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ֶּפֶרק א':
יָקה ּוְסִביבֹוֶתיָה ָהִעיר ָהַעִתּ

 

ַהּדֹורֹות  ְלֹאֶרְך  ִהְתּגֹוְררּו  ּובֹו  ַהְּמֹפָאר,  ֶׁשָּבָנה סּוֵליָמאן  ֶׁשְּבתֹוְך ַהחֹומֹות  ַהֵחֶלק  ִהיא  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר 
ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים, ְיהּוִדים ְוֶׁשֵאיָנם ְיהּוִדים. ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ְמֻחֶּלֶקת ִלְרָבִעים: 

ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי
ֻרָּבם  ּתֹוָׁשִבים,  ְּכ-6,000  ּבֹו  ִמְתּגֹוְרִרים  ָהַעִּתיָקה.  ָהִעיר  ִּבְדרֹום-ִמְזַרח  ׁשֹוֵכן 
ְיהּוִדים-ָּדִתִּיים, ְוׁשֹוְכִנים ּבֹו ָּבֵּתי ְמגּוִרים, ִמְבֵני ָּדת ְיהּוִדִּיים, ֲאָתֵרי ַאְרֵכאֹולֹוְגָיה 
ְוַתָּירּות, ֲחֻנּיֹות ַמְזָּכרֹות ְויּוָדִאיָקה ּוִמְסָעדֹות. ַהְּיהּוִדים ָהִראׁשֹוִנים ִּבירּוָׁשַלִים 
בּו ְּבִעיר ָּדִוד ִלְפֵני ִּכ-3,000 ָׁשָנה, ִעם ִּכּבּוָׁשּה ִּביֵדי ָּדִוד ַהֶּמֶלְך. ִּביֵמי ֵּבית- ִהְתַיּׁשְ
ְירּוָׁשַלִים  ְלֶמְרַחב  ַהְּיהּוִדית  ָהֻאְכלּוִסָּיה  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ִני  ְוַהּׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהִּמְקָּדׁש 
ב  ִני, ִּבְׁשַנת 70 ַלְּסִפיָרה, ֵהֵחָּלה ְלִהְתַיּׁשֵ ַהְּקדּוָמה ֻּכָּלּה. ְלַאַחר ֻחְרַּבן ַהַּבִית ַהּׁשֵ
ִּבירּוָׁשַלִים ֻאְכלּוִסָּיה ָזָרה, ּוְקִהָּלה ְיהּוִדית ְקַטָּנה נֹוְתָרה ְּבׁשּוָליו ַהְּדרֹוִמִּיים ֶׁשל 
ַהר ִצּיֹון. ְלַאַחר ֶמֶרד ַּבר-ּכוְכָבא, ִּבְׁשַנת 135, ֹּגְרָׁשה ַאף ְקִהָּלה זֹו ְוַעל ָחְרבֹות 

ְירּוָׁשַלִים הּוְקָמה ָהִעיר ִאיִלָּיה ַקִּפיטֹוִליָנה. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהְּתקּוָפה ַהִּביַזְנִטית ֹלא ֻהְרׁשּו ְיהּוִדים ְלִהְתּגֹוֵרר 
ָּבִעיר. ַהְּיהּוִדים ָׁשבּו ִלירּוָׁשַלִים ַרק ִעם ִּכּבּוָׁשּה ִּביֵדי ַהֻּמְסְלִמים ִּבְׁשַנת 638, ַאְך ַּגם ָאז ֹלא ָּפנּו ְלֵאזֹור 
ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ָיֵמינּו, ֶאָּלא ֶנֶאְחזּו ׁשּוב ְּבַהר ִצּיֹון. ְלַמֲעֶׂשה, ְּבֶמֶׁשְך ְמאֹות ָׁשִנים ָׁשַכן “ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי” 

ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְּבַהר ִצּיֹון ּוְבמֹוְרדֹוָתיו ַהִּמְזָרִחִּיים, ָסמּוְך ְלֶקֶבר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְוַלֹּכֶתל ַהְּדרֹוִמי.
ְּבַמַּסע ַהְּצָלב ָהִראׁשֹון, ִּבְׁשַנת 1099, ָּכְבׁשּו ַהַּצְלָבִנים ַהּנֹוְצִרים ֶאת ְירּוָׁשַלִים. ֵהם ֹלא ִהִּתירּו ִליהּוִדים 
ָלגּור ִּבירּוָׁשַלִים, ְוַהְּיהּוִדים ָׁשבּו ֵאֶליָה ַרק ִעם ְנִפיַלת ַמְמֶלֶכת ְירּוָׁשַלִים ִּביֵדי ָצָלאח ַא-ִּדין ְּב-1187. 
ִלְנִזיִרים  ְיהּוִדים  ֵּבין  ַמר  ִסְכסּוְך  ִנְתַּגֵּלַע  ַה-15  ַהֵּמָאה  ְּבֶאְמַצע  ִצּיֹון.  ְּבַהר  ַהְּקִהָּלה  ִהְתַקְּבָצה  ָאז  ַּגם 
ְפַרְנִציְסָקִנים ִּבְדַבר ַהֲחָזָקה ַעל ֶקֶבר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְּבַהר ִצּיֹון. ַׁשִּליֵטי ָהִעיר ַהַּמְמלּוִּכים ָׂשמּו ֵקץ ַלִּסְכסּוְך, 
ְּבָכְך ֶׁשֵּגְרׁשּו ֶאת ַהִּנִּצים ֵמַהָּמקֹום ַוֲהָפכּוהּו ְלִמְסָּגד. ַהּנֹוְצִרים ָּפנּו ָלֹרַבע ַהּנֹוְצִרי, ְוִאּלּו ַהְּיהּוִדים ָּפנּו 
ְלֵאזֹור ֶׁשָהָיה ָאז ֵריק ַיֲחִסית, ֵּבין ָהֹרַבע ָהַאְרֶמִני ְלַהר ַהַּבִית, ִּבְדרֹום-ִמְזָרח ָהִעיר. זֹוִהי ֵראִׁשיתֹו ֶׁשל 

ּיֹום. )ֵמיָדע נֹוָסף ַעל ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ִנְמָצא ְּבחֹוֶבֶרת א’(.  ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ִּבְמקֹומֹו ַהֻּמָּכר ָלנּו ַכּ

ָהרַֹבע ַהֻּמְסְלִמי
ִנְצחֹון  ַאֲחֵרי  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשִהִּגיעּו  ִבים  ַהִּמְתַיּׁשְ ֶצֱאָצֵאי  ֻמְסְלִמים,  ּתֹוָׁשָביו  רֹב  ְּביֹוֵתר,  ַהָּגדֹול  ָהֹרַבע 
ַהֻּמְסְלִמים ַעל ַהַּצְלָבִנים ְּבסֹוף ַהֵּמָאה ַה-12. ָּבֵּתי ָהֹרַבע ַהֻּמְסְלִמי ִנְבנּו ָקרֹוב ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ַלְּמקֹומֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים ָלִאְסָלאם – ִמְסַּגד ֶאל-ַאְקָצה ְוִכַּפת ַהֶּסַלע – ֶׁשִּנְבנּו ִלְפֵני ְּכ-1,300 ָׁשָנה ַעל ַהר ַהַּבִית. נֹוָסף 

ְלָבֵּתי ַהְּמגּוִרים ִנְבנּו ְסִביב ַהר ַהַּבִית ִמְסָּגִדים, “ַמְדָרסֹות” )ִמְדָרׁשֹות ְלִלּמּוד ִאְסָלאם( ְועֹוד.

ָהרַֹבע ַהּנֹוְצִרי
ּבֹו ִמְתּגֹוְרִרים ִמֶּזה ְמאֹות ָׁשִנים נֹוְצִרים ְּבֵני ִּכּתֹות ׁשֹונֹות: ְיָוִנים-ָלִטיִנים, קֹוְּפִטים, ֶאְתיֹוִּפים, סּוִרים, 
ַהּדֹורֹות  ּוְלֹאֶרְך  ַלּנֹוְצִרים,  ְּביֹוֵתר  ָקדֹוׁש  ֲאָתר  ִהיא  ָהֹרַבע  ֶׁשְּבֶמְרַּכז  ַהֶּקֶבר  ְּכֵנִסַּית  ַוֲאֵחִרים.  ַאְרֶמִנים 
ַצְלָיִנים  ְוַאְכַסְניֹות ֲעבּור  ִמְנָזִרים  ְּכֵנִסּיֹות,  ִנְבנּו  ְּבִקְרָבָתּה. ְּבָסמּוְך ָלּה  ְלִהְתּגֹוֵרר  ַרִּבים  ִּבְּקׁשּו נֹוְצִרים 

נֹוְצִרים ַהְּמַבְּקִרים ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ָלֶהם, ֶּבָעָבר ְוַגם ַּכּיֹום.
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ָהרַֹבע ָהַאְרֶמִני
בּו ִּבירּוָׁשַלִים, ָהֵחל ֵמַהְּתקּוָפה ַהִּביַזְנִטית ּוְבִעָּקר ֵמָאז ַהְּתקּוָפה  ּתֹוָׁשָביו נֹוְצִרים יֹוְצֵאי ַאְרֶמְנָיה ֶׁשִהְתַיּׁשְ
ָפה ַהְּכתּוָבה ּוָבָאָּמנּות. ֶזהּו ֹרַבע  ְּבִעָּקר ַּבּשָׂ ְמֻיֶחֶדת ַהִּמְתַּבֵּטאת  ָהַאְרֶמִנית ַּתְרּבּות  ָלֵעָדה  ַהַּצְלָבִנית. 
ְּכֵנִסָּיה  ּובֹו  ְּפִניִמית,  חֹוָמה  ֻמָּקף  ַעְצמֹו  ָהֹרַבע  ְסגּוָרה.  ְוֶחְבָרה  ָּלֶהם  ִמּׁשֶ מֹוָסדֹות  ֶׁשְּלתֹוָׁשָביו  ָסגּור, 

ַאְרֶמִנית ְּגדֹוָלה ְוַעִּתיָקה.

  ֵראִׁשיָתּה ֶׁשל ָהִעיר  

ְירּוָׁשַלִים ַהְּקדּוָמה ִהְתַּפְּתָחה ִמן ָהֵאזֹור ַהָּמצּוי ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ִמָּדרֹום ָלֵאזֹור ֶׁשִּנְקָרא 
ִּבְתקּוַפת  ְּכָבר  ֻמְזֶּכֶרת  ְיבּוס  ָהִעיר  ָּדִוד”.  “ִעיר  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ִקֵּבל  ִנים  ַהּׁשָ ּוְבַמֲהַלְך  ְיבּוס”,  “ִעיר  ֶּבָעָבר 
ִליָטה ָּבֵאזֹור ְוֶאת ְּתחּוִמי ָהִעיר  ָהָאבֹות ְּכִעיר ְמֻבֶּצֶרת, ּוְלָיִמים ָּכַבׁש אֹוָתּה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשִהְרִחיב ֶאת ַהּׁשְ
ּוָבָנה ָּבּה ֶאת ַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך. ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָּבָנה ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש, ִהְרִחיב עֹוד ֶאת ָהִעיר ְוָכַלל ִּבְתחּוֵמי 
ִנים ִהְתַרֲחבּו ְוִהְצַטְמְצמּו ְּגבּולֹות ְירּוָׁשַלִים ְוחֹומֹות ָהִעיר ִנְבנּו,  ַהחֹוָמה ַּגם ֶאת ַהר ַהַּבִית. ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ֶנֶהְרסּו ְוִנְבנּו ֵמָחָדׁש ְּבֶהְתֵאם ְלָגְדָלּה ֶׁשל ָהִעיר.
העֹוְת’ָמאִנית,  ַהְּתקּוָפה  ִּבְתִחַּלת  ַהְּמֹפָאר  סּוֵליָמאן  ְלָטאן  ַהֻסּ ָּבָנה  ֶׁשָלה  ַהּנֹוְכִחי  ַּבְּתַואי  ַהחֹוָמה  ֶאת 
 2.5 ַהְּמֻמָּצע  ְוָעְבָיּה  ֶמְטִרים   12 ַהְּמֻמָּצע  ָּגְבָהּה  ֶמְטִרים,  ַהחֹוָמה 4,018  ֹאֶרְך  ַה-16.  ַהֵּמָאה  ְּבֶאְמַצע 
ה  ִנים ִנְבנּו ָּבּה ְׁשמֹוָנה ְׁשָעִרים, ֶׁשֲחִמּׁשָ ֶמְטִרים. ֵיׁש ָּבּה 34 ִמְגְּדֵלי ְׁשִמיָרה, ְצִריִחים ַרִּבים, ּוְבַמֲהַלְך ַהּׁשָ
ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  )ַׁשַער  ַּתְפִנית  ַׁשֲעֵרי  ְּבַמְתֹּכֶנת  ַׁשַער  ֵּבית  ִעם  ִנְבנּו  ָעִרים  ַהּׁשְ רֹב  ְלָטאן.  ַהֻסּ ָּבָנה  ֵמֶהם 
ַהְּכִניָסה ּבֹו ֵיׁש ִלְפנֹות ְּבָזִוית ֶׁשל ִּתְׁשִעים ַמֲעלֹות ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ָלִעיר(, ְּבַמָּטָרה ְלַהְקׁשֹות ַעל ִמְתָקפֹות 

ִמְתָּפְרצֹות ּוְלַסֵּיַע ַּבֲהָגָנה ַעל ָהִעיר.  

                                                      ְּבֶפֶרק ֶזה ַנְרִחיב ַעל ַּכָּמה ֲאָתִרים ַהּמֹוִפיִעים ַּבַּמָּפה ַהְּמֹצֶרֶפת.
ַע

ַׁשַער ָהַרֲחִמים

ַׁשַער ָיפֹו 

ַׁשַער ִצּיֹון

ַער ֶהָחָדׁש ַהּׁשַ

ִעיר ָּדִוד

ַהר ַהֵּזיִתים 12
ַׁשַער ְׁשֵכם

7

ַׁשַער ָהֲאָריֹות6

ַהר ַהּצֹוִפים11
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 ַעל ַהַּמָּפה:  

ֶׁשֵהִקיָפה  ַהִחיצֹוִנית,  ַהֶּתֶמְך  חֹוַמת  ֶׁשל  ָׂשִריד  הּוֹא  ַהַּמֲעָרִבי  ַהּכֶֹתל   .1
ֶאת ַהר ַהַּבִית ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ַּבִית ֵׁשִני. ַעל ָהְרָחָבה ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות ִנַּצב ֵּבית-
הּוא  ַהַּמֲעָרִבי  ַהֹּכֶתל  ַהַּבִית,  ַהר  ַבד  ִמְלּ הֹוְרּדּוס.  ֶׁשָּבָנה  ַהֻּמְרָחב,  ַהִּמְקָּדׁש 
ַהָּמקֹום ַהְּמֻקָּדׁש ְּביֹוֵתר ָלָעם ַהְּיהּוִדי. ְּבַרֲחַבת ַהְּתִפָּלה רֹוִאים ַרק ֵחֶלק ָקָטן 
ְלָבֵּתי  ִמַּתַחת  ֶנְחַׂשף  ִמָּצפֹון,  ֶהְמֵׁשכֹו,  ַהֶּתֶמְך.  חֹוַמת  ֶׁשל  ַהַּמֲעָרִבי  ֵמַהֹּכֶתל 

ָהֹרַבע ַהֻּמְסְלִמי, ְּבִמְנֲהרֹות ַהֹּכֶתל. 
ִכיָנה ָזָזה ִמן ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי” ]ְׁשמֹות ַרָּבה ב’[, ִּכי הּוא ָהָיה ַהָּקרֹוב  ַּבִּמְדָרִׁשים ֶנֱאַמר: “ְלעֹוָלם ֵאין ַהּׁשְ
ַלֹּכֶתל  ַהקב”ה  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ִויְלָנִאי(  )ְזֵאב  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאָּגדֹות  ְמֻסָּפר  ְועֹוד  ַהֳּקָדִׁשים.  ְלֹקֶדׁש  ְּביֹוֵתר 
ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשֹּלא ֶיְחַרב ְלעֹוָלם. ּוַמּדּוַע? ְמַסֶּפֶרת ָהַאָּגָדה: ִּביֵמי ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֻחְּלָקה ֲעבֹוַדת ְּבִנַּית ַהִּמְקָּדׁש 
ֵּבין ָּכל ֶחְלֵקי ָהָעם. ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי הּוַקם ַעל-ְיֵדי ָהֲעִנִּיים, ֲאֶׁשר ֹלא ָיְכלּו ִלְׂשּכֹר ּפֹוֲעִלים ְוָלֵכן ָעְבדּו 
ְוֵהִקימּו אֹותֹו ְּבַעְצָמם. ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ֱאֹלִקים ְלַהְׁשִּכין ְׁשִכיָנתֹו ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש, ָרָאה ְוֶהֱעִריְך ֶאת ַמֲאַמֵּצי 

ָהֲעִנִּיים. ָאז ָיְצָאה ַּבת-קֹול ְוִהְכִריָזה, ֶׁשֹּכֶתל ָהֲעִנִּיים ֹלא ֶיְחַרב ְלעֹוָלם.

2. ַׁשַער ָהַרֲחִמים ִנְמָצא ְּבִצָּדּה ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ַהחֹוָמה. ֵּבין ַהָּמסֹורֹות ָהַרּבֹות 
ִיָּכֵנס  ָהַרֲחִמים  ַׁשַער  ֶּדֶרְך  ִּכי  ְמַסֶּפֶרת  ַהְּיהּוִדית  ַהָּמֹסֶרת  ַער,  ַלּׁשַ ַהּנֹוְגעֹות 
ַהֻּסְלָטאן  ִּכי  ְמַסֶּפֶרת  ָהַאָּגָדה  ַהְּגֻאָּלה.  ֶאת  ִעּמֹו  ְוָיִביא  ִלירּוָׁשַלִים  ַהָּמִׁשיַח 
ַמע ַעל ָמֹסֶרת זֹו, ֶהְחִליט ִלְמֹנַע ֶאת ִּביַאת ְמִׁשיַח ַהְּיהּוִדים ַעל- ַהטּוְרִקי, ֶׁשּׁשָ

ַער ִּבְלֵבִנים.  ַער – ְוָכְך, ַעד ַהּיֹום, ֲחסּוִמים ְׁשֵני ִּפְתֵחי ַהּׁשַ ְיֵדי ֲחִסיַמת ַהּׁשַ

ָהַעִּתיָקה,  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַהְּדרֹוִמית  ַּבחֹוָמה  ִנְמָצא  ָהַאְׁשּפֹות  ַׁשַער   .3
ָּבָנה  ַהְּמֹפָאר  סּוֵליָמאן  ָעִרים.  ַהּׁשְ ִמֶּיֶתר  ׁשֹוֶנה  ֶזה  ַׁשַער  ַהַּבִית.  ְלַהר  ִמָּדרֹום 
ָהַאְׁשּפֹות  ַׁשַער  ַאְך  ָהִעיר,  ַעל  ַּבֲהָגָנה  ֶׁשְּיַסְּיעּו  ָּכְך  ָהִעיר  ַׁשֲעֵרי  ת  ֲחֶמֶשׁ ֶאת 
ָּבנּוי ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה, ְּכַמֲעָבר ַצר ְוָנמּוְך, ְורֹב ַהְּזַמן ָהָיה ָסגּור. ַרק ַּבֵּמָאה ַה-19, 
ְלטֹונֹות  בּות ַּבְּכָפר ִסיְלָוואן ֶׁשְּבמֹוְרדֹות ִעיר ָּדִוד, ָּפְתחּו ַהּׁשִ ְּכֶׁשֵהֵחָּלה ַהִהְתַיּׁשְ

ַער,  ַער ְּבֹאֶפן ָקבּוַע. ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ִׁשְּפָצה ִעיִרַּית ְירּוָׁשַלִים ֶאת ַהּׁשַ ָהעֹוְת’ָמאִנים ֶאת ַהּׁשַ
ַער ָקרּוי ַעל-ֵׁשם ַׁשַער, ֶׁשָהָיה ְּבָמקֹום ׁשֹוֶנה ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ְוִהְתִאיָמה אֹותֹו ְלַמֲעַבר ְּכֵלי ֶרֶכב. ַהּׁשַ
ָהָיה ַקָּים, ַוֲאֶׁשר ַּדְרּכֹו ָנֲהגּו ְלהֹוִציא ֶאת ָהֵאֶפר ְוָהַאְׁשָּפה ִמֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ְלַנַחל ִקְדרֹון. ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות 

הּוא ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

4. ַׁשַער ְׁשֵכם הּוא ַׁשַער ֶמְרָּכִזי ְּבֶחְלָקּה ַהְּצפֹוִני ֶׁשל ַהחֹוָמה, ְוֶנְחָׁשב ְלַאַחד 
ַער ּפֹוֶנה ְלִכּוּון ָהִעיר ֶׁשֶכם  ָעִרים ַהָּיִפים ְוַהְּמֹפָאִרים ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים. ַהּׁשַ ַהּׁשְ
ְוָלֵכן ִנְקָרא ַעל-ְׁשָמּה. ַּכּיֹום הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְּבִעָּקר ֶאת הֹוְלֵכי ָהֶרֶגל ַהָּבִאים ָלִעיר 

ָהַעִּתיָקה.

ַער  5. ַׁשַער ָיפֹו ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהחֹוָמה ַהַּמֲעָרִבית ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ָסמּוְך ִלְמצּוַדת ָּדִוד, ְוהּוא ַהּׁשַ
ְּמָׁשה  ֶׁשּׁשִ ָיפֹו,  ָהִעיר  ֶאל  ִמֶּמּנּו  ַהּמֹוִליָכה  ַהֶּדֶרְך  ַעל-ֵׁשם  ָקרּוי  ַער  ַהּׁשַ ַהחֹוָמה.  ֶׁשל  ֶזה  ְּבַצד  ַהָּיִחיד 
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ַעל  ָּדִוד”,  ְו”ַׁשַער  ֶחְברֹון”  “ַׁשַער  ַּגם  ְמֻכֶּנה  הּוא  ֲחׁשּוָבה.  ָנֵמל  ְּכִעיר  ְּבָעָבר 
ֲחִׁשיבּות  נֹוְדָעה  ַער  ַלּׁשַ ְּבִקְרָבתֹו.  ַהָּמצּוי  ָּדִוד”  “ִמְגַּדל  ַהְּמֻכֶּנה  ַהִּמְבֶנה  ׁשּום 
ִמחּוץ  ְוַהְּבִנָּיה  ֵמַהחֹומֹות”  “ַהְּיִציָאה  ִּבְתקּוַפת  ּוִבְמֻיָחד  ַהּדֹורֹות,  ְלֹאֶרְך  ַרָּבה 
ַלחֹומֹות. ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ִנְסְּגרּו ַׁשֲעֵרי ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ִעם ֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה, 
ְוִעם ִהְתַּפְּתחּות ָהִעיר ַּבֵּמָאה ַה-19, ָהָיה ַׁשַער ָיפֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשּנֹוַתר ָּפתּוַח ַּגם 

ֶׁשּבֹו  ָהָרָחב  ַהֶּפַתח  ַּתְפִנית.   ַׁשַער  ַּכּיֹום, הּוא  ָהֶרֶגל  הֹוְלֵכי  ִנְכָנִסים  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהְּמקֹוִרי,  ַער  ַהּׁשַ ַּבַּלְיָלה. 
ִני, ִּבְׁשַנת 1898. ְּבֶהְסֵּכֵמי ַהְפָסַקת  עֹוְבִרים ַּכּיֹום ְּכֵלי ֶרֶכב ִנְפַרץ ִעם ִּבּקּור ַהֵּקיָסר ַהֶּגְרָמִני ִויְלֶהְלם ַהּׁשֵ
ַער ִיָּכֵלל ְּבֶׁשַטח ַהֶהְפֵקר, ַאְך הּוא נֹוַתר ָחסּום  ָהֵאׁש ִעם ַיְרֵּדן ְּבתֹם ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ִנְקַּבע ִּכי ַהּׁשַ

ַעד ְלִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ְּב-1967, ֵעת ֻׁשְחְרָרה ָהִעיר ָהַעִּתיָקה. 

6. ַׁשַער ָהֲאָריֹות ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהִּמְזָרִחית ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה, ְּבֵאזֹור 
ַער ֲחקּוִקים ַּבְרְּדָלִסים, ַהְּמזִֹהים ְּבָטעּות ַּכֲאָריֹות.  ָהֹרַבע ַהֻּמְסְלִמי. ַּבֲחִזית ַהּׁשַ
ָלִעיר  ֶזה  ַׁשַער  ֶּדֶרְך  ַהַּצְנָחִנים  ֲחִטיַבת  ּכֹוַח  ָּפַרץ  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ְּבִמְלֶחֶמת 

ָהַעִּתיָקה ְוִׁשְחֵרר ֶאת ַהר ַהַּבִית. 

7. ַׁשַער ַהְּפָרִחים ִנְמָצא ַּבֵחֶלק ַהְּצפֹוִני ֶׁשל חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה. הּוא 
ם ַהְּמקֹוִרי ַּבֲעָרִבית, ּוִמּׁשּום ֶׁשָהִעּטּוִרים ֶׁשַּבֲחִזיתֹו  ִנְקָרא ָּכְך ִּבְגַלל ִׁשּבּוׁש ַהּׁשֵ
ַער ֻּכָּנה ַּגם “ַׁשַער הֹוְרּדּוס”, ְּבֶׁשל ֱאמּוָנה ֻמְטֵעית ִּכי  ִנְרִאים ְּכמֹו ְּפָרִחים. ַהּׁשַ

ֵּביתֹו ֶׁשל הֹוְרּדּוס ַאְנִטיָּפס ָעַמד ְּבִקְרַבת ָמקֹום. 

8. ַׁשַער ִצּיֹון ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהְּדרֹוִמית ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה, ַעל ַהר ִצּיֹון, 
ַער ָקרּוי ַּגם “ַׁשַער ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי” ִּבְגַלל ִקְרָבתֹו ָלֹרַבע ַהְּיהּוִדי,  ּוִמָּכאן ְׁשמֹו. ַהּׁשַ
ְמֻאָחרֹות  ָמסֹורֹות  ֶׁשַעל-ִּפי  ָּדִוד,  ְלֶקֶבר  ְסִמיכּותֹו  ִּבְגַלל  ָּדִוד”  ַהָּנִביא  “ַׁשַער 
ֶיִרי,  ִסיָמֵני  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ַער  ַלּׁשַ ִמָּסִביב  ַהְּיהּוִדים”.  ְו”ַׁשַער  ִצּיֹון,  ְּבַהר  ָמצּוי 
ִמְבֵנה  ָהַעְצָמאּות.  ְּבִמְלֶחֶמת  ַּבָּמקֹום  ֶׁשִהְתחֹוְללּו  ַהָּקִׁשים  ַלְּקָרבֹות  ִּתְזֹּכֶרת 

ַער ְּכֶׁשל ַׁשֲעֵרי ַּתְפִנית, ִלְמֹנַע ִמְתָקפֹות ִמְתָּפְרצֹות. ַהּׁשַ

ֶזהּו  ָהַעִּתיָקה.  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַהְּצפֹוִנית  ַּבחֹוָמה  ִנְמָצא  ֶהָחָדׁש  ַער  ַהּׁשַ  .9
ַער ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּנְפָרץ ַּבחֹוָמה, ִעם ִהְתַרֲחבּות ַהְּבִנָּיה ַהּנֹוְצִרית ִמחּוץ ַלחֹומֹות  ׁ ַהַשּ
)ִּבְׁשַנת 1889(, ּוִמָּכאן ְׁשמֹו. ֵּבין ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְלִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים 

ַער ָסגּור, ֶׁשֵּכן הּוא ָהָיה ַעל ַקו ַהְּגבּול ָהִעירֹוִני ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלַיְרֵּדן.  ָהָיה ַהּׁשַ

ָּדִוד  ָּכַבׁש  ֲאֶׁשר  ְיבּוס,  ָהִעיר  ְׂשִריֵדי  ִנְמָצִאים  ֶׁשּבֹו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַאְרֵכאֹולֹוִגי  ֲאָתר  ִהיא  ָּדִוד  ִעיר   .10
ֵמֶהָהִרים ַהּסֹוְבִבים  ַמְׁשָמעּוִתי  ְּבֹאֶפן  ְנמּוָכה  ָּדִוד  ִעיר  ָאְמָנם  ֶׁשָּבָנה ָׁשם.  ַהִּביָרה  ִעיר  ּוְׂשִריֵדי  ַהֶּמֶלְך, 
אֹוָתּה )ַהר ַהֵּזיִתים, ַהר ַהּצֹוִפים, ַאְרמֹון ַהְּנִציב(, ַאְך ֵיׁש ָּבּה ָּכל ַהְּתָנִאים ַהֶהְכֵרִחִּיים ְלִקּיּומֹו ֶׁשל ִיּׁשּוב 
ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ְלחֹומֹות  ָּדִוד ׁשֹוֶכֶנת ִמחּוץ  ִעיר  ֶּדֶרְך.  ּוְתָוֵאי  ַמִים  ֲהַגָּנה, ְמקֹורֹות  ֶאְפָׁשֻרּיֹות  ָקדּום: 
ִעיר  ֶאל   – “ֶאְלָעד  ֲעֻמַּתת  ָהַאֲחרֹונֹות ּפוֶעֶלת  ִנים  ַּבּׁשָ ילֹוַח(.  ַהּׁשִ )ְּכַפר  ִסיְלָוואן  ַהְּכָפר  ְּבֵלב  ִּבְדרֹוָמּה, 
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בּו ַעל-ְיֵדי ְיהּוִדים ְלַצד ָּבֵּתי ָהֲעָרִבים  ָּדִוד” ְלַחֵּדׁש ֶאת ָהֲאִחיָזה ַהְּיהּוִדית ְּבִסיְלָוואן. ָּבִּתים ִנְרְּכׁשּו ְוֻיּׁשְ
כּוָנה. ֶזהּו ֲאָתר ֶׁשל ָרׁשּות ַהֶּטַבע ְוַהַּגִּנים, ְוַכּיֹום ֶאְפָׁשר ְלַטֵּיל ּבֹו ְּבאֶֹפן ַעְצָמִאי אֹו ְּבַהְדָרָכה.  ַּבּׁשְ

11. ַהר ַהּצֹוִפים הּוא ָהֶרֶכס ַהּתֹוֵחם ֶאת ְירּוָׁשַלִים ִמִּמְזָרח. הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְנֻקַּדת 
ֶּבָעָבר,  ֵׁשִני.  ִמַּצד  ְיהּוָדה  ִמְדַּבר  ְוֶאל  ֶאָחד,  ִמַּצד  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  ֶאל  ַּתְצִּפית 
ַהָּבִאים ִלירּוָׁשַלִים ִמָּצפֹון ָראּו ִמֶּמּנּו ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש. 
ִּבְׁשַנת 1925 ֶנְחְנָכה ַעל ַהר ַהּצֹוִפים ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית, ּוְב-1939 ִנְפַּתח 
ְּבִמְלֶחֶמת  ְלִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות.  ֵּבית-ַהחֹוִלים “ֲהַדָּסה”, ֶׁשָּפַעל ַעל ָהָהר ַעד 

ָלָהר  ַהֶּדֶרְך  ַיְרֵּדן.  ֶׁשַטח  ְּבתֹוְך  ִיְׂשְרֵאִלית  ְלֻמְבַלַעת  ְוָהַפְך  ָהִעְבִרית  ִמְּירּוָׁשַלִים  ָהָהר  ֻנַּתק  ָהַעְצָמאּות 
ִהְתַנֲהָלה ְּבַׁשָּירֹות ִּבְלַבד. 

ְמקֹום  ֶאל  ְוצֹוֶפה  ִלירּוָׁשַלִים,  ִמִּמְזָרח  ַהִּנְמָצא  ֶרֶכס  הּוא  ַהֵּזיִתים  ַהר   .12
הּוא  ֶּבָעָבר.  ֶׁשִּכּסּוהּו  ַהֵּזיִתים  ְּבַכְרֵמי  ְׁשמֹו  ְמקֹור  ַהֳּקָדִׁשים.  ְוֹקֶדׁש  ַהִּמְקָּדׁש 
ְמַׁשֵּמׁש ַּכֲאַתר ְקבּוָרה ֵמָאז ְיֵמי ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוַעד ָיֵמינּו. ַּבְּתקּופֹות 
ֶׁשָּבֶהן ֶנֱאַסר ַעל ַהְּיהּוִדים ְלִהָּכֵנס ָלִעיר ָהַעִּתיָקה ָהיּו עֹוִלים ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים 
ַיְרֵּדן  ִׁשְלטֹון  ִּבְׁשנֹות  ּוִמְתַּפְּלִלים.  ֶהָחֵרב  ַהִּמְקָּדׁש  ְמקֹום  ֶאל  צֹוִפים  ַּבַחִגים, 

ַהֵּזיִתים  ַהָּיִמים. ַהר  ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת  ְלֵבית-ַהְּקָברֹות, ְוהּוא ֻׁשַּקם  ִנְגַרם ֶהֶרס ַרב   )1967–1948(
ִנים ִנְבנּו ָעָליו ְּכֵנִסּיֹות ַרּבֹות. ָקדֹוׁש ַּגם ַלּנֹוְצִרים, ְוָלֵכן ְּבַמֲהַלְך ַהּׁשָ
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ֶּפֶרק ב’:
כּונֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמחּוץ ַלחֹוָמה ִסּפּוָרן ֶׁשל ַהּׁשְ

ְיִציַאת ַהְּיהּוִדים ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ֵהֵחָּלה ִּבְׁשַנת 1860. ְּבָׁשָנה זֹו ִהִּגיַע ִמְנַין ַהְּיהּוִדים ָּבִעיר 
ִל-8,000 ֶנֶפׁש, ְלַאַחר ֶׁשֲעִלַּית ְיהּוִדים ִלירּוָׁשַלִים ִמחּוץ-ָלָאֶרץ ּוֵמָעִרים ֲאֵחרֹות ָּבָאֶרץ הֹוִביָלה ְלִגּדּול 
ם  ָּבֻאְכלּוִסָּיה ַהְּיהּוִדית ָּבִעיר. ַעד ָאז ִהְתּגֹוְררּו רֹב ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ָּבִעיר ַהֻּמֶּקֶפת חֹוָמה, ִמּׁשּום ֶׁשּׁשָ
ֲחָדׁשֹות,  ְׁשכּונֹות  ּוְלָהִקים  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  ִמְּתחּוֵמי  ָלֵצאת  ֹצֶרְך  ָעָלה  ַעָּתה  אּוָלם  ְּבטּוִחים,  ִהְרִּגיׁשּו 
ְלַאַחר ֶׁשַהְּצִפיפּות ָהַרָּבה הֹוִביָלה ְלִהְתַיְּקרּות ַהִּמְחָיה ּוְׂשַכר ַהִּדיָרה. ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ָׂשְררּו ַּגם ְּתָנֵאי 
ַּתְברּוָאה ָקִׁשים ְוָנפֹוצּו ַמֲחלֹות ַרּבֹות, ְותֹוָׁשֶביָה ִּבְּקׁשּו ַאַחר ְמקֹום ְמגּוִרים ָנִקי ּוְמֻאְוָרר יֹוֵתר. ַּבד ְּבַבד, 

ִהְׁשַּתְּפרּו ְּתָנֵאי ַהִּבָּטחֹון ִמחּוץ ַלחֹומֹות ְוִאְפְׁשרּו ַלּתֹוָׁשִבים ְלִהְתּגֹוֵרר ִמחּוץ ָלִעיר ִמְּבִלי ַלְחׁשֹׁש.  

כּונֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמחּוץ ַלחֹוָמה ְוֶאת ְמַאְפְיֵניֶהן    ִנְסקֹר ֶאת ַהּׁשְ

כּוָנה ַהְּיהּוִדית ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשהּוְקָמה ִּבירּוָׁשַלִים  ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאָנִנים ִהיא ַהּׁשְ
כּוָנה נֹוְסָדה ְּבָיְזָמתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה מֹוְנֶטְפיֹוִרי  ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה. ַהּׁשְ
ּובֹו  ָקָצר  ּוִבְנָין  ִּדירֹות,  ְּכ-16  ּובֹו  ָארְֹך  ִּבְנָין   – ִמְבִנים  ְׁשֵני  ְוָכְלָלה  ְּב-1860, 
ַהַּפַחד  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָהִראׁשֹוִנים  ִבים  ַהִּמְתַיּׁשְ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ְּכֵדי  ִּדירֹות.  ַאְרַּבע 
ַּכְסִּפית  ְּתִמיָכה  מֹוְנֶטְפיֹוִרי  ָלֶהם  ֶהֱעִניק  כּוָנה,  ַּבּׁשְ ב  ּוְלִהְתַיּׁשֵ ׁשֹוְדִדים  ִמְּפֵני 
כּוָנה. ַּכּיֹום ְמַׁשֵּמׁש  ּוָבָנה ַטֲחַנת ֶקַמח ֶׁשְּתַׁשֵּמׁש ִּכְמקֹור ַּתֲעסּוָקה ְלתֹוָׁשֵבי ַהּׁשְ

ַהָּמקֹום ְּכֶמְרַּכז ֵּבין-ְלֻאִּמי ְלַתְרּבּות ְוִלְכָנִסים, ּוְמָׁשֵרת ֶאת ַהֶּמְרָּכז ְלמּוִזיָקה ִּבירּוָׁשַלִים.

ִנָּיה ֶׁשִּנְבְנָתה ִמחּוץ ַלחֹומֹות, ְוָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵהִקימּו ַאְנֵׁשי  כּוָנה ַהְּיהּוִדית ַהּׁשְ ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּׁשְ
ְירּוָׁשַלִים ֲעבּור ַעְצָמם, ִּבְׁשַנת 1868: ִיְּסדּו אֹוָתּה ַהְּיהּוִדים ַהּמּוְגַרִּבים )ַהַּמֲעָרִבִּיים(, ְּבִעידּודֹו ֶׁשל ָהַרב 
כּוָנה ִנְבְנָתה ְסִביב ָחֵצר ֶמְרָּכִזית  ָּדִוד ֶּבן-ִׁשְמעֹון )ַהְּמֻכֶּנה צּוף ְּדַב”ׁש( ֶׁשָעָלה ִמַּמרֹוקֹו ִלירּוָׁשַלִים. ַהּׁשְ
ֶׁשהּוְקמּו  ַהִּבְנָיִנים  ֵּבין  ִנְבְלעּו  ַוֲאֵחִרים  כּוָנה,  ַהּׁשְ ִמָּבֵּתי  ֵחֶלק  ֶנֶהְרסּו  ִנים  ַהּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך  ַמִים.  ּבֹור  ֶׁשָּבּה 

ָסִביב. 

ְצִעיִרים  ִׁשְבָעה  ְּבָיְזַמת   1869 ִּבְׁשַנת  נֹוְסָדה  ִׁשְבָעה  ַנֲחַלת  ְׁשכּוַנת 
ְירּוַׁשְלִמים, ַאְׁשְּכַנִּזים ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהָּוִתיקֹות ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 
ָהֹרַבע  ְּבֻאְכלּוִסַּית  ְוַהִּגּדּול  ַהִּדּיּור  ִלְמצּוַקת  ִּפְתרֹון  ִלְמֹצא  ָׁשֲאפּו  ְבָעה  ַהּׁשִ
ָהָראִׁשית  ַהֶּדֶרְך  ְלֹאֶרְך  ִנְבְנָתה  כּוָנה  ַהּׁשְ ַהִּמְחָיה.  ְּתָנֵאי  ֶאת  ּוְלַׁשֵּפר  ַהְּיהּוִדי 
ִמְּירּוָׁשַלִים ְלָיפֹו )ַּכּיֹום ְרחֹוב ָיפֹו(, ּוִבְמֹלאת ָלּה 120 ָׁשָנה ֻׁשְּפָצה ְּכִמְדְרחֹוב 

ּובֹו ָּבֵּתי ָקֶפה ַוֲחֻנּיֹות ֶחְפֵצי ָאָּמנּות ּוַמְזָּכרֹות.
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ְוִעם  ַלחֹומֹות  ִמחּוץ  ֶׁשִּנְבְנָתה  ַהֲחִמיִׁשית  כּוָנה  ַהּׁשְ ָהְיָתה  ְׁשָעִרים  ֵמָאה 
ָּבִעיר  ַהִּיּׁשּוב  ִמֶּמְרַּכז  ְּביֹוֵתר  ְוַלְּמֻרֶחֶקת  ְּביֹוֵתר  ַלְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ֲהָקָמָתּה 
כּוָנה נֹוְסָדה ִּבְׁשַנת 1874 ַעל-ְיֵדי “ֶחְבַרת ּבֹוֵני ְירּוָׁשַלִים”. ֵּבין  ָהַעִּתיָקה. ַהּׁשְ
ַנֲחַלת  ְׁשכּוַנת  ְמַיְּסֵדי  ֵּבין  ֶׁשָהיּו  ָסלֹומֹון,  ֹמֶׁשה  ְויֹוֵאל  ִריְבִלין  יֹוֵסף  ְמַיְּסֶדיָה 
ַעל  ְּבַקָּנאּות  ֶׁשּׁשֹוְמִרים  ֲחֵרִדים,  ְיהּוִדים  כּוָנה  ַּבּׁשְ ִמְתּגֹוְרִרים  ַּכּיֹום  ִׁשְבָעה. 

ַהְּלבּוׁש ְוַעל אֹוְרחֹות ַהַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ֶּבָעָבר.
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ֶּפֶרק ג’: 
ָלׁשֹון ִעְבִרית, ִאיִׁשים, ִמְבִנים ַוֲעָרִכים ִּבירּוָׁשַלִים.

  1. מֶֹׁשה מֹוְנֶטְפיֹוִרי 

מֶֹׁשה מֹוְנֶטְפיֹוִרי נֹוַלד ִּבְׁשַנת 1784 ָּבִעיר ִליוֹוְרנֹו ֶׁשְּבִאיַטְלָיה ְלִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית-
ְוִהְתַחֵּנְך.  ָּגַדל  ָׁשם  ְלַאְנְּגִלָּיה,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ָעַבר  ָצִעיר  ּוְבִגיל  ֲאִמיָדה,  ְסָפַרִּדית 
ַחִיל  ְוָעָׂשה  ַאְבָרָהם  ָאִחיו  ִעם  ְּבִמְסָחר  ָעַסק  הּוא  ְּבִמְסָחר.  ִהְׁשַּתֵּלם  ְּבַבְגרּותֹו 
מֹוְנֶטְפיֹוִרי  ֲעִׁשיָרה.  ְלִמְׁשָּפָחה  ַּבת  ּכֵֹהן,  ְיהּוִדית  ֶאת  ָנָׂשא  ְּב-1812  ַּבֲעָסָקיו. 
ִּכי  ַעד  ְמֹאד,  ר  ְוִהְתַעּׁשֵ רֹוְטִׁשיְלד  ִמְׁשַּפַחת  ִעם  ּוִבּטּוַח  ּבּוְרָסה  ְּבִעְסֵקי  ִהְׁשַּתֵּלב 
ִּבְׁשַנת 1824, ְּבִגיל 40, ָיכֹול ָהָיה ִלְפרֹׁש ּוְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ְזַמּנֹו ַלֲעִׂשָּיה ִצּבּוִרית.

מֹוְנֶטְפיֹוִרי ִּבֵּקר ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ַּבֵּמָאה ַה      19- ָהיּו ִסּיּוִרים ֵאֶּלה ְרצּוִפים ְקָׁשִיים ְוַסָּכנֹות, 
ֵהן ְּבֶׁשל ְּתָנֵאי ַהִּבָּטחֹון ְוֵהן ְּבֶׁשל ַמַּצב ַהְּדָרִכים. ִּבְתקּוָפה זֹו ָׂשְררּו ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֹעִני ּוַמֲחלֹות, ּוִבּקּורֹו 

ֶׁשל מֹוְנֶטְפיֹוִרי ָּתַרם ַרּבֹות ְלִקּיּוָמן ֶׁשל ַהְּקִהּלֹות ְּבַאְרַּבע ָעֵרי ַהֹּקֶדׁש: ְירּוָׁשַלִים, ְצַפת, ְטֶבְרָיה ְוֶחְברֹון.
ְּבִריִטית  ִמְלָחָמה  ָּבֳאִנַּית  ִהְפִליג  הּוא  ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ִהִּגיַע   1827 ְּבאֹוְקטֹוֶּבר   .1
ְּבָכל  ָּבָאֶרץ.  ַהִּבָּטחֹון  ַמַּצב  ַעל  ר  ִהְתַּבּשֵׂ ּוְבִמְצַרִים  ָהַאְקִלים,  ּנּוֵיי  ִמּׁשִ ְוָסַבל  ָחָלה  ְלָאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה. הּוא 
ים ִמְׁשְּפחֹות ְסָפַרִּדים,  ֹזאת ָׂשַמח ְלַהְמִׁשיְך ַּבַּמָּסע ְוִהִּגיַע ְלָיפֹו ְוַאַחר-ָּכְך ִלירּוָׁשַלִים, ָׁשם ָמָצא “ֲחִמּׁשִ
ַאְרָּבִעים ַאְׁשְּכַנִּזים ּוָמאַתִים ַאְלָמנֹות ְזֵקנֹות – ְּבֹעִני ּוְבֹחֶסר ֹּכל.” הּוא ְוַרְעָיתֹו ֵהִרימּו ְּתרּוָמה ְלתֹוָׁשֵבי 

ָהִעיר ּוְלמֹוְסדֹוֶתיָה. 
ַמע  2. ְּבַמאי 1839 ִהִּגיַע ׁשּוב ָלָאֶרץ. ַהַּפַעם ֶהְחִליט ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ַמְׁשַאָּביו ְלֶעְזָרה ַלְּיהּוִדים, ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ָעַבר  ֵּבירּות,  ְנַמל  ֶּדֶרְך  ָלָאֶרץ  ִהִּגיַע  ְלַמָּצָבם.” הּוא  ַהָּיִחיד  ַהִּפְתרֹון  ִהיא  ָהֲאָדָמה  “ֲעבֹוַדת  ִּכי  ִמִּפיֶהם 
ִּבְצַפת ּוִבְטֶבְרָיה ּוְבָכל ִעיר ָּתַרם ִמַּכְסּפֹו ַלּתֹוָׁשִבים. הּוא ִּבֵּקר ְּבֶחְברֹון, ּוִבירּוָׁשַלִים ֶנֱאַלץ ַלְחנֹות ְּבַהר 
ַהֵּזיִתים ְּבֶׁשל ַהַּמֵּגפֹות ֶׁשָּפְרצּו ָּבִעיר. ַהַּפַעם ֶהְחִליט ְלַקֵּדם ְּבִנָּיה ֶׁשל ִמְפֲעֵלי ָהְרפּוָאה, ּוְלֵׁשם ָּכְך ָׁשַלח 

רֹוֵפא ִמּלֹוְנּדֹון ְוִאְרֵּגן ֲחֻלַּקת ְּתרּופֹות ִחָּנם. ֵּכן ֵהֵחל ִליֹזם ֲהָקַמת ָּבֵּתי ְמָלאָכה ּוִמְפֲעֵלי ַחְקָלאּות. 
ְוִלְרִכיַׁשת  ֲעִנּיֹות,  ְליֹוְלדֹות  ְּתִמיָכה  ְלֻקַּפת  ָּתַרם  הּוא  ִּבירּוָׁשַלִים.  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתַקֵּבל   1849 ִּבְׁשַנת   .3
ְוָכְך  ָרֵחל,  ֶקֶבר  ַלִּמְבֶנה ֶׁשל  ֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל ב”ק. ְּכמֹו-ֵכן הֹוִסיף  ִלְתִפיָרה ּוְמכֹוַנת ְּדפּוס ֲעבּור  ֲאִריִגים 
ֲאִריָגה, ַאְך  ַלֲהָקַמת ֵּבית  ָלִעיר ְמכֹונֹות  1854 ָׁשַלח  ִּבְׁשַנת  ִקְבָרּה.  ַהַּקָּים ַעד ַהּיֹום ַעל  ַהִּמְבֶנה  נֹוַסד 

ַהִּנָּסיֹון ֹלא ִהְצִליַח. 
ה ֶׁשִּקֵּבל ֵמַהַּנְדָבן ַהְּיהּוִדי ְיהּוָדה טּורא. ַעל ֲאָדָמה ֶׁשָּקָנה ִמַּכְסּפֹו  4. ִּבְׁשַנת 1855 ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ִעם ְיֻרּׁשָ
ָּבָנה ַטֲחַנת ֶקַמח, ְּבַמָּטָרה ְלהֹוִזיל ֶאת ִיּצּור ַהֶּקַמח ֲעבּור ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים. הּוא ִהִּניַח ֶאֶבן ִּפָּנה ְלֵבית-

חֹוִלים, ִיֵּסד ֵּבית-ֵסֶפר ְלָבנֹות ְוָקָנה ַּפְרֵּדס ָּגדֹול ְלַיד ָיפֹו, ֶׁשִּנְקָרא “ַּגן מֹוְנֶטְפיֹוִרי”. 
יֹון ִלְבִנַּית ֵּבית-ְּכֶנֶסת  בּות ַהַחְקָלִאית ָּכְׁשלּו. הּוא ִהְסִּדיר ִרּׁשָ 5. ִּבְׁשַנת 1857 ִּגָּלה ִּכי ִנְסיֹונֹות ַהִהְתַיּׁשְ

ְוֵהִקים ֶאת ֵּבית-ַהְּכֶנֶסת “ַהֻחְרָּבה”, ְוֶהְחִליט ִלְבנֹות ֶאת ְׁשכּוַנת ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים. 
6. ְּבִבּקּורֹו ִּבְׁשַנת 1865 ִנָּסה ְלַקֵּדם ׁשּוב ֶאת ַהִּיּׁשּוב ַהַחְקָלִאי ָּבָאֶרץ, ֵּבין ַהֶּיֶתר ִּבְפִקיִעין. 

7. ִּבְׁשַנת 1875 ִּבֵּקר ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. הּוא ְּכָבר ָהָיה ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוַהַּפַעם ִהְסִּפיק ְלַבֵּקר 
ֵּבית-ַהֵּסֶפר  ּוֵמֲהָקַמת  ָּבִעיר  כּונֹות  ַהּׁשְ ֵמֲהָקַמת  ָרצֹון  ְׂשִביעּות  ִהִּביַע  הּוא  ַהְּקדֹוִׁשים.  ַּבְּמקֹומֹות  ַרק 

ַהַחְקָלִאי “ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל”. 
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ַטֲחַנת ָהרּוַח ְּבִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים
ְוִהיא  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַׁשֲאַנִּנים  ִמְׁשְּכנֹות  ִלְׁשכּוַנת  ַּבְּכִניָסה  ׁשֹוֶכֶנת  ָהרּוַח  ַטֲחַנת 
ֶמְטִרים,  ִּכ-18  ְּבֹגַבּה  ֶקַמח  ַטֲחַנת  זֹוִהי  ְּב-1858.  ָּבּה,  ַהִּמְבֶנה ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוַקם 
ּוְבַמְתֻּכְנָּתּה ַהנֹוְכִחית ִהיא ַּבֲעַלת ּגּוף ָעגֹל ֵמֶאֶבן, ּוְבֹראָׁשּה ִּכַּפת ַמֶּתֶכת. ַהַּטֲחָנה 
ִנְבְנָתה ְּבָיְזָמתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה מֹוְנֶטְפיֹוִרי, ְמַעט ִלְפֵני ֲהָקָמָתּה ֶׁשל ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים 
כּוָנה ַהְּיהּוִדית ָהִראׁשֹוָנה ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה. ַהַּטֲחָנה הּוְקָמה  – ַהּׁשְ
כּוָנה ְמקֹור ַּפְרָנָסה, ּוְכֵדי ְלַסֵּפק ַלֲעִנֵּיי ְירּוָׁשַלִים ֶקַמח  ֵבי ַהּׁשְ ְּכֵדי ְלַסֵּפק ְלִמְתַיּׁשְ

ְּבזֹול. ֶאת ַהַּטֲחָנה ֵהִקים ְמַהְנֵּדס ַטֲחנֹות, ֶׁשאֹותֹו ִהְזִמין מֹוְנֶטְפיֹוִרי ִּבְמֻיָחד ֵמַאְנְּגִלָּיה.
ָאְמָנם ַהַּטֲחָנה ָּפֲעָלה ְּבֶמֶׁשְך ִּכְמַעט ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ֵמ-1858 ַעד 1876, ַאְך ָסְבָלה ִמְּבָעיֹות ׁשֹונֹות ְּכגֹון 

ַמְחסֹור ְּברּוַח, ִמּכּון ָיָקר ְוָעִדין ְוַתֲחרּות ִעם ְמכֹונֹות ַהִּקּטּור ַהֲחָדׁשֹות, ּוְלַבּסֹוף ֻהְׁשְּבָתה.
מּוֵזאֹון  הּוַקם  ִמְבָנּה  ּוְבתֹוְך  ְוֻׁשְחְזָרה,  ֻׁשְּפָצה  ַהַּטֲחָנה  ַה-20  ַהֵּמָאה  ֶׁשל  מֹוִנים  ַהּׁשְ ְׁשנֹות  ְּבֵראִׁשית 
ְלתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ֹמֶׁשה מֹוְנֶטְפיֹוִרי. ְּבִמְבֵנה ֶאֶבן ָקָטן ְּבִקְרַבת ַהַּטֲחָנה ֻהַּצב ֶּדֶגם ַהִּכְרָּכָרה ֲאֶׁשר ִׁשְּמָׁשה 

ֶאת מֹוְנֶטְפיֹוִרי ְּבַמְּסעֹוָתיו ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. 
ַּכּיֹום ַהַּטֲחָנה ִהיא ֲאַתר ַּתָּירּות ֻמָּכר ִּבירּוָׁשַלִים.

“ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים” –ֵמֵאת ָּתָמר ַהַּיְרֵּדִני
“ֵאיֶזה נֹוף!” ִהְתַלֲהָבה ֹנָעה ְוִכְּוָנה ֶאת ַעְדַׁשת ַמְצֵלָמָתּה ֶאל ַהחֹומֹות.

“ְוָהֲאִויר,” ִהְתמֹוֵגג ֲאִביַחי, “ַרק ִּבירּוָׁשַלִים ֵיׁש ֲאִויר ָצלּול ָּכל-ָּכְך.”
“ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַּיִין...” ִּפֵּזם ָירֹון, “ָהִייִתי ָׂשֵמַח ָלגּור ָּכאן.”

ַׁשֲאַנִּנים  ִמְׁשְּכנֹות  כּוַנת  ְּכֶׁשּׁשְ ָׁשָנה,  ִלְפֵני 150  ַחַּית  “ֲאָבל ִאּלּו  ֲאִביַחי,  ָאַמר  ָּכְך,”  ְמַדֵּבר  ַאָּתה  “ַעְכָׁשו 
נֹוְלָדה, ֲאִני ֹלא ָּבטּוַח ֶׁשָהִייָת רֹוֶצה ָלגּור ָּבּה.”

“ָלָּמה?” ִהְתַּפְּלָאה ֹנָעה, ֶׁשִהְפִסיָקה ְלַצֵּלם.
ֵהִׁשיב  ְירּוָׁשַלִים,”  ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ֶׁשִּנְבְנָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּיהּוִדית  כּוָנה  ַהּׁשְ ָהְיָתה  ַׁשֲאַנִּנים  “ִמְׁשְּכנֹות 
ֵּבין  ַהֲחָדָׁשה,  כּוָנה  ַּבּׁשְ ְוָלגּור  ַהְּמגֹוְננֹות  ַהחֹומֹות  ִמֵּבין  ָלֵצאת  ָּפֲחדּו  ֲאָנִׁשים  ָיִמים  “ּוְבאֹוָתם  ֲאִביַחי, 

ׁשּוָעִלים, ְזֵאִבים ְוׁשֹוְדִדים.”
כּוָנה ַהֹּזאת,” ָאַמר ָירֹון. “ָאז ֲאִני ֹלא ֵמִבין ָלָּמה ֵהם ִּבְכָלל ָּבנּו ֶאת ַהּׁשְ

ָהָיה  כּוָנה  ַהּׁשְ ּוְמַיֵּסד  ֲאִביַחי. “יֹוֵזם  ִהְסִּביר  ְּבַעְצָמם ֶאת ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים,”  ָּבנּו  ְירּוָׁשַלִים ֹלא  “ְיהּוֵדי 
ּוִמַּמֲחלֹות  ִמְּצִפיפּות  סֹוְבִלים  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ָרָאה  הּוא  מֹוְנֶטְפיֹוִרי.  מֶֹׁשה  ְּבֵׁשם  ֵמַאְנְּגִלָּיה  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי 
כּוָנה ָהְיָתה ָיָפה ּוְמֻרַּוַחת, ִאיׁש ֹלא ִהְסִּכים ָלגּור  ְּבתֹוְך ָהִעיר, ְוִחֵּפׂש ֶּדֶרְך ַלֲעזֹר ָלֶהם. ַאְך ַעל-ַאף ֶׁשַהּׁשְ

ָּבּה.”
ֶקט ְוַעל ֲאִויר ָצלּול ַּכַּיִין.” “ֶהְפֵסד ֶׁשָּלֶהם,” ָּפַסק ָירֹון. “ִוְּתרּו ַעל ַהּנֹוף, ַעל ַהּׁשֶ

ָרה ַּבּסֹוף?” ִהְסַּתְקְרָנה ֹנָעה, “ַהִאם הּוא ִהְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם?”  “ּוַמה קָּ
כּוָנה  ַלּׁשְ ָקָרא  הּוא  ַהחֹוְׁשִׁשים:  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ְמַעְנְינֹות  ְּדָרִכים  ָמָצא  “מֹוְנֶטְפיֹוִרי  ֲאִביַחי,  ֵהִׁשיב  “ֵּכן,” 
כּוָנה ָקרֹוב ָלִעיר, ָּכְך  ‘ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים’, ְּכלֹוַמר ‘ֵּביָתם ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם ּפֹוֲחִדים’. הּוא ַּגם ָּבָנה ֶאת ַהּׁשְ
ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ִמֶּמָּנה ֶאת ַהחֹומֹות ּוְלַהְרִּגיׁש ַּבַּבִית. חּוץ ִמֶּזה,” הֹוִסיף ֲאִביַחי ְוִהְצִּביַע ַעל ַהָּבִּתים, 

“הּוא ָּבָנה ֶאת ַהַּגּגֹות ְּבצּוַרת חֹוָמה.”
“ָּכל ַהָּכבֹוד ְלמֹוְנֶטְפיֹוִרי,” ָמָחא ָירֹון ַּכַּפִים, “ַּגם ָנִדיב ְוַגם ָחָכם!”
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“ְוַגם ָעִׁשיר,” הֹוִסיף ֲאִביַחי. “הּוא ָרָצה ְלַׁשֵּלם ְלַבַעל ַהַּקְרַקע ָהֲעָרִבי ֶּכֶסף ַרב, ֲאָבל ָהִאיׁש ֹלא ִהְסִּכים. 
ָהִייִתי מֹוְכָרּה  ְוֹלא  ֵמֲאבֹוַתי,  ָיַרְׁשִּתי  ַהֹּזאת  ָהֲאָדָמה  ‘ֶאת  ְלמֹוְנֶטְפיֹוִרי,  ָהִאיׁש  ָאַמר  ַוֲאִחי,’  ְיִדיִדי  ‘ִהְּנָך 
ְלִאיׁש ֲאִפּלּו ַּבֲעבּור ַאְלֵפי ִלירֹות ְׂשֶטְרִליְנג; ֲאָבל ְלָך ֶאְתְנָנּה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף.’ מֹוְנֶטְפיֹוִרי הֹוָדה לֹו, ּוְבָכל 
ֹזאת ִהְתַעֵּקׁש ְלַׁשֵּלם. ְלַבּסֹוף ִהְסִּכים ָהֲעָרִבי ְלַקֵּבל ֶּכֶסף, ֲאָבל ָאז ָנַקב ִּבְסכּום ָעצּום ֶׁשל ֶאֶלף ִלירֹות 

ְׂשֶטְרִליְנג.”
“ּומֹוְנֶטְפיֹוִרי ִׁשֵּלם?!” ִהְתַּפֵּלא ָירֹון.

“ְּבַוַּדאי,” ֵהִׁשיב ֲאִביַחי, “הּוא ֹלא ָרָצה ֶׁשַאף-ֶאָחד ַיִּגיד ַאַחר-ָּכְך ֶׁשַהָּמקֹום ֹלא ֶּבֱאֶמת ֶׁשּלֹו.”
“ֶרַגע!” ִהְתַלֲהָבה נָֹעה, “ֲאִני ַמִּכיָרה עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשִהְתַעֵּקׁש ְלַׁשֵּלם ַעל ָמקֹום, ְוֹלא ִהְסִּכים ְלַקֵּבל אֹותֹו ִחָּנם!” 

  2. ֵּבית-ַהֵּסֶפר “ֶלֶמל” 

ְּבַכְסֵּפי  ַה-19  ַהֵּמָאה  ְּבֶאְמַצע  ָהַעִּתיָקה  ָּבִעיר  נֹוַסד  “ֶלֶמל”  ֵּבית-ַהֵּסֶפר 
ִעם  ֶׁשְּבאֹוְסְטִרָּיה.  ִמִּויָנה  ֲעִׁשיָרה  ְיהּוִדים  ִמְׁשַּפַחת  ֶלֶמל,  ִמְׁשַּפַחת 
ִהְתַרֲחבּות ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִמחּוץ ְלחֹוַמת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ִנְבָנה ֲעבּור ֵּבית-

ַהֵּסֶפר ִמְבֶנה ָחָדׁש ִּבְׁשכּוַנת ִזְכרֹון ֹמֶׁשה. 
ַעד  ִּבירּוָׁשַלִים.  ָהִראׁשֹון  ַהּמֹוֶדְרִני  ֵּבית-ַהֵּסֶפר  ָהָיה  “ֶלֶמל”  ֵּבית-ַהֵּסֶפר 
ֶׁשּנֹוַסד, ִהְתַחְּנכּו ְּבֵני ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ַּבִחּנּוְך ַהָּמָסְרִּתי ְוַהָּוִתיק, ֶׁשִהְתַּבֵּסס 
ַעל ִׁשּנּון ְוִלּמּוד ֶׁשל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ִּבְלַבד. ַהּמֹוָסד ֶהָחָדׁש ִׁשָּנה ֶאת ִׁשיַטת 

ָיְזָמה זֹו ִנְתְקָלה ְּבִהְתַנְּגדּות ַעָּזה ִמַּצד  עּוִרים ַּגם ִלּמּוֵדי ַמָּדִעים ְוָׂשפֹות.  ַהִּלּמּוד ְוִׁשֵּלב ְּבַמֲעֶרֶכת ַהּׁשִ
ֵהם  ַהִחּנּוְך.  ֶאל  ָזָרה  ַּתְרּבּות  ְוַהְחָּדַרת  ַהְּיהּוִדִּיים  ָהֲעָרִכים  ְּפִריַצת  ִמְּפֵני  ֶׁשָחְׁשׁשּו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַרָּבִנים 
ֶחְלִקית;  ָהְיָתה  ַהְצָלָחָתם  ֲאָבל  ַיְלֵדיֶהם,  ֶאת  ֵאָליו  ְלחּו  ֶׁשּׁשָ ּוַבהֹוִרים  ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר  ָקֶׁשה  ַמֲאָבק  ִנֲהלּו 
ֵּבית-ַהֵּסֶפר חֹוֵלל ַמְהָּפְך ַּבִחּנּוְך ִּבירּוָׁשַלִים, ְוַאֲחָריו נֹוְסדּו ָּבֵּתי-ֵסֶפר מֹוֶדְרִנִּיים נֹוָסִפים, ֶׁשָּקְלטּו ַרִּבים 

ִמַּיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ְוִהְׁשִּפיעּו ַעל ָאְפָיּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַהֲחָדָׁשה. 
ַּכּיֹום ְמַׁשֵּמׁש ִּבְנַין ֵּבית-ַהֵּסֶפר ְּכמֹוַסד ִחּנּוְך ַלְּקִהָּלה ַהֲחֵרִדית.

  3.ָּדִוד ָיִלין 
 

ַהִּיּׁשּוב,  ְוִאיׁש ִצּבּור, ֵמָראֵׁשי  ָיִלין )1864–1941( ָהָיה מֹוֶרה, חֹוֵקר ִעְבִרית  ָּדִוד 
ִמְּמַיְּסֵדי ִהְסַּתְּדרּות ַהּמֹוִרים ּוַוַעד ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית, ּוִמְּמִקיֵמי ְׁשכּוַנת ִזְכרֹון ֹמֶׁשה 

ִּבירּוָׁשַלִים.
ָיִלין נֹוַלד ִּבְׁשַנת 1864 ִּבירּוָׁשַלִים ְלִמְׁשָּפָחה ְירּוַׁשְלִמית ְידּוָעה ְוִנְקָרא ַעל-ֵׁשם 
ָסבֹו, ֶׁשָעָלה ִמּפֹוִלין ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּבְׁשַנת 1834. ָאִביו ָהָיה ְיהֹוֻׁשַע ָיִלין, ִמְּמַיְּסֵדי 
ְׁשכּוַנת ַנֲחַלת ִׁשְבָעה, ְוִאּמֹו ָהְיָתה ַּבת ְלִמְׁשַּפַחת עֹוִלים ֵמִעיָראק. הּוא ִהְתַחֵּנְך 
ְּב”ֶחֶדר” ּוַבֶהְמֵׁשְך ָלַמד ִּביִׁשיַבת “ֵעץ ַחִּיים”. ִּבְׁשַנת 1882 ָהָיה ַהַּתְלִמיד ָהַאְׁשְּכַנִּזי 

ָהִראׁשֹון ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר “ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים”.
ם “ַהר ִצּיֹון”. ְּכמֹו-ֵכן ָּכַתב ִּבְׁשַנת 1878 ְּבִעּתֹון “ַהְלָבנֹון”,  ּלֹו ַּתַחת ַהּׁשֵ ִּבְהיֹותֹו ֶּבן 14 ִּבְלַבד ָּכַתב ִעּתֹון ִמּׁשֶ

ַהְּכִניָסה ְלֵבית-ַהֵּסֶפר
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ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְּבִעּתֹוִנים נֹוָסִפים: “ַהַּמִּגיד”, “ַהֵּמִליץ” ְועֹוד.
ָלָאָקֶדְמָיה  ְלָיִמים  )ֶׁשָהַפְך  ָהִעְבִרית  ַהָּלׁשֹון  ַוַעד  ֶאת  ֶּבן-ְיהּוָדה,  ֱאִליֶעֶזר  ִעם  ַיַחד  ִיֵּסד,   1890 ִּבְׁשַנת 
ַלָּלׁשֹון ָהִעְבִרית(. ֶּבן-ְיהּוָדה ִנְבַחר ְלַכֵהן ִּכְנִׂשיא ַהַּוַעד, ְוַהֲחֵבִרים ּבֹו ָהיּו ָיִלין, ָהַרב ַחִּיים ִהיְרְׁשְנזֹון, ְזֵאב 
ַיְעֵּבץ, ַאְבָרָהם ֹמֶׁשה לּוְנץ, ָהַרב ַיֲעקֹב ֵמִאיר )ְלָיִמים ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון( ִויִחיֵאל ִמיַכל ִּפיֶנס. ַהַּוַעד ָּפַעל 
ְּבֶמֶׁשְך ְּכָׁשָנה, ִהְתָּפֵרק ְונֹוַסד ֵׁשִנית ִּבְׁשַנת 1904 ִּביֵדי ַהּמֹוִרים ָהִעְבִרִּיים, ֶׁשָעְמדּו ִּבְפֵני ְקָׁשִיים ְּגדֹוִלים 

ָפה ָהִעְבִרית ְלֹצֶרְך הֹוָרָאה. ָיִלין ָעַמד ְּבֹראׁשֹו ְּכָנִׂשיא ֵׁשִני ַעד מֹותֹו. ְּבִׁשּמּוׁש ַּבּשָׂ
פֹות ֶׁשִהְסִעיָרה ֶאת ַהִּיּׁשּוב, ָּפָרׁש ָיִלין ִמֵּבית-ַהִּמְדָרׁש ְלמֹוִרים ֶׁשָהָיה  ִּבְׁשַנת 1913, ְּבַמֲהַלְך ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ
ַׁשָּיְך ְלֶחְבַרת “ֶעְזָרה”, ֶׁשִּתְכְנָנה ְלָהִקים ֶאת ַהֶּטְכִנּיֹון ּוְלכֹוֵנן ּבֹו ִלּמּוִדים ְּבֶגְרָמִנית. ָיִלין ִיֵּסד ֶאת “ֵּבית-

ַהִּמְדָרׁש ְלמֹוִרים ָהִעְבִרי”, ֶׁשָהַפְך ַלֶּסִמיָנר ְלמֹוִרים ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ֵּבית ַהֶּכֶרם ְוִנְקָרא ַּכּיֹום “ַהִּמְכָלָלה ְלִחּנּוְך 
ַעל-ֵׁשם ָּדִוד ָיִלין”.

ִּבְׁשַנת 1917, ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֻהְגלּו ָיִלין ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלַדֶּמֶׂשק. ַהִּמְׁשָּפָחה 
ָׁשֲהָתה ָּבִעיר ְּכָׁשָנה, ְּבַמֲהָלָכּה ִנְפַטר ַהֵּבן ְׁשַמְרָיהּו ִמַּמֲחַלת ַהִּטיפּוס.

ִנים 1920–1928 ִּכֵהן ָיִלין ִּכְנִׂשיא ֲאֵסַפת ַהִּנְבָחִרים ּוְכֹראׁש ַהַּוַעד ַהְּלֻאִּמי. ִּבְׁשַנת 1925, ִעם ְּפִתיַחת  ַּבּׁשָ
ִּבְׁשַנת  ַהֵּביַנִים.  ִמְּיֵמי  ִעְבִרית  ְוִׁשיָרה  ִעְבִרי  ִּדְקּדּוק  ְלַלֵּמד  ֻהְזַמן  ִּבירּוָׁשַלִים,  ָהִעְבִרית  ָהאּוִניֶבְרִסיָטה 
ְּבִהיְסטֹוְרָיה  ַהָּלׁשֹון,  ְּבֵחֶקר  ְסָפִרים  ָּכַתב  ָיִלין  ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה.  ְלִסְפרּות  ִלְּפרֹוֶפסֹור  ִנְתַמָּנה   1936

ּוְבִסְפרּות ְיֵמי ַהֵּביַנִים.

ֵּבית ָיִלין ְּבמֹוָצא
ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ַהַחְקָלִאית  בּות  ַהִהְתַיּׁשְ ֵראִׁשית  ֶאת  ְמַסֵּמל  ְּבמֹוָצא  ָיִלין  ֵּבית 
ַהִּמְבֶנה  ּוְבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ִּבירּוָׁשַלִים  ְוַהְּידּועֹות  ֵמַהָּוִתיקֹות  ִהיא  ָיִלין  ִמְׁשַּפַחת 

ֻׁשַּפץ ְוֶנֶעְרכּו ּבֹו ֲעבֹודֹות ִׁשּמּור ִנְרָחבֹות.

פֹות    4. ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ

ִּבְׁשַנת תרע”ד )1913(, ָׁשָנה ְלַאַחר ֲהָנַחת ֶאֶבן ַהִּפָּנה ַלֶּטְכִנּיֹון ְּבֵחיָפה, ָּפַרץ ִוּכּוַח 
סֹוֵער ַעל ְׂשַפת ַההֹוָרָאה ּבֹו. ַהְּבָעָיה ָהְיָתה ֻמְרֶּכֶבת ִּבְמֻיָחד, ִמֵּכיָון ֶׁשַהֶּטְכִנּיֹון 
ַהְנָּדָסה  ְלִלּמּוֵדי  ְונֹוַעד  ָּבָאֶרץ,  ָהִראׁשֹון  ָהָאָקֶדִמי  ַהּמֹוָסד  ִלְהיֹות  ִהְתַעֵּתד 
ִגים ִמְקצֹוִעִּיים ְוַעל ִסְפרּות ִמְקצֹוִעית. ְנִציֵגי  ְוֶטְכנֹולֹוְגָיה, ַהְּמֻבָּסִסים ַעל ֻמּשָׂ
ֶחֶבר ַהֶּנֱאָמִנים ִמַּטַעם ָהֲאֻגָּדה ַהְּמַיֶּסֶדת – “ֲאֻגַּדת ָהֶעְזָרה ֶׁשל ְיהּוֵדי ֶּגְרַמְנָיה” 
– ֶהְחִליטּו ִּכי “ֵאין קֹוְבִעים ְׂשַפת ִלּמּוד ִרְׁשִמית ְמַחֶּיֶבת ְּבָכל ַהִּמְקצֹועֹות ֶׁשל 
ְּבֶגְרָמִנית ְוֹלא  ִיְתַקְּימּו  ַּבֶּטְכִנּיֹון  ִּכי ַהִּלּמּוִדים  ְוָכְך ַלַּמֲעֶׂשה ִהְכִריעּו  ַהּמֹוָסד,” 

ְּבִעְבִרית. 
ְוָרָאה  ָלּה  ֶׁשִהְתַנֵּגד  ָּבָאֶרץ,  ַהְּיהּוִדי  ַהִּצּבּור  ְּבֶקֶרב  ְסָעָרה  עֹוְרָרה  זֹו  ַהְחָלָטה 
ָּבּה ְנִסיָגה ֲחמּוָרה ֵמַהְגָׁשַמת  ַהִּצּיֹונּות. ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֶהְחִליט 

ָפה ָהִעְבִרית ְוַעל ַהֶּזהּות ַהְּלֻאִּמית  ָלֵצאת ְלַמֲאָבק ַּבַהְחָלָטה, ּוַבֲאֻגַּדת “ָהֶעְזָרה”, ּוְלִהָּלֵחם ַעל ְּתִחַּית ַהּשָׂ
ֶׁשל ַהִּיּׁשּוב ָהִעְבִרי. ְּבֹראׁש ַהַּמֲאָבק ָעְמדּו ַּתְלִמיֵדי ַהֶּסִמיָנִרים ְלמֹוִרים, ַאְנֵׁשי ִמְפֶלֶגת ַהּפֹוֲעִלים “ַהּפֹוֵעל 

ֱאִליֶעֶזר ֶּבן-ְיהּוָדה, ֵמָראֵׁשי 
ַהּלֹוֲחִמים ַּבַּמֲאָבק ְלַמַען 

ָפה ָהִעְבִרית ַהּשָׂ
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ְּבָבֵּתי-ֵסֶפר  ַרִּבים  ַּתְלִמיִדים  ֲהמֹוִנים;  ִלְתנּוַעת  ָקָצר  ְזַמן  ּתֹוְך  ָהיּו  ַהֶּנֱאָבִקים  ָיפֹו.  מֹוֵרי  ְוֵכן  ַהָּצִעיר” 
ּוְבמֹוְסדֹות ִחּנּוְך ֶׁשל “ָהֶעְזָרה” ָּפְתחּו ִּבְׁשִביָתה, ְוַכֲאֶׁשר ַצַעד ֶזה ֹלא הֹוִעיל – הֹוִדיעּו ַרִּבים ִמן ַהּמֹוִרים 
ַעל ִהְתַּפְּטרּוָתם. ְּבַמֲאָמר ֶׁשִהְתַּפְרֵסם ְּב-1914 ִנְכַּתב ִּכי “ֵמעֹוָלם עֹוד ֹלא ָהְיָתה ְּתנּוָעה ָּכל-ָּכְך ֲחָזָקה 

ָּבָאֶרץ, ּוֵמעֹוָלם עֹוד ֹלא ֶהְרָאה ַהִּיּׁשּוב ֶהָחָדׁש ֶאת ּכֹוחֹו ְלָהֵגן ַעל ִעְנָיָניו ְּכמֹו ְּבָיִמים ֵאֶּלה.” 
ה ָׁשבּועֹות ְוֶהֱעִסיָקה ֶאת ַעּמּוֵדי  פֹות”, ֶׁשָּפְרָצה ִּבְתִחַּלת ֹחֶדׁש ֶחְׁשָון תרע”ד, ִנְמְׁשָכה ִׁשּׁשָ “ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ
ַהְּירּוַׁשְלִמי  ָהִעּתֹון  ְוֶאת  ַהָּצִעיר”  “ַהּפֹוֵעל  ִּבְטאֹוֵני  ֶאת  ֶזה  ּוִבְכַלל  ַהְּתקּוָפה,  ִעּתֹונּות  ֶׁשל  ַהֲחָדׁשֹות 
פֹות”  “ַהֵחרּות”, ֶׁשִּפְרֵסם ֶאת ַהְּנאּוִמים ֵמֲאֵספֹות ָהָעם ַהְּמֻרּבֹות ֶׁשֶּנֶעְרכּו ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה. “ִמְלֶחֶמת ַהּשָׂ
ָפה ָהִעְבִרית, ְּתִחָּלה ְּבָיפֹו ְוַאַחר-ָּכְך ִּבירּוָׁשַלִים. ְּבָיפֹו ֻהְחַלט ַעל ִיּסּודֹו ֶׁשל  ִהְסַּתְּיָמה ְּבִנְצחֹוָנּה ֶׁשל ַהּשָׂ
ֵּבית-ֵסֶפר ִעְבִרי ָחָדׁש. ָּכל מֹוֵרי “ָהֶעְזָרה” ִהְתַּפְּטרּו ְוָעְברּו ְלַלֵּמד ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר ָהִעְבִרי, ֶׁשָּזָכה ִלְתִמיַכת 
ְׁשִביַתת  ַעל  ְּבכֹוַח  ְלִהְתַּגֵּבר  “ָהֶעְזָרה”  ֲאֻגַּדת  ִהְצִליָחה  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהעֹוָלִמית.  ַהִּצּיֹוִנית  ַהִהְסַּתְּדרּות 
ּוִבְכָלָלם –  ִעְבִרִּיים  ָּבֵּתי-ֵסֶפר  ַלֲהָקַמת  ְירּוָׁשַלִים ִלְפעֹל  ַאְנֵׁשי  ַהּמֹוִרים, ַאְך ְּתגּוָבה זֹו ַרק עֹוְדָדה ֶאת 

ֵּבית-ִמְדָרׁש ִעְבִרי ְלמֹוִרים ָּבִעיר )ַּכּיֹום “ִמְכֶלֶלת ָּדִוד ָיִלין”(. 
ִּבְׁשַנת  ַּבֶּטְכִנּיֹון:  ַהִּלּמּוִדים  ְּפִתיַחת  ִלְפֵני  ִּכְׁשָנַתִים  פֹות”  ַהּשָׂ ְּב”ִמְלֶחֶמת  ִרְׁשִמי  ִנָּצחֹון  ָנֲחָלה  ָהִעְבִרית 
ְלַצד  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ִרְׁשִמית  ְּכָׂשָפה  ָהִעְבִרית  ַעל  ַהְּבִריִטי  ַהַּמְנָּדט  ֶמְמֶׁשֶלת  ִהְכִריָזה  תרפ”ב )1922( 

ָהַאְנְּגִלית ְוָהֲעָרִבית.

  5. ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב 

“ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב” הּוא ִׁשיר ַעל ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשאֹותֹו ִחְּבָרה ְוִהְלִחיָנה ָנֳעִמי ֶׁשֶמר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּפַרס  ְוַכַּלת  ִיְׂשְרֵאִלית,  ְוַזֶּמֶרת  ַמְלִחיָנה  ִּפְזמֹוָנִאית,   –  )2004–1930(
יא ַּבַּקְרֶיָרה ַהּמּוִזיָקִלית ֶׁשל ֶׁשֶמר ְוֶנְחַׁשב  יר ָהָיה ֵמִרְגֵעי ַהּשִׂ ְלֶזֶמר ִעְבִרי. ַהּׁשִ
ְיהּוִדים  ּוְבֶקֶרב  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ַהִּצּבּור  ְּבֶקֶרב  ְּביֹוֵתר  ָהֲאהּוִבים  יִרים  ַהּׁשִ ְלַאַחד 

ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוֵכן ְלֶאָחד ֵמַהִּפְזמֹוִנים ַהִּיְׂשְרֵאִלִּיים ַהְּמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם.
ֶהְחִליט  ֵעת,  ְּבאֹוָתּה  ְירּוָׁשַלִים  ִעיִרַּית  ֹראׁש  קֹוֶלק,  ֶטִדי  ַּכֲאֶׁשר  נֹוַלד  יר  ַהּׁשִ
ִלְׁשַנת  ְוַהִּפְזמֹון”  ַהֶּזֶמר  “ֶפְסִטיַבל  ִלְכבֹוד  ְירּוָׁשַלִים  ַעל  ְמֻיָחד  ִׁשיר  ְלַהְזִמין 
ָהֻאָּמה  ְּבִבְנְיֵני   ,1967 ְּבַמאי   15 ָהַעְצָמאּות,  יֹום  ְּבמֹוָצֵאי  ֶׁשֶּנֱעַרְך  תשכ”ז 

ִּבירּוָׁשַלִים.
“ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב” ָהָיה ַּבַּמּקֹור ִּכּנּוי ְלַתְכִׁשיט ָלֹראׁש ֶׁשָעָליו ָהְיָתה ֲחקּוָקה ַּתְבִנית ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשְּלִפי 
יר ְמָתֵאר ֶאת ַמָּצָבּה  ַהָּמֹסֶרת ָנַתן ַהַּתָּנא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלִאְׁשּתֹו ָרֵחל ַעל ֶׁשעֹוְדָדה אֹותֹו ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ַהּׁשִ
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְּבאֹוָתּה ֵעת, ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ֲחצּוָיה ַעל-ְיֵדי חֹוָמה: “ָהִעיר ֲאֶׁשר 
ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת ּוְבִלָּבּה חֹוָמה”. ִמְׁשָּפט ֶזה ַמְזִּכיר ָּפסּוק ִמְּמִגַּלת ֵאיָכה: “ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר” ]ֵאיָכה 
א’, א’[, ְּכמֹו ַּגם ַהִּמְׁשָּפט “ֵאיָכה ָיְבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים”. ִקּׁשּור ֶזה ִעם ַהְּמקֹורֹות ַמֲעִניָקה ָלִׁשיר ַמְׁשָמעּות 

ֶׁשל ִקיָנה. 
ַיְרֵּדן ּוְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל. ְּבִמְזַרח  ְוִהְפִריָדה ֵּבין ַמְמֶלֶכת  יר ֻּכְּנָתה “ַהַּקו ָהִעירֹוִני”,  ַהחֹוָמה ַהְּמֹתֶאֶרת ַּבּׁשִ
ָהִעיר, ֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה, ָׁשְכנּו ָאז ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַלַּיֲהדּות – ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ּוֵבית ָהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי 

ָהַעִּתיק ְּבַהר ַהֵּזיִתים – ְוָהיּו ִּבְלִּתי ְנִגיִׁשים ַלְּיהּוִדים. 

“ִּכַּכר ַהּׁשּוק ֵריָקה”
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יַרת “ּתֹור ַהָּזָהב ֶׁשל ַיֲהדּות ְסָפַרד”, ְלָמָׁשל  יר ְמֻבָּסס ַעל ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ְוִנֶּכֶרת ּבֹו ַהְׁשָּפָעה ִמּׁשִ ַלַחן ַהּׁשִ
יָרִיְך” ְּבִׁשירֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי.  “ְלָכל ִׁשיַרִיְך ֲאִני ִּכּנֹור”, ְּבִעְקבֹות “ֲאִני ִכּנֹור ְלִשׁ

יר. ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר ֶׁשהּוָׁשר ָלִראׁשֹוָנה ַּבֶפְסִטיָבל,  ַּבְּתִחָּלה ָּכְתָבה ֶׁשֶמר ְׁשלֹוָׁשה ָּבִּתים ִּבְלַבד ַלּׁשִ
ֶאת  ָּבַרְדיֹו  ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ְירּוָׁשַלִים.  ֶחְלֵקי  ְׁשֵני  ֻאֲחדּו  ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת  ִמְלֶחֶמת  ָּפְרָצה 
ָהִעיר  יר, ּובֹו ֵּתֲאָרה ֶאת ַמַּצב  ַלּׁשִ ַּבִית ָחָדׁש  ַהֹּכֶתל, הֹוִסיָפה ֶׁשֶמר  ְלַיד  ִרים ֶאת ִׁשיָרּה  ַהּׁשָ ַהַּצְנָחִנים 
ַאֲחֵרי ַהִּמְלָחָמה. ִאם ַּבְּתִחָּלה ִנְכַּתב “ֵאיָכה ָיְבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים” ְו”ֵאין ּפֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִית”, ַּבַּבִית ֶהָחָדׁש 
ִנים ֶׁשֵּבין  ִנְכַּתב “ָחַזְרנּו ֶאל ּבֹורֹות ַהַּמִים” ְו”ׁשֹוָפר קֹוֵרא ְּבַהר ַהַּבִית”. ֶּבֳחָדִׁשים ֶׁשַאֲחֵרי ַהִּמְלָחָמה ּוַבּׁשָ
ַהְּלֻאִּמי  ַלִהְמנֹון  ְלָהְפכֹו  ָקְראּו  ֶׁשַאף  ְוָהיּו  ִהְמנֹון-ִמְׁשֶנה,  ְלֵמֵעין  ְוָהַפְך  ֵׁשם  יר  ַהּׁשִ לֹו  ָקָנה  ַהִּמְלָחמֹות 

ֶהָחָדׁש.

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב 
ָנֳעִמי ֶׁשֶמר

ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַּיִין 
ְוֵריַח ֳאָרִנים, 

א ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים  ִנּשָׂ
ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים. 

ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ָוֶאֶבן, 
ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה, 

ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת 
ּוְבִלָּבּה חֹוָמה. 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב 
ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור, 

ֲהֹלא ְלָכל ִׁשיַרִיְך 
ֲאִני ִּכּנֹור.

ֵאיָכה ָיְבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים, 
ִּכַּכר ַהּׁשּוק ֵריָקה, 

ְוֵאין ּפֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִית 
ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע 
ְמַיְּללֹות רּוחֹות, 

ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ָים ַהֶּמַלח 
ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו. 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב... 

ַאְך ְּבבֹוִאי ַהּיֹום ָלִׁשיר ָלְך 
ְוָלְך ִלְקׁשֹר ְּכָתִרים, 

ָקֹטְנִּתי ִמְּצִעיר ָּבַנִיְך 
ּוֵמַאֲחרֹון ַהְּמׁשֹוְרִרים. 

ָפַתִים  ִּכי ְׁשֵמְך צֹוֵרב ֶאת ַהּשְׂ
ִּכְנִׁשיַקת ָׂשָרף; 

ִאם ֶאְׁשְּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים 
ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ָזָהב. 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב... 

ָחַזְרנּו ֶאל ּבֹורֹות ַהַּמִים, 
ַלּׁשּוק ְוַלִּכָּכר, 

ׁשֹוָפר קֹוֵרא ְּבַהר ַהַּבִית 
ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע 
ַאְלֵפי ְׁשָמׁשֹות זֹוְרחֹות, 
ָנׁשּוב ֵנֵרד ֶאל ָים ַהֶּמַלח 

ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו. 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב...
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