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דבר שר החינוך
במקראה

חידון ירושלים
בסימן הפסוק: "ירושלים – העיר שחוברה לה יחדיו"

תלמידות ותלמידים יקרים,

לירושלים בירת ישראל, משמעות ייחודית בחיי העם היהודי ושורשיו נעוצים בה. במשך 
לעולם.  פסקו  לא  לציון  והכיסופים  אליה  לחזור  יהודים  מיליוני  התפללו  הדורות  כל 

המכנה המשותף לכל יהודי בכל מקום בעולם היה "לשנה הבאה בירושלים".

התקווה והאמונה של העם היהודי בנצחיותה של ירושלים הפכו אותה היום לעיר גדולה 
ותוססת, קריה נאמנה. ירושלים היא לב לבו של העולם היהודי ומוקד עליה לרגל  מכל 

קצוות תבל.

התכנית  את  ליזום  הייתה  החינוך  כשר  בתפקידי  שקיבלתי  הראשונות  ההחלטות  בין 
"נעלה לירושלים", שמטרתה היא חיזוק הקשר לירושלים בתהליך לימודי ששיאו סיור 

בירושלים.

"ירושלים שלי", בירושלים, המיועד לכיתות ה' במערכת החינוך, היא  מטרת החידון 
לחזק את הקשר עם ירושלים בירת מדינת ישראל.

ובשלבים המוקדמים השתתפו אלפי  נרתמו לחידון מאות בתי ספר  לשמחתי הגדולה 
תלמידים. 

אתם תלמידים יקרים הלומדים את המקראה השלישית העפלתם לשלב הארצי בחידון 
ומכבדים את כולנו בידיעותיכם על ירושלים.

נזכור את השבועה העתיקה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

בהצלחה לכולכם.

גדעון סער



5

תוכן עניינים:

ֶּפֶרק א’: ְירּוָׁשַלִים - ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל....................................................6-10

ֶּפֶרק ב’: ְׁשמֹות ְירּוָׁשַלִים...........................................................................................11-14

ֶרק ג’: ְזַמן ְירּוָׁשַלִים.................................................................................................15-17 ֶפּ

ֶּפֶרק ד’: ָלׁשֹון ִעְבִרית, ִאיִׁשים, ִמְבִנים ַוֲעָרִכים ִּבירּוָׁשַלִים....................................... 18-22 

5



6

ֶּפֶרק א':
ְירּוָׁשַלִים - ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל

ַעל  ְּבִלּבֹו.  ֲחקּוָקה  ְירּוָׁשַלִים  ָהְיָתה  ִני,  ַהּׁשֵ ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֻחְרַּבן  ְלַאַחר  ֵמַאְרצֹו,  ַעם-ִיְׂשָרֵאל  ָּגָלה  ֵמָאז 
ֵּכן ִטְבִעי ָהָיה ְלַהְכִריז ַעל ְירּוָׁשַלִים ְּכַעל ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה ַהְּיהּוִדית. זֹו ָהִעיר ֶׁשָהְיָתה ִּביַרת 
ַמְמֶלֶכת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, זֹו ָהִעיר ֶׁשֵאֶליָה ִהְתַּפֵּלל ְוִנְכַסף ָהָעם ַהְּיהּוִדי ְלָכל ֹאֶרְך ְׁשנֹות ָּגלּותֹו. ָּתִמיד, ִּביֵמי 
בּוָעה: "ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני"  ִׂשְמָחתֹו ּוִביֵמי ֶאְבלֹו, ָנָׂשא ָהָעם ַעל ְׂשָפָתיו ֶאת ַהְּתִפָּלה-ַהּׁשְ

ִהִּלים  קל"ז, ה’[; "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים" )ֵמַהְּתִפָּלה(.  ]ְתּ
 

ְלִעיר ִּביָרה ַּכָּמה ְמַאְפְיִנים ִעָּקִרִּיים: ִלירּוָׁשַלִים ָעָבר ִהיְסטֹוִרי ַמְׁשָמעּוִתי, ּוְמֻרָּכִזים ָּבּה מֹוְסדֹות ִׁשְלטֹון 
ּומֹוְסדֹות ִחּנּוְך ְוַתְרּבּות. ְנַצֵּין ֵחֶלק ֵמַהִּמְבִנים ַהְּמֻיָחִדים ַהּׁשֹוְכִנים ִּבירּוָׁשַלִים ּוְמַהִּוים ֵחֶלק ָחׁשּוב ֵמִעיר 

ַהִּביָרה, ָהִעיר ַהֶּמְרָּכִזית ִּבְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל.

ים ִּבְנַין ַהּמֹוָסדֹות ַהְּלֻאִּמִיּ
ִּבְׁשנֹות  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהִּצּיֹוִנית  ַהְּתנּוָעה  ִּביֵדי  ים הּוְקם  ַהְּלֻאִּמִיּ ַהּמֹוָסדֹות  ִּבְנַין 
ֹלִׁשים ֶׁשל ַהֵּמָאה ַה-20, ִלְפֵני ֲהָקַמת ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל. הּוא ִׁשֵּמׁש ְמקֹום  ַהּׁשְ
ַהִּצּיֹוִנית  ַהִהְסַּתְּדרּות  ֶׁשַּבֶּדֶרְך":  "ַהְּמִדיָנה  ַהְנָהַגת  מֹוְסדֹות  ֶׁשל  מֹוָׁשָבם 
ְּבִבְנַין  ַהְּיסֹוד.  ְוֶקֶרן  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהַּקֶּיֶמת  ַהֶּקֶרן  ַהְּיהּוִדית,  ַהּסֹוְכנּות  ָהעֹוָלִמית, 
ַהּמֹוָסדֹות ַהְּלֻאִּמִּיים ָׁשְכָנה ֶּבָעָבר ַּגם ִמְפֶקֶדת ַהֲהָגָנה. ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות 
ִׁשֵּמׁש ַהִּבְנָין ַיַעד ְלִפּגּוַע ֶׁשל ְמכֹוִנית ֹּתֶפת ֶׁשֻּפְּצָצה ַּבֲחַצר ַהִּבְנָין ִּביֵדי ֲעָרִבים. 
ים, ַאְך ַּתְפִקיָדם ּוַמֲעָמָדם  ַהִּבְנָין ַמְמִׁשיְך ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ִמְׂשְרֵדי ַהּמֹוָסדֹות ַהְּלֻאִּמִיּ

ִהְׁשַּתּנּו ִעם ֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה.

ִקְרַית ֶּבן-ּגּוְריֹון – ִקְרַית ַהֶּמְמָׁשָלה 
ַהֶּמְמָׁשָלה  ִקְרַית  ַה-20.  ַהֵּמָאה  ֶׁשל  ים  ַהֲחִמּׁשִ נֹות  ִמּׁשְ ַהֶּמְמָׁשָלה  ְּכִמְׁשַּכן  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֶּבן-ּגּוְריֹון  ִקְרַית 
ֲהָקַמת  ִעם  ֶׁשֶהְחִליט,  ֶּבן-ּגּוְריֹון,  ָּדִוד  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַהֶּמְמָׁשָלה  ֹראׁש  ַעל-ֵׁשם  ִנְקֵראת 
ְלטֹון ִמֵּתל-ָאִביב ִלירּוָׁשַלִים. ַהֶּמְמָׁשָלה ֻמְרֶּכֶבת ִמִּמְׁשָרִדים ֶׁשָּכל  ַהְּמִדיָנה, ְלַהֲעִביר ֶאת מֹוְסדֹות ַהּׁשִ
ְוַתְפִקיָדּה ָלדּון ִּבְבָעיֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשל ַהְּמִדיָנה ּוְלַהְחִליט ַעל ֹאֶפן  ֶאָחד ֵמֶהם ֻמְפָקד ַעל נֹוֵׂשא ַאֵחר, 
ַּגם  ַהֶּמְמָׁשָלה.  ִמִּמְׂשְרֵדי  ֶאָחד  ַעל  ַאֲחַראי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ָׂשִרים,  ִנְקָרִאים  ַהֶּמְמָׁשָלה  ַחְבֵרי  ִּפְתרֹוָנן. 

ְלֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ֵיׁש ִמְׁשָרד ְמֻיָחד, ִמְׁשַרד ֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה.

ַהְּכֶנֶסת  
ְמַכֲהִנים  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל  ַהִּנְבָחִרים  ּוֵבית  ַהְּמחֹוֵקק  ַהּגּוף  ִהיא  ַהְּכֶנֶסת 
ָּבּה 120 ַחְבֵרי ְּכֶנֶסת, ֶׁשַּתְפִקיָדם ְלחֹוֵקק ֻחִּקים, ָלדּון ִּבְבָעיֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשל 
ר ֶאת ַּתְקִציב ַהֶּמְמָׁשָלה, ְלַפֵּקַח ַעל ְּפֻעּלֹות ַהֶּמְמָׁשָלה וִלְבחֹר  ַהְּמִדיָנה, ְלַאׁשֵּ
ְּבִמְסֶּגֶרת  ּופֹוֲעִלים  ַּבְּמִליָאה  ִמְתַּכְּנִסים  ַהְּכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ַהְּמִדיָנה.  ְנִׂשיא  ֶאת 
ָׁשְכָנה  ַּבְּתִחָּלה  ְועֹוד.  ַהִחּנּוְך  ַוֲעַדת  ַהְּכָסִפים,  ַוֲעַדת  ְּכמֹו  ׁשֹונֹות  ְוָעדֹות 
ְּבִבְנַין ַהּסֹוְכנּות ַהְּיהּוִדית ֶׁשִּבְרחֹוב ַהֶּמֶלְך ּג’ֹוְרג’, ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשְכָנה  ַהְּכֶנֶסת 

ְּבֵבית ְפרּוִמין  ּוִבְׁשַנת 1966 ָעְבָרה ְלִמְׁשָּכָנּה ַהּנֹוְכִחי ְּבִגְבַעת ָרם. 
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ַהְּמנֹוָרה
ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ֶמְטִרים,  ה  ֲחִמּׁשָ ֶׁשָּגְבהֹו  ַהְּמנֹוָרה,  ֶּפֶסל  ֻמָּצג  ַהְּכֶנֶסת  ְלִבְנַין  ָסמּוְך 
ָּבֲאָקֶדְמָיה  ְוָלַמד  ְּבֶגְרַמְנָיה  נֹוַלד  ֶאְלָקן  ֶאְלָקן.  ֶּבנֹו  ָהַאְנְּגִלי-ַהְּיהּוִדי  ָהָאָּמן  ֶׁשל 
ְלטֹון ִנְמַלט ְלַאְנְגִלָיה. ִּבְבִסיס ַהְּמנֹוָרה  ָלָאָּמנּות ְּבִמיְנְכן. ִעם ֲעִלַּית ַהָּנאִצים ַלּׁשִ
ּוְבָכל ֶאָחד ִמָּקֶניָה ַּתְבִליִטים ַהְּמָתֲאִרים ֵארּוִעים ִמּתֹוְלדֹות ַעם-ִיְׂשָרֵאל. ַעל ְׁשֵני 

ָקִנים מֹוִפיַע ַהָּפסּוק "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבכַֹח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה’ ְצָבאֹות" 
]ְזַכְרָיה ד’, ו’[.  

ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון
ּפּוִטי  ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון עֹוֵמד ְּבֹראׁש ָהָרׁשּות ַהּׁשֹוֶפֶטת, ְוהּוא ַהּמֹוָסד ַהּׁשִ
ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל. ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון ְמַׁשֵּמׁש ַּגם ְּכֵבית-
ַהִּמְׁשָּפט ַהָּגבֹוַּה ְלֶצֶדק )ָּבָג"ץ(, ְּכלֹוַמר ְּכֵבית-ִמְׁשָּפט ָהעֹוֵסק ַּבֲעִתירֹות ֶנֶגד 
ַהְּמִדיָנה ְוֶנֶגד ּגּוִפים ִצּבּוִרִּיים. ִּבְנַין ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון ֶהָחָדׁש, ְּבִקְרַית ֶּבן-

ּגּוְריֹון, ִנְבָנה ִּבְתִחַּלת ְׁשנֹות ַהִּתְׁשִעים ֶׁשל ַהֵּמָאה ַה-20. 

ַּבְנק ִיְׂשָרֵאל
ַאֲחַראי  ְוהּוא  ִּבְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל,  ָהֶעְליֹון  ַהַּבְנָקִאי  ַהּמֹוָסד  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבְנק 
ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ַהִּבְנָין  ַהַּבְנִקים.  ַעל  ּוְמַפֵּקַח  ֶּכֶסף  ּוַמְטֵּבעֹות  ְׁשָטרֹות  ְלַהְנָּפַקת 
ָסמּוְך  ׁשֹוֵכן  ְוהּוא  ַה-20,  ַהֵּמָאה  ֶׁשל  ְבִעים  ַהּׁשִ ִּבְׁשנֹות  נֹוַסד  ִיְׂשָרֵאל  ַּבְנק 

ְלִמְׁשַּכן ַהְּכֶנֶסת ּוְלִקְרַית ַהֶּמְמָׁשָלה.

ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית   
ְׁשַנת   ַקְמּפּוס ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ְּבַהר ַהּצֹוִפים ֶנְחַנְך ִּבְתקּוַפת ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי, ִבּ
ִּבְׁשִליַטת  ַהּצֹוִפים  ַהר  נֹוַתר  ָהַעְצָמאּות  ִמְלֶחֶמת  ְּבֹתם   .)1925( תרפ"ה 
ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ֹלא ָהיּו ַּדְרֵכי ִּגיָׁשה נֹוחֹות ֵאָליו, ְוָלֵכן ַמְחְלקֹות ָהאּוִניֶבְרִסיָטה 
ָמְצאּו ִמְׁשָּכִנים ְזַמִּנִּיים ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר, ּוְבַמְקִּביל הּוַקם ַקְמּפּוס ָהאּוִניֶבְרִסיָטה 
ְׁשַנת תשכ"ז  ְּבִגְבַעת ָרם. ִעם ִאחּוד ְירּוָׁשַלִים, ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ִבּ
)1967(, ָחְזָרה ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ִלְפעֹל ַּגם ְּבַהר ַהּצֹוִפים, ֶׁשָּזָכה ִלְתנּוַפת ְּבִנָּיה 

ְּגדֹוָלה.  

ֵּבית ַהְּסָפִרים ַהְּלֻאִּמי ְוָהאּוִניֶבְרִסיָטִאי   
ֵּבית ַהְּסָפִרים ַהְּלֻאִּמי ְוָהאּוִניֶבְרִסיָטִאי, ַהָּידּוַע ַּגם ְּבֵׁשם "ַהִּסְפִרָּיה ַהְּלֻאִּמית", 
ְלַמְעָלה  ּוֵמִכיל  ָרם,  ְּבִגְבַעת  ָהִעְבִרית  ָהאּוִניֶבְרִסיָטה  ֶׁשל  ַּבַּקְמּפּוס  ִנְמָצא  
ִמ-5 ִמיְליֹון ְסָפִרים ְוִעּתֹוִנים. ַּכּיֹום ִמְתּכֹוְנִנים ְלָהִקים ִמְבֶנה ָחָדׁש ּומֹוֶדְרִני 

ַלִּסְפִרָּיה ַהְּלֻאִּמית.
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ֵּבית ַהָּנִׂשיא  
קֹוְמִמּיּות  ִּבְׁשכּוַנת  ִנְמָצא  ַהָּנִׂשיא,  ְּכֵבית  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ְנִׂשיֵאי  ִמְׁשַּכן 
יֹום  ָּבעֹוָלם.  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָהִרְׁשִמי  ְנִציָגּה  הּוא  ַהָּנִׂשיא  ִּבירּוָׁשַלִים.  )ַטְלִּבָּיה( 

ְּבָׁשָנה, ְּבחֹל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות, ִנְפָּתח ֵּבית ַהָּנִׂשיא ַלָּקָהל ָהָרָחב. 

ָיד ָוֵׁשם
ְמֻצָּלמֹות  ְּכתּובֹות,  ֵעֻדּיֹות  ּובֹו  ַהּׁשֹוָאה  ָקְרְּבנֹות  ְלֵזֶכר  מּוֵזאֹון  הּוא  ָוֵׁשם  ָיד 
ּוֻמְקָלטֹות ַעל ֲאֶׁשר ֵאַרע ַּבּׁשֹוָאה. מֹוָסד ָיד ָוֵׁשם ֻמְסָמְך ְלַהֲעִניק ֶאת ַהֹּתַאר 
"ֲחִסיד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם" ְלִמי ֶׁשֵאיָנם-ְיהּוִדים, ַוֲאֶׁשר ְּבֹאֶמץ ִלָּבם ִהִּצילּו ְיהּוִדים 
ָהִרְׁשִמִּיים  ּוֵמָהאֹוְרִחים  ָּבָאֶרץ  ַהְּמַבְּקִרים  ֵמַהַּתָּיִרים  ַרִּבים  ַהָּנאִצים.  ִמְּיֵדי 
ִלְפֵני  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ְּבקֹורֹות  ְלִהָּזֵכר  ְּכֵדי  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְקִדים אֹותֹו,  ֶׁשל 
ִיְזּכֹר,  ֹאֶהל  ֶׁשִּנְׁשְמדּו,  ְיהּוִדּיֹות  ִלְקִהּלֹות  ִזָּכרֹון  ִמְבֵנה  ַּבָּמקֹום  ָׁשָנה.  ִׁשְבִעים 
ְוֵכן ְּפָסִלים  ְיָלִדים ֶׁשִּנְסּפּו ַּבּׁשֹוָאה –  ָוֵחִצי  ָיד ַלֶּיֶלד – ֲאַתר ַהְנָצָחה ְלִמיְליֹון 

ְוַאְנַּדְרָטאֹות ֶּבָחֵצר ַהְּפתּוָחה.

ַהר ֶהְרְצל    
ַהר ֶהְרְצל הּוא ֶרֶכס ְּבַמֲעַרב ָהִעיר, ַהָּקרּוי ַעל-ֵׁשם חֹוֵזה ַהְּמִדיָנה, ִּבְנָיִמין ְזֵאב 
ָהֻאָּמה"  "ְּגדֹוֵלי  ְּבֶחְלַקת  ָהָהר,  ְּבֹראׁש   .)1904-1860( תר"כ-תרס"ד  ֶהְרְצל 
ֵּבית-ְּקָברֹות  ַּגם  ַּבָּמקֹום  ִיְׂשָרֵאל.  ַמְנִהיֵגי  ְוִקְבֵרי  ֶהְרְצל  ֶׁשל  ִקְברֹו  ִנְמָצאים 
ָיד  ְּבַמֲהַלְך ֵׁשרּוָתם. ָהֵאזֹור, ַהּכֹוֵלל ֶאת מּוֵזאֹון  ְלַחָּיִלים ֶׁשָּנְפלּו  ְצָבִאי ָּגדֹול 
ַהְנָצָחה  ַלֲאַתר  ִנים  ַהּׁשָ ִעם  ָהַפְך  ַהַחָּיִלים,  ִקְבֵרי  ְוֶאת  ֶהְרְצל  ֶקֶבר  ֶאת  ָוֵׁשם, 
ַמְמַלְכִּתי ִלְתקּוַמת ַעם-ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹו, ּוְבַרֲחַבת ַהר ֶהְרְצל ֶנֱעָרְך ְּבָכל ָׁשָנה 

ֶטֶקס ְּפִתיַחת ֵארּוֵעי יֹום ָהַעְצָמאּות.

מּוֵזאֹון ִיְׂשָרֵאל   
מּוֵזאֹון ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבִגְבַעת ָרם. ֶזהּו ַהּמּוֵזאֹון ַהָּגדֹול ְוֶהָחׁשּוב ְּבִיְׂשָרֵאל, ּוְמצּוִיים ּבֹו ֳאָסִפים ִּבְתחּוִמים 
ַרִּבים: ָאָּמנּות, ַאְרֵכאֹולֹוְגָיה, יּוָדִאיָקה ְועֹוד. ִּבְתחּוֵמי ַהּמּוֵזאֹון ִנְמָצא ֵהיַכל ַהֵּסֶפר, ֶׁשּבֹו ֻמָּצגֹות ַּתְגִליֹות 
ַהָּתָנ"ְך. ָסמּוְך  ּוְנִדיִרים ֶׁשל  ַעִּתיִקים  ְוִכְתֵבי-ָיד  ְיהּוָדה  ִמְדַּבר  ְמִגלֹות  ֹּדֶפן ְּכמֹו  יֹוְצאֹות  ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות 
ְלֵהיַכל ַהֵּסֶפר ֻמָּצג ֶּדֶגם ָּגדֹול ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ַּבִית-ֵׁשִני. ַהּמּוֵזאֹון ּכֹוֵלל ֲאַגף ֹנַער ֶׁשַּמִּציג ַּתֲערּוכֹות 

ְועֹוֵרְך ְּפִעיֻלּיֹות ְמֻיָחדֹות ִליָלִדים ּוְלֹנַער. ִּבְתחּוֵמי ַהּמּוֵזאֹון ַּגם ַּגן ְּפָסִלים ַמְרִׁשים. 

מּוֵזאֹון ַאְרצֹות ַהִּמְקָרא   
ֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ַאְרֵכאֹולֹוִגִּיים  ִמְמָצִאים  ּוַמִּציג  ִיְׂשָרֵאל  ְלמּוֵזאֹון  ָסמּוְך  ּׁשֹוֵכן  ַהִּמְקָרא  ַאְרצֹות  מּוֵזאֹון 
ְוִליָלִדים  ִלְמֻבָּגִרים  ְּפִעילּויֹות  ּבֹו  ִמְתַקְּימֹות  ַהְּסמּוכֹות.  ַהָּקדּום  ַהִּמְזָרח  ּוֵמַאְרצֹות  ַהָּתָנ"ְך  ִּבְתקּוַפת 

ִּבְתחּום ָהַאְרֵכיאֹולֹוְגָיה ַהִּמְקָרִאית.

מּוֵזאֹון ִמְגַּדל ָּדִוד
ַהּמּוֵזאֹון ְלתֹוְלדֹות ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ׁשֹוֵכן ְּבִמְבֵנה ַהְּמצּוָדה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשל ָהִעיר, ָסמּוְך ְלַׁשַער ָיפֹו, ַׁשַער 

אוהל יזכור ביד ושם



9

ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות  ֵעֻדּיֹות  ֻקְּבצּו  ַהְּמצּוָדה  ְּבִמְתַחם  ָלִעיר.  ַהִהיְסטֹוִרי  ַהְּכִניָסה 
ַלִהיְסטֹוְרָיה ָהֲאֻרָּכה ְוָהֲעִׁשיָרה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים: ְׂשִריִדים ִמְּיֵמי ַהַּבִית ָהִראׁשֹון, 
ֶקַטע ֵמחֹוַמת ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ְׂשִריִדים ִמְּתקּוַפת הֹוְרּדּוס, 
ִלְתקּוַפת  רֹוֵמז  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ַעל-ַאף  ְועֹוד.  ַהֻּמְסְלִמי  ְלטֹון  ַהּׁשִ ִמְּיֵמי  ִּבּצּוִרים 

ַהְּמלּוָכה, ֵאין ַלָּמקֹום ֶקֶׁשר ִהיְסטֹוִרי ִעם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך.  

מּוֵזאֹון רֹוָקֶפֶלר
ַאְרֵכאֹולֹוִגִּיים  ִמְמָצִאים  ּבֹו  ֻמָּצִגים  ַהִּמְזָרִחית.  ִּבירּוָׁשַלִים  ַאְרֵכאֹולֹוִגי  מּוֵזאֹון  הּוא  רֹוָקֶפֶלר  מּוֵזאֹון 
ָעָבר ִׁשֵּמׁש ַּכּמּוֵזאֹון ָהִרְׁשִמי ֶׁשל ַהַּמְנָּדט  ְוִהיְסטֹוִרִּיים ַרִּבים ַוֲחׁשּוִבים ִמְּירּוָׁשַלִים ּוֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלּה. ֶבּ
ִליַטת ַיְרֵּדן, ָהַפְך מּוֵזאֹון רֹוָקֶפֶלר ִלְׁשלּוָחה ֶׁשל  ְחַרר ִמּׁשְ ַהְּבִריִטי. ַאֲחֵרי ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ְּכֶׁשּׁשֻ

מּוֵזאֹון ִיְׂשָרֵאל.
 

ּדּור ָרׁשּות ַהּׁשִ
ּדּור )ֶהָערּוץ  ֵׁשרּוֵתי ָהַרְדיֹו ְוַהֵּטֵלִויְזָיה ַהַּמְמַלְכִּתִּיים ּפֹוֲעִלים ִמַּטַעם ָרׁשּות ַהּׁשִ
ּדּור ָהֶאֶרץ-ִיְׂשְרֵאִלי, ֶׁשֵהֵחל  ָהִראׁשֹון(. ֵראִׁשיָתם ְּב"קֹול ְירּוָׁשַלִים", ֵׁשרּות ַהּׁשִ
ְלַׁשֵּדר ִּבְׁשַנת תרצ"ו )1936( ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי, וִעם קּום ַהְּמִדיָנה 
ִנְפְּתחּו  ֶׁשּבֹו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהַּמְלָּכה  ֶהֶלִני  ִּבְרחֹוב  ַהִּבְנָין  ִיְׂשָרֵאל".  ְל"קֹול  ָהַפְך 
ִּבְׁשַנת  ּדּור.  ַהּׁשִ ָרׁשּות  ֶאת  ַהּיֹום  ַעד  ְמַׁשֵּמׁש  ְירּוָׁשַלִים",  "קֹול  ָהַרְדיֹו  ִׁשּדּוֵרי 
תשכ"ח )1968( ֵהֵחָּלה ָהָרׁשּות ְלַׁשֵּדר ַּגם ִׁשּדּוֵרי ֶטֶלִויְזָיה. אּוְלְּפֵני ַהֵּטֵלִויְזָיה 

ִנְמָצִאים ִּבְׁשכּוַנת רֹוֵמָמה.

ְּבַצְלֵאל
ְּבַצְלֵאל ִהיא ֲאָקֶדְמָיה ְלָאָּמנּות ְוִעּצּוב הׁשֹוֶכֶנת ְּבִמְתַחם ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ְּבַהר ַהּצֹוִפים. ְּבַצְלֵאל 
ַהְּלֻאִּמית  ַּבַּתְרּבּות  ַהֲחׁשּוִבים  ַהּמֹוָסדֹות  ְלַאַחד  ְוָהְפָכה  ָׁש"ץ,  ּבֹוִריס  ִּביֵדי   )1906( ְּבתרס"ו  נֹוְסָדה 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ּוְלמֹוָסד ַּבַעל ֵׁשם עֹוָלִמי ְּבָאָּמנּות ַרב-ְּתחּוִמית. ָהֲאָקֶדְמָיה ְקרּוָיָה ַעל-ֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן-אּוִרי 

– ּבֹוֵנה ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו ְוָהָאָּמן ָהִראׁשֹון ַהִּנְזָּכר ַּבָּתָנ"ְך.

ֵּבית-ַהִּדין ָהַרָּבִני ָהֶעְליֹון  
ְלָבֵּתי-ַהִּדין  ִנְּתָנה  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל  ְּבֻחֵּקי  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ַהִּמְׁשָּפט  ִמַּמֲעֶרֶכת  ֵחֶלק  ֵהם  ָהַרָּבִנִּיים  ָּבֵּתי-ַהִּדין 
ָהַרָּבִנִּיים ַסְמכּות ִׁשּפּוט ִּבְלָעִדית ְּבנֹוְׂשֵאי ַהִּנּשּׂוִאין ְוַהֵּגרּוִׁשין ֶׁשל ְּבֵני ַהָּדת ַהְּיהּוִדית, ְוֵכן ְּבנֹוֵׂשא ִּגּיּור. 
ַהּׁשֹוְפִטים ְּבָבֵּתי-ִּדין ַרָּבִנִּיים ִנְקָרִאים ַּדָּיִנים, ְוֵהם ּפֹוְסִקים ַעל-ִּפי ַהֲהָלָכה ַהְּיהּוִדית ְוַהִּמְׁשָּפט ָהִעְבִרי. 
ֵני ָהַרָּבִנים ָהָראִׁשִּיים  ֵּבית-ַהִּדין ָהַרָּבִני ַהָּגדֹול ְלִעְרעּוִרים ִנְמָצא ִּבירּוָׁשַלִים, ּוִבְנִׂשיאּותֹו יֹוֵׁשב ֶאָחד ִמּׁשְ

ּפּוט ָהַרָּבִנית ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלִיְׂשָרֵאל, ַהְּמַכֵהן ְלַמֲעֶׂשה ְּכַאֲחַראי ַעל ָּכל ַמֲעֶרֶכת ַהּׁשִ

ִּבְנְיֵני ָהֻאָּמה  
ִמְתַחם ִּבְנְיֵני ָהֻאָּמה ִהּנֹו ֶמְרַּכז ַהּקֹוְנְּגֶרִסים ַהֵּבין-ְלֻאִּמי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. ַהִּמְבֶנה 
ֶׁשֶּנֱעַרְך  ַה-24,  ַהִּצּיֹוִני  ַהּקֹוְנְּגֶרס  ֶׁשל  ְּבֶכֶנס   (1956( תשט"ז  ִּבְׁשַנת  ֶנְחַנְך 
ַּבִּבְנָין ַעל-ַאף ֶׁשִּבְזַמּנֹו ֶטֶרם ֻהְׁשְלָמה ְּבִנָּיתֹו. ַהְּבִנָּיה ִהְסַּתְּיָמה ִּבְׁשַנת תשכ"ג 
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)1963), ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ְמָאֵרַח ַהָּמקֹום קֹוְנְּגֶרִסים, ְּכָנִסים, ְיִריִדים ּומֹוָפִעים.

ִעיִרַּית ְירּוָׁשַלִים
ִעיִרַּית ְירּוָׁשַלִים ִמְתָּפֶרֶׂשת ַעל ְּפֵני ִּכ-13 ִמְבִנים ָסִביב ַלִּכָּכר ַהֶּמְרָּכִזית, ִּכָּכר 
ֹלִׁשים, ִּבְתקּוַפת ַהַּמְנָּדט  ַסְפָרא, ּכֹוֵלל ִּבְנַין ָהִעיִרָּיה ַהָּיָׁשן, ֶׁשִּנְבָנה ִּבְׁשנֹות ַהּׁשְ
ַהְּבִריִטי. ַמְרִּבית ַהִּבְנָיִנים נֹוְסדּו ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה, ְוִעם ִהְתַרֲחבּות ַמֲעֶרֶכת 
רּוִתים ָהִעירֹוִנִּיים, ֻׁשְּקמּו, ֻׁשְּמרּו ְוֻהְתֲאמּו ְלָצְרֵכי ִמְׂשְרֵדי ָהִעיִרָּיה ַהּׁשֹוִנים,  ַהּׁשֵ

ַוֲאֵליֶהם ֹצְרפּו ְׁשֵני ִּבְנָיִנים ֲחָדִׁשים ּומֹוֶדְרִנִּיים. 
ֶׁשּבֹו  ַהּמֹוָעָצה,  ְואּוַלם  ָהִעיר  ֹראׁש  ֶׁשל  ִלְׁשָּכתֹו  ִנְמָצִאים  ָהָראִׁשי  ַּבִּבְנָין 

ִמְתַּכְּנִסים 31 ַחְבֵרי ַהּמֹוָעָצה ֶׁשָּבֲחרּו ְּכַלל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. 
ִלְפֵני קּום ַהְּמִדיָנה ִּכֲהנּו ְּבַתְפִקיד ֹראׁש ָהִעיר ְּבִעָּקר ֲעָרִבים ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. 

ֵמָאז קּום ַהְּמִדיָנה ִּכֲהנּו ִּבירּוָׁשַלִים ִּתְׁשָעה ָראֵׁשי ִעיר: ָּדִנֵּיאל אֹוְסֶטר ָהָיה ֹראׁש ָהִעיר ַהְּיהּוִדי ָהִראׁשֹון, 
ְוַאֲחָריו ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן ְׁשָרַגאי, ִיְצָחק ָקִריב, ֵּגְרׁשֹון ַאְגרֹון, ָמְרְּדַכי ִאיׁש ָׁשלֹום, ֶטִדי קֹוֶלק )ֶׁשִּכֵהן ַּבַּתְפִקיד 

27 ָׁשִנים(, ֵאהּוד אֹוְלֶמְרט, אּוִרי לּוּפֹוִליַאְנְסִקי ְוִניר ַּבְרַקת, ֹראׁש ָהִעיר ַהּנֹוְכִחי.
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ֶּפֶרק ב’:
ְׁשמֹות ְירּוָׁשַלִים

ִלירּוָׁשַלִים ֵׁשמֹות ְוִכּנּוִים ַרִּבים, ַהּכֹוְלִלים ְלִעִּתים ִדּמּוִּיים ַהְּמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעַמד ָהִעיר אֹו ֶאת ָהְרָגׁשֹות 
ָהַעִּזים ֶׁשִהיא ְמעֹוֶרֶרת. ְנַצֵּין ַּכָּמה ֵמֶהם:

ִּכֵּסא  ָים,  ָמרֹום,  ִצּיֹון,  ְלָבנֹון,  ִּגְלָעד,  ְיבּוס,  ִיְרֶאה,  ָׁשלֹום,  ְירּוָׁשַלִים,  ִלירּוָׁשַלִים:  ָקָרא  ֵׁשמֹות  "ִׁשְבִעים 
ה’, ִעיר ָּדִוד, ְיֵפה נֹוף, ַהר ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון, ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב, ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ, ְּבעּוָלה, ֶחְפִצי-ָבּה, ֶאֶבן 
ַמֲעָמָסה, ֶאְפָרָתה, ְׂשֵדה ַיַער, ְמנּוָחה, ֲאִריֵאל... ַּכָּלה, ֵאֶׁשת ְנעּוִרים, ַרָּבִתי ָעם... ִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה..." 

יִרים[.  ]ִמּתֹוְך ִמְדָרׁש ַעל ִׁשיר ַהּׁשִ
 

מֹות: ְרִׁשיַמת ְׁשמֹות ְירּוָׁשַלִים עֹוד ֲאֻרָּכה. ַנְזִּכיר ַּכָּמה ִמן ַהּׁשֵ

ָהַאָּגָדה,  ַעל-ִּפי  ְּפָעִמים.  ְּכ-650  ּוַבְּכתּוִבים  ַּבְּנִביִאים  ֲאָבל מֹוִפיַע  ַּבּתֹוָרה  ִנְזָּכר  "ְירּוָׁשַלִים" ֹלא  ם  ַהּׁשֵ
ַהָּמקֹור ְלֵׁשם ֶזה ְּבַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָּקָרא ָלִעיר "ִיְרֶאה": "ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ה’ ִיְרֶאה..." 
]ְּבֵראִׁשית כ"ב, י"ד[, ְוִאּלּו ֵׁשם, ְּבנֹו ֶׁשל ֹנַח, ָקָרא ָלִעיר "ָׁשֵלם".ַהִּמִּלים "ִיְרֶאה" ְו"ָׁשֵלם" ִמְצָטְרפֹות ַיַחד 

ם "ִיְראּו-ָׁשֵלם", ְּכלֹוַמר ְירּוָׁשַלִים. ַלּׁשֵ

ַּבָּתָנ"ְך ְמֻכָּנה ְירּוָׁשַלִים ְּבֵׁשמֹות ׁשֹוִנים, ָּכל ֵׁשם ְמַבֵּטא ֶקֶׁשר ַאֵחר ֶאל ָהִעיר: 

ְוָטֵמא"  ָעֵרל  ָבְך עֹוד  ָיֹבא  יֹוִסיף  ִּכי ֹלא  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ם  ְירּוָׁשלִַ ִתְפַאְרֵּתְך  ִּבְגֵדי  "ִלְבִׁשי  ִעיר ַהּקֶֹדׁש: 
ְירּוָׁשַלִים  ְמֻכָּנה  ַהֶּמַלח,  ָים  ֶׁשְּלַיד  ֶׁשִּנְמְצאּו ְּבקּוְמָראן  ְיהּוָדה,  ִמְדַּבר  ִּבְמִגּלֹות  ַּגם  ]ְיַׁשְעָיהּו נ"ב, א’[. 

ְּבֵׁשם ֶזה.  

ם "ִצּיֹון" ִנְזָּכר ַּבִּמְקָרא ִּכ-150 ַּפַעם, ּוְמֻכָּון ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה, ֶׁשָעָליו ִנְבָנה ַהִּמְקָּדׁש. ִצּיֹון: ַהּׁשֵ

ְיבּוס: ְׁשָמּה ַהָּקדּום ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ַעל ֵׁשם ַהְּיבּוִסים, ֶׁשָהיּו ִמן ָהַעִּמים ֶׁשָּיְׁשבּו ָּבּה.

ִעיר ָּדִוד: ִּבְׁשַנת 1000 ִלְפֵני ַהְּסִפיָרה ָּכַבׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶאת ִעיר ְיבּוס ְוָקָרא ָלּה ַעל ְׁשמֹו – ִעיר ָּדִוד.  
ַהִּכּנּוי ִנְזָּכר ְּפָעִמים ַרּבֹות ַּבִּמְקָרא. 

ָהִעיר: ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמֻכָּנה ְירּוָׁשַלִים ַּבְּמקֹורֹות "ָהִעיר", ִּכּנּוי ַהֵּמִעיד ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ּוֶמְרָּכִזּיּוָתּה.

ָׁשֵלם: ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית מֹוִפיַע ַמְלִּכי-ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם, ֶׁשָּכַרת ְּבִרית ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  

ִקְרַית ֶמֶלְך ַרב: "ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב" ]ְּתִהִּלים מ"ח, ג’[ – ְירּוָׁשַלִים ִהיא ִעירֹו ֶׁשל 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהקב"ה.

ֲאִריֵאל: ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ִּכָּנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבֵׁשם ֶזה – "הֹוי ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְרַית ָחָנה ָדִוד" 
]ְיַׁשְעָיהּו כ"ט, א’[.
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ִעיר ָהֱאֹלִקים: ֵׁשם ֶזה ִנְזָּכר ִּבְתִהִּלים ּוִביַׁשְעָיה ְּכִכּנּוי ִלירּוָׁשַלִים – "ִנְכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִקים 
ֶסָלה" ]ְּתִהִּלים פ"ז, ג’[.

ַמֲעָמָדם  ְלַלֵּמד ַעל  ֵאֶּלה,  ְירּוָׁשַלִים ְּבֵׁשמֹות  ִּכָּנה ֶאת  ְיַׁשְעָיהּו  ַהָּנִביא  ֶנֱאָמָנה:  ִקְרָיה  ִעיר ַהֶּצֶדק, 
ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָהִעיר ְוֶׁשל ּתֹוָׁשֶביָה.

ם ִּכֵּסא ה’" ]ִיְרְמָיהּו ג’, י"ז[. ִּכֵּסא ה’: "ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשלִַ

ְּבתֹוְך  "ְוָׁשַכְנִּתי   – ָהִעיר  ֶׁשל  ַמֲעָמָדּה  ַעל  ּוְמַלֵּמד  ְזַכְרָיה,  ַהָּנִביא  ְּבִדְבֵרי  מֹוִפיַע  ם  ַהּׁשֵ ָהֱאֶמת:  ִעיר 
ם ִעיר ָהֱאֶמת" ]ְזַכְרָיה ח’, ג’[. ם ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשלִַ ְירּוָׁשלִָ

ְוָהַאָּגָדה  ד’[;  ס"ב,  ]ְיַׁשְעָיהּו  ָבּה"  ֶחְפִצי  ִיָּקֵרא  ָלְך  "ִּכי   – ְיַׁשְעָיהּו  ְּבִדְבֵרי  מֹוִפיַע  ַהִּכּנּוי  ֶחְפִצי-ָבּה: 
ַמְסִּביָרה: ה’ ָחֵפץ )רֹוֶצה( ִּבירּוָׁשַלִים ִמָּכל ֶהָעִרים.

ְּפסּוִקים ְוֵצרּוֵפי ָלׁשֹון ַהְּקׁשּוִרים ִּבירּוָׁשַלִים

ַרִּבים  ָלׁשֹון  ְוֵצרּוֵפי  ְּפסּוִקים  ַהֹּקֶדׁש.  ֶאֶרץ  ְּבֵלב  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ּוְלִאחּוד  ִלְׁשֵלמֹות  ֵסֶמל  ִהיא  ְירּוָׁשַלִים 
ָהְפכּו  ֵאֶּלה  ָהִעיר.  ֶׁשְּמַסֶּמֶלת  ְוַלּיִֹפי  ַלּטַֹהר  ְוַהִּכּסּוִפים  ַהְּכִמיָהה  ֶאת  ְמַבְּטִאים  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהְּקׁשּוִרים 

ְּבַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ְלֵחֶלק ִמן ַהָּמֹסֶרת ַהְּיהּוִדית, ְוֵהם ֶנֱאָמִרים ְּבַחִגים, ִּבְׂשָמחֹות ּוְבֵארּוִעים ׁשֹוִנים.

ָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה" )ִמּתֹוְך ַהְּתִפָּלה( • "ַלּׁשָ
ְמָחֵתנּו  ְּבָכל ִׂשְמָחה, ֲחִגיָגה אֹו ְמֹאָרע ְיהּוִדי ָחׁשּוב, ָנהּוג ְלַהְזִּכיר ֶאת ְירּוָׁשַלִים. ָּכְך ֵאיֶנּנּו ׁשֹוְכִחים ֶׁשּשִׂ
ָנה ַהָּבָאה, ְּכֶׁשַּנְחּגֹג ׁשּוב, ָאָּנא ֲעֵׂשה ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה,  ֵאיָנּה ְׁשֵלָמה, ּוְמַבְּקִׁשים ֵמַהקב"ה: ַּבּׁשָ

ְמָחה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת. ִעם ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכְך ִּתְהֶיה ַהּשִׂ

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו" ]ְּתִהִּלים קכ"ב, ג’[ • "ְירּוָׁשלִַ
ְירּוָׁשַלִים ְמַסֶּמֶלת ִחּבּור; ִחּבּור ֵּבין ַעם-ִיְׂשָרֵאל ְלֵבין ַעְצמֹו, ִּכי ְירּוָׁשַלִים ֹלא ֻחְּלָקה ִלְׁשָבִטים ׁשֹוִנים 
ְּכמֹו ְׁשַאר ֶחְלֵקי ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ְירּוָׁשַלִים ְמַסֶּמֶלת ַּגם ִחּבּור ֵּבין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֵּבין ָהעֹוָלם ַהַּמֲעִׂשי ֶׁשָּלנּו 

ְלעֹוָלמֹות רּוָחִנִּיים.

• "ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב" )ִמּתֹוְך ַהְּתִפָּלה(
ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִלְׁשּכֹן  ַיֲחזֹר  ִלירּוָׁשַלִים,  ַיֲחזֹר  ִהיא ֶׁשַהקב"ה  ַעם-ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹוֵתר ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּתְקָוה 
ָלֵכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה’ ֶׁשָּיׁשּוב ִלירּוָׁשַלִים, ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ּוְלהֹוִכיַח ְלָכל ָהַעִּמים  ּוְבתֹוֵכנּו. 

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִהיא "ִעירֹו" – ֶׁשל ַהקב"ה ְוֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל.
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני" ]ְּתִהִּלים קל"ז, ה’[ • "ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלמּו ַהְּיהּוִדים ַּבָּגלּות ַעל ְירּוָׁשַלִים ְוִנְכְספּו ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה. ֲאִפּלּו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה 
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ֶאת  ֶאְזּכֹר   – ִּבְתִפָּלתֹו  ְוָאַמר  ֵאֶליָה,  ְלַהִּגיַע  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ְלִהְתַאֵּמץ  ָצִריְך 
ְירּוָׁשַלִים ָּתִמיד, ַּגם ִאם ֹלא ָאגּור ָּבּה. ְוִאם, ָחִליָלה, ֶאְׁשַּכח אֹוָתּה, ִיְהֶיה ֶזה 

ְּכִאּלּו ָׁשַכְחִּתי ֶאת ָיד ְיִמיִני!

• "ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו" )ִמּתֹוְך ַהְּתִפָּלה(
ַהְּנִביִאים  ַּגם  ּוֵבית-ַהִּמְקָּדׁש.  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ֵמה’  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַרב,  ּכֹה  ְזַמן  ֵמָאז  ֶׁשָחַלף  ּוִמֵּכיָון  ְּבִדְבֵריֶהם,  ֹזאת  ִהְבִטיחּו 

ֵמַהקב"ה ֶׁשִּיְבֶנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ִּבְמֵהָרה, עֹוד ְּבָיֵמינּו ָאנּו!

ם" ]ִמיָכה ד’, ב’[ • "...ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה’ ִמירּוָׁשלִָ
ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ַהָּמקֹור  ִהיא  ָּבעֹוָלם,  ה’  ּוְדַבר  ַהּתֹוָרה  ְמקֹור  ִהיא  ְירּוָׁשַלִים 
ָהעֹוָלם ּוִמֵּמיָלא ַהּתֹוָרה, ֶׁשִהיא רּוָחִנית, ַמִּגיָעה ִמְּירּוָׁשַלִים ּוַמְתִחיָלה ָּבּה. 

ִּבירּוָׁשַלִים ָיְׁשָבה ַּגם ַהַּסְנֶהְדִרין, ָלְמָדה ְוָדְרָׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֵהִפיָצה ֶאת ְּדַבר ה’ ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

• "ֲעָׂשָרה ַקִּבים יִֹפי ָיְרדּו ָלעֹוָלם, ִּתְׁשָעה ָנְטָלה ְירּוָׁשַלִים ְוֶאָחד ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו"
]ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין, ַּדף מ"ט, ע"ב[

יִֹפי הּוא ְּתכּוָנה ְּפִניִמית, ַהַּמְקִריָנה טַֹהר ְּכַלֵּפי חּוץ. ִלירּוָׁשַלִים ֵיׁש ֹיִפי ְּפִניִמי ָּגדֹול, ַהַּמְקִרין ַעל ִחיצֹוִנּיּוָתּה, 
ה ְּפִניִמית. ַעל ַהַּמְרֶאה ֶׁשָּלּה; ָהְרחֹובֹות, ַהָּבִּתים, ַהֲחֵצרֹות, ְנִעיִמים ָלַעִין ִּבְגַלל אֹוָתּה ְקֻדּׁשָ

• "ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ְנחֶֹׁשת ְוֶׁשל אֹור" )ִמּתֹוְך "ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב" ֵמֵאת ָנֳעִמי ֶׁשֶמר(
ְוָזָהב.  ְנֹחֶׁשת  ָצהֹב,   – "ַחִּמים"  ִּבְצָבִעים  אֹוָתּה  צֹוֵבַע  ְיהּוָדה,  ִמְדַּבר  ִּבְקֵצה  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ִמּקֹּוָמּה 

ָנֳעִמי  ֵּתֲאָרה  ַיְרֵּדן,  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  ָהְיָתה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה 
ֶׁשֶמר ְּבַגְעּגּוִעים ֶאת ַהְּצָבִעים ַהָּללּו, ַהּׁשֹוְלִטים ָּבִעיר, ְוֶאת ָיְפָיּה ַהּקֹוֵרן. 

ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה’ ָסִביב ְלַעּמֹו..." ]ְּתִהִּלים קכ"ה ,ב’[ • "ְירּוָׁשלִַ
ְצָדֶדיָה,  ִמָּכל  ָהִרים  ֻמֶּקֶפת  ֶׁשְּירּוָׁשַלִים  ֶׁשְּכֵׁשם  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד 
ָּכְך ַהקב"ה ׁשֹוֵכן ִמָּסִביב ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד. ֹלא ָּתִמיד ָאנּו רֹוִאים ֶאת 

ה ָהֱאֹלִקית ַמִּקיָפה אֹוָתנּו, ְּכֵׁשם ֶׁשָהֶריָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַמִּקיִפים  ַהַּטַּבַעת ָהֱאֹלִקית ְסִביֵבנּו, ֲאָבל ַהְּקֻדּׁשָ
אֹוָתּה.

ם ִהְפַקְדִּתי ֹׁשְמִרים..." ]ְיַׁשְעָיהּו ס"ב, ו’[ • "ַעל חֹוֹמַתִיְך ְירּוָׁשלִַ
ְּכמֹו ָּכל ָמקֹום ֶעְליֹון ְוָקדֹוׁש, ַּגם ַעל ְירּוָׁשַלִים ָצִריְך ִלְׁשֹמר. ְּבָיִמים ֶׁשל ְׁשִקיָעה ִהְתַנֵּבא ְיַׁשְעָיהּו ֶׁשעֹוד 
ַיִּקיפּו ׁשֹוְמִרים ְיהּוִדים ֶאת ְירּוָׁשַלִים; עֹוד ַנְפִקיד ׁשֹוְמִרים ַעל ְירּוָׁשַלִים, ִנְׁשמֹר ַעל רּוָחּה, ַעל ַּבֶתיָה 

ְוַעל ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש.

ם ִּגילּו ָבּה ָּכל אֲֹהֶביָה" ]ַעל ְסַמְך ְיַׁשְעָיהּו ס"ו, י’[ • "ִׂשיׂשּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ַהַּגְעּגּוִעים ִלירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְוַהָּגלּות ָהֲאֻרָּכה ָהיּו ָמקֹור ְלֶעֶצב ְוִכּסּוִפים. 
ְירּוָׁשַלִים,  אֹוֲהֵבי  ָּכל  ִׂשְמָחה:  ְיֵמי  לֹו  ָנכֹונּו  ֶׁשעֹוד  ְלַעּמֹו  ִהְבִטיַח  ַהָּנִביא 
ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ִיְׂשְמחּו  ֻחְרָּבָנּה, עֹוד  ְוַעל  ָעֶליָה  ּוָבכּו  ְּבַצֲעָרּה  ֶׁשִהְצַטֲערּו 
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ְּבִבְנַין ָהִעיר.

ם..." ]ִיְרְמָיהּו ל"ג, י’[ ַמע... ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשלִַ • "עֹוד ִיּׁשָ
ִמְּנבּואֹוָתיו  ָּגדֹול  ְוֵחֶלק  ְירּוָׁשַלִים,  ַהָּגדֹול ֶׁשל  ַהֻחְרָּבן  ְנִביא  ָהָיה  ִיְרְמָיהּו 
ָעְסקּו ְּבֻחְרָּבָנּה ְוִהְזִהירּו ֶאת ָהָעם ִמְּפֵני ּתֹוְצאֹות ֲחָטָאיו. ְּבַכָּמה ְּפָרִקים 
ְמעּו ְּבָהֵרי ְיהּוָדה  ִהְזִּכיר ָלנּו ַהָּנִביא ֶׁשֻחְרָּבן ֶזה ֹלא ִיָּמֵׁשְך ָלֶנַצח – עֹוד ִיּׁשָ

ּוִבירּוָׁשַלִים קֹולֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה.

ם ֹלא ֶאְׁשקֹוט..." ]ְיַׁשְעָיהּו ס"ב, א’[ • "ְלַמַען ִצּיֹון ֹלא ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשלִַ
ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶאְפָׁשר "ַלֲעבֹר ִּבְׁשִתיָקה" – ִלְמחֹל, ִלְסֹלַח ִלְׁשֹּתק... אּוַלם ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים הּוא ּכֹה 
ַעד  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְרִעיׁש  מּוָכִנים  ִנְהֶיה  ִיְׁשֹּתק.  ֹלא  ֶׁשְּלַמֲעָנּה  ַעם-ִיְׂשָרֵאל,  ֲעבּור  ַמהּוִתי  ּכֹה  ָחׁשּוב, 

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִּתָּבֶנה ֵמָחָדׁש.

ם..." ]ְּתִהִּלים קכ"ב, ב’[ • "ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשלִָ
ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ִהיא ַאַחת ַהִּמְצוֹות ַהֲחׁשּובֹות ַּבּתֹוָרה. אּוַלם ֹלא ַרק ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ֵיׁש ֲחִׁשיבּות ְּגדֹוָלה, 
ָּדְרָכה  ַרְגָלם  ְּכֶׁשַּכף  ָהֶרֶגל  עֹוֵלי  ֶׁשל  ָהֲעֻמּקֹות  ַהְּתחּוׁשֹות  ֶאת  ְמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ַעְצָמּה.  ִלירּוָׁשַלִים  ַּגם 

ָתּה. ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים; ְּכָבר ְּבֶפַתח ָהִעיר ַמְרִּגיִׁשים ְקֻדּׁשָ

• ֲעָׂשָרה ַקִּבין ֶׁשל נֹוי ָּבעֹוָלם ִּתְׁשָעה ִּבירּוָׁשַלִים ְוֶאָחד ְּבָכל ָהעֹוָלם ]ָאבֹות ְּדָרִּבי ָנָתן, ֹנַסח ב’, מ"ח[
ְירּוָׁשַלִים ְמַקֶּבֶצת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ֶאת רּוחֹו. ְירּוָׁשַלִים ִקְּבָלה ֶאת ָיְפיֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו... ֵּתַׁשע 

ִמּתֹוְך ֶעֶׂשר ָמנֹות ֶׁשל יִֹפי.

שער יפו

שער הפרחים
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ֶּפֶרק ג’:
ְזַמן ְירוָׁשַלִים

 
ֵחֶלק ֵמַחֵּגי ִיְׂשָרֵאל ִנְקָׁשִרים ִלירּוָׁשַלִים, ַלִּמְקָּדׁש ְוַלֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ֶאל ָהִעיר )ַהֵּצרּוף "ֲעִלָּיה ָלֶרֶגל" ְמַצֵּין 

ֶאת ֹּגַבּה ָהִעיר ְּבַיַחס ִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ָּבָאֶרץ(. ְנַצֵּין ֶאת ַהַחִּגים ְוֶהְקֵׁשָרם ִלירּוָׁשַלִים:

ַחג ַהֻּסּכֹות 
ְלֵבית- ִיְׂשָרֵאל  ָעלּו  ֶׁשָּבֶהם  ָהְרָגִלים,  ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  הּוא  ַהֻּסּכֹות  ַחג 
ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים. חֹוְגִגים ֶאת ַהַחג ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים, ֶׁשָּבֶהם יֹוְׁשִבים 
ָלֶרֶגל  ַלֲעלֹות  נֹוֲהִגים  ַרִּבים  ַהּיֹום  ַּגם  ִמיִנים.  ַאְרָּבָעה  ְונֹוְטִלים  ְּבֻסָּכה 
ֶנֱעָרִכים  ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ְּבחֹל  ֻסּכֹות.  ַהּמֹוֵעד  חֹל  ִּביֵמי  ִּבירּוָׁשַלִים  ּוְלַסֵּיר 

ְׁשֵני ֵארּוִעים ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל: 
ִמָּטה,  ַהּׁשְ ְׁשַנת  ְּבמֹוָצֵאי  ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ְּבחֹל  ִמְתַקֵּים   – ַהְקֵהל"  "ַמֲעַמד 

ַאַחת ְלֶׁשַבע ָׁשִנים. ֶּבָעָבר ָהָיה ַהֶּמֶלְך קֹוֵרא ִּבְפֵני ָהָעם ִמּתֹוְך ֵסֶפר ְּדָבִרים; ַּכּיֹום קֹוֵרא ְנִׂשיא ַהְּמִדיָנה 
ִּבְפֵני ַהּנֹוְכִחים ַּבַּמֲעָמד. 

"ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים" – ֶטֶקס ֶמְרָּכִזי ַהֶּנֱעָרְך ְּבַרֲחַבת ַהֹּכֶתל. ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ּוְבחֹל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ִמְתַּכְּנִסים 
ְרָבבֹות ְלַמֲעָמד ֶׁשּבֹו ַהּכֲֹהִנים, ֶׁשִּבְתקּוַפת ַהִּמְקָּדׁש ִׁשְּמׁשּו ַּכַּמְנִהיִגים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשל ָהָעם, ְמָבְרִכים ֶאת 
ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך  ׂא ה’ ָפּ ָּך, ִיָשּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ ְמֶרָך, ָיֵאר ה’ פָּ ַהָּקָהל ַהּפֹוֵקד ֶאת הֹּכֶתל: "ְיָבֶרְכָך ה’ ְוִיְשׁ

לֹום" ]ַּבִּמְדָּבר ו’, כ"ד-כ"ו[.     ָשׁ

ַחג ַהֲחֻנָּכה – ְלִפְרסּום ַהֵּנס ֶׁשל ִנְצחֹון ַהַּמַּכִּבים 
ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ֵהם ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ַחג ֶׁשָּקְבעּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש 
ִני. ַהַחג ְמַצֵּין ֶאת ִטהּור ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ַוֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח, ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְכְנסּו  ַהּׁשֵ
ָהָיה ָלׁשּוב  ֶאְפָׁשר  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלַאַחר ִטהּור  ְוִטְּמאּו אֹותֹו.  ַלִּמְקָּדׁש  ַהְּיָוִנים 
ְלַהְדָלַקת  ֶׁשִהְסִּפיק  ֶמן  ַהּׁשֶ ַּפְך  ֵנס  ְלִפְרסּום  ַהְּמנֹוָרה.  ֶאת  ּבֹו  ּוְלַהְדִליק 
נֹוֲהִגים  ָטהֹור,  ֶׁשֶמן  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ָיִמים,  ְׁשמֹוָנה  ְּבֶמֶׁשְך  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמנֹוָרה 

ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְּבֶמֶׁשְך ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַהַחג. 

צֹום ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת – ְּתִחַּלת ַהָּמצֹור ַעל ְירּוָׁשַלִים
ְירּוָׁשַלִים.  ַעל  ַּבָּמצֹור  ָּבֶבל,  ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדֶנַּצר,  ָּפַתח  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ְלִצּיּון  ְוַתֲעִנית,  יֹום צֹום  ְּבֵטֵבת הּוא  י’ 
ָוֵחִצי ִנְמַׁשְך ַהָּמצֹור, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶנְחַרב ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש. ָהָיה ֶזה ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון,  ִּכְׁשָנַתִים 

ְוַהִּסּפּור ֻמְזָּכר ַּבָּתָנ"ְך, ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ב’.

ׁשּוַׁשן ּפּוִרים ִּבירּוָׁשַלִים - ט"ו ַּבֲאָדר
ַלֲהרֹג  ָרָצה  ָהָרָׁשע  ָהָמן  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  ַהֶּמֶלְך  ִּביֵמי  ַהְּיהּוִדים  ַהָּצַלת  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ְמַצְּיִנים  ַהּפּוִרים  ְּבַחג 
ּוְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ַאְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי ִהְצִליחּו ְלַבֵּטל ֶאת ְמִזָּמתֹו – ְוַהְּיהּוִדים 

ִנְּצלּו. 
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ַהֻּמָּקפֹות  ְּבָעִרים  ַהֵּנס  ִצּיּון  ֵּבין  ִהְבִחינּו  ַוֲחַז"ל  ָיִמים,  ַּכָּמה  ִנְמַׁשְך  ַהֵּנס 
חֹוָמה, ְלֵבין ִצּיּונֹו ְּבָעִרים ֶׁשֵאיָנן ֻמָּקפֹות חֹוָמה. ֶאת ַחג ַהּפּוִרים חֹוְגִגים 
ְּבָכל ָהָאֶרץ ְּביֹום י"ד ַּבֲאָדר ְוִאּלּו ִּבירּוָׁשַלִים, ַהֻּמֶּקֶפת חֹוָמה, יֹום ְלַאַחר 

ִמֵּכן, ְּבט"ו ַּבֲאָדר, ְוִצּיּון ַהַחג ַאף ָזָכה ְלֵׁשם ִנְפָרד: "ׁשּוַׁשן ּפּוִרים".

ַחג ַהֶּפַסח 
ֹלֶׁשת ָהְרָגִלים, ֶׁשָּבֶהם ָעלּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ַחג ַהֶּפַסח הּוא ֶאָחד ִמּׁשְ
ַמּצֹות,  אֹוְכִלים  ֶׁשָּבֶהם  ָיִמים,  ִׁשְבָעה  ְּבֶמֶׁשְך  ַהַחג  ֶאת  חֹוְגִגים  ִּבירּוָׁשַלִים. 
ָקְרַּבן  ֶאת  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִהְקִריבּו  ַהֶּפַסח  ַחג  ְּבֶעֶרב  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ְלֵזֶכר 
ַּגם  ַהֲחָדָׁשה.  ֵמַהְּתבּוָאה  ָהֹעֶמר  ָקְרַּבן  ְוֶאת  ַהֵּסֶדר(  ְּבֵליל  )ֶׁשָאְכלּו  ַהֶּפַסח 
ִלירּוָׁשַלִים,  ָלֶרֶגל  ְוַלֲעלֹות  ְיֵמי חֹל ַהּמֹוֵעד  ְלַנֵּצל ֶאת  ַרִּבים  ְּבָיֵמינּו נֹוֲהִגים 
ְמַׁשְּמִרים  ֶּפַסח  ַהּמֹוֵעד  ְּבחֹל  ַּתָּירּות.  ּוַבֲאָתֵרי  ִהיְסטֹוִרִּיים  ַּבֲאָתִרים  ְלַבֵּקר 
ֶאת ַמֲעַמד "ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים", ֶׁשּבֹו ְמָבְרִכים ַהּכֲֹהִנים ֶאת ִרְבבֹות ַהִּמְתַּפְּלִלים 

ְּבַרֲחַבת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ִזָּכרֹון ַמְמַלְכִּתי ֶׁשּבֹו ִמְתַיֵחד ַעם-ִיְׂשָרֵאל ִעם ֵׁשֶׁשת ַהִּמיְליֹוִנים ֶׁשִּנְסּפּו 
ִנְפָּתִחים  ְּבִניָסן,  ְּבכ"ז  ֶהָחל  ַהּׁשֹוָאה,  יֹום  ֵארּוֵעי  ְּבֵאירֹוָּפה.  ַהּׁשֹוָאה  ִּבְזַמן 

ְּבֶטֶקס ַמְמַלְכִּתי ְּב"ָיד ָוֵׁשם", ֲאַתר ַהִּזָּכרֹון ַלּׁשֹוָאה ְוַלְּגבּוָרה.
 

יֹום ָהַעְצָמאּות
ַהַהְכָרָזה  מֹוֵעד  ְּבִאָּיר,  ְּב-ה’  ָחל  ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל,  ֲהָקַמת  ְלִצּיּון  ַחג  יֹום 
ִנְפָּתחֹות  ָהַעְצָמאּות  יֹום  ֲחִגיגֹות  ְּבתש"ח.  ַהְּמִדיָנה  ֲהָקַמת  ַעל  ַהִהיְסטֹוִרי 

ְּבֶטֶקס ַמְמַלְכִּתי ְּבַהר ֶהְרְצל ִּבירּוָׁשַלִים.

יֹום ְירּוָׁשַלִים
יֹום ַחג ְלִצּיּון ִאחּוד ָהִעיר ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים. ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל ָקְבָעה 
ָהִעיר  ֶאת  ַצַה"ל  ַחָּיֵלי  ִׁשְחְררּו  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום   ,)1967( תשכ"ז  ְּבִאָּיר  כ"ח  ֶאת 
ְּתִפּלֹות  ְטָקִסים,  ִמְתַקְּיִמים  ּובֹו  ְירּוָׁשַלִים,  ְּכיֹום  ַיְרֵּדן,  ְלטֹון  ִמּׁשִ ָהַעִּתיָקה 

ְוֵארּוִעים ַמְמַלְכִּתִּיים. 

בּועֹות – ַחג ַהִּבּכּוִרים  ַחג ַהּׁשָ
ֹלָׁשה ְרָגִלים ֶׁשָּבֶהם ָעלּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  בּועֹות הּוא ֶאָחד ִמּׁשְ ַחג ַהּׁשָ
מֹוָצֵאי  ֶׁשֵּבין  בּועֹות  ַהּׁשָ ִׁשְבַעת  ְּבֶׁשל  לֹו  ִנַּתן  ַהַחג  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ִּבירּוָׁשַלִים. 
ָהֹעֶמר.  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ֵהם  ֲהֹלא  בּועֹות,  ַהּׁשָ ַחג  ְלֵבין  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַהַחג 
ֶּבָעָבר ֵהִביאּו ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ְּבַחג ֶזה ִּבּכּוִרים – ַהֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְקְטפּו 
ֶׁשל  ַהּנֹוָסף  ְׁשמֹו  ּוִמָּכאן  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ָּבֶהם  ֶׁשִנְׁשַּתְּבָחה  ַהִּמיִנים  ְבַעת  ִמּׁשִ
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ַהַחג: "ַחג ַהִּבּכּוִרים". ַּכּיֹום נֹוֲהִגים ַהַחְקָלִאים ָּבָאֶרץ ְלַקֵּים ִטְקֵסי ַחג ֶׁשָּבֶהם ַמִּציִגים ֶאת ַהִּבּכּוִרים ִּבְפֵני 
ִצּבּור ַהחֹוְגִגים.  ַהַחג ָחל ְּביֹום ו’ ְּבִסיָון, ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ִנְקָרא ַּגם "ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה". 

צֹום י"ז ְּבַתּמּוז, ְלִצּיּון ַהְבָקַעת חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים
ִּביֵדי  ְירּוָׁשַלִים  חֹומֹות  ְּפִריַצת  ְלִצּיּון  ְוַתֲעִנית  צֹום  יֹום  הּוא  ְּבַתּמּוז  י"ז 
ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִּביֵמי  ָהִעיר,  ַעל  ְך  ְמֻמּׁשָ ָמצֹור  ְלַאַחר  ָּבֶבל,  ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדֶנַּצר 
ַּבָּתָנ"ְך,  ֶׁשְּמֻסָּפר  ְּכִפי  ְלָבֶבל,  ֻהְגלּו  ָהִעיר  ְותֹוָׁשֵבי  ָחַרב,  ַהִּמְקָּדׁש  ָהִראׁשֹון. 

ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ב’.

צֹום ט’ ְּבָאב  – ִצּיּון ֻחְרַּבן ְׁשֵני ָּבֵּתי-ַהִּמְקָּדׁש 
ִני.  ְוַהּׁשֵ ֻחְרַּבן ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון  ְלִצּיּון  ְוַתֲעִנית,  ט’ ְּבָאב הּוא יֹום צֹום 
ְּביֹום ֶזה ָׂשְרפּו ַחָּיָליו ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַּצר, ֶמֶלְך ָּבֶבל, ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, 
ֶהְחִריבּו ֶאת ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ְוִהְּגלּו ֵחֶלק ִמּיֹוְׁשֶביָה ְלָבֶבל. ְּכ-600 ָׁשָנה ְלַאַחר 
ִני. ְּבִתְׁשָעה  ִמֵּכן ֶהְחִריב ִטיטּוס ָהרֹוָמִאי, ְּבאֹותֹו מֹוֵעד, ֶאת ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְּבָאב ָנהּוג ָלֵׂשאת ִקינֹות ַעל ַהָּצרֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּפְקדּו ֶאת ַעם-ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲהַלְך 
ֻחְרַּבן  ַעל  ִקינֹות  ֹאֶסף  ֶׁשִהיא  ֵאיָכה,  ְמִגַּלת  ִּבְקִריַאת  ַמְתִחיִלים  ַהּדֹורֹות. 
נֹוָסִפים  ֵארּוִעים  ְוַעל  ֵׁשִני  ַּבִית  ֻחְרַּבן  ַעל  ְּבִקינֹות  ּוַמְמִׁשיִכים  ִראׁשֹון,  ַּבִית 
ְּבתֹוְלדֹות ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ְּכגֹון ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים ִּבְתקּוַפת ַהִּמְקָרא, ִּכְׁשלֹון ֶמֶרד 

ַּבר ּכֹוְכָבא, ֵּגרּוׁש ְיהּוֵדי ְסָפַרד ְועֹוד.
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ֶּפֶרק ד’:
ָלׁשֹון ִעְבִרית, ִאיִׁשים, ִמְבִנים ַוֲעָרִכים ִּבירּוָׁשַלִים

ַעד ִׁשְלֵהי ַהֵּמָאה ַה-19 ֹלא ָהְיָתה ָהִעְבִרית ְּבִׁשּמּוׁש יֹום-יֹוִמי. ִעם ֲחָזַרת ָהָעם ְלַאְרצֹו הּוְקמּו ּגּוִפים ׁשֹוִנים 
ּמּוׁש ְּבִעְבִרית. ֶׁשַּמְטָרָתם ְלַהְרִחיב ֶאת ַהּׁשִ

  1. ַוַעד ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית

ַוַעד ַהָּלׁשֹון ָהַפְך ַּבֶהְמֵׁשְך ָלֲאָקֶדְמָיה ְלָלׁשֹון )ְראּו ְסִעיף 2)

ָהִעְבִרית  ַהָּלׁשֹון  ְּתִחַּית  ֶאת  ִלָּוה  ַהַּוַעד  ֶּבן-ְיהּוָדה.  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשִּיֵּסד  ִאְרּגּון  הּוא  ָהִעְבִרית  ַהָּלׁשֹון  ַוַעד 
ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ּוְלָיִמים ָהַפְך ַלֲאָקֶדְמָיה ַלָּלׁשֹון ָהִעְבִרית. 

ִּבְׁשַנת תר"ן )1890( ֶהְחִליָטה ֲאֻגַּדת "ָׂשָפה ְּברּוָרה" ֶׁשל ֶּבן-ְיהּוָדה ְלָהִקים "ַוַעד ִסְפרּות" ְּכֵדי ְלַהְרִחיב ֶאת 
ּמּוׁש ְּבִעְבִרית ִּכְׂשַפת ִּדּבּור ּוְלַהִּציַע ִמִּלים ֲחָדׁשֹות ְּבִעְבִרית. ִמַּיד ַאַחר-ָּכְך ִׁשּנּו ֶאת ֵׁשם ָהֲאֻגָּדה ְל"ַוַעד  ַהּׁשִ

ַהָּלׁשֹון". ֶּבן-ְיהּוָדה ִנְבַחר ְלַכֵהן ִּכְנִׂשיא ַהַּוַעד, ֲאֶׁשר ָּפַעל ְּבֶמֶׁשְך ְּכָׁשָנה ְוִהְתָּפֵרק.
ִּבְׁשַנת תרס"ד )1904) ִחְּדׁשּו ַהּמֹוִרים ָהִעְבִרִּיים ֶאת ְּפִעילּות ַהַּוַעד, ְּכֶׁשִּנְּצבּו ִּבְפֵני ְקָׁשִיים ְּגדֹוִלים ְּבִׁשּמּוׁש 

ָפה ָהִעְבִרית ְלֹצֶרְך הֹוָרָאה.  ַּבּשָׂ
ֵאֶּלה ַּתְפִקיֵדי ַהַּוַעד ְּכִפי ֶׁשֻהְגְּדרּו ִּבְזַמּנֹו:

ַהֵּסֶפר,  ְּבָבֵּתי  ַּבַּבִית,  ַהַחִּיים,  ִעְנְיֵני  ְּבָכל  ְמֻדֶּבֶרת  ָהִעְבִרית ְלִׁשּמּוׁש ְּבתֹור ָלׁשֹון  ַהָּלׁשֹון  ְלַהְכִׁשיר ֶאת  "א. 
ַּבַחִּיים ַהִּצּבּוִרִיים, ַּבִּמְסָחר ּוַבִּקְנָין, ַּבֲחרֶֹׁשת ּוָבָאָּמנּות, ֶּבָחְכמֹות ּוַבַּמָּדִעים. 

ב. ִלְׁשֹמר ַעל ְּתכּוָנָתּה ַהִּמְזָרִחית ֶׁשל ַהָּלׁשֹון ְוצּוָרָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ָהִעָּקִרית ְּבִמְבָטא ָהאֹוִתּיֹות, ְּבִבְנַין ַהִּמִּלים 
ּוַבִּסְגנֹון, ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַבֵּטא ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאנֹוִׁשית ִּבְזַמֵּננּו ְּבָכל ְמלֹוָאּה". 

  2. ָהֲאָקֶדְמָיה ַלָּלׁשֹון ָהִעְבִרית 

ַהָּלׁשֹון  ְלַמַּדע  ָהֶעְליֹון  "ַהּמֹוָסד  ִהיא  ָהִעְבִרית  ַלָּלׁשֹון  ָהֲאָקֶדְמָיה 
 .  (1953( תשי"ג  ָהִעְבִרית,  ַלָּלׁשֹון  ָהֶעְליֹון  ַהּמֹוָסד  ֹחק  ַעל-ִּפי  ָהִעְבִרית" 
ּפֹוֶעֶלת  ְוִהיא  ָהִעְבִרית,  ַהָּלׁשֹון  ַוַעד  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ַמְמִׁשיַכת  ִהיא  ָהֲאָקֶדְמָיה 
ַלֲחֹקר ֶאת ָהִעְבִרית ִלְתקּופֹוֶתיָה ּוְלַכֵּון ֶאת ִהְתַּפְתחּוָתּה. ָהֲאָקֶדְמָיה ָׁשְכָנה 

ְּבֵבית ַהַּמֲעלֹות ֶׁשְּבֹצֶמת ָהְרחֹובֹות ַהַּמֲעלֹות, ְׁשמּוֵאל ַהָּנִגיד ְוַהֶּמֶלְך ּג'ֹוְרג'. ִּבְׁשַנת תש"ט )1959) ָעְבָרה 
ַהְּפרֹוֶפסֹור  ְמַכֵהן   1993 ַנת  ִמּׁשְ ָרם.  ֶׁשְּבִגְבַעת  ָהִעְבִרית  ָהאּוִניֶבְרִסיָטה  ְּבִקְרַית  ָחָדׁש  ְלִבְנָין  ָהֲאָקֶדְמָיה 

ֹמֶׁשה ַּבר-ָאֵׁשר ִּכְנִׂשיא ָהֲאָקֶדְמָיה.

ְׁשֻדָּלה  )"ַסְנְקְציֹות"(,  ִעּצּוִמים  )"ַקֶּסָטה"(,  ַקֶּלֶטת  ַאֶחֶרת:  אֹו  זֹו  ְּבִמָּדה  ֶׁשִּנְקְלטּו  ָהֲאָקֶדְמָיה  ִחּדּוֵׁשי  ֵּבין 
ּוַפֲעלּוִלים  )"ָּבֵטִרָּיה"(  סֹוְלָלה  )"ֵרֶצְּפט"(,  רֹוֵפא  ִמְרַׁשם  )"ַטְקִסי"(,  מֹוִנית  )"ַמְרֶקר"(,  ַמְדֵּגׁש  )"לֹוִּבי"(, 
"ַהְסָעָדה"  )ְסֵקְייְטּבֹוְרד(,  "ַּגְלֶּגֶׁשת"  )ְטֵרִניְנג(,  "ִאּמּוִנית"  ְּכגֹון  ֲאֵחרֹות,  ַרּבֹות  ַהָּצעֹות  )"ֵאֶפְקִטים"(. 

ִּבְנַין ָהֲאָקֶדְמָיה



19

)ֵקְיְטִריְנג( ּו"ִמְרֶׁשֶתת" )ִאיְנֶטְרֶנט(, ֹלא ִנְקְלטּו ְוַהִּצּבּור ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּכְמַעט ִּבְלָעִדית ַּבֻּמָּנח ַהּלֹוֲעִזי.
ָפה  ַהּשָׂ ִהְתַּפְּתחּות  ֶאת  ְלַכֵּון  ּפֹוֶעֶלת  ְוִהיא  ָהִעְבִרית,  ַהָּלׁשֹון  ַוַעד  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ַמְמִׁשיַכת  ִהיא  ָהֲאָקֶדְמָיה 

ָהִעְבִרית, ְּכִפי ֶׁשְּמַלְּמדֹות ַהַּמָּטרֹות ַהְּמֹפָרטֹות ְּבַתָּקנֹוָנּה: 
1. ַלֲחֹקר ֶאת אֹוַצר ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית ְלָכל ְּתקּופֹוֶתיָה ְוִׁשְכבֹוֶתיָה;

2. ַלֲחֹקר ֶאת ִמְבֵנה ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית, ּתֹוְלדֹוָתיו ְוִגְלּגּוָליו;
3. ְלַהְתִאים ֶאת ַּדְרֵכי ִהְתַּפְתחּוָתּה ֶׁשל ַהָּלׁשֹון ָהִעְבִרית, ְלִפי  ַהְּצָרִכים, ְּבאֹוַצר ַהִּמִּלים, ַּבִּדְקּדּוק, ַּבְּכָתב, 

ַּבְּכִתיב ּוַבַּתְעִּתיק.
 

  3. ְׁשמּוֵאל יֹוֵסף ַעְגנֹון 

ַהּסֹוֵפר ְׁשמּוֵאל יֹוֵסף ַעְגנֹון ִהְתגֹוֵרר ִּבְׁשכּוַנת ַּתְלִּפּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים. ֵּביתֹו ְמַׁשֵּמׁש ַּכּיֹום ְּכמּוֵזאֹון.

ַהְּמֻקָּצר  ם  ַּבּׁשֵ ַּגם  ֻמָּכר   ,)1970–1887( תרמ"ז-תש"ל  ַעְגנֹון  יֹוֵסף  ְׁשמּוֵאל 
ַׁש"י ַעְגנֹון, ִמְּגדֹוֵלי ַהּסֹוְפִרים ָהִעְבִרִּיים ַוֲחַתן ְּפַרס נֹוֵּבל ְלִסְפרּות ִלְׁשַנת תשכ"ו 
תרס"ח  ּוִבְׁשַנת   ַצ’ְצ’ֶקס,  ְלִמְׁשַּפַחת  ַהִּמְזָרִחית  ְּבָגִליְצָיה  נֹוַלד  ַעְגנֹון   .(1966(
"ֲעגּונֹות"  ִסּפּורֹו  ֶאת  ִּפְרֵסם  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה  עֹוד  ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ָעָלה   )1908(
ַרּבֹות  ְלָׂשפֹות  ֻּתְרְּגמּו  ַעְגנֹון  ֶׁשל  ְסָפָריו  ְל"ַעְגנֹון".  ְׁשמֹו  ֶאת  ִׁשָּנה  ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו 
ַהְּקׁשּורֹות  ִּבְׁשֵאלֹות  ָעַסק  ִּבְכִתיָבתֹו  ָהעֹוָלם.  ְּבַרֲחֵבי  ּוְלַהֲעָרָכה  ְלַהְצָלָחה  ְוָזכּו 
ְיִצירֹוָתיו ַהּבֹוְלטֹות:  ֵּבין  נֹוָסִפים.  ַרִּבים  ּוְבנֹוְׂשִאים  ִּבְפִסיכֹולֹוְגָיה  ַהְּיהּוִדי,  ָלָעם 
ַהָּקָצר  ָהרֹוָמן  ִׁשְלׁשֹום",  "ְּתמֹול  ָללּון",  ָנָטה  "אֹוֵרַח  ַּכָּלה",  "ַהְכָנַסת  ָהרֹוָמִנים 

"ִסּפּור ָּפׁשּוט" ְוַהּנֹוֵבלֹות "ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלִמיׁשֹור", "ִּבְלַבב ָיִמים" ּו"ְּתִהָּלה".

ִלְפֵניֶכם ְסִקיָרה ְקָצָרה ֶׁשל ַּכָּמה ִמִּסּפּוִרי ַעְגנֹון:

ֲעגּונֹות: ָמָׁשל ַעל ַיֲחֵסי ַהקב"ה ְוַעם-ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות.
ִנים 1821-1820 ּוְמָתֵאר ֶאת ַמָּסעֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוִדיל ָחִסיד, ֶׁשָעַזב ֶאת ֵּביתֹו  ַהְכָנַסת ַּכָּלה: רֹוָמן, ַהִּמְתַרֵחׁש ַּבּׁשָ

ְּכֵדי ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף ְוִלְמֹצא ִׁשּדּוְך ִלְבנֹוָתיו, ְוהּוא ָנע ָוָנד ֵּבין ֲעָירֹות ּוְקִהּלֹות ְיהּוִדּיֹות. 
אֹוֵרַח ָנָטה ָללּון: ִסּפּור ַהִּמְתַרֵחׁש ַּבֲעָיָרה ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת ּבּוָצ'אץ', ֲעָיַרת ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַעְגנֹון. ַהִּגּבֹור, ָהֹאַרח 
ֶׁשָּנָטה ָללּון, ָּבא ֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְלִבּקּור ָּבֲעָיָרה ַהִּמְתּפֹוֶרֶרת ֶׁשְּלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ּוְבסֹופֹו 

ֶׁשל ַהִּסּפּור חֹוֵזר ִלירּוָׁשַלִים.
ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום: רֹוָמן ַהְּמגֹוֵלל ֶאת ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ִּגּבֹור ַהֵּסֶפר, ִיְצָחק קּוֵמר, ֵמֲעִלָּיתֹו ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְוַעד 

ִנָּיה. ְלמֹותֹו ָּבּה, ִּבְתקּוַפת ָהֲעִלָּיה ַהּׁשְ
ְוהּוא  ְוַתְרּבּות  ִהיְסטֹוְרָיה  ּבֹו  ְׁשלּובֹות  ַעְגנֹון.  ֵמֵאת  ְוֵאּלּו"  "ֵאּלּו  ַהֶּכֶרְך  ֶאת  ַהחֹוֵתם  ַהִּסּפּור  ָיִמים:  ִּבְלַבב 

ְמָתֵאר ֶאת ָהעֹוִלים ְלִיְׂשָרֵאל ֵמִעיר ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַעְגנֹון, ּבּוָצ'אץ'.
ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלִמיׁשֹור: ִסּפּור ַהְּמגֹוֵלל ֶאת קֹורֹוָתיו ֶׁשל זּוג ָנׁשּוי ְלֹלא ְיָלִדים. זֹוִהי ְטָרֶגְדָיה ְיהּוִדית, ֶׁשָּבּה 

ה ָּתלּוי ְּבמֹות ַּבֲעָלּה. ָאְׁשָרּה ֶׁשל ָהִאּׁשָ
ְמֹתֶאֶרת  ַאְך  ְמֻבֶּגֶרת  ה  ִאּׁשָ ִהיא  ְּתִהָּלה  ְלֻדְגָמה:  ְירּוָׁשַלִים.  ָלִעיר  ִנְמֶׁשֶלת  ְּתִהָּלה,  ַהֵּסֶפר,  ִּגּבֹוַרת  ְּתִהָּלה: 
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ְּכָנָאה ְמֹאד, ְּפָרט ִלְבָגֶדיָה, ִּכְמִאיַרת ָּפִנים ְלָכל ָאָדם ּוְכ"ַמְלַאְך ֱאֹלִקים". ָּכְך ַּגם ְמֹתֶאֶרת ְירּוָׁשַלִים ְּכִעיר 
ְּכִפי  ָּבֶניָה,  ְׁשֵני  ְצִעיָרה(. ְּתִהָּלה ָׁשְכָלה ֶאת  ְלֻעַּמת "ֶנֶפׁש"  ְּבָכל ֵעת )"ְלבּוׁש" ַעִּתיק  ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת  ַעִּתיָקה 

ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָחְרבּו ְׁשֵני ָּבֵּתי-ִמְקָּדׁש.

ֵּבית ַעְגנֹון
ֵּבית ַעְגנֹון הּוא ַהַּבִית ֶׁשּבֹו ִהְתגֹוֵרר ַהּסֹוֵפר ַׁש"י ַעְגנֹון, ִּבְרחֹוב ְקלֹוְזֶנר 16, ִּבְׁשכּוַנת ַּתְלִּפּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים. 
ִנָּיה ֶׁשל ַהַּבִית ָׁשַכן ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַעְגנֹון, ֶׁשֵהִכיל ִסְפִרָּיה ֲעָנִקית ּוָבּה ַאְלֵפי ְסָפִרים ְּבִמְגַון  ַּבּקֹוָמה ַהּׁשְ
ַרַעׁש  ִּכי  ִהְתלֹוֵנן  ּבֹו,  ְוָכַתב  ַּבַּבִית  ַעְגנֹון  ַחי  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ּוְנִדיִרים.  ַעִּתיִקים  ְסָפִרים  ּכֹוֵלל  ְּתחּוִמים, 
ַהְּמכֹוִנּיֹות ַמְפִריַע לֹו ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּכִתיָבה. ִּבְתגּוָבה ָהְפָכה ִעיִרַּית ְירּוָׁשַלִים ֶאת ָהְרחֹוב ְלַחד-ִסְטִרי, ְוָתְלָתה 

ֶקט, סֹוֵפר ִּבְמַלאְכּתֹו!"  ֶׁשֶלט ֶׁשּבֹו ִנְכַּתב: "ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ַהּׁשֶ
ְוַעְרֵבי ִסְפרּות  ְיֵמי ִעּיּון  ְוֶנֱעָרִכים ּבֹו ִסּיּוִרים ֻמְדָרִכים ְּבִעְבִרית ּוְבַאְנְּגִלית,  ַּכּיֹום ַהַּבִית ְמַׁשֵּמׁש ְּכמּוֵזאֹון, 

יִקים. ְוַתְרּבּות ָהעֹוְסִקים ְּבִסְפרּות ַעְגנֹון ּוְבנֹוְׂשִאים ַמּׁשִ

  4. ָהַרב ַאְרֵיה ֵלִוין 

ָהַרב ַאְרֵיה ֵלִוין ִהְתגֹוֵרר ְּבַבִית ָצנּוַע ִּבְׁשכּוַנת ִמְׁשְּכנֹות ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשַלִים.
ִּביִׁשיַבת  ָלַמד  ְּבפֹוִלין,  נֹוַלד   )1969–1885( תרמ"ה-תשכ"ט  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ָהַרב 
ִּביִׁשיַבת  ָלַמד   ,(1905( ִּבְׁשַנת תרס"ה  ָלָאֶרץ  ָעָלה  ְלִעּלּוי. הּוא  ְוֶנְחַׁשב  וֹולֹוִז’ין, 
"ּתֹוַרת ַחִּיים" ְוֻהְסַמְך ְלַרָּבנּות. הּוא ִּכֵהן ְּכַמְׁשִּגיַח ִּביִׁשיַבת "ֵעץ ַחִּיים" ִּבירּוָׁשַלִים 
ְּבַמֲעֵׂשי  נֹוַדע  ַּתְלִמיִדים. הּוא  ְלַאְלֵפי  ַרחּום  ְּכָאב  ְוִׁשֵּמׁש  ָׁשִנים,  ֶעְׂשרֹות  ְּבֶמֶׁשְך 
ִנים ְלַבֵּקר  ֶחֶסד ֻמְפָלִאים ּוִבְצִניעּות, ְוֻכָּנה "ֲאִבי ָהֲאִסיִרים" ַעל ׁשּום ִמְנָהגֹו ַרב ַהּׁשָ
ֶאת ֲאִסיֵרי ַהַּמְחָּתרֹות ְּבָבֵּתי ַהֶּכֶלא, ְּבִעָּקר ִּבְתקּוַפת ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי, ְּכֵדי ְלעֹוֵדד 
ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ַּגם  ִּבְקִביעּות  ִּבֵּקר  הּוא  ִמְכָּתִבים.  ֲאֵליֶהם  ּוְלַהֲעִביר  רּוָחם  ֵאת 
ַּכָּמה  ַּכּיֹום  ַהּמֹוָנה  ַאְרֵיה"  "ֵּבית  ְיִׁשיַבת  ֶאת  ִיֵּסד  ַהְּמִדיָנה  קּום  ִעם  ִלְמצֹוָרִעים. 

ַהר  ִּבְרחֹוב  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ִהְתגֹוֵרר  ֵלִוין  ָהַרב  ְמֻפְרָסִמים.  ּומֹוִרים  ַרָּבִנים  ּוָבֶהם  ַּתְלִמיִדים  ֶעְׂשרֹות 
ְּגִרִזים ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ִמְׁשָּכנֹות ִּבירּוָׁשַלִים. ְלַאַחר מֹותֹו ִנְקָרא ָהְרחֹוב ַעל ְׁשמֹו, ּוַבֲחַצר ֵּביתֹו ׁשֹוֶכֶנת ַעד ַהּיֹום 

ְיִׁשיָבתֹו – ְיִׁשיַבת "ֵּבית ַאְרֵיה".

ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין
ִּדיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ִּבְׁשכּוַנת "ִמְׁשָּכנֹות", ְׁשכּוָנה ְירּוַׁשְלִמית ִטּפּוִסית ֶׁשַּדּלּות ְוטַֹהר ְׁשלּוִבים ָּבּה, ָהְיָתה 
ְלֵבין  ַּבִּדיָרה ָהָיה ֲחַדר ֹאֶכל ָצנּוַע, ְמִחָּצה ֶׁשִהְפִריָדה ֵּבין ׁשּוְלָחנֹו ּוִמָּטתֹו  ְוָאֹרְך.  ֵמֵעין ִקיטֹון-ִקְמרֹון ַצר 
ֲאִפּלּו  ְוֵסֵרב  ְצִניעּות,  ַחֵּיי  ִלְחיֹות  ֶהֱעִדיף  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ּוִמְקַלַחת.  ִּכּיֹור  ּוְבָסמּוְך  ְוַהָּפׁשּוט,  ַהָּקָטן  ַהִּמְטָּבח 
ְלַהְתִקין ַסּבֹוִנָּיה ַּבִּמְקַלַחת ֶׁשֵּכן ָרָאה ְּבָכְך מֹוָתרֹות. הּוא ָאַמר: "ֹלא ָּבִניִתי ִלי ַּבִית ְוֹלא ָנַטְעִּתי ֶּכֶרם. ַּדי ִלי 

ְּבִזיָוּה ּוַבֲהָדָרּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים."
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  5. ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ֶזְלָּדה 

ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ֶזְלָּדה ִהְתּגֹוְרָרה ִּבְׁשכּוַנת ֶּכֶרם ַאְבָרָהם ִּבירּוָׁשַלִים.
ַרָּבִנים,  ְלִמְׁשַּפַחת  ְּבאּוְקַרִאיָנה  נֹוְלָדה   )1984–1914( תרע"ד-תשמ"ד  ְׁשֵניאֹוְרסֹון-ִמיְׁשקֹוְבְסִקי  ֶזְלָּדה 
ָׁשם  ִלירּוָׁשַלִים,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָעְלָתה   (1926( ְּב-תרפ"ו  ַחָּב"ִדית.  ְּבָחֶצר  ְוָגְדָלה  ַחָּב"ד,  ְּבַרָּבֵני  ֵמַהֲחׁשּוִבים 
ִהְתַּפְרְנָסה  ַאַחר-ָּכְך  ַהִּמְזָרִחי".  ְלמֹורֹות  ְּב"ֵסִמיָנר  ּוַבֶהְמֵׁשְך  "ְׁשִּפיֶצר"  ְלָבנֹות  ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר  ֶזְלָּדה  ָלְמָדה 
ָאה ְלַחִּיים ַאְרֵיה ִמיְׁשקֹוְבְסִקי. ַהּזּוג ִהְתגֹוֵרר ְּבִדיָרה ְצנּוָעה ִּבְׁשכּוַנת ֶּכֶרם ַאְבָרָהם ֶׁשְּבֶמְרַּכז  ֵמהֹוָרָאה ְוִנּשְׂ
ְירּוָׁשַלִים. ִׁשיֶריָה ֶׁשל ֶזְלָּדה ִהְתַּפְרְסמּו ִּבְמדֹוֵרי ִסְפרּות ָּבִעּתֹוִנים. ַרק ְּכֶׁשָהְיָתה ַּבת 53, ְלַאַחר 35 ְׁשנֹות 
יֶריָה ֻהְלֲחנּו ְוהּוְׁשרּו ְּבִפי ַזָּמרֹות ְמֻפְרָסמֹות  ְיִציָרה, ָיָצא ָלאֹור ֹקֶבץ ִׁשיֶריָה ָהִראׁשֹון, "ְּפַנאי". ֲאָחִדים ִמּׁשִ
ְּכָחָּוה ַאְלֶּבְרְׁשֵטְיין, ָּבֶהם "ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם", "ׁשֹוַׁשָּנה ְׁשחֹוָרה" ְו"ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך". ֶזְלָּדה ָׁשְלָחה ָיָדּה 
ַּגם ְּבִצּיּור ְוִהְרְּבָתה ְלַצֵּיר ְּדיֹוְקָנאֹות. ְלַאַחר מֹוָתּה ִהְנִציָחה ִעיִרַּית ְירּוָׁשַלִים ֶאת ִזְכָרּה ְוָקְרָאה ְרחֹוב ַעל 

ְׁשָמּה ִּבְׁשכּוַנת ָרמֹות ֶׁשָּבִעיר. ָּכל ִׁשיֶריָה ֻקְּבצּו ְלֶכֶרְך ֶאָחד – "ִׁשיֵרי ֶזְלָּדה".

ָמקֹום ֶׁשל ֵאׁש /ֶזְלָּדה
ֲאִויר ָהִרים ֲאִויר ַחי 

ָאהּוב נֹוֵׁשב 
ַּבֵּקׁש ְלַמֲעֵננּו ַרֲחִמים 

ִמן ָהֶעְליֹון ַעל ָּכל. 
ָמקֹום ֶׁשל ֵאׁש, 
ָמקֹום ֶׁשל ֶּבִכי, 

ָמקֹום ֶׁשל ֵטרּוף – 
ַּגם ָחָתן ְוַכָּלה 

ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשֹּלא ִיְתּפֹוֵרר ָהֹאֶפק...

יר "ָמקֹום ֶׁשל ֵאׁש" ְמָתֵאר ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּכִתְרֹּכֶבת ֶׁשל ֹקֶדׁש ְוחֹל, ְּכִעיר ַהְּזקּוָקה ְלַרֲחִמים ַרִּבים, ְּבֶׁשל  ַהּׁשִ
יר ִנְכָּתב ַאֲחֵרי ִמְלֶחֶמת  ִהְתַנְּכֻלּיֹות ִמַּצד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָהָעם ָלִעיר ְמֹתָאר ּבֹו ְּכֶקֶׁשר ֶׁשל ָּדם. ַהּׁשִ
ְירּוָׁשַלִים  ִאחּוד  ֶאת  ִעּמֹו  ֶׁשֵהִביא  ַהִּנָּצחֹון  ַהְּתקּוָפה;  ֶׁשל  ַהַּתְרּבּוִתי  ַּבּנֹוף  ֹּדֶפן  יֹוֵצא  ְוהּוא  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת 
ִהְׁשִליט ָּבָאֶרץ ֲאִויָרה ֶׁשל ִהְתרֹוְממּות רּוַח ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ְּבִׁשיֵרי ִנָּצחֹון, ִהְתַּפֲעמּות ְוִׂשְמָחה ַרִּבים. "מקום 

של אש" חורג ִמן ָהֲאִויָרה ַהְּכָלִלית ַהּזֹו ִּכי הּוא עֹוֵסק ִּבְמִחיר ַהִּמְלָחמֹות ּוַמִּביַע ֲחָרָדה ְלגֹוַרל ָהִעיר. 
 

 6. ְיהּוָדה ַעִּמיַחי 

ְיהּוָדה ַעִּמיַחי תרפ"ה-תש"ס )1924–2000(, ְמׁשֹוֵרר ִיְׂשְרֵאִלי ְוזֹוֶכה ְּפַרס ִיְׂשָרֵאל ְלִׁשיָרה, ֶנְחָׁשב ְלפֹוֵרץ 
יָרה ָהִעְבִרית ַהֲחָדָׁשה. ַעִּמיַחי נֹוַלד ְלִמְׁשָּפָחה אֹוְרתֹודֹוְקִסית ְּבֶגְרַמְנָיה, ַּתַחת  ֶּדֶרְך ְוִלְמחֹוֵלל ַמְהֵּפָכה ַּבּׁשִ
ְוַאַחר- ְלֶפַתח-ִּתְקָוה,  ְּתִחָּלה   ,)1936( ְּבתרצ"ו  ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ָעְלָתה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּפפֹוְיֶפר.  לּוְדִויג  ם  ַהּׁשֵ
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ָּכְך ִלירּוָׁשַלִים, ָׁשם ָלַמד ַעִּמיַחי ְּבֵבית-ַהֵּסֶפר ַהִּתיכֹון "ַמֲעֶלה". ְלַאַחר ִׁשְחרּורֹו 
ָהַעְצָמאּות,  ְּבִמְלֶחֶמת  ִּבירּוָׁשַלִים.  ַהֶּכֶרם  ֵּבית  ְּבֵסִמיָנר  הֹוָרָאה  ָלַמד  ֵמַהָּצָבא 
ְּבתש"ח )1948(, ֵׁשֵרת ְּכלֹוֵחם ְקָרִבי ַּב"ֲחִטיַבת ַהֶּנֶגב" ֶׁשל ַהַּפְלָמ"ח. ַאֲחֵרי ִׁשְחרּורֹו 
ָלַמד ִסְפרּות ּוִמְקָרא ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ִּבירּוָׁשַלִים, ְוִלֵּמד ְּבאּוִניֶבְרִסיָטאֹות 
ָהָיה  ַעִּמיַחי   .)1957( ִּבְׁשַנת תשי"ז  ְׁשלֹוְנְסִקי  ִּבְפַרס  ָזָכה  הּוא  ּוָבעֹוָלם.  ָּבָאֶרץ 
ָהִראׁשֹון ִמֵּבין ְמׁשֹוְרֵרי ּדֹור ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּזָכה ִּבְפַרס ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהֳעַנק לֹו ְּבתשמ"ב 

 .)1982(
ְיהּוָדה ַעִּמיַחי ִנְפַטר ִּבְׁשַנת תש"ס )2000) ְוהּוָבא ִלְמנּוחֹות ְּבַהְלָוָיה ַמְמַלְכִּתית 
ִּבירּוָׁשַלִים. ִּבְמֹלאת ָׁשָנה ְלמֹותֹו, ִהְנִּפיק ֹּדַאר ִיְׂשָרֵאל ּבּול ְלִזְכרֹו. ְּפָרס ְלִׁשיָרה 
ְוִעיִרַּית  ַהִחּנּוְך  ִמְׂשַרד  ִמַּטַעם  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ָמֳעָנק  ַעִּמיַחי  ְיהּוָדה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל 

ְירּוָׁשַלִים.
ְוַלְּיָחִסים  ְוַהְּמֻחֶּלֶקת,  סּוָעה  ַהּׁשְ ָלִעיר  ַהּנֹוְגעֹות  ִּבְׁשֵאלֹות  ַלֲעֹסק  ִהְרָּבה  ַעִּמיַחי 
ֵּבין ָהַעִּמים ִּבְׁשֵני ֶחְלֵקי ָהִעיר. ְּבִׁשירֹו "ָלָּמה ְירּוָׁשַלִים ָּתִמיד ְׁשַּתִים" הּוא ְמַבֵּטא 

ְּכִמיָהה ְלִפְתרֹון ַהְּקָׁשִיים ַהְּטמּוִנים ַּבַחִּיים ַהְּמֻׁשָּתִפים ֶׁשל ְׁשֵני ָהַעִּמים ָּבִעיר.

ה ִים, ֶשל ַמְעָלה ְוֶשל ַמָטּ ִמיד ְשַתּ ה ְירּוָשַלִים ָתּ ָלָמּ
ירּוָשַלִים ֶשל ֶאְמַצע ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִבּ

ִלי ַלְחבֹוט ֶאת ֹראִׁשי ְלַמְעָלה  ְבּ
ה... ּוְבִלי ִלְפצֹוע ֶאת ַרְגַלי ְלַמטָּ

)ְיהּוָדה ַעִּמיַחי, ִמּתֹוְך "ָּפתּוַח ָסגּור ָּפתּוַח"(

 7. ֵסֶמל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים 

ְּבֵסֶמל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ְׁשֹלָׁשה ַמְרִּכיִבים:
• ֲעֵלי ַזִית – ְמַסְּמִלים ָׁשלֹום. 

• חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים – ַאְבֵני ַהחֹוָמה ַּבֵּסֶמל ְמַיְּצגֹות ֶאת חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים ְוַגם ֶאת ַהֹּכֶתל 
ַהַּמֲעָרִבי, ֶׁשֵּכן ִמְבֵנה ַהחֹוָמה ֶׁשַּבֵּסֶמל – ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות ְלַמָּטה ַוֲאָבִנים ְקַטּנֹות יֹוֵתר 

ְלַמְעָלה – ְמַאְפֵין ֶאת ִמְבֵנה ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.
ְיהּוָדה,  ַמְמֶלֶכת  ֶׁשל  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְיהּוָדה,  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ְּכִסְמלֹו  ַּבָּתָנ"ְך  ֻמָּצג   – • ַאְרֵיה 

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ָהְיָתה ִּביָרָתם ֵמָאז ְיֵמי ָּדִוד ַהֶּמֶלְך.

ְּבתש"ט  ְירּוָׁשַלִים,  ִעיִרַּית  ֶׁשל  ַהֵּסֶמל"  "ַוֲעַדת  ֶׁשִּפְרְסָמה  ִמְכָרז  ְּבֶאְמָצעּות  ִנְבַחר  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ִסְמָלּה 
)1949(. ַהַּוֲעָדה ָעְרָכה ַּתֲחרּות ֵּבין ְמַעְּצִבים, ְלִפי ְּכָלִלים ֶׁשָּקְבָעה ֵמֹראׁש. ַהְּפָרס ַלּזֹוֶכה ַּבַּתֲחרּות ִנְקַּבע 
לֹום" אֹו "ִאם  ַעל 25 ִלירֹות. ַהְּמַעְּצִבים ִקְּבלּו ַהְנָחיֹות ְּכָלִליֹות – ְלַׁשֵּקף ֶאת ָהַרֲעיֹונֹות "ְירּוָׁשַלִים ְּכִעיר ַהּׁשָ
ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים", אֹו ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד. ִנְקַּבע ִּכי ָהִעּצּוִבים ֻיְּגׁשּו ְּכִׂשְרטּוִטים ְּבָׁשֹחר-ָלָבן, ְוִכי ֹלא ִיָּכְללּו 
ָּבֶהם ִמְבִנים ַעִּתיִקים ּוְפסּוִקים. ַלַּוֲעָדה ֻהְּגׁשּו ַהָּצעֹות ַרּבֹות, ְוַהִּדּיּוִנים ָּבֶהן ִנְמְׁשכּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים. ְּבסֹופֹו 

ֶׁשל ָּדָבר ִנְבֲחָרה ַהָּצָעָתּה ֶׁשל "ֲאֻגַּדת ַהַּצָּיִרים ַהְּירּוַׁשְלִמים ִלְגָרִפיָקה ִׁשּמּוִׁשית".

ֲאַתר ְׁשכּוָנה ִּבְבִנָּיה ַעל-ֵׁשם 
ְיהּוָדה ַעִּמיַחי ָסמּוְך ַלּמֹוָׁשָבה

ַהֶּגְרָמִנית ִּבירּוָׁשַלִים
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