקיפו את התשובה/התשובות הנכונות)? מה לדעתכם יכולות להיות הסיבות לבנייה דווקא בצד הזה

 
 ________ -האם מיקומן תלוי בתאריך הקמתן?  ________ -תאריך הקמתן? תלוי בהאם גודל השכונות  .6

 ____________________________________________ - ?זהשהן נבנו בסדר מהי הסיבה לדעתכם 

___________________________________________________________________________ 

 ____________________ -התקצר? הזמן שחלף בין הקמת שכונה אחת לזו שאחריה התארך או האם  .7

 _______________________________________________________ -על מה זה מעיד לדעתכם? 

___________________________________________________________________________ 

 ימלא בעיר העתיקה? שהואאם תאספו בדמיונכם את כל השכונות לגוש אחד, מה הגודל  .8

 

 ________________________ -שנה נבנו שכונות בגודל כולל שכזה. מה אתם לומדים מכך?  14בתוך 

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ -אילו שכונות הכרתם ואולי אפילו ביקרתם בהן?  .9

 ____________________________ __________________ -לא שמעתם מימיכם? שכונות על אילו 

 1/2בערך  1/4בערך  1/8בערך 
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 שאננים משכנות .1

יהודי עשיר מאנגליה אציל  בארץ ישראללראשונה ביקר  1827בשנת 

 והםבנים  ֲחׂשּוֵכיהיו יהודית אשתו ו הוא. מֹוְנִטיְפיֹוִרימשה ושמו 

 ם בכלליהודי כדי לעזורמעמדם וקשריהם  חייהם, לנצל אתהחליטו 

 גם לא פעם אך ,בעיקר בכסף הייתה. העזרה שהגישו העולם

שכנוע ממשלות ומלכים להגן על היהודים ניסיון לבבהתערבות ו

  החיים בארצם.

 ממצבםואשתו מונטיפיורי  מונדה 1827-לארץ ישראל ב םבמסע

תרמו הם . בין החומות החנוקיםהעניים,  ירושליםיהוֵדי קשה של ה

ואחר כך חזרו לאנגליה. מאז  לקופת החלוקהאז סכום כסף גדול 

ובכל  ונטיפיורי עוד שש פעמים בירושליםאותו מסע ראשון ביקר מ

תו רופא יהודי ופתח עבורו מהפכה: פעם הביא א ביקור חולל

בפעם אחרת קנה אדמות ועודד יהודים לעסוק בחקלאות, ובביקור פאה קבועה בירושלים מוכת המחלות; מר

 פרנסה ליהודים ולעודד אותם לקרוא ספרים ועיתונים בעברית. להביאכדי  פתח בית דפוס בירושליםאחר 

עתק של תם השניים סכום הביאו א 1855בשנת  בביקור הרביעי של משה ויהודית מונטיפיורי בירושלים

בֹון נמסר להםאשר  דולר 50,000 (כסף של אדם שמת)  ֵמָהִעּזָ

צות באריהודי עשיר שנפטר אז  - איהודה טּורֹשהשאיר אחריו 

ביקש בצוואה שלו למסור את הכסף למשה א טּורֹ. הברית

בכל דרך  כדי שישתמש בו לטובת עניי ירושלים פיוריימונט

לבנות בכסף שכונה  והחליט. מונטיפיורי ואשתו שנראית לו

הקרקע  .עניי ירושליםעבור מחוץ לחומות יפה ומטופחת 

בה  ובמרחק לא גדול משער יפו ותוכננ 1856נקנתה בשנת 

 בראש בניית הטחנה  טחנת רוח.לידן אחת וצמודות זו לזו בשורה ראשון דירות הבשלב 

 המבנההגבעה על צלע  עמדכבר  1860ובשנת , 1859הושלמה בשנת  הגבעה

 חומה ארוכה הקיפה את השכונה. דירות בשורה ארוכה. 20הארוך ובו 

 

  

לא מעט קוראים בטעות        
, בשם טּוָרא טּוֹראליהודה 

בשל קריאה שגויה של האות 
אל"ף. אנו יודעים כי זו טעות, 

מפני שהוא כתב את שמו 
 Touroבאנגלית כך: 
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הדירות במשכנות שאננים נבנו בשורה 

 דירה דבוקה, כשכל אחת ארוכה

. בכל דירה היו שני חדרי מגורים לשכנותיה

וכן מטבח ומחסן  –אחד גדול ואחד קטן   –

אך כל  אחורי. הדירות לא היו גדולות

משפחה קיבלה דירה פרטית, מה שהיה 

 בעיר העתיקה. להשיג אז  מאודקשה 

חדרי בדירות לא היו חדרי שירותים או 

. לצורך כך נבנתה מאחורי הדירות רחצה

היו הדיירים ממלאים  כל השכנים לפי הצורך. כדי להתקלחשורה של תאי שירותים ששימשו במשותף את 

ת בורות מים גדולים שנחצבו בקדמת הבתים. גיגית במים חמים ומתקלחים. המים סופקו לשכונה באמצעו

כדי להקל על מלאכת השאיבה, התקין מונטפיורי על פתחי הבורות משאבות ברזל מיוחדות, שאותן הביא 

 דלי.במשאבות אלו עוררו התפעלות עצומה בקרב הירושלמים, שהיו רגילים לשאוב בחבל ו במיוחד מאנגליה.

 

  משכנות שאנניםכתובת  -

במשכנות  הראשונהשורת הבתים בראש   

שאננים נקבע שלט אבן ובו כתובת המנציחה 

 ואת שנת הבנייה.  את העושים במלאכה

 .קראו את השלט וענו על השאלות              

הבאיזו כינוי כבוד  .1  _____________ -יהודה טורא?  ְמֻכּנֶ

 _____________ -הגיע? הוא ארצות הברית מאיזו עיר ב .2

 -? את מוצאולפרטי פרטים לציין  בוניםהיה לחשוב מדוע  .3

____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

         מונטיפיורי לא היה שר. מדוע הוא נקרא כך בשלט (רמז: מה היה תואר האצולה שלו?) .4

   _______________________________________________________________ 

 למה טרחו הכותבים ו"שיחקו" עם סדר האותיות של שנת ההקמה? . 5      

             _______________________________________________ 

  
 : ראשי תיבותמפתח 

 ;עליה אלוהים ָיֵגן – יע"א ;מקהילת קודש – מק"ק; ֵעֶדן ִנְׁשָמתוֹ  – נ"ע

, כלומר בלי מספר ָקָטן ִלְפָרט – לפ"ק; 1860שנת תר"כ כלומר  – כת"ר

 ת היא ה'תר"כ)אמתיהאלפים בשנה העברית (השנה ה

 )סיגל בן עמרם(צילמה:  2016-שורת הדירות הארוכה ב
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 לגור בשכונה? אנשיםכיצד שכנע מונטיפיורי 

 שאננים:ולפתות אותם לבוא לגור במשכנות החוששים מונטפיורי נקט בכמה תכסיסים שנועדו להרגיע את 

, והוא מבוסס על "בתיהם של אלה שאינם פוחדים"פירושו  "משכנות שאננים"השם  – שם השכונה .1

ב י הפסוק "ְוָיׁשַ ְנֵוה ַעּמִ לֹום ּבִ נֹות ׁשָ ּכְ ֲאַנּנֹות" (ספר ישעיהו פרק ג'). ּוִבְמנּוחֹת ִמְבַטִחים ּוְבִמׁשְ  ׁשַ

הקרבה  .מגדל דודלסמוך לשער יפו ו ,משכנות שאננים נבנתה קרוב לעיר העתיקה – מיקום השכונה .2

 לברוח אליה.הם ידעו שבמקרה צרה יוכלו , כי תחושת ביטחון לתושבים העניקה לעיר

עוני בעיר העתיקה, מונטיפיורי הציע לכל משפחה דירה בניגוד לצפיפות ול – איכות החיים בשכונה .3

 . וניקיון שיבטיחו בריאות ואריכות ימים מבורות מים גדוליםאספקת מים קבועה ית, פרט

 מבנה, ת כמו בחומת העיר העתיקהיוֹ ינִ ִש עם גג עשוי נבנו  שורות הבתים בשכונה – מראה השכונה .4

 .שהעניק תחושה של הגנה וביטחון מפני שודדים וחיות רעות

גדר ארוכה עשויה  נמתחהסביב משכנות שאננים  – הגנת השכונה .5

. בשער הוצב שומר שננעל מדי לילה ומוגן אבן ובה שער אחד גדול

 על השכונה מפני שודדים ותוקפים. להגןשנועד 

מונטפיורי הציע את הדירות במשכנות שאננים  - מענק כספי .6

בניגוד לתעריפי שכר הדירה המוגזמים בעיר העתיקה, והוא בחינם, 

 .קצבה שנתית כשכר דירהלתושבים  העניקאף 

 

אחד האמצעים היעילים ביותר שבהם נקט מונטיפיורי כדי 

לגור במשכנות שאננים היה ולשכנע אנשים לצאת מהחומות 

 לכל מי שחששנועדה לספק פרנסה  שכן היא ,רוחטחנת בניית 

ּולמפני   מכספי החלוקה.  וֹ ִנׁש�

שניצלה את כוח  בארץ ישראלהראשונה  זו הטחנה הייתה

אז טחנו קמח בארץ ישראל  הרוח לטחינת גרעיני חיטה. עד

סובבו במאמץ רב עד שהגרעינים נטחנו  ןשאות ִייםָח ֵר באבני 

 הייתהלקמח. לפעמים נעזרו בחמור לסיבוב האבן, אך עדיין 

 זו מלאכה קשה, מייגעת ויקרה.

מונטיפיורי הביא את כל מערכת הגלגלים והציוד של טחנת 

וגם שלח משם מומחה שירכיב את החלקים.  מאנגליההרוח 

שהסתובבו בכוח הרוח, סובבו ארבע אבנים  כנפי הטחנה,

חיטה וטחנו אותם עד דק. לראשונה נטחנה בירושלים כמות גדולה של קמח הגרגרי את מעכו ש מאודכבדות 

 ותושבי השכונה יכלו להציע שירותי טחינה במחיר זול בהרבה מהמקובל. במהירות גדולה וללא מאמץ רב

 . פשו דרך להתנכל להיחנה החדשה וחהטת שפתחה התחרומ מאוד חששובעיר  המתחריםהטוחנים 

 טחנת הרוח של מונטיפיורי (צילם: ָרְלף רולצ'ק)

 למה מונטיפיורי 
כל כך התאמץ 
לשכנע אנשים 

 לצאת 
 מהחומות?
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 ?ת הרוחלפגוע בטחנ המתחרים האם הצליחו -

המודאגים מסופר כי הטוחנים  באירופה בשפה העברית, 19-במאה השיצא " המגידבעיתון "

את המשכו  . כדי לגלותשכרו מכשף שיילך לקלל את טחנת הרוח של משכנות שאננים בירושלים

 המשעשע, קראו את הידיעה בעיתון וענו על השאלות:של הסיפור 

 :מילים קשותמפתח 

 = מונטיפיורי מאנטיפיארע

 = יהודים ִעְבִרים = אבני טחינה ֵרָחיִים

=  לתלפיות קילומטרכ=  רבע ַּפְרָסה

ֶטָמה לגובה  = שנאה ַמֹשְ

 = קללות ְמֵארֹות

 ו= יזיז אות יסערנו

 יגן עליו=  יסעדנו

 
 _______________________________________________ -למשכנות שאננים? מהו ההר הקרוב  .1

 ______________________ -לא פשוט "טחנת רוח"? נכתב "ריחיים הסובבים ברוח" ולדעתכם מדוע  .2

___________________________________________________________________________ 

 -"בכל ההמצאות והתחבולות החדשות"?  מחליפה היום את הייתהמודרנית איזו מילה  .3

_____________ 

ו. פתחו שם -פסוקים ה ,ב"במדבר פרק כבספר  ,ךמקור הרעיון לקלל מישהו כדי שלא יצליח הוא בתנ" .4

__________________ את מי הוא  -__________________ מי שלח אותו?  -מיהו המקלל?  -ומצאו 

 _____________. כדאי לדעת שגם הוא לא הצליח..._____ - התבקש לקלל?

 __________________________________ -למה הם האמינו שכשירדו גשמים הבניין בוודאי ייהרס?  .5

___________________________________________________________________________ 

והפכו את גיעו לארץ ישראל מכונות ִקיטֹור שנה, עד שה 20טחנת הרוח של משכנות שאננים פעלה כמעט 

השכונה עצמה  יציאה מהחומות בירושלים.הסמל היא יצאה מכלל שימוש אך הפכה ל .למיושנת הטחנה

 גדלה ושגשגה, נבנו בה עוד דירות ובעקבותיה נבנתה השכונה השנייה מחוץ לחומות.

 הייתהישנה וצפופה. בימי העיר המחולקת היא גם  ת השנים הפכה משכנות שאננים לשכונת עוניבוֹ ְר ּבִ 

השכונה שוקמה והפכה לבית הארחה עבור  1967דנים. רק אחרי שכונת גבול מסוכנת מול הצלפים היר

 .מרכז למוסיקהיותר, ליד הטחנה, משמש הבית הקצר ליצור בירושלים.  אמנים ואנשי רוח מכל העולם, שבאו
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 מחנה ישראל  .2

החליטו  1865בשנת מחוץ לחומות, עד שיחידה כשכונה  משכנות שאנניםשכונת  עמדהחמש שנים במשך 

מהחומות ולהקים שכונה הם לצאת אף שגרו בעיר העתיקה  ,בעיקר ממרוקו, יוצאי צפון אפריקה יהודים

יתַהמּוגְּ זו, שנקראה העדה קהילה בני חדשה.  לארץ  , כלומר מצפון אפריקה שהיא מערבית("המערבית" ַרּבִ

 חלקות לרכוש והחליטואזרו אומץ  ,)ישראל

, כדי ליצור בסמוך זו לזו אדמה מחוץ לחומות

זו קהילה ענייה למדי ולכן  הייתה. יחד שכונה

, אשר פרוטה לפרוטה הבעמל רב נאספ

 וָגְבלשלרכישת מגרשים דלים למדי  הספיקו

לא פעם בחורף  והוצפו מוסלמיבית קברות ב

לא נתנו לדבר לדכא  המוגרביםבמי הגשמים. 

בתחילה שמחו על מה שיש.  את רוחם, אלא

בלי  רק בית אחד שעמד בודד על המגרש נבנה

חומה ובלי שומרים. אל הבית הזה נכנסה 

רא שמו, היה שומר שהסכימה לגור בשכונה עד שתלך ותתמלא. אבי המשפחה, אליהו עז ת לבמשפחה אמיצ

. תר על המידהֹועים וזאבים שהתקרבו יולא פעם נאלץ לצאת כשרובה בידו כדי להבריח צב על הבית בלילות

 סדה השכונה שנקראה "מחנה ישראל"., בית הצטרף לבית עד שנובהמשך הצטרפו מתיישבים נוספים

 

  מי שמר על מחנה ישראלאו מצ -

דד במדבר אחרי שיצא המחנה שהקים עם ישראל כשנ על שםשכונת מחנה ישראל נקראה   

שכונה הביעו הבונים תקווה שכמו שאלוהים שמר על מחנה ישראל במדבר, כך בשם הממצרים. 

, ד"שמות פרק יעיינו בתנ"ך בספר  החדשה מפני שודדים וחיות רעות. שכונתםהוא ישמור על 

  על מחנה ישראל במדבר?שאותם שלח האל להגן מהם שני הדברים  -ומצאו  ט, "פסוק י

 __________________________-ו__________________________ 

 

זמה של יושבי היאת האיש שהעריך יותר מכל את אומץ הלב ו

 דוד בן הרב, קהילתםמחנה ישראל היה האיש שעמד בראש 

ָב"ש הרב .שמעון ראה  )של שמו תיבותהראשי  בשל(כך קראו לו  ּדְ

במחנה ישראל פרויקט מיוחד של בני הקהילה והחליט להצטרף: 

כספים ותרומות מיהודים בכל העולם למען מחנה  אסףהוא 

ישראל, ובכסף הזה בנה בשכונה בתים נוספים לעניים וכן בית כנסת ובית מלון להכנסת אורחים. 

מחנה ישראל  הייתה. בתוך כמה שנים )בית ספר דתי לילדים( בשכונה גם תלמוד תורה הנבנהמשך ב

 1985שנבנה במחנה ישראל. נהרס בשנת הבית הראשון 
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 20-באך גאה מחוץ לירושלים העתיקה, ובה  קטנהשכונה 

בתים. לזכרו של הרב דב"ש נקרא עד היום הרחוב הצמוד 

 .על שמו למחנה ישראל

התפתחה מחנה ישראל במשך  כיצד מראההמפה שלפניכם 

הבית השחור הוא הראשון שנבנה  .השנים הראשונות 50

 15במהלך נבנו  הכחולים; הבתים 1856בשנת  בשכונה

 40במהלך  נבנו התכוליםוהבתים  ,1880עד  ,השנים הבאות

 . 1920 שנת עד ,השנים הבאות

בהתחלה, שהתרחשה תנופת בנייה גדולה  כלהמפה מלמדת 

, שבגללה במשך דווקא עצירה גדולה הייתה 1880אחרי  אך

 השנים הראשונות. 15-שנה נבנו פחות בתים מאשר ב 40

לת המערביים קהי , שבהתקופה קשה מעידה על עצירה זו

התמעטו. הרב דב"ש עבורה הלכו ו הלכה וגדלה, בעוד שכספי החלוקה

גר בעיר העתיקה רב שהחליף אותו כמנהיג הקהילה הו 1880נפטר בשנת 

 .ופחות למחנה ישראל לקהילה המוגרבית שנותרה בין החומותיותר ודאג 

 ,שנה אחרי הקמתה 35-כ, כלומר 1901אנשים שביקרו בשכונה בשנת 

אה אותם. ל מי שררושם קשה על כ שהותירו ודלים צפופיםבתים  תיארו

, שלקח נחמן בטיטובשם חדש רב  המוגרביתקהילה ל התמנה 1904שנת ב

לאסוף כדי למרוקו  יםשלח שליחעל עצמו לשקם את מחנה ישראל. הוא 

, בנה תנור חדשים בורות מים חצבשנאסף שם תרומות ונדבות, ובכסף 

מחנה שכונת הרב בטיטו את  חילץבמעשיו אלו עניים בני העדה. בשכונה עבור בתים נוספים והקים  משותף

 .למשך שנים אחדות ממצבה העגום והיא עלתה ופרחה ישראל

ועם הזמן הקיפו אותה  ת נבנו רחוק ממנההחדשוהיהודיות . השכונות אבל מזלה של מחנה ישראל לא ָשָפר

אל  ממנהשחסם את המעבר  ענק בפינת השכונהבנו המוסלמים מלון  1929בתי נוצרים ומוסלמים. בשנת 

 העיר העתיקה. בעקבות כך החלה השכונה לשקוע.

עד החלו להיהרס,  והבתיםנטשו אותה  תושבי השכונה

הרס האוהבי ירושלים ואוהבי היסטוריה מחו נגד ש

 .מחנה ישראלמעיריית ירושלים לשקם ולשמר את ודרשו 

 והמטייליםבזכות אלה ניצלו חלקים גדולים מהשכונה, 

סמטאות קסומות ובתים  בה יכולים היום למצואבה 

המרכז העולמי "שכונה פועל בפיים. עתיקים ויפה

העדה  המספר את סיפור "למורשת יהדות צפון אפריקה

 2016שכונת מחנה ישראל אחרי השיפוץ,  בירושלים. כדאי לבוא לבקר!המוגרבית 

 
וצפו סרקו את הברקוד 

 במאבק לשימור מחנה ישראל
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 נחלת שבעה .3

השכונה הקרובה  הייתהנחלת שבעה היא השכונה השלישית שבנו היהודים מחוץ לעיר העתיקה. היא 

 והגדולה ביותר שנבנתה עד אז.  ביותר לדרך יפו

 

 מי הקים את נחלת שבעה? -

מטרתם בהקמת  הייתה, מאיזו עדה הם היו, מה ימו את השכונהכדי לגלות מיהם האנשים שהק

, עיינו בדף הראשון של פנקס ההכנסות וההוצאות "נחלת שבעה"ומדוע קראו לה בשם  השכונה

 :לצורך הקמת השכונה שהקימושל החברה 

 איך קוראים את זה?

 = אל 
 

 מפתח מילים קשות:

 = אלוהינו נּויקֵ ֱא�

 = נאמין לוֹ ִנְדּג

 = הזה ַהָּלז

 = המוסכמים ַהְּמנּוִים

 = בהמשך ְלַהָּלן

 = רבי ר'

 = תוכננה ִהְתּכֹוְנָנה

 = השם (אלוהים) ה'

 = בבנייתה ְּבִבְנָיָנּה

 בהקמתה=  ְּבִתּקּוָנּה

 

 :ראשי תיבותמפתח 

 = בעזרת השם יתברך בעזה"י

 = בן הרב רבי מרדכי בהר"ם

  = לפרט קטן (תאריך מקוצר) לפ"ק
 

שנוסדה על ידי תורם  בניגוד למשכנות שאנניםדף הפנקס מלמד כי 

, בני עדה מסוימתשנוסדה על ידי  ל, או שכונת מחנה ישראלנדיב מחו"

זמה, כולם על ידי שבעה ירושלמים בעלי י נחלת שבעה הוקמהשכונת 

התאגדו החברים ת בקהילה. דתיים אשכנזים בני משפחות מכובדו

במטרה לבנות יחד שבעה רשמית  והקימו חברה יחד להקמת השכונה

לא מעט מהחברים היו דמויות  מחוץ לירושלים ("חּוָצה לעיר"). בתים

 שם החבר השני         
(שהוא שם  ִמיַכלאינו   

של בת) אלא ִמיְכל. זוהי 
צורת ההגייה האשכנזית 

 "של השם "מיכאל
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יואל משה הוא  , למשל,יואל משה בהר"ם .19-בקהילה היהודית בירושלים במאה ה מאודידועות ופעילות 

"בבוקר לח בשנת הקמת נחלת שבעה,  לאחרשנים  10אשר , המפורסם סלומון

הכהן הקים את המושבה פתח תקווה; ִמיְכל  ,תרל"ח"

היה בעל בית דפוס ועיתונאי 

ן) ירושלמי; יהושע ילין (ֶיְעלי

 היה ממחדשי היישוב היהודי

 על הדרך לירושליםש מֹוָצאּבְ 

וגם היה אביו של המחנך 

יוסף , דוד ילין; הידועהיהודי 

, שהיה הרוח החיה ריבלין

הקמת נחלת מאחורי 

שבעה, הוא קרוב משפחה 

  שכונות בירושלים. 15הקים עוד  הקמת נחלת שבעה הואשל נשיאנו ראובן ריבלין, ואחרי 

 

 באיזו שנה הוקמה נחלת שבעה? -

נוסדה ביום  פנקס ההכנסות וההוצאות של נחלת שבעה מלמד כי היא

 "המלאכה תצלח". המילים המלאכה תצלח' בחודש אייר, בשנת שלישי, ב

הן גם אבל ים שמלאכתם להקמת השכונה תצליח, הן ביטוי לתקוות הבונ

יָמְטִרַיה, לכל אות בעברית יש ערך מספרי,  יָמְטִרַיה של שנת הבנייה. על פי חוקי הּגִ ּגִ

 ! כך שאפשר לעשות תרגילים גם באותיות

הברכות ולא מעט משמות השכונות ובוני השכונות הראשונות אהבו גימטריה 

 ת המילים "המלאכההחליפו א .משחקי גימטריה כאלה לבויששנכתבו לכבודן 

 גלו באיזו שנה הוקמה השכונה:ו על פי מפתח הגימטריה תצלח" במספרים

 

     _ ___ - ה_  __ - כ_  __ - א_  __- ל_  __ - _  מ__ - ה 

 _  __ - ח  _  __ - ל  _  __ - צ   _  __ - ת 

 
 

 השכונה:בה נוסדה שאת המספר שקיבלתם החליפו בחזרה לרצף אותיות, והקיפו את השנה 

  ל =וסך הכ

 תרכ"ט
 לבריאת 5629

 העולם

)1869( 

 תרל"ח
 לבריאת 5638

 העולם

)1878( 

 תש"ח
 לבריאת 5708

 העולם

)1948( 

 תשע"ב
 לבריאת 5772

 העולם

)2012( 
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המקימי נחלת שבעה קנו מגרש בגודל של  ָ ׁש� ִ ׁש� כגודל מגרש , דונם ּכַ

. לבנות עליו את שכונתם החדשה, כדי ממערב לעיר העתיקה ,כדורגל

יָלא  מגרש השתרע בין הדרך ליפו בצפוןה ובין בית הקברות ַמּמִ

ים, תיאר את הבעיה שניצבה בדרום. יהושע ילין, אחד משבעת המקימ

גבול המגרש מצד  בזמן שחילקו את המגרש בין החברים: בפניהם

והוא משובח ומעולה  הדרך המובילה ליפו ֵאםצפון נמצא על 

רֹוןמהגבול הדרומי, שיש בו  , בהיותו סמוך לחומת בית ְוֵגָרעֹון ִחּסָ

חילקנו את המגרש   לפיכך. (המוסלמים) הקברות של הישמעאלים

שכל לשבע רצועות ארוכות לאורך המגרש מצפון לדרום, באופן 

צורת חלוקה . וגם מצד בית הקברות חבר יוגבל חלקו גם מצד הדרך

 למדת על ההגינות שבה נהגו מקימי השכונה זה כלפי זה.זו מ

כאשר הושלמה ל נראה מבטיח, אבל וטובים והכ חבריםהמקימים היו ן; מיקומה של נחלת שבעה היה מצוי

שהדברים לא פשוטים כלל. כמה מנשות החברים  התברר קניית הקרקע והגיע הזמן להקים את השכונה,

חלק מהחברים  מדובר בשיגעון שיש בו סכנת נפשות.סירבו בכל תוקף לעבור לגור מחוץ לחומות וטענו כי 

לירושלים, וכך לאט לאט היו עסוקים בפרויקטים שונים מחוץ 

הלך והתמסמס חלום הקמת נחלת שבעה. רק חבר אחד, נחוש 

, לא ויתר על החלום אלא התעקש להקים את השכונה, ביותר

בנחלת  את ביתוראשון אפילו לבדו. היה זה יוסף ריבלין שבנה 

חשבו שהוא שאשתו וילדיו  אף, לבדו שבעה ועבר לגור בו

 החומות.נותרו לגור בין משוגע ו

התגורר ריבלין לבדו בנחלת שבעה  במשך כמעט שלוש שנים

ורק בנס ניצל. לבסוף לא יכול היה יותר לסבול את  ידי שודדיםעל הוא הותקף כמה פעמים שעמדה ריקה. 

חודשים  32 זה והתחנן בפני הקהל:כן בבית הכנסת שלו ברובע היהודי ובאחת השבתות עלה על הדו המצב

וגם גרמתי צער ליושבי עירנו, בדאגם תמיד  הזה. עברתי הרפתקאות רבות וקשות גר אני לבדי במקום

של ריבלין דבריו הנרגשים  בחרדה לשלומי ולחיי. ועתה דעו שאיני יכול עוד להמשיך בניסיון הקשה הזה!

בתוך שנה וחצי נבנו בשכונה  כסף רב להמשך בניית נחלת שבעה.נאסף  ובמהרה על השומעים מאודהשפיעו 

גדולה. במשך ונחלת שבעה הפכה לשכונה  דירות 45עוד 

, עד מצליחה ומשגשגתנחלת שבעה שכונה  הייתהשנים 

החליטה  70-בשנות השהפכה לשכונה דלה ומיושנת. 

עיריית ירושלים להרוס אותה ולבנות במקומה מרכז קניות 

י היסטוריה ועסקים. גם כאן נזעקו אוהבי ירושלים ואוהב

ומחו נגד ההרס. עיריית ירושלים נעתרה למחאות, שיקמה 

 . תוסס ותרבות למרכז בילוי את נחלת שבעה והפכה אותה

  

סבר כי יוסף ריבלין          
היציאה מהחומות אינה סתם 

תהליך טבעי, אלא חובה דתית! 
הוא האמין כי המשיח יבוא רק 
כאשר תהיה ירושלים גדולה, 
 רחבה ומלאה בבתים ואנשים

 נחלת שבעה לפני כמאה שנה

 2016-סמטה בנחלת שבעה ב



85 

 

 בית דוד .4

עמד יוסף ריבלין בבית הכנסת בנחלת שבעה ודיבר  שבת אחת

בהתלהבות על החשיבות הגדולה בבניית שכונות בירושלים 

כספי החלוקה כך שעל בפני שומעיו הביע צער הוא החדשה. 

בעיר  מתבזבזים על תשלומי שכר דירה לבעלי הבתים הערביים

ת מחוץ ויהודי ותלבניית שכונ אותם, כשאפשר לנצל העתיקה

בקהל ישב יהודי קשיש לנצח.  שיישארבדבר  ולהשקיעלחומות, 

שעלה עם אשתו שבע שנים קודם לכן  ועשיר בשם דוד ַרייז

 הזוג רייז היו נדבנים ידועיםבני מפולין והשתקע בירושלים. 

ובשנים שגרו בירושלים תרמו כסף רב לעניי ירושלים ובנו להם 

 דירות ובתי ספר.

ובמוצאי אותה  רייז התרשם עמוקות מהדברים ששמע דוד

הוא פנה ירושלים החדשה.  ִמּבֹוֵניהחליט להיות חלק  שבת

 ,""אני כבר זקן ואין לי ילדיםשתישא את שמו. לעניים חדשה לריבלין והציע לו סכום נכבד להקמת שכונה 

ריבלין הודה לו  ."על שמישכונה בירושלים יקרא , אלא אם תיזכור אותי אחרי מותיאיש לא , "ולכן רייז אמר

 , בפרק נ"ו, מופיעהישעיהו וגילה לו שבספר על התרומה מאוד

ֵביִתי : בנים ַלֲחׂשּוֵכישנתן אלוהים הבטחה  י ָלֶהם ּבְ ְוָנַתּתִ

ר  ן לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות. ׁשֵ ִנים ּוִמּבָ ם, טֹוב ִמּבָ ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוׁשֵ

ֵרת אומר שמי שאין לו בנים או  , כך הסביר ריבלין,הפסוק .לֹא ִיּכָ

ה נדיב, כי אם יהי לא צריך לדאוג שמא לא יזכרו אותובנות 

", יד"אלוהים יזכור אותו תמיד: הוא ישים בבתים ובחומות שלו 

וכך ייזכר שמו  ,בשבילו כלומר מצבה, ו"שם" כלומר זיכרון

לנצח. הפסוק שהזכיר ריבלין מופיע עד היום בשכונת בית דוד 

  דוד רייז. שה גדול עשוי שיש, המנציח את זכרבראש לוח הקד

 

 דוד רייז בזכותעתידה הטוב של ירושלים  -

עזרה שיגיש לעתידה הטוב של ירושלים, שכן לרמז שם משפחתו של הנדבן מצא בריבלין 

בגימטריה  "רייז"בדקו כמה שווה השם  בגימטריה שווה לצמד מילים המוכיח זאת. "רייז"השם 

  :) ומצאו לאיזה צמד מילים התכוון ריבלין85(היעזרו במפתח הגימטריה שבעמוד 

 ברכת דוד ברית ירושלים

 עזר קודש חזון ציון

 2016שכונת בית דוד 
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לא רחוק מנחלת  מקום מתאים לשכונה החדשהמצאו ריבלין ורייז 

קמה בירושלים השני של דרך יפו. בתוך פחות משנה  בצד ,שבעה

ושמה "בית  ובה עשר דירות לעניים שכונה קטנה ויפההחדשה 

חצר פנימית,  כמו מסגרת סביב נבנו צמודות זו לזו. הדירות דוד"

, נועד שכונת חצרמבנה הזה, שנקרא . האליה הוביל מעבר צר

וליצור  מפני שודדים וחיות רעותכמו חומה לשמור על השכונה 

 . כמו בחצרות העיר העתיקה ,יחסי שכנות וקהילה

 ולכןמשפחות עניות לעשר רק הספיקה  שכונת בית דוד הקטנה

בזמן הזה חסכה  לשלוש שנים בלבד. דירהכל משפחה קיבלה 

שלוש שנים  ואחרילבד בהמשך כדי להסתדר כסף  המשפחה

  כך נעשה בכל שלוש שנים. .שבה נמסרו הדירות לעשר משפחות חדשותנערכה הגרלה 

ם שימרה את בנים, השכונה שבנה בירושלי ּוך� ָחשׂ שכונתו ולמרות שמת דוד רייז נפטר זמן קצר אחרי הקמת 

שכונת בית דוד הקטנה היא בין השכונות האחרונות בירושלים שכמעט ולא השתנו מיום  .עד היוםשמו 

 ,הריצוף המקורי של החצר נשמר ובו שני פתחי בורות המיםקומה שנייה, אבל  האמנם נוספה ל – הקמתן

 .גם המעבר הצר המוביל אל החצר עדיין קייםו

 

 מאה שערים .5

מחוץ בירושלים שנבנתה מאה שערים היא השכונה החמישית 

זמתו של בי הוקמה היא. שכונה חרדית לגמריהיום היא ו לחומות

לבניית  משפחותמאה חבורה גדולה של אשר קיבץ יחד  ,יוסף ריבלין

הצטרפו המשותפת  לאגודה. בירושלים ביותר הגדולההשכונה 

נערך טקס הנחת אבן  1874שנת וב ,משפחותעוד חמישים במהרה 

 150כל  השתתפו שבו, מצפון לעיר העתיקהלשכונה הפינה 

 . משפחות החברים

אך שם השכונה מאה שערים יש מאה שערים, שכונת של סוברים בטעותה יש

ָעֶריָה אינו קשור כלל למספר   דֹותמפרשת ּתֹולְ לקוח  "מאה שערים"הביטוי . ׁשְ

זרע חיטה וקיווה אשר אבינו  מסופר על יצחק שבה ספר בראשית,שב

שצמח לו יבול ולא רק  מזלו של יצחק שפר עליולו יבול טוב.  שיצמח

ְזַרע ִיְצָחק שנזרעה: פי מאה מהכמות  שהוא היה, אלא מוצלח ַוּיִ

ָאֶרץ ַהִה  ָנה ַהִה יּבָ ָ ׁש� ְמָצא ּבַ ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו יא ַוּיִ  ה'א ֵמָאה ׁשְ

  ב).", פסוק יו"בראשית פרק כ(

כמו למשל "שער ", ֵעֶרך� "גם  הואבעברית  "שער"המילה פירוש 

 השכונההוא אפוא ביטוי לשפע גדול.  "מאה שערים"הדולר". 

 החצר הפנימית בשכונת בית דוד

 הכניסה למאה שעריםאחד משערי 

 הרחוב הראשי במאה שערים
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פשו בפרשה ביטוי טוב יהשכונה חמקימי והוקמה בשבוע שבו נקראה פרשת תולדות בבית הכנסת בשבת 

 כך נולד השם "מאה שערים".. ושמח שיתאים לשכונתם

 שנה 20בתוך . הדירות הראשונות מאהנבנו כל שבע שנים  בתוךו במרץ בניית שכונת מאה שערים התנהלה

, מאודנחשבה לשכונה מפותחת העיר העתיקה החלו לנהור אליה כי היא  ִויהּוֵדי השכונה בנויה כולה הייתה

ַברהביקוש לדירות במאה שערים שכללה פנסי רחוב לתאורת לילה.  כמעט גרו בה כבר  נהש 25 להבמלאות ו ּגָ

דירות  300בה דירות. שלוש שנים לאחר מכן היו  מאתייםתושבים בכאלף 

 !1,500כמעט הגיע ל ןבהומספר הדיירים 

 

 איך התפתחה מאה שערים? -

מֹול"הסופר ש"י עגנון בספרו  ְלׁשֹום ּתְ את הקמת  כךתיאר  "ׁשִ

חדר  -עשרה בתים נבנו שם במאה שערים בראשונה  :השכונה

ַחד שודדים ְו דלוק בכל בית  דרון לכל משפחה. וכל לילה היה נרומס ים ואחד מאנשי הבית ִט ְס לִ ִמּפַ

השהתורה   כל הלילה ולומד תורה, מפניֵניעֹור  שנים הרבה עד שבאו שאר החברים ומצילה. לא יצאו  ְמִגּנָ

נבנתה  עשר דירותובה  : שורת הבתים השחורהמציגה את דבריו של עגנוןהמפה שלפניכם  .ובנו להם בתיהם

 הבתים הבהירים. -ולבסוף  האדומיםראשונה; אחריה נבנו הבתים בצבע אדום כהה; בהמשך נבנו הבתים 

 

 במפת מאה שערים, ומצאו: עיינוקראו את תיאורו של ש"י עגנון, 

 ____________________________________________ -יש למאה שערים? (כניסות) כמה שערים  .1

 _________________________________ -? זו לזו ותדבוק עשר הדירות הראשונות כשהןמדוע נבנו  .2

 __________________________________ -בשנותיה הראשונות? לאיזו שכונה דמתה מאה שערים  .3

 ________________________________________________ -האם מאה שערים היא שכונת חצר?  .4

 ___________________________________ -השכונה?  אורח חיימה מלמדים דברי עגנון והמפה על  .5

 _________________________ -? אה שעריםמאך לא נבנו ב ,נותציבור יש היום ברוב השכו ִמְבֵניאילו  .6

___________________________________________________________________________ 

איזו תקווה הביעו 
הבונים, כשקראו 
לשכונתם בשם 

 מאה 
 שערים?
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היהודיות חמש השכונות 

החלוצות שנבנו בירושלים 

היו  19-מחוץ לחומות במאה ה

סנוניות ראשונות בין שכונות 

על ידי אחר כך רבות שנבנו 

יהודים, מוסלמים ונוצרים 

יציאה ה. עיר החדשהב

ין  מהחומות שהתחילה ִטּפִ

ין הפכה בתוך שנים  ִטּפִ

שנה המאזן התהפך: מספר יושבי העיר החדשה היה גדול יותר  40ספורות לגל עצום של בנייה, עד כי בתוך 

 . עיר הענקיתתוך ה, עד שלבסוף הפכה העיר העתיקה לשכונה קטנה במיושבי העיר העתיקה

 

מֹוְגַרְפָיה  -   ירושלמית ּדֵ

מֹוְגַרְפָיה להבין את במטרה (ספירת אנשים) נערכו בירושלים ֻאְכלּוִסין ִמְפַקֵדי לא מעט כלומר , ַהּדֵ

באת וְ מספר  את הקהילות  על ידיהמדויקים ביותר נערכו  ֻאְכלּוִסיןָה  ִמְפַקֵדי תושביה של העיר. ֶהְרּכֵ

 :19-מהמאה ההחל הדמוגרפיה היהודית בירושלים ל שתמונה מרתקת  יש בידינוובזכותם היהודיות 

 1880 1900 1910 1931 1948 

 2,000 5,500 16,000 15,000 19,000 בעיר העתיקה

 98,000 58,500 29,000 16,000 2,000 בעיר החדשה

 100,000 54,000 45,000 31,000 21,000 לוסך הכ

 
 עיינו בטבלה ומצאו:

 ____________________________________ - מה אורך התקופה (בשנים) שהטבלה הזאת סוקרת? .1

 ______________________________ -? לובסך הכ פי כמה גדלה הקהילה היהודית בעיר בשנים אלה .2

 _______________________________ -פי כמה גדלה הקהילה היהודית בעיר החדשה בשנים אלה?  .3

 ___________________________________ -בעיר העתיקה גדלה? היהודית בין אילו שנים הקהילה  .4

 _____________________ -העתיקה? בין אילו שנים הפכה הקהילה בעיר החדשה לגדולה מזו שבעיר  .5

 ______________ -? 1880-מספר יהודי העיר העתיקה למספר היהודים שגרו בעיר החדשה ב צנחמתי  .6

 _____________________ -ודים בעיר העתיקה? הצניחה הכי גדולה במספר היה הייתהבין אילו שנים  .7

 ?1948-וכמה ב 1880-ב החדשהו בעיר כמה אחוזים מהקהילה היהודית בירושלים התגורר, לסיכום .8

 __________________ - 1948-__________________  ב - 1880-ב

  

 . שימו לב לרצועות הבתים הארוכות ולפרות הרועות באחו1884-מאה שערים ב
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 שכונות בירושלים

 הייתההעיר התפתחה וצמחה, עד ש שנים רבות חלפו מאז שהוקמו השכונות הראשונות בירושלים החדשה.

אופי שונות בערים רבות בעולם, ב, כמו שנבנוהשכונות  , כלומר לעיר ראשית גדולה וחזקה.ְלֶמְטרֹוּפֹוִלין

בתי אבן קטנים עם גגות עם או  בניינים גבוהים גדולות או קטנות, כאלה עם יש שכונות – שלהןמראה בו

ה של כל השפיעו על אופירבים גורמים הם קצת פחות... ובאחרות שיושביהן עשירים רעפים; יש שכונות 

 בוצות לפי נסיבות הקמתן, מיקומן ואופיין.קואפשר לחלק אותן ל בירושלים שכונה

 ערביותה שכונותה

קצר אחרי שהוקמו חמש השכונות זמן 

, אזרו גם בני העמים היהודיות הראשונות

והחלו לצאת  האחרים בירושלים אומץ

מהחומות ולבנות בה שכונות חדשות. 

המפה שלפניכם מציגה את השכונות 

, מחוץ לחומותהערביות הראשונות שנבנו 

שהמשיכו להיבנות  בצד השכונות היהודיות

במרץ. שימו לב שכל השכונות הערביות 

הראשונות נבנו מצפון לעיר העתיקה, קרוב 

ָיה נבנתה  לרובע המוסלמי. שכונת ַמְסעּוּדִ

על הדרך הראשית שיצאה משכם לשער 

אּב אם; שכונת סמוך לרחוב הנביאי )גדולה (משפחה ֲחמּוָלהבנתה שכונת י יּבִ אִש ַש שכם; משפחת נָ   ַזְאִהָרה-ּבָ

, שרוב תושביה היו בני משפחת אח'ָר ייח' גַ נבנתה מצפון לשער הפרחים ונושאת את שמו ואילו שכונת ֵש 

 מזרחי של שורת השכונות הערביות, סמוך לדרך היוצאת לכיוון יריחו.-נבנתה בקצה הצפון חוסייני,

החלו  השכונות הערביות הללו

 1885-1875לצמוח סביב השנים 

, כך מוסלמים עשיריםעל ידי  נבנוו

. כל מאודשהן היו מטופחות ויפות 

משפחה בנתה וילה גדולה מוקפת 

ועושרו של בעל הבית  ,בבוסתן ירוק

ניכר בדברים הקטנים כמו בפיתוחי 

חדרי הבתים היו ענקיים ובעלי  ארמנית מעל המשקופים.הקרמיקה ההאבן העדינים והיקרים או בחיפוי 

 כמעט כל משפחה החזיקה בית נוסף בתוך העיר העתיקה. תקרה גבוהה והריהוט היה מהסוג היקר ביותר.

 ַזְאִהָרה-אָּבאּב בית פאר ערבי אופייני בשכונת 
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השכונות היהודיות . בעקבות כך החלו ה תאוצה והביטחון התגברהתנועה הגדולה אל מחוץ לחומות תפס

ת רחוק יותר ויותר מהעיר העתיקה. בני לאומים נוספים החלו לצאת מהחומות, והערביות גם יחד להיבנו

ְקָעה והמושבה היוונית.  נוצרים שבנו-ערביםובהם גם  גם שכונות אלה התאפיינו בפאר רב את השכונות ּבָ

 ועד היום עומדות הווילות היפהפיות האלה בין בוסתנים ורחובות ציוריים.

 

 בין שכונות היהודים לשכונות הערבים יםההבדל -

אלו בצד אלו  היהודים אמנם היו הראשונים שבנו שכונות מחוץ לחומה, אך בהמשך נבנו

. עם זאת, ניתן להבחין בהבדלים שכונות של יהודים ושכונות של ערבים מוסלמים או נוצרים

 טים בין השכונות:ההבדלים הבול מהמשמעותיים בין השכונות. קראו את המידע לעיל וציינו 

 שכונות ערביות שכונות יהודיות  

 יצאולמה 
   מהחומות?

 בנו ביחסאיפה 
   לעיר העתיקה?

מה היה מצבם 
   של הבונים? הכלכלי

 מי שילם על
   בניית הבתים?

 מה היה
   השכונה?מבנה 

 המנדט שכונות

פרצה מלחמת העולם הראשונה  1914שנה, עד שבשנת  65-עשרות שכונות נבנו בירושלים החדשה במשך כ

אשר גירשו את הטורקים על ידי הבריטים אז ששינתה לגמרי את פני הדברים בירושלים. ארץ ישראל נכבשה 

טוקיבלו   זמני. האו"ם) לשלוט בארץ באופן  -, כלומר אישור מֶחֶבר הלאומים (לימים ַמְנּדָ

המנדט הבריטי, שנמשך  יימכעיר מודרנית, מסודרת ומאורגנת. ב קבעו כי מעתה תיבנה ירושליםם הבריטי

נהלים חדשים הונהגו , 1948-1920בין השנים 

ץ כולה ובירושלים באר לבניית שכונות ובתים

כל אדם או יכלו  ,לפני המלחמה, בפרט. אם לדוגמה

, שכונהקבוצת אנשים לרכוש קרקע ולבנות עליה 

כניות למסור לידי העירייה ת הבוניםרשו עתה נד

ה ולכתוב כיצד היא תשולב מסודרות של השכונ

במערכת התכנון העירונית, במערכת הביוב והמים 

בירושלים  הבריטים גם חייבו את בוני הבתים. 'וכד
 1926בית אופייני בשכונת בית וגן היהודית, 
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למית" ירוש"אבן באת הבתים  לחפות

וטיח בטון להשאירם חשופי ולא 

כן קבעו כמקובל בערים אחרות. 

שכונות על  ייבנוהבריטים שבירושלים 

ההרים בלבד ולא בגאיות, כדי לשמור 

 לכבישים ולפארקים. מקום

התכניות המסודרות של הבריטים והתמיכה שהעניקו 

לבוני השכונות החדשות הביאו לתנופה עצומה בבנייה 

בירושלים בתקופת המנדט. עשרות שכונות יהודיות וערביות נבנו במרחב העצום שסביב העיר העתיקה, וכל 

כספי החלוקה או נו ממסודרת ומתוכננת. השכונות היהודיות לא היו עוד שכונות עניים שנב הייתהשכונה 

סֹודם או בעזרת חברות ציוניות כמו "הכשרת היישוב" או "קרן על ידי בעלי אמצעינבנו מתרומות, אלא  ". ַהּיְ

 הכפרים הערבייםמומהשכונות  כמהבירושלים בימי המנדט. העצומה מציגה את הבנייה  כאןמפת השכונות 

 .הבריטי המנדט תקופתב מאודוגדלו  בימי הטורקים ו כברנבנהמופיעים במפה 

 

 מעל חלונות רבים             
 שנבנו בבתי ירושלים בימי

 המנדט יש עיטור אבן 
בפי  ַהְּמֻכֶּנהבצורת כתר, 
". הכתר הבריטי"הירושלמים 

 סיכוי -ראיתם בית כזה? 
  גדול שהוא נבנה בתקופת המנדט
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  גניםה שכונות

בין השכונות הרבות שנבנו בירושלים בתקופת המנדט 

דיות מיוחדות שלהן לציין שש שכונות יהו כדאיהבריטי 

נולד באנגליה  זהרעיון  .שכונות גניםכולן תכונה משותפת: 

"ערי גנים"  בשםכרעיון רחב הרבה יותר  19-בסוף המאה ה

)Garden Cities( ,התוצאות הלא נעימות של נגד  כתגובה

. מהפכה זו המהפכה התעשייתית שהתחוללה באירופה

צפופות, מלאות בבניינים  הובילה אנשים רבים לגור בערים

ערי הגנים,  תנועתדחוסים וחנוקות מפיח מכוניות. 

לבניית ערים, קראה ריכלים וממתכנני מאודשהורכבה 

בתים בני ו גנים ציבוריים"ירוקות" ובהן עצים, שכונות 

יוקדש לבניית הבית וכל השאר יהיה גינה  בעירקומה אחת או שתיים. רק חצי ואפילו פחות מכל מגרש 

 .אוויר צחמהתושבים ייהנו משקט ו וכךלא יהיו כל חנויות או מפעלים,  בתוך שכונות המגוריםמטופחת. 

נן וזכה לתכ 1920-ן, שעלה לארץ בַמ ְפ אוּ ד ָק ְר יָכ מתכנן היהודי, ִר האדריכל וההביא ארצה  רעיון ערי הגניםאת 

 למעלה ממאה יישובים בכל הארץ, אשר רבים מהם נבנו

הבולט בהם הוא  .על פי עקרונות שכונות וערי הגנים

בעמק יזרעאל, שנבנה כמופת לעקרונות  לַנֲהָל  מושב

שדות  ואילובמרכז המושב נמצאים : בתי החברים אלה

  החקלאות מסביבם.

, ְרַחְבָיה, והן גניםָקאּוְפַמן שש שכונות בירושלים תכנן 

 בית וגן, תלפיות, בית הכרם, קריית משה ומקור חיים.

 .בָמְרֶקרבעמוד הקודם וסמנו אותן מצאו אותן במפה 

 אחרי קום המדינה עוליםה שיכוני

עם קום מדינת  1948עזבו את הארץ בשנת הבריטים 

מאות אלפי עולים חדשים הגיעו למדינה ישראל. 

צריפים , בהצעירה ושוכנו בתחילה בבתים זמניים

עד שנבנו עבורם בתי קבע. שכונות  אוהליםבואפילו 

רקראו "אלה נצריפים  וכמותן היו פזורות  ֹות"ַמְעּבָ

במסגרת המאמץ העצום בכל הארץ וגם בירושלים. 

לבנות לעולים החדשים בתי קבע במהירות ובזול 

 ה אחר זה שיכוני עולים בירושלים. הוקמו בז

 

 המפעלים -, באמצע בתי מגורים ובחוץ מושב ַנֲהָלל

 רחוב אלחריזי, סמטה ירוקה בשכונת רחביה

 (צילום: ארכיון סולל בונה) 1955שיכוני קריית היובל 
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בצד שיכוני העולים נבנו גם שיכונים לחיילים משוחררים או לבעלי מקצועות שהתאגדו יחד לבנייה משותפת, 

הבנייה המואצת במחירים זולים אפשרה לבעלי  .'וכדכמו מורים, פרופסורים מהאוניברסיטה, פקידי בנק 

 ורח חייהם.עם שכנים המתאימים לא מקצועות אלה, שלא היו בעלי אמצעים, לרכוש דירה קטנה

 

והן קיימות לא בוטלו איסור הבנייה בגאיות, תקנות הבנייה מימי המנדט הבריטי, בדבר האבן הירושלמית או 

היה חזק יותר מכל  50-בשנות ה ולחיילים צורך למצוא פתרון מגורי קבע לעולים החדשיםהעד היום, אולם 

שכונת האזבסטונים, , שיכוני קריית היובל, תקנת בנייה עירונית. כך הוקמו בזה אחר זה שיכוני הקטמונים

 בטוריםב"בלוקים" מלבניים וזהים הניצבים  ותקריית מנחם, שכונת עיר גנים ועוד. שכונות אלה מאופיינ

בכל בלוק נבנו כמה דירות קטנות, לרוב לא יותר משלושה חדרים, שנועדו לפתור באופן מיידי את  .ארוכים

, אולם ברבות השנים והדיירים גרו בהן בשכירות נמוכה בעלת הדירות הייתהישראל מצוקת הדיור. מדינת 

  "קפצו על המציאה."ורובם במחיר מוזל לקנות את הדירות  להםהוצע 

עם השנים ונוספו להם חדרים או מרפסות.  שופצושיכוני העולים עדיין פזורים בהמוניהם בירושלים. חלקם 

ְקָעה,מהשיכונים שצורפו ל"פרויקט שיקוחלק  זכו לחיפוי אבן ירושלמית כדי לקבל  ם שכונות", כמו בשכונת ּבָ

מראה רוב שיכוני העולים קטנות שאוחדו לדירה אחת גדולה, כך שיש דירות שיכון  מראה נעים ומקומי יותר.

 .50-היום בירושלים שונה למדי ממראם בשנות ה

מות ועד אחרי קום המדינה. בפרק "איחוד עד כה למדנו על השכונות שנבנו בירושלים החל מהיציאה מהחו

 נשמע על השכונות המודרניות שנבנו בה בהמשך הדרך. 110ירושלים" בעמוד 

 
 (באדיבות ארכיון סולל בונה) 1951, דבר טרם נבנה עליהםשחשופים חת הרים ת שיכוני עולים חדשים בקטמונים
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 ירושלים בירת ישראל

ונחשבת  במדינהביותר החשובה העיר עיר בירה היא 

שגרירים  לרוב לכן יושבים בהו ל"שער הכניסה" אליה

. קריית השלטון ונציגים רשמיים של מדינות זרות

 הכוללתבמתכונת ייצוגית בבירה בנויה בדרך כלל 

ות, מוסדות לאומיים ואתרי שדרות רחבות, אנדרטא

לאומיים כמו מוסדות  ושוכנים בה לרוב הנצחה

 הלאומי מוזאוןבית הנשיא, המשרדי הממשלה, 

בערי בירה רבות שוכנים  ולפעמים גם ארמון המלך.

  הפיקוד העליון של הצבא.ו גם בית המשפט העליון

שבחירתן גררה מחלוקת  או שנבחרו בקלות כאלו ;חדשותאו  מאודעתיקות  או קטנות; גדולותיש ערי בירה 

אי במדינת ָנאּורּו השוכנת היא , מדינה אחת ויש גםגדולה, 

מקובל לראות בעיר  , אך שאין לה עיר בירה, באוקיינוס השקט

עיר הבירה כל  .בפועל בירתהָיאֶרן את 

כך חשובה עד כי בחדשות משתמשים 

ככינוי למדינה כולה,  בשמה לא פעם

כפי שניתן לראות בקטעי העיתונים 

  כאן. המוצגים

 

ָמןמצאו את ערי הבירה  - ְ ׁש�  כשם המדינה ׁשֶ

עיר הבירה שלהן זהה או דומה שם יש מדינות שעיר הבירה מזוהה כל כך עם המדינה, עד כי 

לוקסמבורג או היא בירת אלג'יריה; שברזיליה בירת ברזיל; אלג'יר היא  למשלכך למדינה כולה. 

 . בירת לוקסמבורג -, כפי שניחשתם היאש

ָמן נוספות באנציקלופדיה או באינטרנט ערי בירהחפשו     ְ ׁש�  .דומה או זהה לשם מדינתן ׁשֶ

 המדינה העיר

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

 ברָּבאט, בירת מרוקושדרה ייצוגית בקריית השלטון 
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עם . ִציֹון הואקרה דבר מעניין: אחד משמותיה העתיקים של ירושלים אצלנו 

לאחד משמותיה  שם זההפך הפיכת ירושלים לבירת ממלכת ישראל 

לשמה  "ציון"ירושלים, עד שלבסוף הפך הכינוי  הידועים והחשובים של

הדבר בא לידי ביטוי למשל בהמנון המדינה, בו  של ארץ ישראל כולה.

י ַעם ִלְהיֹות: "נכתב ַאְרֵצנוּ  ָחְפׁשִ ַלִים ִצּיֹון ֶאֶרץ, ּבְ , כלומר הארץ "ִוירּוׁשָ

בשמה של תנועת היא ציון ולא רק ירושלים. הדבר ניכר גם כולה 

באירופה, אשר סברה כי על כל היהודים  19-הציונות שנוסדה במאה ה

שחיו  לאו דווקא בירושלים. לא פלא שציוניםובעולם לגור בארץ ישראל, 

 "אסירי ציון". אצלנו נקראובה בגלל ציונותם, בברית המועצות ונאסרו 

 ?"היָר ּבִ "מה פירוש המילה 

יָרה"מקור המילה  יתהוא  "ּבִ ּדִ ַאּכַ הוא ופירושה  ּבְ

תמיד  הייתה. בעת העתיקה "מבצר"או  "מצודה"

צמוד למקדש  לרוב, שעמדה בעיר הגדולה "בירה"

ימי בית המקדש השני שימשה בהמקומי והגנה עליו. 

מדים ו לאנ, כך מבוצרלתיאור מבנה  "בירה"המילה 

למשל מתיאור חזרת היהודים מבבל לירושלים: 

והיה מקורב  השבים לארץ ישראל נחמיה, שעמד בראש

שיישלח מכתב לאחד  למלך כורש, ביקש מהמלך

ֲעֵרי למען  ,מפקידיו ן ִלי ֵעִצים ְלָקרֹות ֶאת ׁשַ ר ִיּתֶ ֲאׁשֶ

ר ַלּבַ  יָרה ֲאׁשֶ פסוק ח). הפסוק  ,ב'(נחמיה פרק  ִיתַהּבִ

ִית")ַה בירושלים שהגנה על בית המקדש (" "בירה" הייתה מלמד כי ונחמיה נזקק לעצים כדי לבנות את  ּבַ

והעניק לו שם  שיו להיות האחראי על ביצורי העירשעריה. כשהסתיימה המלאכה, מינה נחמיה את אחד מאנ

ָלתֹות.: בהתאם ר ִנְבְנָתה ַהחֹוָמה ָוַאֲעִמיד ַהּדְ ֲאׁשֶ .. ַוְיִהי ּכַ

ה ֶאת... ֲחַנְנָיה ָלִם ,ָוֲאַצּוֶ יָרה ַעל ְירּוׁשָ ר ַהּבִ פרק ז',  שם,( ׂשַ

זו המשיכה לשמש במשך כל ימי בית  "בירה"ג). -אפסוקים 

המקדש השני, והיא ידועה לנו מימי החשמונאים בשם 

אִריס" – בשמה היווניאו  "הבירה"  ."ּבָ

כדי לתאר מצודה או  "בירה"ו במילה גם חז"ל השתמש

(תלמוד בבלי,  שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה ומת אישבתלמוד הבבלי למשל כתוב על  מבצר.

מלך שבנה חז"ל, מובא משל על  דף צ' עמוד ב). בספר ילקוט שמעוני, בו מרוכזים מדרשי ,אמסכת בבא קמ

ה המלך שעמד בניינו ומזכירו שמח ב בירה ונפלה. וחזר ובנה אותה ונפלה. תיקן כמה עמודים ועמדה.

 (ילקוט שמעוני, פרשת שמות, רמז קס"ב).  לשבח

 צלחת נחושת בת כמאה שנה, 
 שבמרכזה המילה "ציון"

 "הבירה" של ירושלים בימי בית המקדש השנידגם 

המילה "בירה"          
התגלגלה לאירופה בצורת 

מוגנות  "ּבּוְרג" ככינוי לערים
. ממילה זו התפתח במבצר

 לאיש "ּבּוְרָגִני" הכינוי
  מעמד העירוני הבינונימה
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למשל,  ,דוד המלךלכך ששמה הפך לשמו של המקדש עצמו.  הביאהקרבתה של "הבירה" למקדש המקומי 

יָרה, ם לֹא ְלָאָד : עצמנונועד לפאר את האל ולא את  הואוהדגיש כי  מקדש בירושליםבית לבנות קרא לעם  ַהּבִ

י ַלה' ֱאלִֹהים התלבטו לאיזה הדבר בולט במיוחד אצל חז"ל, ש א).פסוק פרק כ"ט,  ,דברי הימים א'ספר ( ּכִ

מהי בירה?... אמר רבי יוחנן: מקום היה : "בירה"לק בבית המקדש התכוון דוד כשאמר ח

יש אמר: כל המקדש כולו קרוי שמו. וֵריש לק 'בירה'בהר הבית ו

 (תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ב' עמוד א). בירה

ה שימוש במילה שבה נעשבמקורותינו הפעם הראשונה 

, ולא רק לתיאור העיר החשובה ביותר בממלכה "בירה"

 היא במגילת אסתר. לתיאור המבצר או המקדש שבה,

ׁש במגילה מסופר על אחשוורוש שישב  יָרהּבְ ן ַהּבִ  ּוׁשַ

 מכאן אפשר ללמוד שהעיר המבוצרת והשמורה ביותרו

קיבלה לבסוף מעמד במדינה, אשר בה ישב המלך, 

 ."עיר בירה"הפכה לומיוחד 

 בירה?עיר ירושלים ל הפכהמתי 

שנה  3,000-כ לפניהראשון שבחר בירושלים לעיר בירתו היה דוד המלך, אשר כבש את העיר הכנענית הקטנה 

היהודים בירושלים את ראו אותו יום ועד ימינו מגורלית:  הייתה. הבחירה של דוד ולבירת ממלכתוהפך אותה 

כאשר כבשו הבבלים  .השלטוןבירתם, ושלמה המלך, בנו של דוד, אף הקים בה את בית המקדש ואת מוסדות 

בירת ממלכתם שנפלה ונשבעו שלא לשכוח את ארץ ישראל ושלחו את עם ישראל לגלות בבל, בכו הגולים על 

ח ְיִמיאותה לעולם:  ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחך� ְירּוׁשָ ּכָ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון... ִאם ֶאׁשְ ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ִני, ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ַלִ  ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ְמָחִתיּתִ . (תהלים, פרק קל"ז, פסוקים ם ַעל רֹאׁש ׂשִ

בל הם התעקשו להתיישב בירושלים, למרות התנגדות העמים  כאשר חזרו שֵבי ציון מב. לא פלא שו)-א, ה

ת העיר בחומה חזקה. א והקיפובית המקדש השני בנו את  הם. ממנה היהודים שהתגוררו בה מאז שסולקו

 זיר את כתר הבירה לירושלים והציב בה את מוסדות השלטון. הח נחמיה שעמד בראש העולים

בירת ממלכת ישראל. כאשר ניסו היוונים לכבוש את בית המקדש השני שימשה ירושלים  שנותבמשך מאות 

אל מודיעין מ ועקרו הארץ, ניצחו אותם החשמונאים

בירה הירושלמית. כך גם עשה המלך הורדוס, שבנה ה

המפואר ושיפץ את בית בירושלים את ארמונו 

 המקדש.

לספירה, החריבו  70שנה, בשנת  2,000לפני כמעט 

. הרומאים את ירושלים ושרפו את בית המקדש

ועל אף שנאסר עליהם  היהודים יצאו לגלות ארוכה

 . לעיר בירתםלחזור לירושלים, הם מרדו וקיוו לחזור 

 
 שבועת גולי בבל ובה 1949-מ ר"בית קרן של גלויה

 מוזאון"הבירה" בשושן הבירה. משמשת היום כ
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הרומאים הרגו אותו ואת לוחמיו  .לא נשאו פרי ,כוכבא-ברשמעון ראש המורדים ברומאים, ו של מאמצי

אז גם נולדה התפילה, הנאמרת עד ימינו שלוש והענישו את היהודים בהרחקתם מירושלים באופן מוחלט. 

שּוב  ִלְירּוָשַלִיםלירושלים ולהפוך אותה שוב לבירת ההמלכה:  המבקשת לשובפעמים ביום,  ַרֲחִמים ּתָ ִעיְרך� ּבְ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ א ּדָ ְנַין עֹוָלם, ְוִכּסֵ ָיֵמינּו ּבִ ָקרֹוב ּבְ . ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבְ ְרּתָ ּבַ ֲאֶשר ּדִ תֹוָכּה ּכַ ִכין. ְוִתְשּכֹן ּבְ  ְלתֹוָכּה ּתָ

, ארוכותגלות לארץ אחרי שנות  חזרו היהודיםכאשר בחלוף השנים, 

אנחנו הנה  –שהתפילה התגשמה כמעט במלואה  םמנהיגיההרגישו 

ם בירושלים ומדינת ישראל תכף תקום. חודש ימים בלבד לפני קוּ 

 ועד הפועל הציוניהובישיבת נרגש נאום  גוריון-בןהמדינה נשא דוד 

ערכה של ירושלים לא ניתן להימדד ולהישקל ולהיספר, כי אם יש לארץ נשמה, הרי ירושלים שבו אמר: 

של ארץ ישראל... ירושלים דורשת וזכאית שנעמוד ִאתה. השבועה ההיא "על נהרות בבל" היא נשמתה 

 .)1948, אפריל גוריון-בן נאום( חרת לא נהיה ראויים לשם עם ישראלמחייבת היום כבימים ההם, א

התבטא באופן דומה , ז בראש הסוכנות היהודיתשעמד א ,חיים ויצמן

הוא נאם בפני חיילים ודיבר על ירושלים. במהלך מלחמת העצמאות 

אין זה כלל  אתם על תרומתם העצומה להגנה על ירושלים:

ביכולתנו לשכוח את ירושלים... נוסף לקשר ההיסטורי בינינו 

לבין ירושלים, נוסף לשרשרת הבלתי ניתקת של התיישבות 

תנת לנו את הזכות יהודים בעיר זו, נוסף לעובדת היותנו רוב כאן, הרי גבורתכם בהגנה על ירושלים נו

 .)1948, דצמבר חיים ויצמן( ירושלים שלנו היא ושלנו תישאר להכריז כי

 

 וחיים ויצמן לירושלים גוריון-בןיחסם של דוד  -

 ביחס לירושלים, רבי משמעותכמה רעיונות בנאומים שצוטטו כאן יצמן ביטאו וו גוריון-בן

היסטורי  אינה סתם עוד עיר, אלא ערךרבים אחרים, למדים כי ירושלים עבורם, כמו גם עבור המ

 קראו את דבריהם ומצאו מי מהם אמר את הדברים הבאים:ורגשי רב. 

 מי אמר? האמירה

  ירושלים שייכת לנו

  ארץ ישראל נשמתירושלים היא 

  אי אפשר לקבוע כמה ירושלים שווה

  אנחנו לא יכולים לשכוח את ירושלים

  בירושלים הם יהודיםרוב האנשים שגרים 

  תמיד גרו יהודים בירושלים
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היה לנשיאה הראשון, אך  צמןנבחר לימים לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל וחיים וי גוריון-בןדוד 

 .בירהעיר באופן אוטומטי לבה לבחור לגור בה או לא גרמו להם  כלפי ירושלים הדברים העמוקים שביטאו

מי תהיה בירת מדינת  - ודנה בשאלה ,הממשלה הראשונה של ישראל הייתה, שכאשר ישבה מועצת העם

 טבעית או מובנת מאליה כלל וכלל, וזאת מכמה סיבות: הייתההבחירה בירושלים לא  - ישראל?

 ירושלים לא מתאימה להיות עיר בירה. 1

להיות עיר בירה. כלל מתאימה אינה המדינה חשבו שירושלים  קּוםלא מעט יהודים שגרו בארץ ישראל לפני 

עיר  היאאך טענו כי  ,של אחרים לירושלים כעיר קדושה יחסםהם הכירו בירושלים כעיר היסטורית וכיבדו את 

צרכים בסיסיים לא עונה על ו במישור החוףץ ממרכז העסקים הראשי של האר רחוקה דתית מדי, מיושנת,

יהודית לחלוטין,  , כי היא עיר חדשה,הרבה יותרמתאימה  למשל סברו שתל אביב הם .של עיר בירה מודרנית

ש לה נמל גדול שגם יושבת לחוף הים וי צעירה ותוססתגולת הכותרת של המפעל הציוני בארץ ישראל, עיר 

  המתאים לעיר מסחר.

  להפיכת ירושלים לבירההעולם יתנגד . 2

ההחלטה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל 

התקבלה על ידי האו"ם בכ"ט בנובמבר 

. בהחלטה נקבע שארץ ישראל תחולק 1917

ערבית. המפה ויהודית  - בין שתי מדינות

 כנית החלוקהם מציגה את תהימנית שלפניכ

אינה שייכת (בלבן) ירושלים שבה  של האו"ם

בינלאומית  לאף מדינה, אלא היא עיר

. החלטה זו על ידי האו"ם לתהמנוה

המדינה שתקבל את  התקבלה מחשש שמא

בני הדתות האחרות  תאסור על ירושלים

 . בהלבקר במקומות הקדושים 

כנית ה את תתמלחמת העצמאות שינ

המפה , כפי שמראה החלוקה לגמרי

כלל לא קמה מדינה ערבית : השמאלית

השטח המצומצם שנשאר מהשטח שיועד ו

יר כבשו הירדנים במהלך הקרבות על הע לה נכבש על ידי ירדן ומצרים. גם ירושלים לא נותרה כפי המתוכנן:

 חלקה המערבי. ישראל כבשה את ואילו  את חלקה המזרחי

, בעולם התנגדות גדולהמפני  עלו חששותכאשר הועלתה ההצעה להכריז על ירושלים כבירת מדינת ישראל 

נגד החשש הגדול ביותר היה שאם מדינת ישראל תפעל  שכן מדינת ישראל נולדה בהסכמה, אך בלי ירושלים.

הצבעתן על הקמת , יעורר הדבר כעס נגדנו ואומות העולם עלולות לבטל את בעניין ירושלים החלטת האו"ם

 ו על ידי מדינות ערב.ננגדשוב היה חשש גדול מפני מלחמה כוללת שתפרוץ  ,בנוסף .מדינת ישראל בכלל

 1949תוצאות מלחמת העצמאות     1947תכנית החלוקה של האו"ם 
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 ירושלים לא מוגנת ובטוחה. 3

 מראהמפת תוצאות מלחמת העצמאות 

בקצה זרוע ארוכה שנקראה  עמדהשירושלים 

החיבור  הייתהאשר  "פרוזדור ירושלים"

היחיד של ירושלים למדינת ישראל הקטנה. 

ינת אויב, ובין אז מד הייתההגבול בין ירדן, ש

מצב כזה עבר בלב העיר ו ירושלים הישראלית

 .מבחינה ביטחונית מאוד מסוכןהיה כמובן 

בכל רגע יכלו הירדנים לתקוף את ירושלים 

צפון, דרום או  – ולפגוע בה משלושה כיוונים

בשל  הם גם יכלו לכבוש אותה או להשתלט על פרוזדור ירושלים הצר ולנתק את ירושלים משאר הארץ. מזרח.

כך היו לא מעט שהתנגדו לבחירת ירושלים כעיר בירה, שכן בירת מדינה 

 ככל האפשר. מוגנים ובטוחיםלהיות  יםחייבה והמוסדות הלאומיים שב

 הצעות לערים אחרות

בה התברר שירושלים לא תיכלל שכנית החלוקה, אחרי שפורסמה ת

בשטח המדינה היהודית, התלבטו מנהיגי העם מי אם כן תהיה בירת 

בירה עיר כ חיפה אתהציעה  גולדה מאיר חברת מועצת העםהמדינה. 

את  מאודשאהב  גוריון-בןתיירות; דוד ללמסחר ומתאים אשר יופייה הרב ובזכות הנמל המודרני שלה  בשל

יתַמּמְ בירה את העיר כעיר הציע  הנגב מהגבול רחוקה וחרבה ה עיר עתיקהב הוא טען כי מדוברשבלב הנגב.  ׁשִ

 . הבירהקדושה לאף דת ולכן איש לא יתנגד אם תהיה ת. היא גם אינה ה ומוגנשמורולפיכך  עם מדינות האויב

שתי מושבות הציעו את עצמן כמועמדות 

, אז הרצליה הייתההראשונה  :הבירהלתפקיד 

ואשר  שרון הדרומי בין נתניה לתל אביבמושבה ב

עיריית הרצליה אחרי קום המדינה. לעיר הפכה 

מאשר לכבד את זכרו יותר מתאים  טענה כי אין

 העיר שנקראה על שמו של הרצל על ידי קביעת

ה בנוסף ציינ .בירת המדינה שאותה חזהל

את מיקומה של הרצליה על חוף הים, העירייה 

 נים עם מדינות אויב.המסוכ מהגבולותהרחק 

תושביה הדגישו את ריחוקה , מושבה השוכנת במורדות הר הכרמל. ִזְכרֹון יעקבמ הגיעהההצעה השנייה 

את  מהגבולות ומאידך את קרבתה לקיסריה, שבה אפשר היה להקים נמל מסחרי גדול. כן הם הדגישו

ן רוטשילד בארץ ישראל על ידי הברו שנתמכו כאחד היישובים החלוצייםחשיבותה ההיסטורית של מושבתם 

  ישראל, כמו מדינת ישראל. התחדשות היישוב היהודי בארץל סמ, ובכך הפכה ל19-במאה ה

 (צילם: שלמה בן יוסף) 1967הגבול עבר בלב ירושלים 

איזו משלוש 
הטענות נגד בחירת 
ירושלים לעיר בירה 

 היא הכי 
 משכנעת?

 לבירה (צילם: מרטין בואש) גוריון-בןהצעתו של  -ַמְּמִׁשית 
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 הוועדה לבחירת עיר בירה -

וקשה היה להחליט איזו עיר היא נשקלו בכובד ראש  שעלו על הפרקלעיר בירה ההצעות 

 וענו על השאלות: לנעלי ועדת בחירת עיר הבירה כנסו. המתאימה ביותר

 דעתכם: ועלכאן שקראתם הסתמכו על מה  ?לעיר בירה היישובבעד או נגד בחירת  הן הסיבות. מ1

 נגד  בעד 

 
 ירושלים

 
  

 
 חיפה

 
  

 
ית  ׁשִ  ַמּמְ

 
  

 
 הרצליה

 
  

 
 זיכרון יעקב

 
  

 

 _______________________________  - הייתם בוחרים? מהיישובים שהוצעו במקום ירושלים באיזה .1

 _____________________________________________________________________ -מדוע? 

 ____________________________ -? ונראה לכם מתאים שלא הוצע ליישוב אחרהאם יש לכם הצעה  .2

 _____________________________________________________________________ -מדוע? 

 

טקס הכרזת העצמאות, הטקס הרשמי הראשון של מדינת ישראל, התקיים בתל אביב ולא בירושלים. גם אם 

היו רוצים אז לקיים את הטקס בירושלים, היה הדבר כמעט בלתי אפשרי: הימים היו ימי מלחמת העצמאות 

ם, וכדי למנוע על הדרכי אויבקשה ומסוכנת. מארגני הטקס חששו מפני התקפות  הייתהוהדרך לירושלים 

בחודשים שחלפו עד סוף  בתל אביב. –בעיות החליטו לקיים את הטקס במקום בטוח, הרחק מקו האש 

 היו לכך שלוש סיבות:הכנסת ומשרדי הממשלה, בתל אביב.  ובהםהמלחמה פעלו מוסדות השלטון, 
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 .הגנהממביטחון ו והמוסדות הלאומיים שהוקמו בה נהנומרוחקת מקו האש  הייתהתל אביב  .1

ם המדינה בתל אביב, והיה זה טבעי שימשיכו חלק ממוסדות השלטון פעלו באופן זה או אחר עוד לפני קוּ  .2

 בו התחילו. שלפעול במקום 

ההחלטה מי תהיה עיר הבירה טרם הוכרעה ובינתיים  .3

 תפקדה תל אביב כבירה זמנית.

 נקרעה וירושלים הסתיימה מלחמת העצמאות 1949ס מר בחודש

מלך ירדן  הכריזבין ישראל וירדן. זמן קצר לאחר סיום המלחמה 

בירושלים ובכל הגדה המערבית שהשטח הנמצא תחת שלטונו 

י נפרד ממדינת יהפוך לחלק בלתשל נהר הירדן שנכבש על ידו, 

שהאו"ם יכבד את תוצאות המלחמה ואת חלוקת ירושלים בין ישראל לירדן,  קיוותה ירדן. ממשלת ישראל

אבל כמה חודשים לאחר מכן, בתחילת אסון,  - (הפיכתה לבינלאומית) ם ירושליםאוּ ינְ שראתה בּבֵ  מפני

הדבר  ית להפוך את ירושלים לבינלאומית.מימוש תכניתו המקורב, התכנס האו"ם כדי לדון 1949דצמבר 

עורר דאגה רבה בישראל, ובישיבה מיוחדת שהתקיימה בכנסת 

  רבה על הקשר שלנו לירושלים:גוריון בהתרגשות -דיבר דוד בן

ירושלים היהודית היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, כשם 

שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, מאמונת 

ּה ישראל ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב  של מדינת  ִלּבָ

ישראל... פעמיים בתולדות עמנו נעקרנו מירושלים, רק 

ֶבלית על ידי כוחות לאחר שנוצחנו במלחמת דמים אכזר  ּבָ

ורומא. קשרינו עם ירושלים בימינו אלה אינם פחות עמוקים 

דשנו, לא פחות ונפשו על בירת ק ְלָחֵרףמאשר היו אז, וכשירושלים הותקפה... ידע הנוער הלוחם שלנו 

ָעׂשוּ  ֶ  .)1949, דצמבר בכנסת גוריון-בן(נאום  אבותינו בימי הבית הראשון והשניזאת  ִמׁש�

 

 ?גוריון-בן דאמר דו מה -

 :1949-בנאומו בכנסת ב לא אמר גוריון-בןאת הדברים ש מחקו    

 

יש מדינות בעולם         
שלא מכירות עד היום 

על  גוריון-בןבהכרזה של 
ירושלים כבירת מדינת 
ישראל ומתייחסות לתל 

  אביב בתור עיר הבירה שלנו 

 נואם במליאת הכנסת גוריון-בןדוד 
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 בינלאומית. הודיע האו"ם על החלטתו להפוך את ירושלים לעיר גוריון-בןחמישה ימים בלבד לאחר הנאום של 

העולם לתדהמת הנאומים והכריז  לדוכן גוריון-בןעלה שוב , 1949 בדצמבר 13-ימים ספורים לאחר מכן, ב

, לאחר מכן זמן קצר .היא בירת מדינת ישראלוכי ירושלים  את החלטת האו"ם דוחהמדינת ישראל  כי כולו

למרות החששות הכבדים, עברו . לירושליםבאופן רשמי לעבור והממשלה הכנסת  החלוהחנוכה,  בחג

עם זאת, חלק ממדינות העולם הביעו . כמה גינויים באו"ם ְלַמֵעט, בשלום גוריון-בןההחלטות הנחרצות של 

עד היום רוב שגרירויות העולם שוכנות שלהן בעיר אחרת. השגרירות  וקבעו את הצעד של ישראלעל מחאה 

 בתל אביב ולא בירושלים.

  

 הכנסת עולה לירושלים -

ם חברי מועצת העם עולי שלקריקטורה , צייר 50-, שחי בישראל בשנות ההאמן אריה נבון   

 ובידם פטישי פלסטיק ושופרות.  של הכנסת כשעל גבם דוכן הנואמים ,לירושלים

 בקריקטורה: םמה מספרומצאו בדקו בוויקיפדיה את תמונותיהם של חמשת האישים הבאים,  .1

 
 , ראש הממשלהגוריון-בןדוד 

 

 
 הרב יהודה מימון, שר הדתות

 
 משה שרת, שר החוץ

 
 פנחס רוזן, שר המשפטים

 
 שפרינצק, יו"ר הכנסת יוסף

 האשה היחידה המופיעה בקריקטורה.שרת העבודה, שהיא הקיפו בעיגול את גולדה מאיר,  .1

ַעראת הקריקטורה שלו על תבליט  ביססאריה נבון  .2  ִטיטּוס ׁשַ

בית המקדש השני. התבליט מציג שנבנה אחרי חורבן  ברומא

שודדים את אוצרות המקדש, ובהם מנורת את הרומאים 

הזהב וחפצים אחרים. מדוע לדעתכם בחר אריה נבון לבסס 

 את הקריקטורה שלו דווקא על תבליט שער טיטוס?

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ___________________ מסמל החג?חנוכה? מה בשהכנסת עלתה לירושלים דווקא  למה הדגיש האמן .3

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     



103 

 

 1967-1948העיר החצויה 

דנו את בּ ִא אך כמעט  להקים את מדינת ישראל זכינו 1948-ב

קרבות עזים להיות עיר בינלאומית.  הייתהשאמורה  ,ירושלים

ניטשו על העיר במלחמת העצמאות בין צבאות ישראל, 

מצרים וירדן, שכן אף מדינה שהשתתפה במלחמה לא 

 הסכימה לתכנית הבינלאומית. 

עד  בירושליםבמשך חודשים ארוכים רעמו התותחים 

 ,ה בלב ירושליםָר ָר ְס בבית קטן בשכונת מוּ , 1948בדצמבר ש

 מפקד ירושלים האחד היה משה דיין נפגשו שני מפקדי צבא:

להחליט יחד  הייתהמטרת פגישתם  ל, מפקד הלגיון הירדני שנלחם בעיר.ּתָ -ה ֵא ָל אלְ ָד ּבְ ַע  היה, והשני הישראלי

, כדי לאפשר לשני הצדדים לנוח מעט, להתחמש, להתחזק ולהמשיך בן כמה ימיםעל הסכם הפסקת נשק 

ומאובקת ם פרסו ביניהם מפה קטנה השניי. בלחימה

הבנקודות היכן סימנו של העיר ו הקדמית של כל  ָהֶעְמּדָ

ל השתמש -אדום ואילו ֵא  בעיפרון. דיין השתמש צבא ּתָ

ירוק. אחרי שכל הנקודות סומנו חיבר כל אחד  בעיפרון

כך שנוצרו שני קווים  ,מהם את הנקודות "שלו" בקו

הקו האדום של חזית הצבא הישראלי והקו  –סמוכים 

הירוק של חזית הצבא הירדני בירושלים, כפי שניתן 

המפקדים הסכימו ביניהם כי  .כאןלראות בקטע המפה 

ּמֵ אף צבא לא יעבור את הקו  ּסִ פּוגעד  ןׁשֶ ּתָ הפסקת  ׁשֶ

 ואף חייל לא ייכנס לשטח שנמצא בין הקווים. ,האש

ל לא שיערו בנפשם כי המפה -דיין וֵא  שעליה שרטטו ּתָ

מפה וקווים, תהפוך לללא מחשבה רבה מדי נקודות 

. הם לא ידעו אז שהפסקת האש חייהם של תושבי ירושלים למשך שנים ארוכותאורחות שתחרוץ את  גורלית

אילו ידעו, הם ! שנה 19-לא פחות מ שיימשך היסטוריהקצרה שעליה הסכימו תהפוך להסכם שביתת נשק 

, משתמשים היו בוודאי מתייחסים בזהירות רבה יותר לשרטוט המפה והיו

הקווים . יםשעווה עב בעפרונותולא  מאוד חוד דק יעלב יםעטבלמשל, 

, במפה אמנם רק כמה מילימטריםכיסו העפרונות הרחבים ששרטטו 

ים השנ 19רחובות ואף בתים שלמים, אשר במהלך הם כיסו  אך בשטח

שנים הלאיזה צד הם שייכים? במהלך  –עמדו במחלוקת גדולה הבאות 

השעווה התיישנה והחלה לזלוג מעט יותר, כאשר אף חמיר ההמצב 

  רחובות.ולצדדים ו"כבשה" עוד בתים 

מה לדעתכם יכול 
להפוך הפסקת אש 

 קצרה לשביתת 
 נשק 

 ארוכה?

 מפת שביתת הנשק. קו ירוק ירדני וקו אדום ישראלי 

 ה(הקירח) במוסרר ָּתל-אֵ משה דיין ועבדאללה 
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הצדדים  חצתה צלקת עצובה של גדרות תיל וקירות מגן מפני צלפים את ירושלים לכל אורכה. שנה 19במשך 

את  לישראל או לירדן? ההחלטה להפוך -כמו למי שייך השטח שבין שני הקווים  מטרידות עסקו בשאלות

 " שאינו שייך לאף צד אילצה את יושבי הבתים שבו לעקור מבתיהם ולנטוש אותם.ֶהְפֵקרהשטח הזה ל"שטח 

לפתע נכנס ל"עובי אך  ,שהיה בשטח ירדן או ישראל גורלו של ביתכמו מה שאלות הוסיפו לצוץ לאורך השנים 

בדרום העיר, שבו שכן מטה האו"ם,  מאודגם שאלת מעמדו של שטח גדול  ?בשל התפשטות השעווה הקו"

. לבסוף הוחלט כי הוא יהיה ניטרלי לגמרי, ללא רשות לאף צד להכניס לתוכו חיילים להתברר הייתהצריכה 

לשטח המפורז הורשו להיכנס רק אזרחים משני הצדדים שקיבלו לכך ". ְמֹפָרזאו כלי נשק, כלומר "שטח 

שם, או  שהיהסטודנטים ערבים שבאו ללמוד בקולג' הירדני  יו. מי שניצל את ההזדמנות האישורים מיוחדים

 לפני ימי המלחמה.שם עוד  שפעלהפועלים ישראלים שבאו לעבוד בחווה החקלאית 

 

   החצויהחמשת האזורים בעיר  -

רים בעלי חמישה אזובה  ושבו היהביא את ירושלים למצב בלתי נסבל המצב שתואר כאן 

חמשת האזורים  אתהמציגה שלפניכם, מפת הקו העירוני קטע מבהתבוננו  .שונה מעמד חוקי

 לפי ההיגיון:למטה שמהרשימה , והשלימו את הטבלה באזור שער שכם בעיר החצויה השונים

עובי הקו הישראלי; שטח ירדן; : האזור

שטח ישראל;  שטח ההפקר; עובי הקו 

 הירדני

מותר לכל ישראלי להיכנס; : התנאים

ירדנים להיכנס אבל מותר רק לאזרחים 

לא לחיילים; מותר לכל ירדני להיכנס; 

מותר רק לאזרחים ישראלים להיכנס אבל 

 אסור לאף אחד להיכנס ;לא לחיילים

 

 התנאים בו האזור 

1   

2   

3   

4   

5   
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ב חמשת אזורי העיר המחולקת הבלבול סבי

את המתח שהיה קיים ממילא בין שתי  הגביר

, כאשר לא פעם. תקריות ירי התחוללו המדינות

צלפים ירדנים היו פוגעים באזרחים ישראלים 

, שנקרא סמוך לקו הגבולשהתגלו לעיניהם 

הכי קשה היה להגן על הר  ."הקו העירוני"

ך היה בלוע הצופים שהיה אמנם בידי ישראל א

כולו בתוך השטח הירדני, כפי שרואים כאן 

. בהסכם שביתת הנשק הוסכם בין במפה

הצדדים כי מדי שבועיים תוכל שיירת כלי רכב 

בקו היחיד  מעבר הגבוללצאת דרך ישראלית 

לחצות ם", אוּ ּבַ לְ ּדֶ נְ שנקרא "מעבר ָמ העירוני 

להחליף ולנסוע להר הצופים כדי את שטח ירדן 

זו  הייתה, אך את האנשים הנמצאים שם

רדנים הי ומסוכנת: , מעיקהמשימה קשה

התעקשו שכלי הרכב יהיו רק גרוטאות 

המשוריינים הישנים שנסעו להר הצופים עד 

ובנוסף היה  מלחמת העצמאות; המעבר דרך הכפר העוין שייח' ג'ראח בדרך להר הצופים היה מפחיד ומסוכן

מה חשש גדול שהירדנים יגלו כי השוטרים העולים להר הצופים הם למעשה חיילים, וזאת בניגוד גמור ל

בכל רגע היה חשש גדול מפני מתקפה ירדנית על הר הצופים מול כוח מגנים  שנקבע בהסכמי שביתת הנשק.

  קטן.

  

ּה עיר  -  חומהּוְבִלּבָ

חצויה  הייתההשנים שבהן היא  19מפת הקו העירוני מציגה את המורכבות של ירושלים במשך    

 וענו על השאלות: בין ישראל וירדן. התבוננו במפה

 

 ___________________________________ -אילו שני כפרים ערביים נחלקו בין שתי המדינות?  .1

 _________________________ -האם יכלו ישראלים לראות את חומות העיר בימי העיר החצויה?  .2

 _____________ -האם לאורך הקו העירוני היו שני קווי הגבול בעיקר צמודים או רחוקים זה מזה?  .3

 ___________________ -ההיגיון לקבוע את מעבר הגבול היחיד בקו העירוני דווקא במקומו?  מה .4

________________________________________________________________________ 

למה לדעתכם ישראל התעקשה לשמור על הר הצופים למרות הקושי הגדול להגיע אליו ולהגן עליו?  .5

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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העיר שלירדנים היה יתרון גדול על פני הישראלים בכך 

 האתרים, שכן היו בידיהם כל מזרח ירושליםוהעתיקה 

תיירים . החשובים ביותר בעיר נמצאים שםההיסטוריים ו

בצד   נוצרים או מוסלמים שהגיעו לירושלים העדיפו לבקר

כנסיית הקבר, הר הבית, הר הזיתים, הרובע  היו הירדני, שבו

לא היה להם הנוצרי והמוסלמי ואתרי קודש רבים נוספים. 

דים ואזרחי ישראל תיירים יהובכלל מה לעשות בצד הישראלי. 

לא הורשו לבקר מעבר לקו הגבול ולא יכלו לבקר בכותל או 

הר הזיתים, ששימש כבית שנה.  19ברובע היהודי במשך 

הקברות היהודי המרכזי בעיר במשך אלפי שנים, ניטש לגמרי 

ומדינת ישראל נאלצה להקים בתי קברות חלופיים, כמו הר 

בירושלים מצב המנוחות לאזרחים והר הרצל לחיילים. ה

ומשקיעים ; ירושלמים עזבו כי היה מסוכן ולא נעים נראו בעיר. תיירים לא מאודהיה קשה  הישראלית

את הצער הגדול של העיר החצויה תיארה נעמי שמר  והעדיפו לעשות עסקים בתל אביב.התרחקו מירושלים 

ּה העיר אשר בדד יושבת בשיר "ירושלים של זהב" במילים המפורסמות:    חומה. – ּוְבִלּבָ

רק הביתה של אנשים שחצו בטעות את הגבול משני הצדדים,  ַהְחָזָרהלמֵעט 

זמה ובהסכמה של שני בינפתחו באופן רשמי גדרות התיל לעתים נדירות 

של  מפיהנפלו תותבות זוג שיניים ש לאחר הייתהאחת הפעמים הצדדים. 

מאושפזת בבית  הייתהשה בשם מרים הישר אל תוך שטח ההפקר. מרים יא

בוקר אחד  וכשהביטההישראלי,  "עובי הקו"שכן בתוך שצרפתי נוצרי חולים 

לא מעט דברים  למטה.מפיה  השינייםאל שטח ההפקר צנחו  הפונה דרך החלון

כדורי משחק או  ובהםאל שטח ההפקר, במהלך שנות העיר החצויה נפלו 

שה יבמקרה זה מדובר היה בחפץ יקר של אהם נאלצו פשוט לוותר עליהם בצער. חפצים אחרים, ובעלי

 תשל מנהל המסכנה, שאין זו אשמתה כלל שהירדנים והישראלים מסוכסכים ביניהם. בעקבות התערבות

ה לשלטונות וביקש לחוס על תבית החולים, אשר פנ

ואף  לשתף פעולהמרים, הסכימו הירדנים והישראלים 

ר ָק שלחו נציגים לסייע בחיפושים. האירוע ההיסטורי סוּ 

בכל כלי התקשורת בארץ ובעולם ובזכות כך יש לנו 

נזירה  המציגה(צילם: דוד רובינגר), תמונה מצחיקה 

ֶגל  האבודות שנמצאו ה השינייםובידבית החולים  ִמּסֶ

האיש השמאלי בתמונה הוא קצין . בתום החיפושים

האיש הגבוה עם הדגל הלבן הוא נציג ו ישראלי בכיר

 תנהל בשלום...מהאו"ם שבא לוודא שהמבצע כולו 

 הקו העירוני באמצע הכפר בית ַצָפאָפה

 השיניים התותבות נמצאו! -ל טוב וסוף טוב הכ

 
וצפו סרקו את הברקוד 

בסרטון קצר ונפלא על 
על  הגנת הקו העירוני

 ידי משמר הגבול
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 ירושלים המאוחדת

עברו על ירושלים וקשות שנים ארוכות 

כמה זמן תישאר העיר . איש לא ידע המחולקת

 שבאביבעד  ,בין שתי מדינות שסועהו ועהקרכך 

שינתה את ו מלחמת ששת הימיםפרצה  1967

פרצה לאחר מלחמה ה. מהקצה אל הקצהה גורל

ימי מתח ארוכים שבהם הבינה ישראל כי מדינות 

וניסתה למנוע יחד,   לתקוף אותה מתכננותערב 

 5-בבוקר הו ָצְלחוּ הניסיונות לא  בכל דרך.זאת 

 ותצבא של גדולהמתקפה  החלה 1967 ביוני

עיראק, ערב קיבלו סיוע ממצרים, ירדן וסוריה, ש

הסעודית, לוב, סודאן, תוניסיה, מרוקו 

  ואלג'יריה.

, אבל בכלל זה אפשריעד היום קשה להבין איך 

שה ימים בלבד, לא רק יעובדה היא שבתוך ש

אף תקפה עליה, אלא היא משישראל הדפה את ה

המדינות שתקפו  משטח שטחים נרחבים נגסה

יהודה וב רמת הגולןברצועת עזה, בבסיני,  אותה

מדינת  שטחהמפה כאן מראה כי . ושומרון

  משטחה לפני המלחמה! שלושהפי  גדל ישראל

הפסידו הירדנים  אחד המהפכים המשמעותיים ביותר שחוללה מלחמת ששת הימים היה בירושלים;

העיר המחולקת הפכה לעיר שלמה אחת. גדרות התיל וחומות  ובעקבות כך ונאלצו לעזוב את העירבמלחמה 

שנה יכלו יהודים וישראלים לבקר בעיר העתיקה, בכותל  19המגן הוסרו ושטח ההפקר בוטל. לראשונה אחרי 

המערבי ובהר הזיתים. קשה לתאר את ההתרגשות 

שסימל הר הבית,  שחרור עםאז  הייתהשהגדולה 

לבו של העם מקום בית המקדש ואת  עבור רבים

הצנחנים שלחמו בקרב על העיר העתיקה . היהודי

רק הם ניצבו בוכים מהתרגשות מול הכותל, שעליו 

שחלום  כולם הרגישו סביהם.משמעו מהוריהם ו

התגשם  ל עצמאות יהודית בירושליםעעתיק יומין 

 את זה קורה. אחרי אלפיים שנה, ושהם זכו לראות

  
 1967ריקוד של התרגשות ליד הכותל המשוחרר, קיץ 
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חֹוְלִמים -  ָהִיינּו ּכְ

  שחרור הכותל והר הבית לההתרגשות הגדולה ער הצליח להביע את ֶפ המשורר חיים ֶח    

חֹוְלִמים ָהִיינוּ בשירו "     מפגש דמיוני  חפרמתאר . בשיר , שאותו כתב אחרי מלחמת ששת הימים"ּכְ

 קראו את השיר וענו על   .אחרי שחרור ירושלים המלךבין הרמטכ"ל יצחק רבין ובין דוד  בהר ציון    

  .שבעמוד הבאהשאלות                  
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מדוע קרא  -ומצאו  ,עיינו בתנ"ך בספר תהילים, פרק קכ"ו .1

חֹוְלִמים ָהִיינוּ ר לשירו "ֶפ חיים ֶח   ________________ -? "ּכְ

___________________________________________ 

___________________________________________ 

"להפגיש" את רמטכ"ל  המשוררלמה לדעתכם בחר  .2

 __________ -? דוד המלך םעדווקא מלחמת ששת הימים 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ניסה המשורר להעביר לנו כשבחר בתאריך עברי  רעיון האיז .3

 ________- פתיחת השיר והשתמש בלשון תנ"כית?ל

___________________________________________ 

___________________________________________ 

לפי סדר כסיפור מתאר את האירועים שהביאו להנפת הדגל על הכותל. סדרו אותם  כולוהבית השלישי  .4

 ____________________________________ -. התחילו ב"לוחמינו פרצו דרך שער האריות" הגיוני

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 להעביר כש"גייס" את כל ההיסטוריה היהודית למלחמת ששת הימים איזה מסר ביקש המשורר .5

__ ________________________________________________________________ - ?בירושלים

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ַח ְלִיְצָחק ִמְזמֹורהשיר מסתיים במילים " .6 ַנּצֵ לאילו מילים   –עיינו בתנ"ך בספר תהילים, פרק כ', ומצאו ". ַלּמְ

 _______________________________________________________________ -רומז המשורר? 

 –במה עוסק פרק תהילים זה ואיך הוא קשור לשיר? (הקיפו את התשובה הנכונה)  .7

 

 לבקרהביאה המונים  המקומות הקדושים בפני ישראלים ותיירים יהודיםו פתיחת שערי העיר העתיקה

פריחה שכמוהם לא ידעה במשך לזכתה לשגשוג ווהיא בירושלים 

ירושלים הקטנה, החצויה והמרוחקת הפכה בבת אחת לעיר שנים. 

בעיר אי אפשר היה לבנות בימי העיר החצויה בירה גדולה ומאוחדת. 

, אך עם הגבול עם ירדן בשל מצד צפון, מזרח או דרום שכונות

 סביב מרחב עצום נפתח פתאום הרחקת הגבול 

 

דוד המלך בנה את הר הבית 
 אותו כבשויצחק רבין 

 נגד לדוד  עזראלוהים 
 לרביןוגם  אויביו בירושלים,

 דוד המלך נולד בירושלים
 וכך גם יצחק רבין

סרקו את 
וצפו הברקוד 

 בשחרור 
 העיר העתיקה 

 1967-ב
 

 

הרמטכ"ל יצחק רבין מימין בשערי ירושלים 
 (צילם: אילן ברונר, צבע: אריק דנינו) 1967
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. בנייהללתכנון ו נרחבותאפשרויות  שיצר ,ירושלים

היא משימה  העירשהרחבת שטח  קבעהמדינת ישראל 

"לקבוע עובדות דרך וגם  ירושלים לחיזוק לאומית

לחזור לעיר או ינסו בשטח", למקרה שבו הירדנים 

 באופן אחר.  ירושליםשהאו"ם ידרוש לחלק את 

פסגות הרים על תנופת בנייה עצומה החלה ו

להרחיב את גבול שכונות שנועדו  החלו לצוץמרוחקות 

חמש נבנו שנה  15בתוך ירושלים ככל האפשר. 

עד היום את ירושלים "שכונות הטבעת" המקיפות 

פסגת זאב, נווה יעקב  והן (מסומנות בכתום במפה)

מזרח בדרום. מדובר -ורמות מצפון, וגילה ותלפיות

בנות עשרות אלפי תושבים כל אחת,  גדולותבשכונות 

ירושלים.  יקרי בשטחשר מהוות עד היום חלק עא

הושלמה הרחבת ירושלים על ידי בניית  90-בשנות ה

 והן שלוש שכונות ענק נוספות (מסומנות בוורוד)

 .גבעת משואהחומה והר רמת שלמה, 

 למצואוצורך דחוף  גדוליםעומסי תנועה עשרות אלפי התושבים שהתווספו בבת אחת לירושלים יצרו 

שהוא כביש מהיר ללא (מסומן בכחול במפה)  כביש בגיןפתרונות תחבורתיים. אחד הפתרונות שנמצא הוא 

 הרכבת הקלהקו הוא  תחבורתיכונות הצפוניות לשכונות הדרומיות. עוד פתרון המחבר בין השרמזורים, 

ה הביאה להגדלת הבנייה העצומהמחבר את פסגת זאב ונווה יעקב למרכז העיר. , (מסומן בסגול) הראשון

העיר אלף תושבים, כלומר היא  850-כ עד כי היא מונה היוםמספר תושבי ירושלים באופן חסר תקדים, 

 !הגדולה ביותר בישראל

 
 (צילם: יוג'ין או) 2017הרכבת הקלה ברחוב יפו בירושלים, חורף 
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 בירושלים המאוחדתומיזמים אתרים 

 

 קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים

פעול לאחר איחוד ירושלים חזרה האוניברסיטה העברית ל

 19, שהיה מובלעת במשך קמפוס ההיסטורי שלה בהר הצופיםב

ולומדים בו היום עשרות אלפי וגדל  שוקם, שופץ. הקמפוס שנה

(מדעי  בגבעת רם קמפוסים: 3לאוניברסיטה יש עוד סטודנטים. 

 .)לחקלאותפקולטה רחובות (הבו (רפואה) עין כרם, בהחיים)

 

 גשר המיתרים

, נפתח בירושליםהראשון רכבת הקלה הקו הכשרת במסגרת 

גשר המיתרים בכניסה הראשית לעיר. הגשר, שתוכנן  2008בשנת 

, מעביר את הרכבת הוָ וְ ָר ְט ַל ָק  ַסְנִטיָאגוֹ האדריכל הספרדי על ידי 

תלוי המיוחד בסיבוב רחב מרחוב יפו דרומה להר הרצל. הגשר 

 הנשענים על עמוד אלכסוני גבוה. מיתריםכולו על 

 

 עמק הצבאים

גדל עדר צבאים לא מפגש של כמה נחלים, בנקודת בלב ירושלים, 

הבנייה העצומה ישראלי. ץ של הצבי האר הולך ונכחדמזן גדול, 

 בתוך העמקלבנות של יזמים שדרשו כוח מאבקי סביב העמק וכן 

ע בהתערבות אוהבי טבהעדר, אולם לחיסול כמעט והביאו , ממש

 !חורף אגם תכוללה "עמק הצבאים" והוא היום פינת חמד ניצל

 

 ירושלים הנָ ֵר ַא 

קבוצת מגרש הבית של  -"הארנה" מלחה נחנך ליד קניון  2014-ב

 הארנה. מקומות ישיבה 11,600ובו  ,הפועל ירושליםהכדורסל 

חצי גמר גביע משחקי הפיינל פור הישראלי, גמר ויכול לארח את 

 יכול האולם. בעת הצורך יםאירופאיהמדינה, ואף אירועי כדורסל 

 !משטח החלקה על קרח בגודל אולימפיאף לשמש כ

 

 פארק המסילה

ממאה שנה, נסעה במשך למעלה , כלומר 1992-1898בין השנים 

רכבת מיפו לירושלים, עד שקו המסילה שונה וחלק גדול ממנה 

בלתי שמיש. הקו המיותם לא הוזנח אלא הפך לפארק  נותר

ציבורי נפלא ובו ספסלים, מדשאות ופינות קריאה. המסילה 

 אנשים ביום. תהמשמש מאו רכיבה וריצה חעצמה הפכה למשט
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 סיכום

השנה מאז ימי דוד  3,000לסיומה של החוברת הירושלמית שלנו ועוד שנה חלפה במניין הגענו 

 השנה חלפה על העיר בטוב ובנועם. גם שאנו מקווים שנהניתם ללמוד על ירושלים ו המלך.

הקשיים בירושלים לא תמו ונראה שתמיד יהיו בה סכסוכים בין עמים ודתות, קשיים בין דתיים 

לחילונים, מתח בין עשירים לעניים ובעיות תחבורה ובנייה. למרות זאת ירושלים היא העיר היחידה 

יום חג לאומי, הוא "יום ירושלים" הנחגג בכ"ח באייר, היום שבו היא שוחררה  בארץ שיש לה

עיר שמרגשת מיליוני אנשים בכל העולם עד כי חלק מהם  עדיין ואוחדה מחדש. ירושלים היא

וירושלים היא גם העיר היחידה בעולם  ,משתגעים כשהם מבקרים בה ולוקים ב"סינדרום ירושלים"

 הנביא זכריה, אשר ראה אותה בחורבן בית המקדש הראשון והתפלל: שזכתה לנבואת נחמה מפי

ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים ַעְנּתֹו ּבְ ָלִם ְוִאיׁש ִמׁשְ ְרחֹבֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ ְלאּו  ,עֹד ֵיׁשְ ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיּמָ

ְרחֹֹבֶתיָה  ֲחִקים ּבִ  ה).-ים דפסוק ,'זכריה פרק ח( ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמׂשַ

ִמְקָצת ְולוּ כדי להגשים  הנביא את נבואת  ּבְ

זכריה, נשמח אם תבואו לבקר בירושלים 

הרבה גני  בעירולשחק ברחובותיה. יש 

ומקומות בילוי לילדים משחקים, אטרקציות 

אנו ממליצים על פינה האהובה ולנוער. 

ילדי ירושלים, "המפלצת" בשכונת על במיוחד 

מדובר בפסל ענק של מפלצת  קריית היובל.

ולה שלוש המתנשא לגובה שלוש קומות 

לשונות המשמשות כמגלשות. אין ילד ירושלמי 

דילג אל , מאחור שלא טיפס על זנב המפלצת

בצרחות לוע הענק והחליק מטה תוך ה

הפסלת על ידי נבנתה  ,"ַהּגֶֹלםהוא בכלל " אמתי. המפלצת, ששמה הוהכיפיות במגלשות התלולות

טֹוןאל ּפָ -הצרפתייה ניקי דה סן , והפכה במהרה לגן השעשועים הפופולרי 1972ת יצוק בשנ ִמּבֵ

 תוכלו להגיע אליה בקלות אם תחפשו אחר "גן רבינוביץ'".ביותר בירושלים. 

כמה תמיד  לכולנור יזכי "ירושלים" נאחל לכם ולירושלים שתיהנו לשחק ברחובותיה וששמה

 .עם סובבינו לחיות בשלוםו עצמנולהיות שלמים עם חשוב 

 

 "המפלצת" בקריית היובל (צילם: מיכאל יעקובסון)
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