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ֶּפֶרק א':
ְירּוָׁשַלִים ִלְתקּופֹוֶתיָה – ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִּבירּוָׁשַלִים ְלאֶֹרְך ַהּדֹורֹות.

 

  ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ַהר ַהּמֹוִרָּיה – ַהר ַהַּבִית
ִתָּיה". ֶסַלע ֶזה ִנְמָצא ְּבַהר ַהַּבִית ִּבירּוָׁשַלִים  ָהעֹוָלם נֹוַסד, ַעל-ִּפי ַהָּמֹסֶרת, ֵמ"ֶאֶבן ַהּׁשְ
– הּוא ַהר ַהּמֹוִרָּיה – ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהָיה ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשל ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש. ַהֶּסַלע 
ִתָּיה" ִּכי ִמֶּמּנּו ֻהְׁשַּתת ָהעֹוָלם, ְּכלֹוַמר ְּבָמקֹום ֶזה ִהְתִחיל ָהעֹוָלם,  ִנְקָרא "ֶאֶבן ַהּׁשְ

ּוִמֶּמּנּו ׁשֹוֵאב ָהעֹוָלם ֶאת ּכֹוַח ִקּיּומֹו.

ָהָאבֹות ִּבירּוָׁשַלִים  
ְלַהְקִריב  ִנְצַטָּוה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַהַּבִית.  ִהְתַרֲחָׁשה ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה, הּוא ַהר  ִיְצָחק  ְלִפי ַהָּמֹסֶרת, ֲעֵקַדת 
ֶנֱעַקד  ַרק  ִיְצָחק  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ּבֹו.  ָעַמד  ֶׁשַאְבָרָהם  ָּגדֹול  ִנָּסיֹון  ָהָיה  ֶזה  ִיְצָחק.  ְּבנֹו  ֶאת  ֶלֱאֹלִקים 
)ִנְקַׁשר( ַעל-ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ִּכי ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִצָּוה ַמְלַאְך ֱאֹלִקים ַעל ַאְבָרָהם: "ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער" 
ית כ"ב, י"ב[. ָּבֵעת ַהִהיא ִהְכִריז ַאְבָרָהם ַעל ֲהָקַמת ַהִּמְקָּדׁש, ְּבָאְמרֹו: "ֱאֹלִקים ִיְרֶאה" – ְּכלֹוַמר  ]ְּבֵראִשׁ

ְּבָמקֹום ֶזה, ֶׁשֶּנֱעַקד ָעָליו ִיְצָחק, ִיָּבֶנה ִמְזֵּבַח ָקבּוַע, ְלַהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבנֹות ִלְפֵני ֱאֹלִקים.

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'
ְוַרק  ִמִּמְצַרִים,  ְלַהֲעלֹוָתם  ִנְׁשַלח  ַרֵּבנּו  ְּבִמְצַרִים. ֹמֶׁשה  ְלָגלּות  ָיְרדּו  ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל,  ַיֲעקֹב, ֲהֹלא ֵהם  ְּבֵני 
ַּכֲעבֹר ַאְרָּבִעים ְׁשנֹות ְנדּוִדים ַּבִּמְדָּבר, ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִעם ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון. ִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך ְלֶאֶרץ-

ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני.
ֱאֹלִקים ָּבַחר ְלַׁשֵּכן ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ִּבירּוָׁשַלִים, ַעל ֵּכן ִהיא ִנְקֵראת "ִעיר ָהֱאֹלִקים". ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנה מֹוִפיָעה 

ַּבּתֹוָרה ִּבְׁשָמּה, ֶאָּלא ְּבֶרֶמז: "...ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם..." ]ְּדָבִרים ט"ז, ו'[. 

ִפיָרה(    ְּתקּוַפת ַּבִית ִראׁשֹון )586-1000 ִלְפֵני ַהְסּ

ִּכּבּוׁש ְירּוָׁשַלִים ִּביֵדי ָּדִוד
ַעְצָמִאית.  ְּכַנֲעִנית  ֻמְבַלַעת  ְירּוָׁשַלִים  נֹוְתָרה  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִּבן-נּון  ְיהֹוֻׁשַע  ְּכֶׁשָּכַבׁש 
ַּכֲאֶׁשר ֻהְמַלְך ָּדִוד ְלֶמֶלְך, ִלְפֵני ִּכ-3,000 ָׁשָנה, ִהְכִׁשיר ֶאת ַהר ַהּמֹוִרָּיה ְלִבְנַין ֵּבית-
ַהִּמְקָּדׁש. הּוא ָּכַבׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִים ֵמַהְּיבּוִסים, ְוִהְכִריז ָעֶליָה ַּכִּביָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל 
ָּכל ַעם-ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְׁשָבָטיו ַהּׁשֹוִנים. ְלַאַחר ִּכּבּוׁש ְיבּוס, ִהְרִחיב ָּדִוד ֶאת ְּגבּולֹות 
ָהִעיר ְוֵהִקים ִמְבִנים ּוִמְגָּדִלים. ְּבִעיר ָּדִוד ִנְמְצאּו ְׂשִריִדים מּוָעִטים ִמְּתקּוַפת ָּדִוד 

ִויֵמי ַהְּמלּוָכה. 

ֲהָכנֹות ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִלְבִנַּית ַהִּמְקָּדׁש
ֵמָאְרָנן  ַהּמֹוִרָּיה  ַהר  ֶאת  ָקָנה  ָּדִוד",  "ִעיר  ָלּה  ְוָקָרא  ַהְּיבּוִסים  ִמְּיֵדי  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ָּדִוד  ֶׁשָּכַבׁש  ְלַאַחר 
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ַהְיבּוִסי )ֶׁשָהָיה לֹו ָׁשם ֹּגֶרן(. ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָּבָנה ַּבָּמקֹום ִמְזֵּבַח, ְוִהְכִריז ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַהָּמקֹום ַהָּקבּוַע ְלַהְקָרַבת 
ָקְרְּבנֹות.

ְּבִנַּית ַהִּמְקָּדׁש
ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֶאת  ָּדִוד,  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַהֶּמֶלְך,  ְׁשֹלמֹה  ָׁשם  ָּבָנה  ָׁשָנה  ים  ֲחִמּׁשִ ַּכֲעבֹר 
ַמִים ַעל ַהִּמְזֵּבַח –  ָהִראׁשֹון. ַעל-ִּפי ַהָּמֹסֶרת, ְּבַמֲעַמד ֲחנּוַּכת הַּבִית ָיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהּׁשָ
ִסיָמן ִלְׁשִכיַנת ֱאֹלִקים ֶׁשָּיְרָדה ַלִּמְקָּדׁש. ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִקים, ֶׁשָּנַדד ִעם ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָכל ְׁשנֹות ַהַּמָּסע ַּבִּמְדָּבר, ִהְכִניסּו ַהֹּכֲהִנים ַלָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ַּבִּמְקָּדׁש, ֹקֶדׁש 

ַהֳּקָדִׁשים.
ב ִּבירּוָׁשַלִים ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה, הּוא  ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ִּבְנָין ָּגדֹול ֻמָּקף ֲחֵצרֹות, ֶׁשִּנַצּ
ְּבֶפַסח,  ָהָאֶרץ:  ִמָּכל  ְיהּוִדים  ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ָעלּו  ְּבָׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ַהַּבִית.  ַהר 

ְּבָׁשבּועֹות ּוְבֻסּכֹות )ְׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים(.

סֹוף ְּתקּוַפת ַּבִית ִראׁשֹון ְוָגלּות ָּבֶבל
ְּכ-400 ָׁשִנים ָעְברּו ֵמָאז ֶׁשִּנְבָנה ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוַעד ֶׁשֶהְחִריבּו אֹותֹו ַהָּבְבִלים. 

ֻחְרַּבן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְמֹתָאר ְּבסֹוף ֵסֶפר ְמָלִכים ב'. ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוַחָּיָליו ָּפְרצּו ֶאת חֹומֹות 
ְירּוָׁשַלִים ְלַאַחר ָמצֹור ֶׁשִּנְמַׁשְך ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ַהָּבְבִלים ִהּכּו ֶאת יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים, ַעד ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, 
ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ִּבְׁשַנת 586 ִלְפֵני ַהְּסִפיָרה ַהּנֹוְצִרית, ֶהְחִריבּו ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ְוֵגְרׁשּו ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ַמְמֶלֶכת 

ְיהּוָדה ְלָבֶבל, ְלָגלּות ֶׁשִּנְמְׁשָכה ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 

ִפיָרה( ִפיָרה – 70 ַלְסּ   ְּתקּוַפת ַּבִית ֵׁשִני )538 ִלְפֵני ַהְסּ

ְיֵמי ִׁשיַבת ִצּיֹון
ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ֵהִקימּו ָׁשֵבי ִצּיֹון )ְּבַהְנָהַגת ֶעְזָרא ּוְנֶחְמָיה( ֶאת ֵּבית-

ָלב ָהִראׁשֹון ִׁשְּקמּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֵמֲהִריסֹוָתיו, ַאַחר-ָּכְך ָּבנּו ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַבּסֹוף  ִני. ַּבּׁשָ ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ְּבַיַחס  ָצנּוַע  ָהָיה  ִני  ַהּׁשֵ ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ָּדִוד.  ּוְלִעיר  ַהַּבִית  ְלַהר  ִמָּסִביב  חֹוָמה  ֵהִקימּו 

ָהִראׁשֹון ּוָפחֹות ְמֹפָאר ִמֶּמּנּו. 

ֶמֶרד ַהֲחְׁשמֹוָנִאים ַּבְּיָוִנים
ַלְחּדֹר  ֵהֵחּלּו  ַהּנֹוְצִרית,  ַהְּסִפיָרה  ִלְפֵני   332 ִּבְׁשַנת  מֹוְקּדֹון,  ָאֶלְּכַסְנֶּדר  ִּביֵדי  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ִּכּבּוׁש  ִעם 
ֱאִליִלים.  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ְלָמקֹום  ָהַפְך  ּוֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִּבירּוָׁשַלִים,  ָׁשְלטּו  ַהְּיָוִנים  ָלָאֶרץ.  ְיָוִנִּיים  ִמְנָהִגים 
ִנְכַנס  ַהִּנָּצחֹון,  ְלַאַחר  ַהּנֹוְצִרית,  ַהְּסִפיָרה  ִלְפֵני   164 ִּבְׁשַנת  ַהְּיָוִנים.  ֶנֶגד  ֶמֶרד  ִהְנִהיג  ַהַּמַּכִּבי  ְיהּוָדה 

ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ְוִטֵהר אֹותֹו. ְלֵזֶכר ַהְּמֹאָרע ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה.
ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּביָרָתּה  ַעְצָמִאית  ְיהּוִדית  ִלְמִדיָנה  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ָהְיָתה  ַחְׁשמֹוַנאי  ִמֵּבית  ַהּכֲֹהִנים  ְּבַהְנָהַגת 

ְלטֹון ַהְּיהּוִדי ָּפַסק ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ָהרֹוָמִאים ְוָכְבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ.  ְּבֶמֶׁשְך ִּכְמַעט ֵמָאה ָׁשִנים. ַהּׁשִ

ְיֵמי הֹוְרּדּוס ְוָהְרָחבֹות ַהִּמְקָּדׁש
הֹוְרּדּוס ָמַלְך ִּבירּוָׁשַלִים ִמַּטַעם ָהרֹוָמִאים. ִּבְתקּוָפה זֹו ִהְרִחיב ֶאת ַהר ַהַּבִית, ָּבָנה ֵמָחָדׁש ֶאת ֵּבית-

6
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ַהִּמְקָּדׁש ְוָהָפְך אֹותֹו ְלִמְבֵנה ְּפֵאר, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר: "ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ְּבִבְנָינֹו, ֹלא ָרָאה ִּבְנָין 
ְמֹפָאר ֵמעֹוָלם" ]ְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה[. 

ָהְיָתה  ֵׁשִני  ַּבִית  ְיֵמי  ִּבְתִחַּלת  ַוֲחֵרָבה  ִהְתַרֲחָבה ְמאֹד ַּבְּתקּוָפה ָהרֹוִמית. ֵמִעיר ְקַטָּנה  ְירּוָׁשַלִים  ָהִעיר 
ְלִעיר ְּגדֹוָלה, ֶׁשָּבּה ְרחֹובֹות ְרָחִבים, ְׁשָוִקים, ֲחנּויֹות, ִמְבֵני ִצּבּור ּוָבִּתים ְּפָרִטִּיים. ִעם ִהְתַרֲחבּות ָהִעיר 
ֻׁשָּנה ְּתַואי ַהחֹומֹות, ְשִהִּקיפּו ַעָּתה ְׁשָטִחים ִנְרָחִבים ִמן ָהִעיר. ֲהמֹוֵני עֹוֵלי ָהֶרֶגל ֶשָּפְקדּו ֶאת ָהִעיר 

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּבָׁשָנה ָּתְרמּו ְלִׁשּפּור ַמֲעָמָדּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַוֲחִׁשיבּוָתּה ָּבעֹוָלם.

ֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש ְוָגלּות ְירּוָׁשַלִים
ָּבָאֶרץ.  ְלטּו  ֶׁשּׁשָ ָּברֹוָמִאים  ָּגדֹול  ֶמֶרד  ַהְּיהּוִדים  ִהְתִחילּו  ַלְּסִפיָרה   66 ִּבְׁשַנת 
ַהָּגדֹול  ַהֶּמֶרד  ַהֶּמֶרד.  ֶאת  ְלַדֵּכא  ֵמרֹוָמא  ִנְׁשְלחּו  ִטיטּוס  ּוְבנֹו  ַהֵּקיָסר  ַאְסֶּפְסָינּוס 
ִנְכַׁשל: ִּבְׁשַנת 70 ַלְּסִפיָרה ָּכַבׁש ִטיטּוס ָהרֹוָמִאי ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ֶהְחִריב ֶאת ֵּבית-

ִני ְוִהְגָלה ֵחֶלק ֵמַהְּיהּוִדים ְלרֹוָמא, ָׁשם ִׁשְּמׁשּו ַּכֲעָבִדים. ְּבנֹוָסף, ָלַקח  ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִני, ְּכמֹו ֻחְרַּבן ַהַּבִית ָהִראׁשֹון,  ִעּמֹו ִטיטּוס ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש. ַּגם ֻחְרַּבן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ

ֵאַרע ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב.

  ְירּוָׁשַלִים ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה ְוַהַּתְלמּוד )ַהְּתקּוָפה ָהרֹוִמית-ִּביַזְנִטית( )638-70( 

ִעיר רֹוִמית-ֱאִליִלית 
ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ָעְמָדה ְירּוָׁשַלִים ְּבֻחְרָּבָנּה, ּוָבּה ְׂשִריֵדי ִמְגָּדִלים ְוָכְתֵלי ַהר ַהַּבִית, ַעד 
ֶׁשַהֵּקיָסר ָהרֹוִמי ַאְדִרָינּוס ֵהִקים ָּבּה ִעיר רֹוִמית-ֱאִליִלית ְּבֵׁשם ִאיִלָּיה ַקִּפיטֹוִליָנה. 
ָהִעיר ָהְיָתה ְמֹפֶאֶרת, ְוִנְבנּו ָּבּה ִּבְנָיִנים ַמְרִׁשיִמים ּוְרחֹוב ֶמְרָּכִזי ַלֲחֻנּיֹות )ַקְרּדֹו(. 
ְיהּוִדים  ַעל  ָאְסרּו  ָהִעיר  ֲהָקַמת  ְלַאַחר  ְּפָסִלים.  ֻהְּצבּו  ּוַבִּכָּכרֹות  ֻרְּצפּו  ָהְרחֹובֹות 

ְלִהָּכֵנס ֵאֶליָה.

ִעיר נֹוְצִרית ַּבְּתקּוָפה ַהִּביַזְנִטית
ִנְבנּו  ָׁשָנה  ִּכ-300  ּוְבֶמֶׁשְך  ְלנֹוְצִרית,  )ַהִּביַזְנִטית(  ַהִּמְזָרִחית  ָהרֹוִמית  ַהֵּקיָסרּות  ָהְפָכה   326 ִּבְׁשַנת 
ִּבירּוָׁשַלִים ְּכֵנִסיֹות ַרּבֹות. ְיהּוִדים ֹלא ִהְתּגֹוְררּו ָּבּה ֵמָאז ֻחְרַּבן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש; ַרק ַּפַעם ְּבָׁשָנה, ְּבִתְׁשָעה 

ְּבָאב, ֻהְרׁשּו ְיהּוִדים ְלִהְתָקֵרב ָלִעיר ּוְלַהְׁשִקיף ָעֶליָה ֵמַהר ַהֵּזיִתים ַהָּסמּוְך.

  ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ַּבְּתקּוָפה ַהֻּמְסְלִמית )1099-638( 

ִיּשּׂוב ְיהּוִדי ִּבירּוָׁשַלִים ְּבָחסּות ַהֻּמְסְלִמים
ִּבְׁשַנת 638 ָּכְבׁשּו ָהֲעָרִבים ַהֻּמְסְלִמים ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוָהְפכּו ֶאת ַהְּכֵנִסּיֹות ְלִמְסָּגִדים. 
ִתָּיה, ִנְבְנָתה ִּכַּפת  ַעל ַהר ַהַּבִית ִנְבָנה ִמְסָּגד ֶאל-ַאְקָצה, ּוִמָּצפֹון לֹו, ַעל ֶאֶבן ַהּׁשְ
ַהֶּסַלע )"ִּכַּפת ַהָּזָהב"(. ְירּוָׁשַלִים ֹלא ִׁשְּמָׁשה ְּכִעיר ִּביָרה ֶאָּלא ְּכִעיר ֹקֶדש ֻמְסְלִמית, 

ְוִנְקְרָאה "ַאל-קּוְדס".
ִּבְתקּוָפה זֹו, ְלַאַחר ַּכ-570 ָׁשָנה ֶׁשָּבֶהן ָנַדד ַהֶּמְרָּכז ָהרּוָחִני ֶׁשל ְיהּוֵדי ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל 

ְלַיְבֶנה, ְלִצּפֹוִרי ְוִלְטֶבְרָיה, הּוא ָׁשב ִלירּוָׁשַלִים. 
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ִיּׁשּוב ְירּוָׁשַלִים ַוֲעִלָּיה ָלֶרֶגל
ְלטֹון ַהֻּמְסְלִמי ַמס ְׁשָנִתי  ַהִּיּשּׂוב ַהְּיהּוִדי ִהְתַרֵּכז ִּבְתקּוָפה זֹו ְּבִעָּקר ִּבְדרֹום ָהִעיר. ַהּתֹוָׁשִבים ִׁשְּלמּו ַלּׁשִ
)ְלִעִּתים ִנְדְרׁשּו ְלַׁשֵּלם ִמִּסים ְּכֵבִדים ְמֹאד(, ּוִבְתמּוָרה ֻהַּתר ָלֶהם ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִים ּוְלַקֵּבל ֶאת ֲהַגַּנת 
ְלטֹון. ְּבנֹוָסף, ְיהּוִדים ִמָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֻהְרׁשּו ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ּוְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ּוְבָכְך ֻחְּדָׁשה  ַהּׁשִ
ַהר  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַנֲהגּו  ֶרֶגל,  עֹוֵלי  ֲהמֹוֵני  ְוִאָּתם  ְירּוָׁשַלִים,  ְיהּוֵדי  ְּבָׁשָנה.  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ָלֶרֶגל  ָהֲעִלָּיה 

ַהֵּזיִתים ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח ְלַמְרְּגלֹות ַׁשַער ָהַרֲחִמים ַהָּסגּור, ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו ָהָיה ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש. 

  ְירּוָׁשַלִים – ִּביַרת ַמְמֶלֶכת ַהַּצְלָבִנים )1260-1099( 

ַהּנֹוְצִרים ֹלא ְמַאְפְׁשִרים ִיּשּׂוב ְיהּוִדי ִּבירּוָׁשַלִים
ִּבְׁשַנת 1099 ָיְצאּו ֵמֵאירֹוָּפה נֹוְצִרים ְּבַמָּטָרה ִלְכּבֹׁש ֶאת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִמְּיֵדי ַהֻּמְסְלִמים ּוְלַׁשְחֵרר ֶאת 
ְּכֵנִסַּית ַהֶּקֶבר ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים. נֹוְצִרים ֵאֶּלה ֻּכּנּו "ַהַּצְלָבִנים". ְּבַמֲהַלְך ַמַּסע ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ ִמיֵדי ַהֻּמְסְלִמים, 
ַהְּמֻכֶּנה "ַמַּסע ַהְּצָלב", ֵהם ָּכְבׁשּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבַאְכָזִרּיּות ְוָׁשְלטּו ָּבּה ְּבֶמֶׁשְך ְּכ-150 ָׁשָנה. ְיהּוִדים ַרִּבים 
ִנְׂשְרפּו, ֲאֵחִרים ָנְפלּו ִּבְׁשִבי ַהַּצְלָבִנים, ִויהּוִדים ּבֹוְדִדים ֻהְרׁשּו ָלגּור ִּבירּוָׁשַלִים ַאְך ֶנֱאַסר ֲעֵליֶהם ַלֲערְֹך 

ְטָקִסים ָּדִתִּיים. 

  ְירּוָׁשַלִים ַּתַחת ִׁשְלטֹונֹות ֻמְסְלִמִּיים ׁשֹוִנים )1917-1260( 

ֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ּוְבִנַּית ָּבֵּתי-ְּכֶנֶסת ִּבירּוָׁשַלִים
ֵמֶאְמַצע ַהֵּמָאה ַה-13 ָׁשְלטּו ִּבירּוָׁשַלִים ַׁשִּליִטים ֻמְסְלִמים ׁשֹוִנים: ַמְמלּוִּכים, עֹוְת'ָמאִנים )טּוְרִקים(, 
ִנים ֶׁשֵּבין ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות,  ִמְצִרים ַוֲאֵחִרים. ַּגם ַהִּיּשּׂוב ַהְּיהּוִדי ֻחַּדׁש ִּבְתקּוָפָתם, ּוְפָרט ִל-19 ַהּׁשָ
ָיֵמינּו ֵאֶּלה. ִּבְתִחַּלת ַהְּתקּוָפה ַהַּמְמלּוִּכית ָהיּו ְיהּוֵדי  ת ַהָּיִמים, ֹלא ָּפַסק ַעד  ְּב-1948, ְלִמְלֶחֶמת ֶׁשּׁשֵ

ְירּוָׁשַלִים ְמָעִטים ְמאֹד, ּוַבֶהְמֵׁשְך ָּגְדָלה ַהְּקִהָּלה ְלַכָּמה ְמאֹות ִמְׁשָּפחֹות ְוִהְתַּבְּסָסה.
ְּבִאֶּגֶרת  ִלירּוָׁשַלִים.  ִהִּגיַע   ,1267 ִּבְׁשַנת  ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ִמְּסָפַרד  ָהַרְמָּב"ן  ְּכֶׁשָעָלה 

ַלח ִלְבנֹו, ֵּתֵאר ֶאת ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ָּבִעיר:  ֶׁשּׁשָ
"ָמָצאנּו ַּבִית ָחֵרב ָּבנּוי ֵמַעּמּוֵדי ַׁשִיׁש ְוִכָּפה ָיָפה ְוָלַקְחנּו אֹותֹו ְלֵבית-ַהְּכֶנֶסת, ִּכי ָהִעיר 

ֶהְפֵקר ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות ֶּבֳחָרבֹות זֹוֶכה" )א. ַיֲעִרי, ִאְגרֹות ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, עמ' 85(.
ֵמַאְרצֹות  ֵהן  ַהִּמְזָרח,  ֵמַאְרצֹות  ֵהן  ִלירּוָׁשַלִים  ְיהּוִדים  ָעלּו  ַה-14  ַהֵּמָאה  ְּבַמֲהַלְך 

ַאְׁשְּכַנז. 

ְלטֹון העֹוְת'ָמאִני )ַהּטּוְרִקי( ְירּוָׁשַלִים ַּתַחת ַהּׁשִ
ִנים ָהִראׁשֹונֹות  ים ַהּׁשָ ִּבְׁשַנת 1517 ִנְכְּבָׁשה ָהִעיר ִּביֵדי ָהִאיְמֶּפְרָיה העֹוְת'ָמאִנית. ַּבֲחִמּׁשִ
ְלָטאן ַהּתּוְרִּכי סּוֵליָמאן  ְלטֹון ָהעֹוְת'ָמאִני ִּבירּוָׁשַלִים ִנְבנּו ְוֻׁשְּקמּו ַהִּבּצּוִרים. ַהֻסּ ַלּׁשִ
ה ִמּתֹוְך ְׁשמֹוַנת  ַהְּמפָֹאר ָּבָנה ֶאת חֹוַמת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ַהֻּמֶּכֶרת ָלנּו ַהּיֹום, ְוֵכן ֲחִמּׁשָ
ֶׁשּגְֹרׁשּו  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ִהְזִמין  ְלָטאן  ַהֻסּ ִּנְסָּבִלים,  ָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ַחֵּיי  ֶׁשָּבּה.  ָעִרים  ַהּׁשְ
בּו ִּבירּוָׁשַלִים. ַּבֵּמָאה ַה-15 ִהְתַרּבּו  ב ְּבַרֲחֵבי ַמְמָלָכתֹו ְוֶחְלָקם ִהְתַיּׁשְ ִמְּסָפַרד ְלִהְתַיּׁשֵ
ִּבירּוָׁשַלִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶׁשִהְמִריצּו ֶאת ִהְתַּפְּתחּות ַחֵּיי ָהרּוַח ְוַהְּיִציָרה ַהְּיהּוִדִּיים 

ֶּנְחְלָׁשה ָהִאיְמֶּפְרָיה ָהעֹוְת'ָמאִנית, ִהַּדְרֵּדר ַּגם ַמַּצב ַהְּיהּוִדים. ִּבירּוָׁשַלִים; אּוָלם ִמּׁשֶ
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ֲעִלַּית ְיהּוִדים ַאְׁשְּכַנִּזים ִלירּוָׁשַלִים
ַׁשָּיָרה ְּגדֹוָלה ִּבְמֻיָחד ֶׁשל עֹוִלים ַאְׁשְּכַנִּזים, ּוְבֹראָׁשּה ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד, ִהִּגיָעה ִלירּוָׁשַלִים ְּבסֹוף ַהֵּמָאה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהַאְׁשְּכַנִּזים".  ַּב"ֲחַצר  ָּבִעיר,  ַאְׁשְּכַנִּזי  ֵּבית-ְּכֶנֶסת  ְּבִנַּית  ְלֹצֶרְך  ַקְרַקע  ָקנּו  ַּתְלִמיָדיו  ַה-17. 
ִנְפַטר עֹוד ְּבֶטֶרם ֵהֵחּלּו ֲעבֹודֹות ַהְּבִנָּיה, ַוֲחִסיָדיו ִהְתַּקּׁשּו ִלְמֹצא ִמּמּון ְלֶהְמֵׁשְך ָהֲעבֹודֹות. ַלְמרֹות ֹזאת 
ֵכִנים ָהֲעָרִבים ּוָבנּו ֲחֻנּיֹות ְוֶאת ֵּבית-ַהְּכֶנֶסת. ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו ַהְּיהּוִדים ְלַהְחִזיר  ָלוּו ְּכָסִפים ֵמַהּׁשְ
ֶאת ַהחֹובֹות, ָהְרסּו ַּבֲעֵלי ַהחֹוב ַהֻּמְסְלִמים ֶאת ֵּבית-ַהְּכֶנֶסת ְוַהָּמקֹום ִנְקָרא "ֲחַצר ֻחְרַּבת ַרִּבי ְיהּוָדה 

ֶהָחִסיד". ַאְׁשְּכַנִּזים ַרִּבים ֶנֶאְלצּו ַלֲעזֹב ֶאת ְירּוָׁשַלִים.

  ִהְתַּפְּתחּות ְירּוָׁשַלִים ֵמֶאְמַצע ַהֵּמָאה ַה-19 

ִאיְמֶּפְרָיה ַהעֹוְת'ָמאִנית ָלִעיר ַהֶּמְרָּכִזית  ְּבַמֲהַלְך ַהֵּמָאה ַה-19 ָהְפָכה ְירּוָׁשַלִים ֵמִעיר ִמְזָרִחית ְוׁשּוִלית ָבּ
ְׁשַנִים  ִּפי  ִּכְמַעט  ָּגַדל  ְירּוָׁשַלִים  ְיהּוֵדי  ִמְסַּפר  ֵּבין-ְְלֻאִּמי.  ִעְנָין  ּומֹוֵקד  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל 
ּפּור ִּבְתָנֵאי ַהִּמְחָיה, ֲעִלַּית ַּתְלִמיֵדי ַהגר"א ֵמֵאירֹוָּפה ַוֲהִגיָרה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ִמְּצַפת  ְּבִעְקבֹות ַהּׁשִ

ֵּגָפה ּוְרִעיַדת ֲאָדָמה ָּפְקדּו ֶאת ָהִעיר.  ִלירּוָׁשַלִים ְלַאַחר ֶׁשַמּ
ְלטֹונֹות ְלַׁשֵּקם ֶאת ָּבֵּתי-ַהְּכֶנֶסת ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות.  ְּבָׁשִנים ֵאֶּלה ִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֶהֵּתר ֵמַהּׁשִ

ְּתקּוַפת ַהְּיִציָאה ִמן ַהחֹומֹות
ְּבֶאְמַצע ַהֵּמָאה ַה-19, ְּבִעְקבֹות ָהֶרפֹוְרמֹות ֶׁשִהְנִהיגּו ַהטּוְרִקים, ַוֲעִלַּית ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְּבֵעיֵני 
ַהַּמֲעָצמֹות, ִנְפְּתחּו ָּבִעיר קֹוְנסּוְליֹות )ַׁשְגִריֻרּיֹות( ֶׁשל ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות. ַמֲעָמָדם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִהְמִׁשיְך 
ְלטֹון ַהטּוְרִקי ִהִּכיר ָּבִראׁשֹון ְלִצּיֹון, ָהַרב ַהְּסָפַרִּדי ָהָראִׁשי, ִּכְנִציָגּה ָהִרְׁשִמי ֶׁשל ַהְּקִהָּלה  ְלִהְׁשַּתֵּפר: ַהּׁשִ
ַהְּיהּוִדית. ִעם ֹזאת, ְּתָנֵאי ַהִּמְחָיה ָהיּו ָקִׁשים, ָחְסרּו ִּדירֹות ִלְמגּוִרים, ֶאְמָצֵעי ַהַּפְרָנָסה ָהיּו ַּדִּלים ּוַמָּצָבם 
ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשל ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ָהָיה ָקֶׁשה. ַּגם ְּתָנֵאי ַהַּתְברּוָאה ָהיּו ָקִׁשים. ְּכֵדי ִלְפּתֹר ֶאת ְמצּוַקת ַהִּדּיּור, 

בּו ַּגם ָּבֹרַבע ַהֻּמְסְלִמי.  הּוְקָמה ָּבִעיר ְׁשכּוַנת ָּבֵּתי ַמֲחֶסה, ּוִמְׁשָּפחֹות ְיהּוִדיות ִהְתַיּׁשְ
ַנְדָבִנים ֵמֵאירֹוָּפה, ֶׁשַהָּידּוַע ָּבֶהם הּוא ֶסר ֹמֶׁשה מֹוְנִטיְפיֹוִרי ָהַאְנְּגִלי, ֶנְחְלצּו ְלֶעְזַרת ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים. 

ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּיהּוִדית  כּוָנה  ַהּׁשְ ֲהָקַמת  ֶאת  מֹוְנִטיְפיֹוִרי  ָיַזם   1860 ִּבְׁשַנת 
ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר – ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים. ְּתִחָּלה ֵסְרבּו ִמְׁשָּפחֹות ְיהּוִדּיֹות 
ִהִּציַע  ֵּכן  ְוַעל  ַּבַּלְיָלה,  ַהּׁשֹוְדִדים  ִמַּפַחד  ַׁשֲאַנִּנים  ְּבִמְׁשְּכנֹות  ב  ְלִהְתַיּׁשֵ
מֹוְנִטיְפיֹוִרי ְלַׁשֵּלם ְלָכל ִמי ֶׁשַּיְסִּכים ָלגּור ִמחּוץ ַלחֹומֹות. הּוא ַּגם ֵהִקים 

כּוָנה ַטֲחַנת ֶקַמח, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַלּתֹוָׁשִבים ְמקֹום ֲעבֹוָדה. ְלַיד ַהּׁשְ
ֵאירֹוִּפִּיים  ּגּוִפים  ַּגם  ֵהֵחּלּו  ַהחֹומֹות",  ִמן  "ַהְּיִציָאה  ַהְּמֻכָּנה  זֹו,  ִּבְתקּוָפה 

ִמָּיפֹו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶּדֶרְך  ִנְסְלָלה  ְוַאף  ָהרּוִסים"(,  "ִמְגַרׁש  ֶאת  )ְלָמָׁשל  ָהִעיר  ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ִלְבנֹות 
ִלירּוָׁשַלִים.

כּונֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ִמחּוץ ַלחֹומֹות ִהְתַרֲחבּות ַהּׁשְ
ְּבִעְקבֹות ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים ָקמּו ֶעְׂשרֹות ְׁשכּונֹות ְיהּוִדּיֹות נֹוָספֹות, ְּבִעָּקר ִמְצפֹון-ַמֲעָרב ָלִעיר ָהַעִּתיָקה: 
ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ַנֲחַלת ִׁשְבָעה, ֵמָאה ְׁשָעִרים, ְׁשכּוַנת ַהּבּוָכִרים ְועֹוד. ְלַצד ְׁשכּונֹות ַהְּמגּוִרים נֹוְסדּו ִמְבֵני 
ִצּבּור ְּכגֹון ָּבֵּתי-חֹוִלים. ֶאל ְׁשֵני ָּבֵּתי-ַהחֹוִלים ַהְּיהּוִדִּיים ֶׁשְּכָבר ָּפֲעלּו ָּבִעיר, נֹוַסף ֵּבית-ַהחֹוִלים "ַׁשֲעֵרי 
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ֶצֶדק", ָהִראׁשֹון ֶׁשּנֹוַסד ִמחּוץ ַלחֹומֹות.
ָלִעיר.  ַהְּנִסיָעה  ֶמֶׁשְך  ֶאת  ִקְּצָרה  ֲאֶׁשר  ִלירּוָׁשַלִים,  ִמָּיפֹו  ָהַרֶּכֶבת  ִלְפֹעל  ֵהֵחָּלה  ַה-19  ַהֵּמָאה  ְּבסֹוף 
ִּבְתקּוַפת  ֶׁשִּנְבנּו  ָהַעִּתיקֹות,  ַהַּמִים  ְלַתֵּקן ֶאת ַאּמֹות  ַּגם  ִהְצִליחּו ָהעֹוְת'ָמאִנים  ַהֵּמָאה ַה-20  ִּבְתִחַּלת 

הֹוְרּדּוס ְוהֹוִבילּו ַמִים ָלִעיר ֵמַהר ֶחְברֹון.

ְקָׁשֵיי ַהְּיהּוִדים ְּבסֹוף ַהְּתקּוָפה ָהעֹוְת'ָמאִנית
ְּתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּפְרָצה ְּב-1914, ָהְיָתה ָקָׁשה ְמאֹד ֲעבּורְ תֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ִּבְכָלל, 
ְוַגם  ֵמֹעִני ּוֵמָרָעב  ִּבְפָרט. ַלְמרֹות ַהִּסּיּוַע ֶׁשִּקְּבלּו ִמיהּוֵדי ַאְרצֹות-ַהְּבִרית, ֵהם ָסְבלּו  ַוֲעבּור ַהְּיהּוִדים 
ֶׁשִּנְכְנעּו  ַעד  ַּבִּמְלָחָמה,  ִּכְׁשלֹוָנם  ְּבִעְקבֹות  ֶנְחַלׁש  ַהטּוְרִקים  ֶׁשל  ּכֹוָחם  ָהֲעָרִבים.  ִמַּצד  ֵמִהְתַנְּכֻלּיֹות 

ְלכֹחֹות ְּבִריַטְנָיה ֶׁשָּכְבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ. 

  ְיֵמי ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי )1948-1917( 

ִעיר מֹוֶדְרִנית ְירּוָׁשַלִים ְכּ
ְּבֶאֶרץ- ַלְּבִריִטים, ֶׁשִּקְּבלּו ְרׁשּות )ַמְנָּדט( ִלְׁשֹלט  ְלטֹון ִּבירּוָׁשַלִים ֵמַהטּוְרִקים  ַהּׁשִ ִּבְׁשַנת 1917 ָעַבר 

מֹוְסדֹות  ֶאת  ָּבּה  ְוִרְּכזּו  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַהִּביָרה  ִעיר  ְּכֶאל  ִלירּוָׁשַלִים  ִהְתַיֲחסּו  ַהְּבִריִטים  ִיְׂשָרֵאל. 
ְועֹוד.  ֶמְמָׁשָלה  ִמְׂשְרֵדי  ָהֶעְליֹון,  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּבית  ָהֶעְליֹון,  ַהְּנִציב  ֶׁשל  מֹוָׁשבֹו  ְמקֹום  ֶׁשָּלֶהם:  ְלטֹון  ַהּׁשִ
ָהִעיר  ִׁשּמּור  ַעל  ַהְקָּפָדה  ְּכִעיר מֹוֶדְרִנית, ּתֹוְך  ְלִפּתּוָחּה  ְוָּדֲאגּו  ָהִעיר  ֶׁשל  ְלִׁשּקּוָמּה  ָּפֲעלּו  ַהְּבִריִטים 

ָהַעִּתיָקה ּוְסִביבֹוֶתיָה.
כּונֹות רֹוֵמָמה, ַסְנֶהְדִרָּיה,  ַטח ַהָּבנּוי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְוהּוְקמּו ַהּׁשְ ְלטֹון ַהְּבִריִטי ִהְתַרֵחב ַהּׁשֶ ִּבְתקּוַפת ַהּׁשִ
ַמֲחַנִים ְוִגְבַעת ָׁשאּול ּוְלִצָּדן ְׁשכּונֹות ַהַּגִּנים: ַּתְלִּפּיֹות, ְמקֹור ַחִּיים, ְרַחְבָיה, ַּבִית ָוַגן, ֵּבית ַהֶּכֶרם ְוִקְרַית 
ֹמֶׁשה. ֵׁשׁש ְׁשכּונֹות ֵאֶּלה ָהיּו ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשִּנְבנּו ָרחֹוק ֵמְרחֹוב ָיפֹו ּוֵמָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ּוָבֶהן ָּבִּתים ַחד 
קֹוָמִתִּיים ְוִגּנֹות ַרּבֹות. ַּגם ַהֶּמְרָּכז ַהְּמִדיִני ֶׁשל ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִהְתַּבֵּסס ִּבירּוָׁשַלִים ְוהּוְקמּו ָּבה מֹוָסדֹות 
ְּכגֹון ַהּסֹוְכנּות ַהְּיהּוִדית, ַהַּוַעד ַהְּלֻאִּמי, ֶקֶרן ַקֶּיֶמת ְלִיְׂשָרֵאל, ֶקֶרן ַהְּיסֹוד, ַוַעד ַהִּציִרים ְועֹוד. הּוְקמּו 
ִמְבִנים ִצּבּוִרִּיים ָלֻאְכלּוִסָּיה ַהְּיהּוִדית: ִּבְנַין ַהּמֹוָסדֹות ַהְּלֻאִּמִיים, ֶסִמיָנר ְלמֹוִרים ּוֵבית ְּבִריאּות ְּבֶמְרַּכז 
ָהִעיר. ָמלֹון ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָהָיה ֶאָחד ִמִּבְנְיֵני ַהְּפֵאר ֶׁשִּנְבנּו ִּבירּוָׁשַלִים ַּבְּתקּוָפה זֹו, ּוְרחֹוב ֶּבן-ְיהּוָדה ָהָיה 

ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ֶהָחׁשּוב ֶׁשל ָהִעיר ַהֲחָדָׁשה.

ְירּוָׁשַלִים ַּכֶּמְרָּכז ַהְּלֻאִּמי ֶׁשל ַהִּיׁשּוב ֶהָחָדׁש
ָּפֲעלּו  ַהְּלֻאִּמִיים  ַהּמֹוָסדֹות  ָּבָאֶרץ.  ֶהָחָדׁש  ַהְּיהּוִדי  ַהִּיּשּׂוב  ֶׁשל  ַהְּלֻאִּמי  ְלֶמְרָּכזֹו  ָהְפָכה  ְירּוָׁשַלִים 
ִּבירּוָׁשַלִים, ָהַרָּבנּות ָהָראִׁשית ְלִיְׂשָרֵאל נֹוְסָדה ַעל-ְיֵדי ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק, ַּתֲחַנת ָהַרְדיֹו 
ָפה ָהַאְנְּגִלית – "ֶג'רּוָזֶלם  ַהֶּמְמַׁשְלִּתית "קֹול ְירּוָׁשַלִים" ִהְתִחיָלה ְלַׁשֵּדר, ָיָצא ָלאֹור ָהִעּתֹון ַהְּיהּוִדי ַּבּשָׂ

ּפֹוְסט" – ְוהּוְקָמה ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ַעל ַהר ַהּצֹוִפים.

ַמֲאָבק ַעל ַהְּמִדיָנה ֶׁשַּבֶּדֶרְך
ָעְזָרה  ְוֹלא  ְקָׁשִיים  ֶהֱעִריָמה  ַאְך  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ְיהּוִדית  ְמִדיָנה  ַלֲהָקַמת  ִהְסִּכיָמה  ְּבִריַטְנָיה  ֶמְמֶׁשֶלת 
ְיהּוִדּיֹות  ַמְחֶּתֶרת  ְּתנּועֹות  ָקמּו  ֹזאת  ּוְבִעְקבֹות  ָהִעְבִרי,  ַלִּיּשּׂוב  ִהְתַנְּכלּו  ָּבָאֶרץ  ָהֲעָרִבים  ַּבֲהָקָמָתּה. 
ֶׁשָּפֲעלּו ַלֲהָגָנה ַעל ַהְּיהּוִדים ִמְּפֵני ָהֲעָרִבים ְוֶנֶאְבקּו ַּבְּבִריִטים. ִּבְתגּוָבה, ָעְצרּו ַהְּבִריִטים ַרִּבים ִמּלֹוֲחֵמי 
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ַהַּמְחָּתרֹות ְוָכְלאּו אֹוָתם ְּבֵבית-ַהַּמֲעָצר ְּב"ִמְגַרׁש ָהרּוִסים" ְוַעל ֲאָחִדים ֵמֶהם ִנְגַזר ִּדין ָמֶות.

סֹוף ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט
ֵמָעְצָמָתּה  ִאְּבָדה  ְּבִריַטְנָיה  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ִהְׁשִליָטה  ְׁשֵאַלת  ָעְלָתה  ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְלַאַחר 
ְּכֵדי  ִהְתַּכֵּנס  ְלַאְרָצם. ָהאּו"ם  ַּבֲאָרצֹות ׁשֹונֹות,  ְּפזּוִרים  ֶׁשָהיּו  ַּבֲהָׁשַבת ּכֹחֹוֶתיָה,  ְוֵהֵחָּלה  ַהֵּבין-ְלֻאִּמית 
-29 ְּבנֹוֶבְמֶּבר 1947 ֶהְחִליטּו ְמִדינֹות ָהאּו"ם ִּכי  ָלדּון ְּבגֹוַרל ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֲעִזיַבת ַהְּבִריִטים. ְבּ
ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְּתֻחַּלק ִלְׁשֵּתי ְמִדינֹות, ַלֲעָרִבים ְוִליהּוִדים, ְוִאּלּו ְירּוָׁשַלִים ִּתְהֶיה ַּתַחת ַמְנָּדט ֵּבין-ְלֻאִּמי. 
ַהְּיהּוִדים ָׂשְמחּו ְּבַהְחָלָטה זֹו ְוִאּלּו ָהֲעָרִבים ֵסְרבּו ְלַקְּבָלּה ּוָפְתחּו ְּבַמֲאָבק ַּבִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. 
י, 14 ְּבַמאי 1948, יֹומֹו  ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי ָּבָאֶרץ ַּתם ַּבֲחצֹות ַהַּלִיל ֶׁשֵּבין 14 ַל-15 ְּבַמאי 1948. ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ִהְכִריז ָּדִוד ֶּבן ּגּוְריֹון ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל.

ִמְלָחָמה ַעל ַהֶּדֶרְך ִלירּוָׁשַלִים
ִעם ַקָּבַלת ַהַהְחָלָטה ָּבאּו"ם ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית ְלַצד ְמִדיָנה ַעְרִבית 
ְוַעל  ַהְּדָרִכים  ַעל  ֲעָרִבים  ֶׁשל  ָקׁשֹות  ַהְתָקפֹות  ִהְתִחילּו  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, 
ַהֶּדֶרְך  ָהַעְצָמאּות.  ִמְלֶחֶמת  ִהְתִחיָלה  ְוָכְך   – ָּבָאֶרץ  ַהְּיהּוִדִּיים  ַהִּיּׁשּוִבים 
ְמֻׁשְרָיִנים  ֶׁשל  ַׁשָּירֹות  ָלִעיר.  ַהַּמִים  ַאְסָּפַקת  ְוִנְפְּגָעה  ֶנְחְסָמה,  ִלירּוָׁשַלִים 
ְוָסְפגּו  ֶאל-ָוואד"(  )"ַּבאּב  ַהַּגְיא  ַׁשַער  ֶּדֶרְך  ִלירּוָׁשַלִים  ּוָמזֹון  ֶנֶׁשק  ָנְׂשאּו 
ה  ֲאֵבדֹות ְּכֵבדֹות ּוְבִמְקִרים ַרִּבים ַאף ֹלא ִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ָלִעיר. ְּבֶמֶׁשְך ִׁשּׁשָ
ֳחָדִׁשים ֶנֶאְלצּו ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ְלַצְמֵצם ְמאֹד ְצִריָכה של ַמִים, ֶלֶחם ּוִמְצָרִכים 

ֶׁשָהְיָתה  ּבּוְרָמה"  "ֶּדֶרְך   – ִלירּוָׁשַלִים  ֲחָדָׁשה  ֶּדֶרְך  ַהְּיהּוִדים  ַהּלֹוֲחִמים  ָסְללּו  סֹוִדי  ְּבִמְבָצע  ְּבִסיִסִּיים. 
ֻמְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵני ָהֲעָרִבים, ְוָכְך ִהְתַּגְּברּו ַעל ֲחִסיַמת ַהֶּדֶרְך ָלִעיר ְוִחְּדׁשּו ֶאת ַאְסָּפַקת ַהָּמזֹון ְוַהַּמִים. ֶאת 
ּלֹוַח", ְוֵהֵקל ַעל ַהַּמְחסֹור ֶהָחמּור ְּבַמִים  ַהְזָרַמת ַהַּמִים ָלִעיר ִחְּדׁשּו ְּבֶעְזַרת ִצּנֹור ַמִים ֶׁשֻּכָּנה "ַקו ַהּׁשִ

ָּבִעיר.

ַנת 1948(      ְירּוָׁשַלִים – ִּביָרָתּה ֶׁשל ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל )ִמְׁשּ

ְירּוָׁשַלִים ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות
ְלָמֳחָרת ַהְכָרַזת ָהאּו"ם ַעל ָּתְכִנית ַהֲחלּוָקה, ִּב-29 ְּבנֹוֶבְמֶּבר 1947, ֵהֵחָּלה  ִמְתָקָפה ִמַּצד ַהּתֹוָׁשִבים 
ָהֲעָרִבים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ. ִמַּמֲעָרב ִלירּוָׁשַלִים ִנְמָצא ִציר ִהִּגיָׁשה ַהָּיִחיד ָלִעיר. ַהּפֹוְרִעים ָהֲעָרִבים ָּתְקפּו 
ָּירֹות ֶׁשהֹוִבילּו ָמזֹון, ַמִים ְוִצּיּוד ְרפּוִאי ָלִעיר, ְוָלֵכן ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ֻּכָּלּה ְנתּוָנה ְּבָמצֹור. ְלַאַחר  ֶאת ַהּׁשַ
ֶּדֶרְך  ִהיא  ֲחלּוִפית,  ֶּדֶרְך  ּוְפִריַצת  ַנְחׁשֹון,  ִמְבַצע  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהם  ְוֶהָחׁשּוב  ֶׁשָהִראׁשֹון  ְקָרבֹות,  ֶׁשל  ֶרֶצף 
ַאר ֶחְלֵקי ָהָאֶרץ. ִּבְזַמן ֶׁשֻהְכְרָזה ֲהָקַמת ְמִדיַנת- ּבּוְרָמה, ִנְּצָלה ְירּוָׁשַלִים ְוהּוַסר ִאּיּום ִנּתּוק ָהִעיר ִמּׁשְ

ה ְצָבאֹות ֶׁשל ְמִדינֹות  ִיְׂשָרֵאל, ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ְנתּוָנה ְּבָמצֹור. ְלָמֳחָרת ַהַהְכָרָזה, ָּפְלׁשּו ְלִיְׂשָרֵאל ֲחִמּׁשָ
ַהָּצָבא  ִלירּוָׁשַלִים:  ֻהְפנּו  ְצָבאֹות  ְׁשֵני  ָקָמה.  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ַהְּיהּוִדית  ַהְּמִדיָנה  ִלְכּבֹׁש ֶאת  ְּבַכָּוָנה  ֲעָרִביֹות 

ַהִּמְצִרי ְוַהִּלְגיֹון ָהֲעָרִבי ֶׁשל ְצָבא ַיְרֵּדן. 
ה ָיִמים  ַאר ֶחְלֵקי ְירּוָׁשַלִים. ֲחִמּׁשָ ַמָּצבֹו ֶׁשל ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ָהָיה ָקֶׁשה ִּבְמֻיָחד, ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ְמֻנָּתק ִמּׁשְ
ַמַחץ(  )ְּפֻלּגֹות  ַהַּפְלָמ"ח  ֶׁשל  ִנְכְנסּו ּכֹוחֹות  ְּבַמאי 1948(,  )ְּב-14  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהְּבִריִטים  ֶׁשָעְזבּו  ְלַאַחר 
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ָלֹרַבע ַהְּיהּוִדי ַהָּנצּור ֶּדֶרְך ַׁשַער ִצּיֹון, ְוֵהִביאּו ַאְסָּפָקה ְוִתְגֹּבֶרת. ְלָמֳחָרת ׁשּוב ִהְׁשַּתְּלטּו ַהַּיְרֵּדִנים ַעל 
ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ְוַהָּמצֹור ַעל ָהֹרַבע ֻחַּדׁש. ַאֲחֵרי ְקָרבֹות ָקִׁשים, ֶׁשִּנְמְׁשכּו עֹוד ֲעָׂשָרה ָיִמים, ְּב-28 ְּבַמאי 

ִבי ּוָבֵּתי-ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ֶנֶהְרסּו. ָנַפל ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ִּביֵדי ַהַּיְרֵּדִנים, ְמִגָּניו ִנְלְקחּו ַּבּׁשֶ

ְירּוָׁשַלִים – ִעיר ֲחצּוָיה )1967-1948(
"ַהַּקו  ְּגבּולֹות  ֻׂשְרְטטּו  ְחרּור(,  ַהּׁשִ )ִמְלֶחֶמת  ָהַעְצָמאּות,  ִמְלֶחֶמת  ּתֹם  ִעם 
ָהִעירֹוִני", ַקו ַהְּגבּול ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלַיְרֵּדן, ֶׁשִחֵּלק ֶאת ְירּוָׁשַלִים ִלְׁשַנִים. ָהִעיר 
כּונֹות ֶׁשִּמָּצפֹון ּוִמָּדרֹום  ָהַעִּתיָקה ְוַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִלְׁשֹלוׁש ַהָּדתֹות, ַהּׁשְ
ָהִעיר  ַמֲעַרב  ַיְרֵּדן.  ִּבְׁשִליַטת  ָהיּו  ַהֵּזיִתים,  ַהר  ּכֹוֵלל  ָהִעיר,  ִמְזַרח  ְוֵכן  ָלּה 
ָהִעיר  ֶחְלֵקי  ְׁשֵני  ֵּבין  ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְׁשִליַטת  ָהיּו  ַהּצֹוִפים  ַהר  ַעל  ֻמְבַלַעת  ְוֵכן 
הּוְקמּו חֹומֹות ֶּבטֹון ּוְגֵדרֹות ֶׁשִּסְּמנּו ֶאת ַהְּגבּול. ְלֹאֶרְך ַהְּגבּול ָהָיה ַמֲעָבר 
ֶאָחד – "ַׁשַער ֶמְנֶּדְלַּבאּום" – ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצָאה ַאַחת ִלְׁשבּוַעִים ַׁשֶּיֶרת ַאְסָּפָקה 

ֶאל ַהֻּמְבַלַעת ַהִּיְׂשְרֵאִלית ַהְּנצּוָרה ְּבַהר ַהּצֹוִפים. 

מֹוְסדֹות ַהְּמִדיָנה עֹוְבִרים ִלירּוָׁשַלִים 
ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל  ַהִּביָרה  ְלִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ָהְפָכה  ַהְּמִדיָנה  ַהְכָרַזת  ִעם 
ְוִנְבַחר  ִּבירּוָׁשַלִים  ִהְתַּכְּנָסה  ַהְּכֶנֶסת  ִלירּוָׁשַלִים,  ָעְברּו  ַהֶּמְמָׁשָלה  ִמְׂשְרֵדי 
ָהֶעְליֹון  ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט  הּוַקם  ַוִיְצָמן.  ַחִּיים  ד"ר  ָהִראׁשֹון,  ַהְּמִדיָנה  ְנִׂשיא 
ֶּבן  ְּבִקְרַית  ֶהָחָדׁש  ְלִמְׁשָּכנֹו  ַלַּמֲעָבר  ַעד  ָהרּוִסים"  ְּב"ִמְגַרׁש  ַכן  ֶׁשּׁשָ ָהִעְבִרי 
ִני, ְּבֶדֶצְמֶּבר  ּגּוְריֹון ִּבְׁשנֹות ַה-90; ְלַאַחר ֶׁשִּנְבַחר ִיְצָחק ֵּבן-ְצִבי ַלָּנִׂשיא ַהּׁשֵ
1952, ָקַבע ֶאת ִמְׁשָּכנֹו ִּבירּוָׁשַלִים, ּוֵמָאז ִנְמָצא ִמְׁשַּכן ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָּבִעיר. 

ְצִמיָחָתּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים
ְחרּור ָּגְדָלה ְירּוָׁשַלִים ִּבְמִהירּות, ְּבִעָּקר ֵעֶקב ִהְצָטְרפּוָתם  ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ַהּׁשִ
ֶׁשל עֹוִלים ֲחָדִׁשים ְוֶׁשל ְמֻפִּנים ֵמָהִעיר ָהַעִּתיָקה. ֶחְלָקם ֻׁשְּכנּו ְּבַמְעָּברֹות 
ְּכמֹו  ִמּיֹוְׁשֵביֶהן,  ֶׁשִּנְנְטׁשּו  ָהֲעָרִבּיֹות  כּונֹות  ּוַבּׁשְ ַּתְלִּפּיֹות  ַמְעֶּבֶרת  ְּכמֹו 
ֲחָדׁשֹות  ְׁשכּונֹות  ִנְבנּו  ְוַה-60  ַה-50  ִּבְׁשנֹות  ָּכֶרם.  ְוֵעין  ַטְלִּבָּיה  מּוְסָרָרה, 
ֲעבּור ָהעֹוִלים, ְּכמֹו ְׁשכּוַנת ַהָּקָטמֹוִנים, ִעיר ַּגִּנים ְוִקְרַית ְמַנֵחם, ִקְרַית יֹוֵבל 

ּוְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. 

ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ּוֵבית-ַהחֹוִלים ֲהַדָּסה, ֶׁשַעד קּום ַהְּמִדיָנה ָׁשְכנּו ְּבַהר ַהּצֹוִפים, ֶנֶאְלצּו ַלֲעבֹר 
ְלִמְׁשָּכן ְזַמִּני ְּבתֹוְך ָהִעיר, ְוָכְך הּוְקמּו ַקְמּפּוס ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ְּבִגְבַעת ָרם ּוֵבית-ַהחֹוִלים ֲהַדָּסה ְּבֵעין 
ָּכֶרם. ָּבִעיר ִנְבנּו ַּכָּמה ִמְבִנים ַּבֲעֵלי ֲחִׁשיבּות ְלֻאִּמית: ֶמְרַּכז ִּבְנְיֵני ָהֻאָּמה ֶׁשּבֹו ֶנֱעָרִכים ִּכּנּוִסים, ַּתֲערּוכֹות 
ַהּׁשֹוָאה  ָקְרְּבנֹות  ְלַהְנָצַחת  ָוֵׁשם"  "ָיד  מּוֵזאֹון  ֶהְרְצל,  ְּבַהר  ָהָראִׁשי  ַהְּצָבִאי  ָהָעְלִמין  ֵּבית  ְוקֹוְנְּגֶרִסים, 

ָועֹוד. ַּגם ַּגִּנים ִצּבּוִרִּיים ְּגדֹוִלים הּוְקמּו ִּבְתקּוָפה זֹו, ָּבֶהם ַּגן ָהַעְצָמאּות, ַּגן ָסאֶקר ְוַיַער ְירּוָׁשַלִים.

ָהִעיר ָהַעִּתיָקה
ַטח ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות ַעל ָרְבָעיו, ִעיר ָּדִוד ְוַהר ִצּיֹון – נֹוְתָרה ִּביֵדי ַהַּיְרֵּדִנים ְּבֶמֶׁשְך 19  ָהִעיר ָהַעִּתיָקה – ַהּׁשֶ
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ָׁשִנים, ּוָבֹרַבע ַהְּיהּוִדי ֶהָהרּוס ֹלא ִנְבְנָתה ְׁשכּוַנת ְמגּוִרים ַיְרֵּדִנית ְוהּוא ֹלא ֻׁשַּקם. ַהְּיהּוִדים ִקּוּו ַלּיֹום ֶׁשּבֹו 
ֻיְרׁשּו ְלַבֵּקר ּוְלִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה, ּוֵביְנַתִים ִהְסַּתְּפקּו ְּבַתְצִּפיֹות ֶאל ֵעֶבר ֲהִריסֹות ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי  

ְוֶאל ַהר ַהַּבִית ִמִּבְנָיִנים ְּגבֹוִהים ְּבִצָּדּה ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. 

ַנת 1967(    ְירּוָׁשַלִים ַהְּמֻאֶחֶדת )ִמְׁשּ

ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים
ֶרַקע

ת ַהָּיִמים ָּפְרָצה ְּב-5 ְּביּוִני, 1967, כ"ו ְּבִאָּיר תשכ"ז, ְּבִעְקבֹות ִנָּסיֹון  ִמְלֶחֶמת ֶׁשּׁשֵ
ְמֻׁשָּלב ֶׁשל ִמְצַרִים, סּוְרָיה ְוַיְרֵּדן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל ַהְּצִעיָרה. ַלִּמְלָחָמה 
ָקְדמּו ָׁשבּועֹות ֶׁשל ְמִתיחּות ַוֲחָׁשׁש ִמִּמְתָקָפה ֲעָרִבית ּכֹוֶלֶלת ַעל ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר 
ְּתקּוָפה ֶׁשל ַהַּמָּתָנה, ָּפְתָחה ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְתָקָפה ַעל ְצָבאֹות ִמְצַרִים ְוסּוְרָיה. ְּבַמְקִּביל, 
ִנְּסָתה ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲעִביר ְלֶמֶלְך ַיְרֵּדן ֶאת ַהֶּמֶסר, ֶׁשֵאין ְרצֹוָנּה ְּבִמְלָחָמה ִעּמֹו ְוִכי ֵאין 
ְּבַכָּוָנָתּה ִליזֹם ַהְתָקָפה ַעל ֶׁשַטח ַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן, ּוִבְכַלל ֶזה ִמְזַרח ְירּוָׁשַלִים ְוַהָּגָדה 
ַהַּמֲעָרִבית ַלַּיְרֵּדן. ְּבֹבֶקר ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַלִּמְלָחָמה, ִעם ְּתִחַּלת ַהַּמֲעָרָכה ַהְּצָבִאית 

מּול ִמְצַרִים, ִהְתִחילּו ַהַּיְרֵּדִנים ְּבַהְפָּגַזת ּתֹוָתִחים ְלָכל ֹאֶרְך ַקו ַהְּגבּול ַהְּמֻׁשָּתף. מּוָלם ִנְּצבּו ּכֹוחֹות ַצַה"ל ַּתַחת 
ִּפּקּודֹו ֶׁשל ַאּלּוף ִּפּקּוד ַהֶּמְרָּכז ֻעִּזי ַנְרִקיס ז"ל. 

ְּבַמֲהַלְך ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהִּמְלָחָמה ָּכְבָׁשה ִיְׂשָרֵאל ְׁשָטִחים ִנְרָחִבים ְּבִסיַני ְוֵכן ֶאת ְרצּוַעת ַעָּזה, ָרַמת ַהּגֹוָלן, ַהָּגָדה 
ַהַּמֲעָרִבית ַלַּיְרֵּדן ּוִמְזַרח ְירּוָׁשַלִים. 

ַמֲהַלְך ַהִּמְלָחָמה ִּבירּוָׁשַלִים
ְצָבא  ּכֹוחֹות  ֶאת  ַחָּיֵלינּו  ָּתְקפּו  ַלִּמְלָחָמה  ָהִראׁשֹוִנים  ַהָּיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבַמֲהַלְך 
ַצַה"ל  ַחָּיֵלי  ְיֵדי  ָהְיָתה  ַהְּקָרבֹות  ְּברֹב  ְוַקְלִקיְלָיה.  ַלְטרּון  ְירּוָׁשַלִים,  ִמִּכּוּון  ַּיְרֵּדן 
ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  ֶאל  ְוַהְּפִריָצה  ְירּוָׁשַלִים  ִּבְצפֹון  ַהַּמֲעָרָכה  ַאְך  ָהֶעְליֹוָנה,  ַעל 
ִלירּוָׁשַלִים.  ִמָּצפֹון  ֶהָהִרים  ֶאת  ָּכַבׁש  ַהְרֵאל  ֲחִטיַבת  ֶׁשל  ֶאָחד  ּכֹוַח  ָקׁשֹות.  ָהיּו 
ֲחִטיַבת ְירּוָׁשַלִים, ֲאֶׁשר ֵהֵחָּלה ֶאת ַהְּלִחיָמה ָּבִעיר, ָּכְבָׁשה ֶאת ֶרֶכס ַאְרמֹון ַהְּנִציב 
ֶׁשִּבְדרֹוָמּה. ֲחִטיַבת ַצְנָחֵני ַהִּמּלּוִאים ָּכְבָׁשה ֶאת ִּגְבַעת ַהַּתְחמֶֹׁשת ֶׁשִּמָּצפֹון ָלִעיר 
ֶׁשְּבִגְבַעת  ַהְּמֻבָּצר  ַהִּמְתָחם  ַעל  ַהִהְׁשַּתְּלטּות  ְקַרב  ַהּצֹוִפים.  ְלַהר  ַהֶּדֶרְך  ְוֶאת 
ַהַּתְחֹמֶׁשת, ֶׁשּבֹו ֶנֶהְרגּו 37 ַחָּיִלים ֵמֲחִטיַבת ַהַּצְנָחִנים, ָהָיה ַאַחד ַהְּקָרבֹות ַהָּקִׁשים 

ְּביֹוֵתר ַּבִּמְלָחָמה. 

ִׁשְחרּור ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ְוַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי
ִמְּיהּוָדה  ָלֶסֶגת  ֵהֵחּלּו  ַיְרֵּדן  ְצָבא  ַּכֲאֶׁשר ּכֹחֹות  ְּביּוִני,   7 ַלִּמְלָחָמה,  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ֻהְכַרע  ְירּוָׁשַלִים  ַעל  ַהְּקָרב 

ְוׁשֹוְמרֹון.
ְּבַמֲהַלְך ַהְּקָרבֹות ָּכְבׁשּו ּכֹחֹות ַצַה"ל ְׁשָטִחים ַרִּבים ּוִבְכָלָלם ֲעָטרֹות ּוְנֵוה ַיֲעקֹב ֶׁשִּמָּצפֹון ִלירּוָׁשַלִים, ּגּוׁש ֶעְציֹון 

ְוֶחְברֹון ִמָּדרֹום ָלִעיר ּוִמִּמְזָרָחּה – ֶאת ַמֲעֶלה ֱאדֹוִמים, ֶאת ְצפֹון ָים ַהֶּמַלח ְוַכּמּוָבן, ֶאת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה. 
ְּבֶטֶרם ָיְצאּו ַהּלֹוֲחִמים ְלִכּבּוׁש ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ָּפָנה ְמַפֵּקד ֲחִטיַבת ַהַּצְנָחִנים, ַאּלּוף ִמְׁשֶנה ָמְרְּדַכי )מֹוָטה( ּגּור, 
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ִלְכַלל ַחָּיֵלי ַהּכֹחֹות ְוָאַמר: "ָאנּו עֹוִלים ֶאל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ָאנּו עֹוִלים ֶאל ַהר ַהַּבִית, ֶאל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ָהַעם 
ַהְּיהּוִדי ְמַחֶּכה ְלִנְצחֹונֹות. ִיְׂשָרֵאל ְמַחָּכה ְלָׁשָעה ִהיְסטֹוִרית. ֲעלּו ְוַהְצִליחּו!"

ְמאֹות ַצְנָחִנים ָּפְרצּו ָלִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבִריָצה ֶּדֶרְך ַׁשַער ָהֲאָריֹות. ּתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות ֶנֶאְספּו ַהַּצְנָחִנים ִּבְרָחַבת 
ַהר ַהַּבִית. מֹוָטה ּגּור ִהְכִריז ְּבקֹול ִנְרָּגׁש ְּבַמְכִׁשיר ַהֶּקֶׁשר: "ַהר ַהַּבִית ְּבָיֵדינּו! ֲאִני חֹוֵזר: ַהר ַהַּבִית ְּבָיֵדינּו!" 
ה 19 ָׁשִנים. ַהַּצְנָחִנים  ַהַּצְנָחִנים ָיְרדּו ֶאל ָהְרָחָבה ַהָּצָרה ֶׁשל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶׁשֶרֶגל ִיְׂשְרֵאִלית ֹלא ָּדְרָכה ָּבּה ִמֶזּ
ָּבכּו ֵמִהְתַרְּגׁשּות, ְוָהַרב ַהְּצָבִאי ָהָראִׁשי ְּדָאז, ָהַאּלּוף ָהַרב ְׁשֹלמֹה ֹּגֶרן, ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ּוֵבֵרְך: "ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו 

ְוִהִּגיָענּו ַלְּזָמן ַהֶּזה."

ת ַהָּיִמים – ְׁשכּונֹות ַהַּלְוָין  ִהְתַרֲחבּות ָהִעיר ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֶׁשּׁשֵ
ָטִחים ַהֲחָדִׁשים  ת ַהָּיִמים ִׁשְטָחּה ֶׁשל ָהִעיר ִּכְמַעט ֻהְכַּפל ּוַבּׁשְ ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֶׁשּׁשֵ
ִּגיֹלה,  ַיֲעקֹב,  ְנֵוה  ַהָּצְרָפִתית,  ַהִּגְבָעה  ֶאְׁשּכֹול,  ָרמֹות  ַהְּגדֹולֹות  כּונֹות  ַהּׁשְ ִנְבנּו 

ַּתְלִּפּיֹות ִמְזָרח, ָרמֹות ַאּלֹון ּוִפְסַּגת ְזֵאב.  
ִּבְׁשנֹות ַה-90 ִנְבנּו ְׁשכּונֹות נֹוָספֹות ְּכמֹו ִּגְבַעת ַמּשּׂוָאה, ָמְלָחה, ָרַמת ְׁשֹלמֹה, ְוַהר 

חֹוָמה. 

חֹק ְיסֹוד: ְירּוָׁשַלִים ִּביַרת ִיְׂשָרֵאל
יָבה ִלירּוָׁשַלִים, ֶנְחַקק ַּבְּכֶנֶסת ֹחק ְיסֹוד: ְירּוָׁשַלִים  ת ַהָּיִמים ְוַהּׁשִ ְּביּוִלי 1980, 13 ָׁשִנים ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֶׁשּׁשֵ
ֵלָמה ְוַהְּמֻאֶחֶדת ִהיא ִּביַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְמקֹום מֹוָׁשָבם ֶׁשל ַהָּנִׂשיא,  ִּביַרת ִיְׂשָרֵאל. ַהֹחק קֹוֵבַע ִּכי ְירּוָׁשַלִים ַהּׁשְ
ַהְּכֶנֶסת, ַהֶּמְמָׁשָלה ּוֵבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון. ַהֹחק ְמַצֵּין ַּגם ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשמֹר ַעל ָּכל ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַלַּיֲהדּות, 

ַלַּנְצרּות ְוָלִאְסָלאם. 

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ִליִׁשי ַלִּמְלָחָמה, יֹום כ"ח ְּבִאָּיר, ְּכ"יֹום ְירּוָׁשַלִים", ּוִמֵּדי ָׁשָנה  ִעם ּתֹם ַהִּמְלָחָמה ָקְבָעה ַהֶּמְמָׁשָלה ֶאת ַהּיֹום ַהּׁשְ

ְּבָׁשָנה ִמְתַקְּיִמים ְּביֹום ֶזה ְטָקִסים ְמֻיָחִדים ְלִצּיּון ִאחּוד ָהִעיר ְולֹוְמִדים ַעל ָּכְך ְּבָבֵּתי-ַהֵּסֶפר.
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ֶּפֶרק ב’:
ָלׁשֹון ִעְבִרית, ִאיִׁשים, ִמְבִנים ַוֲעָרִכים ִּבירּוָׁשַלִים

  1. ִׁשיר ַאֲהָבה ִלירּוָׁשַלִים 

ִמְזמֹור ָהַאֲהָבה ִלירּוָׁשַלִים, ֶּבן ַאְלַּפִים ָׁשָנה
ְמִגּלֹות  ֵּבין  ִנְמָצא  ָׁשָנה,  ַאְלַּפִים  ֶּבן  ִלירּוָׁשַלִים”,  ַאֲהָבה  “ִׁשיר 

קּוְמָראן ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה.
ִׁשיר ָהַאֲהָבה, ַהָּכתּוב ְּבִׁשיַטת ַאְקרֹוְסִטיכֹון )ַעל-ִּפי ֵסֶדר ָהָאֶלף-
ֵמַהִהְמנֹון  ְלׁשּוָרה  ַמְפִּתיַע  ְּבאֶֹפן  ַהּדֹוָמה  ׁשּוָרה  ּכֹוֵלל  ֵּבית( 
יר ָהַעִּתיק ִנְכַּתב “ֹלא ֹּתאַבד ִּתְקָוֵתְך ִצּיֹון  ַהְּלֻאִּמי “ַהִּתְקָוה”. ַּבּׁשִ
ַכח ּתֹוַחְלֵּתְך”, ְוִאּלּו ַּבִהְמנֹון – “עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו...  ְוֹלא ִּתּׁשָ

ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.”
ד”ר יֹוָנָתן ֶּבן ֹּדב ֵמָרׁשּות ָהַעִּתיקֹות ַמְסִּביר: 

“ְמֻדָּבר ְּבִׁשיר ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמִגַּלת ִמְזמֹוִרים ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה. ָהרֹב ַהָּגדֹול ַּבְּמִגּלֹות הּוא ִמְזמֹוִרים ֵמַהָּתָנ”ְך 
ֲאָבל ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ִמְזמֹוִרים ֶׁשֹּלא ִנְמָצִאים ַּבָּתָנ”ְך, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהם. ָקֶׁשה ְלַהְצִּביַע ַעל ֶזהּות ַהּכֹוֵתב אֹו 
ַעל ַהְּקבּוָצה ֶׁשֵאֶליָה ִהְׁשַּתֵּיְך. ֵיׁש ָּכאן ִעְבִרית ִמְקָרִאית ְמֻאֶחֶרת, ִמיֶׁשהּו ֶׁשּכֹוֵתב ַאֲחֵרי ְּתקּוַפת ַהִּמְקָרא 
ּוְמַנֶּסה ְלַחּקֹות ֶאת ְׂשַפת ַהִּמְקָרא ְוֶאת ַהְּסַטְנַּדְרִטים ֶׁשל ַהְּכִתיָבה ַּבְּתקּוָפה ַהִהיא. ֶזה ַמְתִאים ְמאֹד 
ַכב ָּבֲאָדָמה ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ּוְבָכל ֹזאת ַמִּציג ִעְבִרית ָּכל-ָּכְך ַרֲעַנָּנה,  ְלַתְלִמיִדים ִּכי ֶזה ֶטְקְסט ֶׁשּׁשָ

ֶׁשל סֹוֵפר ְיִציָרִתי ּוְמַעְנֵין ֶׁשָאַהב ֶאת ִצּיֹון.” 

  ִׁשיר ַאֲהָבה ִלירּוָׁשַלִים 

ַאְזִּכיֵרְך ִלְבָרָכה ִצּיֹון   

ְּבָכל ְמאֹוִדי ֲאִני ֲאַהְבִּתיְך

ְּגדֹוָלה ִּתְקָוֵתְך, ִצּיֹון, ְוָׁשלֹום 

ְותֹוֶחֶלת ְיׁשּוָעֵתְך ָלבֹוא

ּדֹור ָודֹור ָידּורּו ָבְך   

ְודֹורֹות ֲחִסיִדים ִּתְפַאְרֵּתְך

ַהִּמְתַאִּוים ְליֹום ִיְׁשֵעְך   

ְוָיִׂשיׂשּו ְּברֹב ְּכבֹוֵדְך

ִזיו ְּכבֹוֵדְך ִייָנקּו    

ּוִבְרחֹובֹות ִּתְפַאְרֵּתְך ְיַעֵּכסּו...
  2. ִאיִׁשים ּוָבִּתים

ִמְזמֹור ָהַאֲהָבה ִלירּוָׁשַלִים, ֶּבן ַאְלַּפִים ָׁשָנה
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א. ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי נֹוַלד )ַּכִּנְרֶאה( ִּבְׁשַנת 1085, ִּבְצפֹון ְסָפַרד. הּוא ָעַסק ִּבְרפּוָאה ּוְבִמְסָחר ְוָזָכה ְלִחּנּוְך 
ְּבָכבֹוד  ְוִהְתַקֵּבל  ְיהּוִדים  ְמׁשֹוְרִרים  ִעם  ִהְתרֹוֵעַע  ְּכָלִלית-ֲעָרִבית. הּוא  ְוַגם  ְיהּוִדית  ּוְלַהְׂשָּכָלה  ַמִּקיף 
ָּגדֹול ְּבטֹוֶלדֹו, ָׁשם ִׁשֵּמׁש ְּכרֹוֵפא ֶהָחֵצר ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ַּבֶהְמֵׁשְך ָעַזב ֶאת טֹוֶלדֹו ְוָעַבר ִלְדרֹום ְסָפַרד. ַמָּצבֹו 
ַהַּכְלָּכִלי ָהָיה טֹוב ְמאֹד, חּוג ְיִדיָדיו ִהְתַרֵחב ְוִכְמַעט ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִהִּגיַע ֵאָליו, ִהְתַקֵּבל ְּבַהֲעָרָצה. ַרִּבי 

ם “ַהּכּוָזִרי”. ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ִהְתַּפְרֵסם ִּבְמֻיָחד ִּבְזכּות ִסְפרֹו ַהִפילֹוסֹוִפי-ְיהּוִדי, ֶׁשּנֹוַדע ְּבִעְבִרית ַּבּׁשֵ
ִמּׁשּום ְּכִמיָהתֹו ַהְּגדֹוָלה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ִהְפִליג ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְּב-1140 ִמְזָרָחה ְוִהִּגיַע ְלִמְצַרִים. 
ֵאר ְּבִמְצַרִים, אּוָלם הּוא ָחַׁשׁש  ְלִהּׁשָ ְסִביבֹו נֹוַצר ִמָּיד חּוג ֶׁשל ַמֲעִריִצים ַמְׂשִּכיִלים ֲאֶׁשר ִהְפִצירּו ּבֹו 
ֶׁשֹּלא ַיְסִּפיק ִלְראֹות ֶאת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִמְמְצֵאי ְּגִניַזת ָקִהיר )ֹאֶסף ָּגדֹול ֶׁשל ִּכְתֵבי ָיד ּוְסָפִרים ְיהּוִדִּיים 
“ֶּבן-ֶעְזָרא”  ֵּבית-ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשל  ַהַּגג  ַּבֲעִלַּית  ִּבְגִניָזה  ְוִנְׁשַּתְּמרּו  ַה-19  ְוַהֵּמָאה  ַה-9  ַהֵּמָאה  ֵּבין  ֶׁשִּנְכְּתבּו 

ְּבָקִהיר( ַמֲעִלים ִּכי ָעַזב ֶאת ִמְצַרִים ְּבֹחֶדׁש ִסיָון ְוִנְפַטר ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶדׁש ָאב ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה. 
ַאָּגָדה ֵמַהֵּמָאה ַה-16 ְמַסֶּפֶרת ִּכי ִהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים, ָנַׁשק ֶאת ֲאָבֶניָה ְוִדְקֵלם ֶאת ִׁשירֹו “ִצּיֹון ֲהֹלא ִּתְׁשֲאִלי 
ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיְך.” ַהִּדְקלּום עֹוֵרר ֶאת ֲחָמתֹו ֶׁשל ֻמְסְלִמי ֶׁשָעַבר ָׁשם ַעל סּוסֹו, ְוהּוא ָּדַרס אֹותֹו ַלָּמֶות.

ִצּיֹון, ֲהֹלא ִּתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיך, ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָרִיְך. 
ִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתיָמן, ְׁשלֹום ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמּכֹל ֲעָבָרִיְך. 

ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל ֶחְרמֹון ְוִנְכָסף ְלִרְדָּתם ַעל ֲהָרָרִיְך,
ֱענּוֵתְך ֲאִני ַתִּנים ְוֵעת ֶאֱחֹלם ִׁשיַבת ְׁשבּוֵתְך ֲאִני ִכּנֹור ְלִׁשיָרִיְך, ִלְבּכֹות. 

ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ּכֹוֵאב ֶאת ְּכֵאָבּה ֶׁשל ִצּיֹון ַהֲחֵרָבה. הּוא ְמַדֶּמה ַעְצמֹו ְלָאִסיר ָהאֹוֵהב ֶאת ִצּיֹון, ִנְזָּכר 
ְּביֹוְפָיּה ּוַבֲהָדָרּה ֶׁשָחְרבּו, חֹוֵלם ַעל ָהִעיר ּובֹוֶכה ָעֶליָה.

ב. ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק
ָּבֲעָיָרה  ְּב-1865  נֹוַלד  ָהְרִאי”ה,  ַּגם  ַהְּמֻכֶּנה  קּוק,  ַהּכֵֹהן  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
ָהָראִׁשי  ָהַרב  ָהָיה  ַהָּדִתית,  ַהִּצּיֹונּות  ֵמֲאבֹות  קּוק,  ָהַרב  ֶׁשְּבַלְטִבָּיה.  ְּגִריָבה 
ָהַאְׁשְּכַנִּזי ָהִראׁשֹון ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ּפֹוֵסק, ְמֻקָּבל ְוהֹוֵגה ֵּדעֹות. ִּפְסֵקי ַהֲהָלָכה 
ַהְּתלּויֹות  ּוִמְצוֹות  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ְּבִעְנָיִנים  ִלְפִסיָקה  ְיסֹוד  ְמַהִּוים  ֶׁשּלֹו 

ָּבָאֶרץ.
ִּבְתקּוַפת  ְּב-1904,  ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ָעָלה  ְּבַלְטִבָּיה,  ָּבַרָּבנּות  ִׁשֵּמׁש  קּוק  ָהַרב 
ַלִּצּיֹונּות  ְּבַיַחס  אֹוֶהֶדת  ִפילֹוסֹוִפית-ַקָּבִלית  ִמְׁשָנה  ּוִפֵּתַח  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהֲעִלָּיה 
ְוַלִּיּׁשּוב ֶהָחָדׁש. הּוא ִנְתַמָּנה ָלַרב ֶׁשל ָיפֹו ְוַהּמֹוָׁשבֹות. ְּבֹתם ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 
ָהִראׁשֹוָנה, ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֶׁשל ְּכָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ְּבלֹוְנּדֹון, ָחַזר ָהַרב קּוק ְלֶאֶרץ-

ִיְׂשָרֵאל, ּוְב-1919 ִנְתַמָּנה ָלַרב ָהַאְׁשְּכַנִּזי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ְלַאַחר ֶׁשָראֵׁשי ַהּמֹוָסדֹות ְוַהְּיִׁשיבֹות ְורֹב ַרָּבֵני 
ֶאת  ִיֵּסד  ַּבֶהְמֵׁשְך  ָׁשִנים.  ַּכָּמה  ְמֻיֶּתֶמת  ֶׁשָהְיָתה  ִמְׂשָרה  ִאֵּיׁש  ְּבָכְך  ִמּנּויֹו.  ִמְכַּתב  ַעל  ָחְתמּו  ְירּוָׁשַלִים 
ְּכַלל-עֹוָלִמית.  רּוָחִנית  ְלַהְנָהָגה  ָרָאה מֹוָסד  ֶׁשָּבּה  ָהָראִׁשית,  ָהַרָּבנּות  ֶאת  ְוכֹוֵנן  ָהַרב”  “ֶמְרַּכז  ְיִׁשיַבת 
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ְּב-1921 ִנְתַמָּנה ָלַרב ָהָראִׁשי ָהַאְׁשְּכַנִּזי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. 

ֵּבית ָהַרב קּוק
ֵּבית ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק ׁשֹוֵכן ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר, ֵּבין ְרחֹוב ָיפֹו ִלְרחֹוב 

ַהְּנִביִאים.
ְלָהְפָכּה  ְּבַמָּטָרה  ָהַרב”,  “ֶמְרַּכז  ְיִׁשיַבת  ֶאת  קּוק  ָהַרב  ִיֵּסד  ְלֵביתֹו  ְּבָסמּוְך 
ְלֶמְרָּכז רּוָחִני ָחׁשּוב, ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ֻּדְגָמה ַלִהְתַחְּדׁשּות ָהרּוָחִנית ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל 
ְוַלֲחָזָרָתּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְלַמֲעָמָדּה ַהָּקדּום ְּבֶמְרַּכז ַהַחִּיים ַהְּלֻאִּמִּיים. ַהְּיִׁשיָבה, 
ֶׁשִהְתַּפְּתָחה ְוַקֶּיֶמת ַעד ָיֵמינּו ִּבְׁשכּוַנת ִקְרַית ֹמֶׁשה, ֶנְחֶׁשֶבת ְלֶמְרָּכָזּה ָהרּוָחִני 

ֶׁשל ַהִּצּיֹונּות ַהָּדִתית.

ַרב ַהּמֹוָׁשבֹות ַהַחְקָלִאּיֹות – ֵמֵאת ָּתָמר ַהַּיְרֵּדִני
ַער: “ֵּבית ָהַרב”. ַרק ְׁשֵּתי ִמִּלים ָהיּו ְּכתּובֹות ַעל ַהּׁשַ

“ֵאיֶזה ַרב?” ָׁשֲאָלה ֹנָעה.
“ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק,” ֵהִׁשיב ֲאִביַחי.
“ָאז ָלָּמה ָּכתּוב ַרק ‘ֵּבית ָהַרב’?” ִהְתַּפֵּלא ָירֹון.

“ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלם ִהִּכירּו ֶאת ָהַרב קּוק,” ִחֵּיְך ֲאִביַחי. “הּוא ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ְוִאיׁש ָּכל-ָּכְך 
ְמֻיָחד, ַעד ֶׁשְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ָאַמר ‘ָהַרב’ – ֻּכָּלם ָיְדעּו ְלִמי הּוא ִמְתַּכֵּון.”

ָהַרב קּוק ָּגר ְּבָחֵצר ְקַטָּנה ְּבֵלב ְירּוָׁשַלִים ִלְפֵני ִּכְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ִּבְרחֹוב ֶׁשִּנְקָרא ַהּיֹום ַעל ְׁשמֹו – ְרחֹוב 
ָהַרב קּוק. 

ִנָּיה ְוִהִּגיעּו ַלּמּוֵזאֹון, ֶׁשִהִּציג ַּתֲערּוָכה ֲחָדָׁשה ְּבנֹוֵׂשא ְׁשִמָּטה.  לֹוָׁשה ִטְּפסּו ַּבַּמְדֵרגֹות ַלּקֹוָמה ַהּׁשְ ַהּׁשְ
ָנה ַהּזֹו ָאסּור ְלַחְקָלִאים ְלַעֵּבד ֶאת ָהֲאָדָמה,  ָנה ַהָּבָאה ִהיא ְׁשַנת ְׁשִמָּטה,” ִהְזִּכיר ֲאִביַחי. “ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ “ַהּׁשָ

ֲעֵליֶהם ָלֵתת ָלּה ָלנּוַח.”
“ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ָלַרב קּוק?” ָׁשֲאָלה ֹנָעה, “ֲהֵרי הּוא ֹלא ָהָיה ַחְקַלאי, ָנכֹון?”

ַהּמֹוָׁשבֹות  ֶׁשל  ָּכַרב  קּוק  ָהַרב  ִּכֵהן  ְׁשִמָּטה,  ְׁשַנת  ֶׁשָהְיָתה   ,1910 ִּבְׁשַנת  “ֲאָבל  ֲאִביַחי,  ר  ִאּׁשֵ “ָנכֹון,” 
ַהַחְקָלִאּיֹות ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,” ִהְסִּביר ֲאִביַחי ְּבעֹוָדם ִמְתַהְּלִכים ּוִמְתּבֹוְנִנים ִּבְתמּונֹות ֶׁשל ִאָּכִרים ְיהּוִדים, 
אְכלּו? ֵאיְך ִיְתַּפְרְנסּו?  “ַהַחְקָלִאים ָּפֲחדּו ְמאֹד – ִאם ֹלא ְיַעְּבדּו ֶאת ָהֲאָדָמה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ְׁשֵלָמה, ַמה ֹיּ
דֹות  ָהַרב קּוק ִחֵּפׂש ִּפְתרֹון, ְוִגָּלה ֶׁשַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ִּבְׁשנֹות ְׁשִמָּטה קֹוְדמֹות ָּפְסקּו ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמּכֹר ֶאת ַהּשָׂ

ְלגֹוִיים ְלֶמֶׁשְך ָׁשָנה, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֲהֵרי ֵאיָנם ְמֻחָּיִבים ִלְׁשמֹר ְׁשִמָּטה. קֹוְרִאים ְלֶזה ‘ֶהֵּתר ְמִכיָרה’.”
“ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ֶזה ּפֹוֵתר ֶאת ַהְּבָעָיה...” ָאַמר ָירֹון.

ֶדה ַׁשָּיְך ְלָאָדם ֶשֵאינוׂ ְיהּוִדי, ֻמָּתר ִליהּוִדי ְלַגֵּדל ּבֹו ְּתבּוָאה,” ִהְסִּביר ֲאִביַחי, “ִּכי ֲהֵרי הּוא ַרק  “ִאם ַהּשָׂ
ֶדה.” ַהּפֹוֵעל ְוֹלא ַּבַעל ַהּשָׂ

“ֶזה ֹלא ִנְרֶאה ִלי ִּבְכָלל!” ִהְתַרְּגָזה ֹנָעה. “ִאם ה’ ָאַמר ֶׁשָּצִריְך ָלֵתת ָלֲאָדָמה ָלנּוַח – ָאז ִהיא ְצִריָכה ָלנּוַח. 
ּוַמה ִּפְתאֹום ִלְמֹּכר ְלגֹוי ָׂשֶדה ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל?!”

ֵמר, ֲאָבל  “ַּגם ָהַרב קּוק ִהְרִּגיׁש ֶׁשַהִּפְתרֹון ֹלא ָּפׁשּוט,” ֶנֱאַנח ֲאִביַחי. “הּוא ָרָצה ְּבָכל ִלּבֹו ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתּׁשָ
ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ַהַחְקָלאּות  ִמְפַעל  ֲעלּול  ִמָּטה,  ַהּׁשְ ֶאת  ִיְׁשְמרּו  ֶׁשִאם  ָחַׁשׁש  הּוא  ַלַחְקָלִאים.  ָּדַאג  ַּגם 

ְלִהְתמֹוֵטט, ְוַהְּיהּוִדים ַיַעְזבּו ֶאת ָהָאֶרץ.”
ָרה ַּבּסֹוף?” ָׁשַאל ָירֹון. “ּוַמה קָּ

“ּבֹואּו ִנְרֶאה,” ִהְצִּביַע ֲאִביַחי ַעל ַּכָּמה ֻמָּצִגים ַּבַּתֲערּוָכה. ָירֹון ְוֹנָעה ָקְראּו ַעל ַהִּוּכּוִחים ֶׁשל ָהַרב קּוק 



18

ִעם ַרָּבִנים ֲאֵחִרים ְוִעם ַחְקָלִאים. 
“ֹלא ֻּכָּלם ִקְּבלּו ֶאת ַהֶהֵּתר ֶׁשל ָהַרב קּוק,” ִסֵּכם ֲאִביַחי, “ֲאָבל ַחְקָלִאים ַרִּבים ִנְּצלּו ִּבְזכּותֹו ֵמָרָעב. ַאֲחֵרי 

ָׁשָנה ֵהם ָקנּו ֶאת ְׂשדֹוֵתיֶהם ַּבֲחָזָרה ְוִהְמִׁשיכּו ְלִהְתַּפְרֵנס ֵמֶהם.”
ִמָּטה ִּביֵמי ַהּתֹוָרה,” ָאְמָרה ֹנָעה. “ִאם ָּכְך, ֲאִני ֹלא ְמִביָנה ֵאיְך ִהְצִליחּו ִלְׁשמֹר ֶאת ַהּׁשְ

ִביִעת, ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו’,” ָאַמר  ָנה ַהּׁשְ “ָנכֹון, ַּגם ָאז ָׁשֲאלּו ַהַחְקָלִאים: ‘ַמה ֹּנאַכל ַּבּׁשָ
ֲאִביַחי, “ּוִמי יֹוֵדַע ֶמה ָעָנה ָלֶהם ה’...?” 

ג. ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה
ָפה ָהִעְבִרית, ִהְתּגֹוֵרר ְּבסֹוף ַהֵּמָאה ַה-19  ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה, ָהִאיׁש ֶׁשָרָאה ֶאת ִיעּוד ַחָּייו ְּבַהְחָיַאת ַהּשָׂ
ִּבְרחֹוב ֶאְתיֹוְּפָיה ֶׁשְּבֶמְרַּכז ְירּוָׁשַלִים, ָׁשם עֹוֵמד ַעד ַהּיֹום ֵּביתֹו, ִאם ִּכי ֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ְלַהְנָצָחה. ַעד ָאז 
ָהָאֶרץ  ְיהּוֵדי  רֹב  ִּבְלַבד.  ֹקֶדׁש  ְוִלּמּוֵדי  ְּתִפָּלה  ְׂשַפת  ֶאָּלא  ְמֻדֶּבֶרת,  ָׂשָפה  ָהִעְבִרית  ָפה  ַהּשָׂ ָהְיָתה  ֹלא 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהיּו עֹוִלים ֲחָדִׁשים ִמְּמקֹומֹות ׁשֹוִנים ָּבעֹוָלם, ּוֵביָנם ְלֵבין ַעְצָמם ִּדְּברּו ִּבְׂשַפת ִאָּמם. ַּגם 
ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה ָהָיה עֹוֶלה ָחָדׁש ִּבירּוָׁשַלִים, ְוהּוא ָטַען ִּכי ַּדְוָקא ִּבְתקּוָפה ֶׁשָּבּה ַעם-ִיְׂשָרֵאל ִמְתַאֵחד 
ִּבירּוָׁשַלִים ּוֵמִקים ֵמָחָדׁש ֶאת מֹוַלְדּתֹו ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ֵיׁש ֶהְכֵרַח ְּבָׂשָפה ַאַחת, ְוִכי ְּבִלי ָׂשָפה ַאַחת ֹלא 

ִיָּתֵכן ַעם ֶאָחד.
ָפה ָהִעְבִרית ֶאל ָהְרחֹוב ַהְּיהּוִדי. ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ִהְקִּפיד  ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה ָיַזם ְּפֻעּלֹות ַרּבֹות ַלֲהָׁשַבת ַהּשָׂ
ְלַדֵּבר ַאְך ְוַרק ִעְבִרית. הּוא ִלֵּמד ִעְבִרית, ָעַרְך ִעּתֹוִנים ְּבִעְבִרית ְוִיֵּסד ִסְפִרָּיה ַעל ָטֳהַרת ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית. 
ַּבֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּבֵביתֹו ָׁשַקד ַעל ְּכִתיַבת ִמּלֹון ִעְבִרי ָּגדֹול – “ִמּלֹון ֶּבן-ְיהּוָדה” – ְוָהָגה ִמִּלים ֲחָדׁשֹות 

ַרּבֹות, ֶׁשָּבֶהן ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַעד ַהּיֹום.

ַאְנֵׁשי ַהִּיּׁשּוב ַהָּיָׁשן ִהְתַנְּגדּו ְלִחּדּוָׁשיו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה ְוַאף ִהִּטילּו ָעָליו ַּכָּמה ֲחָרמֹות. ֵהם ָטֲענּו 
ִּכי הּוא ְמַיֵּצר “ֵּבית ֲחֹרֶׁשת ְלִמִּלים” ְוִכי ָהִעְבִרית ֶׁשּלֹו ִהיא “ְמַלאכּוִתית ַעד ְלֵאין ִׁשעּור”. ִּבְׁשַנת 1913 
ָפה ָהִעְבִרית ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת  פֹות” – ִוּכּוַח ִצּבּוִרי ַעל ְמקֹוָמּה ֶׁשל ַהּשָׂ ָהָיה ֶּבן-ְיהּוָדה ׁשּוָּתף ְל”ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ
ְּבַמֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך ַהְּיהּוִדי ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ַהִּוּכּוַח ָּפַרץ ְלַאַחר ֶׁשֻהְחַלט ִּכי ְׂשַפת ַההֹוָרָאה ַּבֶּטְכִנּיֹון ִּתְהֶיה 
פֹות” ְּבִנְצחֹוָנם  ֶּגְרָמִנית. ַהִּוּכּוַח ִהְתַרֵחב ִלְׁשַאר ַמַעְרכֹות ַהִחּנּוְך ָּבָאֶרץ ּוְב-1914 ִהְסַּתְּיָמה “ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ

ֶׁשל ּתֹוְמֵכי ָהִעְבִרית.

ֻּדְגָמאֹות ְלִמִּלים ֶׁשִחֵּדׁש ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה:
ַּכּדּור, ְּגִליָדה, ַרֶּכֶבת, ְּכרּוִבית, ְּפָצָצה, אֹוַפַּנִים, ִמְקַלַחת

ִמִּלים ֶׁשְּמַקְּצרֹות ֶהְסֵּבר ָאֹרְך:
ָקֶנה ַרב אֹון = ּתֹוָתח

ֵּבית ְּפִקידּות ָהִעיר = ִעיִרָּיה
ֵּבית ֵעיַנִים = ִמְׁשָקַפִים

ַמֲחֶסה ִמֶּגֶׁשם = ִמְטִרָּיה
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ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה
ִמִּלים: ָירֹון לֹוְנּדֹון

ם  ְּכמֹו ַהְּנִביִאים ַהַּקָּנִאים ַלּׁשֵ
ם.  הּוא ִקֵּנא ַלֹּפַעל ְוַלֹּתַאר ְוַלּׁשֵ

ּוַבֲחצֹות, ָהֲעָׁשִׁשית ְּבַחּלֹונֹו, 
ָהָיה רֹוֵׁשם ְּבִמּלֹונֹו ִּתֵּלי ִּתִּלים 

ִמִּלים ָיפֹות, ִמִּלים ָעפֹות, 
ִמְתַּגְלְּגלֹות ִמן ַהָּלׁשֹון. 

ֱאִליֶעֶזר, ָמַתי ִּתְׁשַּכב ִליֹׁשן? 
ֵהן קֹוָמְתָך ִּכְמַעט ַאַּפִים ַׁשָחה 
ְוָהִעְבִרית ֲאֶׁשר ִחְּכָתה ַאְלַּפִים 

ַחר.  ִהיא ַּתְמִּתין ְלָך ַעד ּבֹוא ַהּׁשַ

ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה 
ְיהּוִדי ְמַבֵּדַח 

ִמִּלים ִמִּלים, ִמִּלים ִמִּלים 
הּוא ָּבָדה ִמּמֹוחֹו ַהּקֹוֵדַח. 

ִאם ָנָמה ָהִעְבִרית ַאְלַּפִים, נּו ָאז ָמה? 
ָהָבה ְנִעיֵרָנה ְוַנְמִציא ֶאת ַהָּיְזָמה, 

ֶאת ַהַּמְגֵהץ, ֶאת ַהְּפָצָצה, ֶאת ָהִרהּוט 
ִּבְקֵצה נֹוָצה ִּבְכָתב ָרהּוט. 
ָּכַתב ְּכרּוִבית, ָּכַתב ְּגִליָדה, 

ָּכַתב ֶאת ָּכל, ֶאת ָּכל ִמּלֹון ֶּבן-ְיהּוָדה. 
ְועֹוד הֹוִסיף ִמִּלים ִלְבֹרא 
ְונֹוָצתֹו ַהְּמִהיָרה ֹלא ָנָחה 

ָפה ָּגְדָלה  ְוַהּשָׂ
ְוֹלא ִהִּכיָרה ֶאת ַמְרֵאה ְּדמּוָתּה 

ַחר.  ֶאת ַמְרֵאה ְּדמּוָתּה ְּבבֹוא ַהּׁשַ

ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה... 

ד. ִיְצָחק ְוָרֵחל ַיָּנִאית ֶּבן-ְצִבי
ְּתנּוַעת  ּוֵמָראֵׁשי  ִהיְסטֹוְריֹון  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ְנִׂשיָאּה  ָהָיה   )1963–1884( ֶּבן-ְצִבי  ִיְצָחק 
ָהֲעבֹוָדה ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִנְמָנה ִעם ְמַיְּסֵדי “ּפֹוֲעֵלי ִצּיֹון” ְוַכֲחֵבר ְּכֶנֶסת ִמַּטַעם ַמַּפא”י. ָחַקר ֶאת ּתֹוְלדֹות 
ִנְבַחר  ַהִּמְזָרח.  ֵעדֹות  ְּבֹראָׁשן  ַהּׁשֹונֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ְּבֵחֶקר  ְוִהְתַמֵּקד  ְוֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ַעם-ִיְׂשָרֵאל 

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִלְכֻהַּנת ְנִׂשיא ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל.
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ָרֵחל ַיָּנִאית ֶּבן-ְצִבי )1886–1979( נֹוְלָדה ָּבֲעָיָרה ָמאִלין ְּבִקֵּייב ֶׁשְּברּוְסָיה. ִהיא ָהְיָתה סֹוֶפֶרת ּוְמַחֶּנֶכת, 
ַאְגרֹונֹוִמית ְּבַהְׂשָּכָלָתּה, ֵמַהְּפִעילֹות ַהֶּמְרָּכִזּיֹות ִּבְתנּוַעת ָהֲעבֹוָדה, ְּפִעיָלה ַּבֲהָגָנה ָהַעְצִמית ַהְּיהּוִדית 
ַּבִּיּׁשּוב, ֵאֶׁשת ִצּבּור ִּבְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל ְוַרְעַית ְנִׂשיא ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר, ִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי. ִהיא ִהְצָטְרָפה 
ִלְפִעילּות ְּבִמְפֶלֶגת “ָּפֳעֵלי ִצּיֹון” ְּבִעְקבֹות ַהַּזֲעזּוַע ֶׁשעֹוְררּו ָּבּה ַהְּיִדיעֹות ַעל ְּפָרעֹות ִקיִׁשיֶנב ְּב-1903. 
ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ָעְלָתה  ִּבְׁשַנת 1908  ֲעָיָרָתּה.  ִּכְנִציַגת  ְּבָּבֶזל  ַה-7  ַהִּצּיֹוִני  ַּבּקֹוְנְּגֶרס  ִהְׁשַּתְּתָפה  ַאף  ִהיא 

ְוָעְבָרה ְלִהְתגֹוֵרר ִּבירּוָׁשַלִים ַיַחד ִעם ַּבֲעָלּה, ִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי, ְוָעְסָקה ִּבְׁשִמיָרה ּוַבֲהַגָּנה ַעל ָהָאֶרץ.

ַיד ִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי
ִנְמָצא  ַהָּמכֹון  ַּבִּמְזָרח.  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקִהּלֹות  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ּתֹוְלדֹות  ְלֵחֶקר  ָמכֹון  הּוא  ֶּבן-ְצִבי”  ִיְצָחק  “ַיד 
ַהְּלֻאִּמִּיים  ַּבּמֹוָסדֹות  ֶמְרָּכִזי  ּוָפִעיל  ַהִּצּיֹוִנית,  ַהְּתנּוָעה  ֵמֲאבֹות  ָהָיה  ֶּבן-ְצִבי  ִיְצָחק  ְרַחְבָיה.  ִּבְׁשכּוַנת 
ִני ֶׁשל ַהְּמִדיָנה. ְּבאֹוָתּה ֵעת ִהְתּגֹוֵרר ֶּבן-ְצִבי  ֶׁשָּקְדמּו ַלֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה. ִּבְׁשַנת 1952 ֻמָּנה ִלְנִׂשיָאּה ַהּׁשֵ
ְּבִדיָרה ְצנּוָעה ְּבִבְנָין ִּבְׁשכּוַנת ְרַחְבָיה, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵּסֵרב ַלֲעבֹר ְלִמְׁשָּכן ְמֹפָאר, ִנְקַּבע ִמְׁשַּכן ַהָּנִׂשיא ְּבִבְנָין 
ֶׁשל  ִרְׁשִמּיֹות  ָּפִנים  ּוְלַקָּבלֹות  ִלְטָקִסים  ְּמׁשּו  ֶׁשּׁשִ ְׁשֶוִדִּיים  ְצִריִפים  ְׁשֵני  הּוְקמּו  ּוֶבָחֵצר  ְלֵביתֹו,  ָסמּוְך 

אֹוְרֵחי ַהָּנִׂשיא.
ּבּוִרי ָעַסק ִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי ְּבֵחֶקר ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּדחֹות ּוְבֵחֶקר ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר  ְלַצד ַּתְפִקידֹו ַהצִּ
מֹותֹו הּוַקם ַהָּמכֹון, ַהַּמְמִׁשיְך ֶאת ִמְפַעל ַחָּייו ְוָקרּוי ַעל-ְׁשמֹו. ַהָּמכֹון ּפֹוֵעל ִמּתֹוְך ַהַּבִית ֶׁשָהָיה ִמְׁשַּכן 
ַהָּנִׂשיא ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ֶּבן-ְצִבי, ְוכֹוֵלל ַּכּיֹום ְמכֹון ֶמְחָקר, ִסְפִרָּיה ְוהֹוָצָאה ָלאֹור ֶׁשל ִסְפֵרי ֶמְחָקר. ִמַּטַעם 
ִויהּוֵדי  ֶנֱעָרִכים ִסּיּוִרים, ַהְרָצאֹות ּוְכָנִסים ְּבנֹוְׂשִאים ַהְּקׁשּוִרים ְלֵחֶקר ְירּוָׁשַלִים, ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ַהָּמכֹון 

ַהִּמְזָרח. 

ַהּפֹוֲעלֹות ָהִעְבִרּיֹות ְוָרֵחל ַיָּנִאית - ֵמֵאת ָּתָמר ַהַּיְרֵּדִני
“ֵאיֶזה ִמין ֵׁשם ֶזה ‘ַיָּנִאית’?” ִעְּקָמה ֹנָעה ֶאת ַאָּפּה.

ַהַחְׁשמֹוָנִאי  ַהֶּמֶלְך  “ִלְכבֹודֹו ֶׁשל  ֲאִביַחי,  ִהְסִּביר  ‘ַיָּנִאית’,”  ם  ַהּׁשֵ ְלַעְצָמּה ֶאת  ְלהֹוִסיף  ֶהְחִליָטה  “ָרֵחל 
ַהֶּנֱעָרץ, ַיַּנאי. ָרֵחל ִקְּוָתה ֶׁשַּגם ִהיא, ָּכמֹוהּו, ַּתְצִליַח ַלֲעֹזר ְלַעם-ִיְׂשָרֵאל.” 

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִסֵּפר ֲאִביַחי ְלָירֹון ּוְלֹנָעה ְּבֵעת ֶׁשָּיְׁשבּו ַּבְּצִריף ַהָּגדֹול ֶׁשל “ַיד ֶּבן-ְצִבי” ִּבְׁשכּוַנת 
ִני  ְרַחְבָיה ִּבירּוָׁשַלִים. “ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִהְתּגֹוְרָרה ָרֵחל ַיָּנִאית ִעם ַּבֲעָלּה, ִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי, ֶׁשָהָיה ַהָּנִׂשיא ַהּׁשֵ

ֶׁשל ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶׁשִהְתּגֹוְררּו ּפֹה, ָהָיה ָלֶהם ְּבַסְך ַהּכֹל ְצִריף ָקָטן ְוָצנּוַע.”
“ִּבְׁשכּוַנת ְרַחְבָיה?” ִהְתַּפֵּלא ָירֹון, “ֲהֵרי ְׁשכּוַנת ְרַחְבָיה ִהיא ְׁשכּוַנת ֻיְקָרה!”

“אּוַלי ַּכּיֹום,” ָעָנה ֲאִביַחי, “ֲאָבל ְּכֶׁשֵהִקימּו ֶאת ְרַחְבָיה, ִלְפֵני ִּכְמַעט ִּתְׁשִעים ָׁשָנה, ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ָיְכלּו 
ְלַׁשֵּלם ַרק ֲעבּור ַהִּמְגָרׁש, ְוַכָּמה ֵמֶהם ֶנֶאְלצּו ָלגּור ִּבְצִריִפים ַעד ֶׁשָחְסכּו ַּדי ֶּכֶסף ְּכֵדי ִלְבנֹות ַּבִית ָצנּוַע. 
ָרֵחל ַיָּנִאית ְוִיְצָחק ֶּבן-ְצִבי ַחיּו ַחֵּיי ַּפְׁשטּות ְוַרק ִּבְּקׁשּו ַלֲעזֹר ְלַעם-ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֶּדֶרְך. ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשָרֵחל 
ֶהְחִליָטה ַלֲהֹפְך ֶאת ַהֵחֶלק ַהֶּזה ֶׁשל ַהִּמְגָרׁש,” ִהְצִּביַע ֲאִביַחי ַעל ֶחְלַקת ֶּדֶׁשא ְּגדֹוָלה ֶׁשִהְׂשָּתְרָעה ְּבַצד 

ַהְּצִריף, “ְלֶמֶׁשק ַחְקָלִאי.”
“ֶזה ְּכָבר ֻמְגָזם!” ָקְרָאה ֹנָעה, “ֶמֶׁשק ַחְקָלִאי ָּבֶאְמַצע ְׁשכּוַנת ְמגּוִרים?”

“ְוֹלא ְסָתם ֶמֶׁשק ַחְקָלִאי,” ִחֵּיְך ֲאִביַחי, “ֶאָּלא ֶמֶׁשק ֶׁשל ּפֹוֲעלֹות ִעְבִרּיֹות!” הּוא ָׁשַלף ִמִּתיקֹו ְּתמּוָנה 
ַיָּנִאית ִהְתַעְּקָׁשה ְלַׁשֵּלב ָנִׁשים  ְּגדֹוָלה ּוַמְצִהיָבה, ֶׁשָּבּה ִנְראּו ַּכָּמה ָנִׁשים עֹוְדרֹות ֶאת ָהֲאָדָמה. “ָרֵחל 
ָּבֲעבֹוָדה ּוָבֲעִׂשָּיה ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִהיא ָאְמָרה: ‘ֲאַנְחנּו ְּכמֹו ְּבנֹות ְצָלְפָחד! ַּגם ָלנּו ַמִּגיָעה ַנֲחָלה ַוֲאִחיָזה 
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ֵמָהָאֶרץ  ְלֵחֶלק  ְוַלֲהֹפְך  ְוִלְקצֹר  ִלְזֹרַע  ְמֻסָּגלֹות  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. 
ַהֹּזאת!’”

“ֲאָבל ֶזה ֹלא ָּכל-ָּכְך ָנכֹון,” ִהְתָעֵרב ָירֹון, “ֲעבֹוַדת ֲאָדָמה ִהיא ֲעבֹוָדה ָקָׁשה 
ְמאֹד ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ַמֲאָמץ ּגּוָפִני ְוֹכַח ַרב; ּוְבאֹוָתּה ְּתקּוָפה רֹב ַהְּגָבִרים ָעְבדּו, ְורֹב 

ַהָּנִׁשים ִּגְּדלּו ֶאת ַהְּיָלִדים – ָאז ֵאיְך ִהיא ָרְצָתה ֶׁשֵהן ַּתֲעֹבְדָנה ַּבֶּמֶׁשק?”
ִׁשיטֹות  ְּבִפּתּוַח  ָעְסקּו  ֶׁשַהּפֹוֲעלֹות  ְּבָכְך  ִהְתַיֵחד  ַיָּנִאית  ָרֵחל  ֶׁשל  “ַהֶּמֶׁשק 
ֲאִביַחי.  ִהְסִּביר  ַעְצָמּה,”  ַהָּקָׁשה  ָּבֲעבֹוָדה  ּוָפחֹות  ַהְּיבּול,  ְלִׁשּפּור  ֲחָכמֹות 
“ְלָהִביא  ַּבְּתמּוָנה,  ה  ִאּׁשָ ַעל  ִהְצִּביַע  הּוא  ַהֹּזאת,”  ה  ָהִאּׁשָ ָיְכָלה  ָּכְך  “ִּבְזכּות 

ִאָּתּה ֶאת ְיָלֶדיָה ַלֶּמֶׁשק, ְוָכְך ֵהם ַּגם ֶנֱהנּו ְוַגם ָלְמדּו.”
“ְוֶזה ִהְצִליַח?” ִהְסַּתְקְרָנה ֹנָעה.

“ַהַהְצָלָחה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ָּכל-ָּכְך,” ִסֵּפר ֲאִביַחי, “ַעד ֶׁשֹּלא ָהָיה ָמקֹום ְלָכל ַהָּנִׁשים 
ֶׁשָרצּו ְלִהְצָטֵרף – ְוַהֶּמֶׁשק ָעַבר ְלָמקֹום ַאֵחר, ֶׁשּבֹו ָּפַעל עֹוד ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים.”
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מנהרות הכותל

שער האשפותכיכר צה”ל

מעיין השילוחנקבת חזקיהו

ימין משה

תצפית להר הבית

שער ציון

חומות העירמגדל דוד

הכותל המערבי משכן הכנסת
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