היסטוריה
נקודות ציון בהיסטוריה של ירושלים
 על-פי המסופר במקרא הייתה ירושלים עיר יבוסית ,עד שדוד המלךכבשה והפכה לעיר בירה.
 בנו שלמה בנה בה את בית-המקדש הראשון. נבוכדנצר השני ,מלך בבל ,כבש את ירושלים בשנת  586לפנה"ס ,הרסאת העיר ,והחריב את בית-המקדש הראשון.
 עם עליית האימפריה הפרסית ופרסום הצהרת כורש בשנת 538לפנה"ס ,הוקמה ירושלים מחדש ונבנה בה בית-המקדש השני.
 בשנת  66לספירה פרץ המרד הגדול נגד הרומאים ,ובשנת  69הגיעהצבא הרומי בראשותו של טיטוס לשערי ירושלים .העיר נכבשה
ונשרפה בשנת  ,70ובית-המקדש חרב.
 בימי הקיסר קונסטנטינוס בשנים  327עד  337לספירה עלה שובמעמדה של ירושלים ,הפעם כעיר הקדושה לנצרות ,והיא הפכה למרכז
דתי חשוב בזכות הקמת כנסיית הקבר וכנסיות רבות אחרות.
 בשנת  636כבשו המוסלמים את ירושלים לאחר מצור שנמשך שישהחודשים .בתנאי הכניעה הובטחו שלומם של הנוצרים ושלמות
כנסיותיהם .הח'ליף עומר בנה על הר הבית את מסגד אל-אקצא ואת
כיפת הסלע ,שבנייתם הושלמה בשנת .691
 בשנת  1517נכבשה ירושלים על-ידי האימפריה העות'מאנית .הסולטאןסולימאן המפואר בנה בה את החומות המוכרות היום ,ושיפץ את
המצודה ואת מגדל דוד.
 במאה ה 19-החלו לבנות את השכונות שמחוץ לחומות העיר העתיקה. בשנת  1917עברה ירושלים לידי שלטונות המנדט הבריטי ,שקבעו בהאת מוסדות השלטון החשובים ,ובכללם :מקום מושבו של הנציב
העליון ,משרדי הממשלה ,בית-המשפט העליון ,בית-הסוהר המרכזי,
והכריזו עליה כבירת ארץ ישראל.
 בשנים  1948עד  1967הייתה העיר ירושלים חצויה .חלקה המזרחישל ירושלים השתייך לממלכת ירדן ,וחלקה המערבי היה בשליטת
מדינת ישראל.
 בשנת  ,1967לאחר מלחמת ששת הימים ,אוחדה העיר ירושלים.ב 5-בדצמבר  1949הכריז דוד בן-גוריון על ירושלים כעל בירת מדינת
ישראל.

 בשנת  ,1968שנה לאחר מלחמת ששת הימים ,קבעה הכנסת אתכ"ח באייר כיום ירושלים ,לציון איחודה מחדש של העיר והקשר
ההיסטורי המיוחד של עם ישראל עם העיר במרוצת כל הדורות.
 בשנת  ,1980במלאת  13שנים לאיחוד העיר ,נתקבל בכנסת חוקיסוד בדבר מעמדה של ירושלים כבירת ישראל.
החוק קבע ,כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל ומקום
מושבן של רשויות המדינה .כן דובר בו על המקומות הקדושים ועל
מחויבות הממשלה לעשות לפיתוחה ולשגשוגה של העיר .הכנסת
הכריזה על איחוד ירושלים ,וקבעה חופש דת ופולחן במקומות
הקדושים לבני כל הדתות – יהודים ,נוצרים ומוסלמים.
 בשנת  1998באמצעות 'חוק יום שחרור ירושלים' נקבע כ"ח באייר,יום ירושלים ,כחג לאומי.

סרטון מבוסס אנימציה המתאר את ההיסטוריה של ירושלים ב-
 4000השנים האחרונות
סרטון על ההיסטוריה של ירושלים
תמונות של ירושלים  -ירושלים קדושה ליהודים ,לנוצרים ולמוסלמים.
צפו בתמונות המלוות בהסברים על העיר באתר הופ!

