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 ָאְזַנִים ְלכֶֹתל

א ה ִאמָּ ַאל" ?ָאְזַנִים ַלכֶֹּתל" ֶזה מָּ זַּר גְַּיא שָּ ה ְכֶשחָּ ְיתָּ בַּ א. הַּ ה ִאמָּ ְיתָּ  הָּ

ִמְטבָּח ֲעסּוקָּה ת ֵהִכינָּה ִהיא. בַּ ִים ֲארּוחַּ ֲאלָּה צֳָּהרַּ ר ִמי, גְַּיא: "ְושָּ  ְלךָּ  ָאמַּ

ִמְשפָּט ֶאת מֹורָּה" "?הַּ ְלנּו ִכי ִיתֶשִנְכתֹּב בַּבַּ  ָאְמרָּה הַּ  ְלדֵַּבר ִלְלמֹּד ִהְתחַּ

פָּה ְשנַּת ְלכָּבֹוד יָּפָּה ְבִעְבִרית ִעְבִרית הַּשָּ  ֵמִבין לֹּא ִבְכלָּל ֲאִני. "עָּנָּה" הָּ

ּדּועַּ  ִמִלים ְלדֵַּבר צִָּריךְ  מַּ קָּשֹות בַּ ֵאֶלה הַּ ה, הָּ ר ִאי לָּמָּ  ְכמֹו ְלדֵַּבר ֶאְפשָּ

ִמיד ֵהם. עִָּמית ְוִעם רֹון ִעם ְמדֵַּבר ֶשֲאִני  ֲאִני, גְַּיא. "אֹוִתי ְמִביִנים תָּ

ֵפׂש לִַּמלֹון ֵלךְ , ֲעסּוקָּה ֵפרּוש ֶאת חַּ ן ּוְנדֵַּבר הַּ ת ִבְזמַּ צֳָּהרִַּים ֲארּוחַּ ." הַּ

ה א עְָּנתָּ  .ִאמָּ

לַּךְ  גְַּיא ב הּוא. לֶַּחֶדר הָּ ֵפׂש לֹּא ָאהַּ ב ִלְקרֹּא בִ  ְלחַּ ִמלֹון ְולֹּא ָאהַּ ִרים בַּ ְספָּ

יּו יכִ  ם הָּ ג עֹוד, פַּעַּם. ִהִכיר לֹּא ֶשהּוא ִמִלים שָּ א ֶאת ִלְשאֹּל נָּהַּ  ִאמָּ

ֲהלָּךְ  ה ִהְקִריָאה ְבמַּ ִמִלים ֵפרּוש מָּ ֵאֶלה הַּ ֲהלָּךְ , ְלַאט ְלַאט ַאךְ , הָּ  ְבמַּ

ן ְזמַּ ִמִלים עַּל ְלדֵַּלג ֵהֵחל הּוא, הַּ קָּשֹות הַּ ְמֻסבָּכֹות הַּ  רֹּאִלקְ  ְוִהְתִחיל ְוהַּ

ִרים מֹורָּה רַּק ְספָּ ה ְכֶשהַּ ֵחק ֶהְעִּדיףַּ  הּוא. ִהְכִריחָּ ְחֵשב כַּּדּוֶרֶגל ְלׂשַּ  ּובַּמַּ

יו ְמרִַּבית ְכמֹו ה ֲחֵברָּ ְחֵשב. ְלִכתָּ ה בַּמַּ ְיתָּ  לָּרֹּב הּוא, ְבעָּיָּה פָּחֹות לֹו הָּ

יָּה לֹּא ְולֵָּכן ִׂשיֵחק ְקִריָאה ִעם ְלִהְתמֹוֵדד צִָּריךְ  הָּ יָּהכְ . הַּ ֵזר צִָּריךְ  ֶשהָּ  ְלֵהעָּ

ְחֵשב ֵמש, לֲָּעבֹודֹות ְבמַּ ד ְכמֹו ְבגּוֵגל ִהְשתַּ ה ֶשלָּמַּ  ְכלָּל ּוְבֶדֶרךְ  בִַּכתָּ

ֵּדר  . ִהְסתַּ
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ח גְַּיא ְחֶבֶרת ֶאת פָּתַּ מַּ ֵכל הַּ ִמִלים עַּל ְוִהְסתַּ ֶעֶצם. "ָאְזַנִים ַלכֶֹּתל הַּ  ֵאין, בָּ

הּו יָּדַּע הּוא. ְבִלבֹו ֵהרִהרְ " ְבעָּיָּה כָּל פֹּה כֶֹּתל מַּ יָּה ֲאִפלּו הּוא, הַּ ם הָּ  שָּ

ה ִמים כַּמָּ כַּּוָּנָּה ְכִנְרֶאה. "ְפעָּ כֶֹּתל ִהיא הַּ ְקִשיב ֶשהַּ בַּקָּשֹות ְלכָּל מַּ  ֶשל הַּ

ֲאנִָּשים ְתִפלֹות ּוְלכָּל הָּ ה ָאז, הַּ מֹורָּה ִניב ֶזה לָּמָּ ה ֶשהַּ ֵרש ִבְקשָּ  ֶזה? ְלפָּ

ֵפׂש צֶֹּרךְ  ֵאין, ְמאֹּד פָּשּוט ֵריהֲ  ח, ִהְתיֵַּשב גְַּיא" . ְלחַּ ְחֶבֶרת ֶאת פָּתַּ מַּ  הַּ

ב כֶֹּתל: "ְוכָּתַּ ֲערִָּבי הַּ מַּ קֹום הּוא הַּ ְלִלים מָּ  ָאְזנִַּים ְכִאלּו לֹו ְוֵיש בֹו ֶשִמְתפַּ

ְקִשיב בַּקָּשֹות ְלכָּל ְלהַּ ְתִפלֹות הַּ יָּה גְַּיא". ְוהַּ ב הּוא, ֵמעְַּצמֹו ֶצהְמרֻ  הָּ  כָּתַּ

פָּה ִמִלים ֶאת ּובָּדַּק יָּפָּה ְבׂשָּ  . ְנכֹונֹות לֹו ִנְראּו ְוֵהן ְושּוב שּוב הַּ

צֳָּהרִַּים ן ִעם ִאמֹו, ִהִגיעָּה ְשעַּת הַּ ֻשְלחָּ ן גְַּיא ִהְתיֵַּשב ְליַּד הַּ קָּטָּ  ְוָאִחיו הַּ

ֵפרּוש לַּמִ , גְַּיא. "נֹּעַּם צָּאתָּ ֶאת הַּ ִאם מָּ א" ?ִלים ֶשִחפְַּׂשתָּ הַּ ֲאלָּה ִאמָּ . שָּ

יָּה פָּשּוט, ֵכן" ִשעּוִרים, ֶזה הָּ ְרִתי ְוִסיְַּמִתי ֶאת הַּ ּדַּ  ִשיךְ עָּנָּה גְַּיא ְוִהמְ " ִהְסתַּ

ְבתָּ . "ֶלֱאכֹּל ה כָּתַּ א" ?מָּ ֲאלָּה ִאמָּ ְרִתי וֲַּאִני מְ , ֶזה ְבֵסֶדר. "שָּ ּדַּ ֵהר ִהְסתַּ מַּ

כַּּדּו ק הַּ דְלִמְׂשחָּ  . עָּנָּה לָּּה גְַּיא" ֶרֶגל ִעם ִניר ְואֹּהַּ

ֵסֶפר זַּר גְַּיא ִמֵבית הַּ ֳחרָּת חָּ ִרצְ , ְלמָּ , פָּההּוא ִהְשִליך ֶאת יְָּלקּוטֹו עַּל הָּ

ֶּדֶלת רַּק ֶאת הַּ ְדרֹו ְוטָּ ה קָּרָּה גְַּיא. "ִנְכנַּס ְבכַּעַּס ְלחַּ א" ?מָּ ֲאלָּה ִאמָּ כָּל . "שָּ

ְילִָּדים צֲָּחקּו עָּלַּי ה ְולֹּא ֶאֱעֶנה עַּל ַא יֹוֵתר, הַּ ִכתָּ ! ף ְשֵאלָּהלֹּא ַאְצִביעַּ בַּ

ַאף פַּעַּם לֹּא ֵמִכין ִשעּוִרים ר שָּ חַּ ק עָּלַּי גַּם , ֲאִפלּו שַּ ֲאִפלּו הּוא צָּחַּ
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ְפסָּקָּה ה ַאף פַּעַּם. ֻכלָּם לֲָּעגּו ִלי. ְבהַּ עָּנָּה גְַּיא !" יֹוֵתר לֹּא ַאְצִביעַּ בִַּכתָּ

 .ְבכַּעַּס

א נִ  ה לֶַּחֶדרִאמָּ ֲאלָּ , ִהְתיְַּשבָּה ְליַּד גְַּיא, ְכְנסָּ ְרִגיעֹו ְושָּ ה ְלהַּ , גְַּיא: "הִנְסתָּ

ה קָּרָּה ד ְננֶַּסה ִלְמצֹּא ִפְתרֹון? מָּ ֵפר ִלי ְויַּחַּ יַּד גְַּיא ִהְתיֵַּשב לְ " ?טֹוב. סַּ

א ב בַּמַּ , ִאמָּ ה ֶשכָּתַּ עֹות ְוִסֵפר לָּּה עַּל מָּ ְּדמָּ א ִנְסתָּ . ְחֶבֶרתִנֵגב ֶאת הַּ ה ִאמָּ

ֵיךְ  ֵפרּוש ֶשל גְַּיא ְוָאְמרָּה. לֹּא ְלחַּ ֵפרּוש ֶשלְ , גְַּיא: "ִהיא ִהְתבֹוְננָּה בַּ ךָּ הַּ

ד ְוֶהְגיֹוִני ֵהם ֲאנְַּחנּו ְצִריִכים לָּדַּעַּת שֶ , ַאְך ְכֶשֵיש לָּנּו ִניִבים, ְמאֹּד ְמֻיחָּ

ְתִאיִמים לֵַּפרּוש ֶשל כָּל  ִמיד מַּ ֹוְמִרים ִמילָּה ְבִנְפרָּד ְוִלְפעִָּמים ֵהם אלֹּא תָּ

ֶשהּו ַאֵחר ְלגְַּמֵרי ר גְַּיא" ֲאִני לֹּא ִמֵבין." "לָּנּו מַּ ה ִהְמִציאּו ֶאת|. ָאמַּ  לָּמָּ

ֵאֶלה ִבְכלָּל ִניִבים הָּ הֲ ? הַּ ִיים ְועַּל הַּ חַּ ְקִשים לָּנּו עַּל הַּ בָּנָּה ֶשל ֵהם רַּק מַּ

כָּתּוב ה אִ " נָּכֹון." "הַּ ְנתָּ אעָּ ְקִשים ַאְך ֵהם ְמלְַּמִדי, מָּ ם עַּל ֵהם אּולַּי מַּ

ֶשהּו ַאֵחר ְסִביִרים ּדָּבָּר ְבצּורָּה ַאֶחֶרת, מַּ  ְתקּופַּתכְָּך ִּדְברּו פַּעַּם בִ . ֵהם מַּ

נַּ  תַּ ֲחכִָּמים ֶשִנְקרִָּאים ֲחזַּ "הַּ ִבי. ל"ְך ּוִבְתקּופַּת הַּ ן צִָּריְך רַּק ִלְלמֹּד ְלהָּ

ר גַּ  -זֹּאת ְקִריָאהְוָאז ֶאְפשָּ נֹות יֹוֵתר ֵמהַּ  ." ם ֵליהָּ

ה ֵפרּוש " מֹורָּה ִהְסִבירָּה? ַלכֶֹּתלָאְזַנִים מָּ ִאם הַּ א" ?הַּ ֲאלָּה ִאמָּ  . שָּ

לּוחַּ ַאֲחֵרי ֶשנֹועָּה ָאְמרָּה ֶאת, ֵכן" ְתשּובָּה ִהיא גַּם כְָּתבָּה עַּל הַּ ִהיא , הַּ

ּה ה אֹותָּ מֹורָּה ִשְבחָּ י ְוהַּ ה ַאֲחרַּ ש ִהיא כְָּתבָּה ֶשֵפרּו. "עָּנָּה גְַּיא ."עְָּנתָּ

ִניב  ֲאִזיִנים , הּוא ֶשסֹוד עָּלּול ְלִהְתגַּלֹות ַלכֶֹּתל ָאְזַנִיםהַּ ִמיד ֵיש מַּ תָּ
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ְסִביבָּה ּוְכדַּאי ִלְשמֹור ְולֹּא ְלגַּלֹות סֹודֹות ֶשאֹוְמִרים סֹוד עָּל בַּ ּול ְלךָּ ִכי הַּ

ש ֵאיְך ִהִגיעּו לֵַּפרּו, ִני לֹּא ֵמִבין רַּק ּדָּבָּר ַאֵחדאֲ . עָּנָּה גְַּיא." ְלִהְתגַּלֹות

ֶזה ִקים ִעם ס? הַּ ְטִמיִנים ְפתָּ ֲערִָּבי מַּ מַּ ק ֹודֹות ְוֶזה ְבִדיּוִכי ֲהֵרי בַּכֶֹּתל הַּ

ִניב אֹוֵמר ה ֶשהַּ ֵהֶפְך ִממָּ א ִחְבקָּה ֶאת בָּנָּה ְוָאְמרָּ " ?נָּכֹון. הַּ : ה לֹוִאמָּ

ר ִתְשַאל " חָּ מֹורָּהמָּ ה ּדְַּעְתךָּ . ֶאת הַּ  "?מָּ
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  ח "במשך עשרים שנה כמעט מאז מלחמת העצמאות השנת תש

עד , שבה נאלצו היהודים שחיו בעיר העתיקה לעזבה, (4918)

  .היה הכותל בידי הירדנים - (4969)   מלחמת ששת הימים 

 .כל אותן שנים יהודים לא יכלו להגיע לכותל

 

על יד הכותל  ויש לנו את הזכות לעמוד, ה זכינו"אנו ב

כתוב את תפילתך האישית שהיית . ולהתפלל שם

 .מתפלל על יד הכותל המערבי
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 תפזורת ירושלים

את המילים והמושגים הנמצאים בתפזורת שלפניכם עליכם למצוא 

 .בתחתית העמוד

 ה כ ו ת ל ה מ ע ר ב י א

 ב א ח ו ר ב נ ש ע ר ר ג

 א מ כ ו ו ד ה ט י ק ו ו

 ז י ר ו מ א י י ר מ י א

 ב ר כ ח א ט י ט ו מ ט צ

 א צ י ה י י כ ו ש ל מ מ

 ב מ נ ס ג ר ע ס ל פ צ ק

 ה ה ב ר ק מ צ א י ק ר ש

 ע נ ת א ב י ת ה מ ק ד ש

 ש י ש ב ע ה ע ש ר ב א ב

 ת ב ג ד ר ו מ א י מ ה ו

 ז ו מ ת ב ר ש ע ה ע ב ש

, בית המקדש, שבעה עשר בתמוז, ירמיהו, איכה, ירושלים, חורבן

בין , רומאים, הכותל המערבי, טיטוס, בר קמצא, קמצא, תשעה באב

 .המצרים
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לִַּים בִמְלֶחֶמת ֶשֶשת  יִָּמים ְירּושָּ   הַּ
                                                                        

ָארָּצֹות ִמְצרַּ  4969ִבְשנַּת  ה ֶנֶגד הָּ מָּ  ,ִיםיְָּצָאה ִיְׂשרֵָּאל ְלִמְלחָּ

ה ְביּוִני   . ְוסּוִריָּה, יְַּרֵדן  ֲחִמישָּ ה ֵהֵחלָּה בַּ מָּ ִמְלחָּ ה הָּ ְיימָּ  ְוִהְסתָּ

רָּה ְביּוִני ה יִָּמים ִהְצִליחַּ צָּהַּ    .בֲַּעׂשָּ ִביס ֶאת''ְבתֹוך ִשישָּ  ל ְלהַּ

ֲארָּצֹות  לֹוש הָּ  . שָּ

ֶדֶרְך כָּבַּש צה גֹולָּן, ל ֶאת ְיהּודָּה ְושֹוְמרֹון''בַּ ְוֶאת , ֶאת ֶחֶבל עַּזָּה, ֶאת הַּ

ִאי ִסינַּי-ֲחִצי  .הָּ

ה ְבִגְזרַּת ְירּושָּ  מָּ ִמְלחָּ ה ְביּונִ הַּ ֲחִמישָּ , 4969י לִַּים ִהְתִחילָּה ְבבֹוֶקר הַּ

ת הַּ  ו ְשִביתַּ ְתחּו ְבֵאש ְלאֹוֶרך קַּ יְַּרְדִנים פָּ ן ֶשהַּ ר ְועַּד ְשעֹות ַאחַּ , ֶנֶשקִבְזמָּ

נִָּציב יְַּרְדִנים ֶאת ַאְרמֹון הַּ ְפסּו הַּ ִיים תָּ צֳָּהרַּ  . הַּ

ֶמְרכָּז ַאלּוף עּוִזי נְָּרִקיסְבפקּודֹו ֶשל , ִפקּוד הַּ ֶהֱעלָּה ֶאת ֲחִטיבַּת , הָּ

ְרֵאל" לִַּים" הַּ רָּדַאר וְ , ְלֵאזֹור ְירּושָּ ְרצּו ֶאל ֻמְצֵבי הַּ זִ ְוכֹוחֹוֶתיה פָּ יז עְָּבדּול עָּ

מּוֶאל  . ְוכְָּבשּו ֶאת ֶנִבי סָּ

לִַּים 6-ְבבֹוֶקר הַּ  עָּרּו עַּ -ְביּוִני ִהִגיעּו ִלְכִביש ְירּושָּ ם ִהְסתָּ אלָּה ְושָּ -ל ֵתלרָּמָּ

רֶאל פּול וְ  ִמְבתַּ  . ִגְבעַּת הַּ

רָּה ִלְפתֹוחַּ  טָּ לִַּים ְבמַּ ה ִלירּושָּ ְלתָּ ִנים ֻהעָּ צְַּנחַּ ִטיבַּת הַּ ֶּדֶרְך ְלהַּ חַּ ר  ֶאת הַּ

ם ְלמּוֵזיאֹון רֹוְקֶפֶלר צֹוִפים ּוִמשָּ עַּ , הַּ ִתיקָּה ְכֵדי ֶשיּוְכלּו ִלְפרֹוץ לִָּעיר הָּ

ְתרָָּאה ְקצָּרָּה  . ְבהַּ

mhtml:file://C:/השתלמות/הדרכה/אולפן%20קיץ%20תשע/ירושלים/יְרוּשָלַיִם%20במִלְחֶמֶת%20שֶׁשֶׁת %20הַיָמִים.mht!file:///D:/rella/myweb2/narkis.jpg
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צֹוִפים ִנְפְתחָּ  ר הַּ ֶּדֶרְך ְלהַּ לִַּים שּוחְ , ההַּ ה ֶשל ְירּושָּ  . רָּרּוְצפֹון ִמְזרָּחָּ

ְכלִָּלי ְלִשְחרּורָּּה 9-בְ  ֶטה הַּ מָּ ִתיקָּ ְביּוִני ִהִגיעָּה ְפקּודַּת הַּ עַּ ִעיר הָּ  . ה ֶשל הָּ

ִנים צְַּנחָּ ֶמְרכָּז ִהְפִעיל ֶאת ֲחִטיבַּת הַּ צֹו, ִפקּוד הַּ ר הַּ ה ֶאת הַּ ִפים ֶשכְָּבשָּ

ֵזיִתים ר הַּ יֹו ,וֶאת הַּ ֲארָּ עַּר הָּ עִַּתיקָּה ֶּדֶרְך שַּ ְרצָּה לִָּעיר הָּ  ת ְוֵהִניפָּה ֶאתפָּ

ֲערִָּבי מַּ כֹוֶתל הַּ  . ֶּדֶגל ִיְׂשרֵָּאל עַּל הַּ

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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 אגדה על שני אחים

 .לפני שנים רבות עמד בלב ירושלים בית המקדש

  ?עמד  אך מדוע נבנה בית המקדש דווקא במקום שבו

 :על כך מספרים סיפור עתיק ונחמד

יּו פַּעַּם ְשֵני ַאִחים יֹּה הָּ ַאִחים ָאֲהבּו מְ , הָּ  ֶזה ְוִעְבדּו ֶאת ֶזה ֶאת אֹּדהָּ
ה ֶשהֹוִריש לֶָּהם ֲאִביֶהם ֲאדָּמָּ  . ֶחְלקַּת הָּ

ְבכֹור ָאח הַּ   הָּ
ְרֵבה ְילִָּדים יּו לֹו הַּ יָּה נָּׂשּוי ְוהָּ ָאח, הָּ יָּה רַּּוָּק ְוִאילּו הָּ צִָּעיר הָּ  .הַּ

          
ִציר קָּ נָּה ְבעֹונַּת הַּ ְשנִַּים ֶאת הַּ  כָּל שָּ יּו קֹוְצִרים הַּ ְלִקיםהָּ  ְתבּוָאה ּוְמחַּ

ּה צִָּעיר ֵחִצי לָָּאח :אֹותָּ ְבכֹור ְוֵחִצי לָָּאח הַּ   .הַּ
 

ד רַּּוָּק לְַּילָּה ֶאחָּ ָאח הָּ ִציר נְָּדדָּה ְשנָּתֹו ֶשל הָּ קָּ ת. ַאֲחֵרי הַּ   ֹוהּוא קָּם ִמִמטָּ

ב יו ְמֻרבֹות, ָאִחי נָּׂשּוי ְוֵיש לֹו ְילִָּדים: ְוחָּשַּ  .יִמֶשלִ  הֹוצָּאֹותָּ

ְתבּוָאה יֹוֵתר ִמֶמִניה   ִליְוַאֲעִביר ֵאלָּיו ְבֶשֶקט בְ  ָאקּום. ּוא צִָּריְך ֶאת הַּ

ְרֵנס ְבכָּבֹוד ֶשיְַּרִגיש ֲאֻלמֹות  .ִשבֹוִלים ְוכְָּך יּוכַּל ְלִהְתפַּ

ָאח רַּּוָּק ְוֶהֱעִביר ֶעֶׂשר ֲאֻלמֹות ִשבֹוִלים ֶאל ֲעֵרמַּ  יָּצָּא הָּ ֲאֻלמֹותהָּ   ת הָּ

ְלוָּה ֶשל זַּר ִלישֹּן ְבשַּ  .ָאִחיו ְוחָּ

נָּׂשּוי ְבאֹותֹו ָאח הַּ ִין רַּּוָּק: לְַּילָּה נְָּדדָּה גַּם ְשנָּתֹו ֶשל הָּ  זָּכָּה לֹּא, ָאִחי ֲעדַּ

ה ִקים ִמְשפָּחָּ  לו יקִמי יֹוֵדעַּ ִאם יְַּספִ , רַּב וַּּדַּאי הּוא זָּקּוק ְלֶכֶסף. כָּמֹוִני ְלהָּ

ֲאֻלמֹות ִלְדאֹּג ְלצְָּרֵכי   .עָּלַּי לֲַּעזֹּר לֹו. ֲחֻתנָּה ּובִַּית הָּ

ה ָאח. ֶהְחִליט ְועָּׂשָּ נָּׂשּוי ְוֶהֱעִביר ְבֶשֶקט ְבֶשֶקט ֶעׂשֶ  קָּם הָּ  ר ֲאֻלמֹותהַּ

רַּּוָּק ֲאֻלמֹות ֶשל ָאִחיו הָּ ת הָּ  .ִשבֹוִלים לֲַּעֵרמַּ

ֳחרָּת ַאִחים ִלְראֹות שֶ  ְלמָּ ד ִמן הָּ ֵלא כָּל ֶאחָּ  לֹּא ֲחֵסרָּהבַּבֶֹּקר ִהְתפַּ

ת ֲעֵרמַּ ת ִשבֹוִלים בַּ ֲאֻלמֹות ֶשלֹו ַאף ֲאֻלמַּ  .ַאחַּת הָּ
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ַאִחים גַּם ֳחרָּת  כְָּך נֲָּהגּו הָּ ֶהם ְלגַּלֹות ֶשלֹּא ֲחֵסרֹות לָּ  עּוְושּוב ֻהְפתְ , ְלמָּ

 .ֲאֻלמֹות

ְשִליִשי ִנְפְגשּו לְַּילָּה ְבֶאְמצַּע בַּלְַּילָּה הַּ ֲחִצי הַּ ַאִחים בַּ ֶּדֶרךְ  ְשֵני הָּ , הַּ

  ּוִביֵדיֶהם

ֲעִביר ִאיש ִשבֹוִלים ֶשרָּצּו ְלהַּ  ...ְלָאִחיו ֲאֻלמֹות הַּ

- רים כך מספרים מספרי הסיפו -ובאותו הלילה 

כי לא הצליח להחליט במפורש ... לא יכול שלמה המלך להירדם

 . באיזה מקום ייבנה המקדש

במשכבו ולא הצליח לישון עד אשר קם בחצי הלילה ויצא  התהפך

 . היה זה לילה עם ירח בהיר, מהארמון לשוטט בעיר

עמד בשקט מן הצד . והוא הגיע לאותו השדה שבו ישנו שני האחים

 :  גים שני האחרים זה בזה וחשוראה כיצד נוה

 !!!כאן במקום הזה יבנה בית המקדש

מאז חלפו הרבה שנים בית המקדש היפה חרב ונשאר רק כותל אחד 

אך נתפלל שיום אחד בהיר ושוב באותו מקום ובאותה .  מצד מערב

 !העיר נרגיש בידידות ואהבה מלב שלם כמו בין שני האחים ההם

 

 
 

 

 

 'קציר חיטה, 'פיטר ברויגל
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 כיצד הם .  פור הזה קראתם על שני אחיםבסי
 : הקיפו את  התשובות הנכונות?  התנהגו זה לזה

 באכזריות       -בחמלה       -בכעס   

 בקנאה   -באהבה       -בדאגה    

 

  מדוע מתאים לבנות את בית המקדש דווקא
 ?  במקום שאחים דאגו אחד לשני

 

 איזה לקח אנחנו יכולים , היום כשאין מקדש
 ?למוד מהסיפור הזהל

 

 אתםעל פעם ש, ספרו לחברים בקבוצה שלכם 
 !התנהגתם כמו האחים בסיפור

 

 ציירו כאן תמונה של חלק אחד מהסיפור . 
 

  דרך התמונה תוכלו לנסות ללמד על הלקח של
 !  הסיפור
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 ירושלים של זהב

 נעמי שמר

 

 אויר הרים צלול כיין וריח אורנים

 נישא ברוח הערביים עם קול פעמונים

 ובתרדמת אילן ואבן שבוייה בחלומה

 העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה

 

 ל אורירושלים של זהב ושל נחושת וש

 הלא לכל שירייך אני כינור

 

 כיכר השוק ריקה, איכה יבשו בורות המים

 ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה

 ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות

 ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו

 

 ...ירושלים של זהב

 

 אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים

 קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים

 כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף

 אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב

 

 ...ירושלים של זהב

 

 לשוק ולכיכר, חזרנו אל בורות המים

 שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה

 ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות

 נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו

 

 ...ים של זהבירושל
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בשיר ירושלים של זהב מתוארת ירושלים לפני שחרור העיר העתיקה 

 :ערוך השוואה. ולפניה
 

 לפני 

 אחרי
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הרב , רב שלמה גורןה

תוקע בשופר , הצבאי הראשי
ברחבת הכותל המערבי עם 

הבית בידי חטיבת  שחרור הר
 .הצנחנים

 

 ירושלים

של בני העם היהודי צפייה מאז חרב בית המקדש לא פסקה ה. 4

 .לחזור לירושלים

 . ירושלים שימשה כסמל וכמוקד לכיסופי הדורות לארץ ישראל

 

לירושלים מספרים , לירושלים שרים שירים, לירושלים לא רק עולים. ,

 כאשר עיקר, לירושלים מציירים ציורים ולירושלים מתפללים, סיפורים

דוגמא  . עצמאות מדינית ושלום, התפילה הינו קיבוץ נדחי ישראל

 :לשיר לכבודה של ירושלים נמצאת בספר תהילים

 

  עמדות היו: שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך. ",

: הבנויה כעיר שחברה לה יחדו םיירושל: םיירושלרגלינו בשעריך 

כי שמה : הדות לשם יהוהששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל ל

ישליו  םיירושלשאלו שלום : ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד

למען אחי ורעי אדברה נא : יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך: אהביך

תהילים )       :"למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך: שלום בך

 (ט -א ' ב פס"קכ

 

( 4918 –ח "תש)מאז מלחמת העצמאות . 1

שנה הייתה ירושלים עיר  49ך ובמש

המערבי של העיר היה בידי  החלק: מחולקת
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 היה בשליטת, כולל ירושלים העתיקה, ישראל ואילו חלקה המזרחי

 .ירדן

 

 שהיה היום השלישי, 4969 –ז "ח בחודש אייר תשכ"אך ביום כ. 0

ובכך , ל את ירושלים המזרחית"כבשו חיילי צה, למלחמת ששת הימים

  .העיר המחולקת ה מחדש שלהביאו לאיחוד

נתן שר ( שהיה היום השלישי למלחמה)ביום רביעי לפנות בוקר 

 –ההוראה לכבוש את ירושלים העתיקה  את, משה דיין, הביטחון

בעקבות הוראת הממשלה פרצו חיילי חטיבת  במהירות האפשרית"

ה גור בפיקודו, הצנחנים ונכנסו אליה דרך , לעיר העתיקה, של מֹוטָּ

 שער

: מוטה גור במכשיר הקשר בבוקר הודיע 46.66בשעה . האריות. 6 

  "!עבור. כל הכוחות חדל אש… !עבור, הר הבית בידינו"

 

רצו הצנחנים בסמטאות העיר , למרות יריות צלפים וחילופי אש. 9

לוחמים שהשתתפו במלחמה . המערבי העתיקה לכיוון הכותל

: סיפרוהם  ,םושמעו ברדיו על שחרור ירושלי, בחזיתות אחרות

היה קשה להאמין שירושלים העתיקה , הייתה התרגשות גדולה"

    מאורע  זהו… נמצאת בידנו

 

… אני זוכר שאנשים בכו… היסטורי שאף אחד לא חשב שיזכה לו.  8

ירושלים … למרות שהם אנשים מבוגרים ולא התביישו לבכות

אולי  זה. שלנו זאת עיר הבירה… העתיקה הייתה בשבילנו תמיד סמל

לא חשבנו באותו רגע … השנים 49 -סימל את משאת הנפש שלנו ב

הייתה שמחה . על החיילים שנפלו כדי להשיג את זה, האבדות על… 
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 **".שלימה

 כשלושה שבועות לאחר מלחמת 

 

ח "ד באייר תשכ"ביום י, השנה למלחמת ששת הימים לקראת יום. 9

יום  –ירושלים  באייר כיום ח"קבעה הכנסת את התאריך כ, 4968 –

 שנועד לציין את איחודה מחדש של העיר ואת הקשר ההיסטורי

  .המיוחד של עם ישראל לירושלים לאורך כל הדורות

 

בליל יום ירושלים . יום ירושלים הפך לחג של בירת ישראל. 46

הכוללים , אירועים וטקסים מיוחדים ובמהלך היום עצמו מתקיימים

ובגבעת  המלחמה בהר הרצלטקסי זיכרון ממלכתיים לחללי 

אחד מאתרי הקרבות הקשים של חטיבת הצנחנים  –התחמושת 

 -ואירועים חגיגיים מתקיימים ברחבי העיר  טקסים. בירושלים

הספר ובמוסדות  במוזיאונים באתרי הלחימה וגם בבתי, בפארקים

; "צעדת ירושלים" –ברחובות ירושלים נערכת צעדה מיוחדת . החינוך

אל " צעדת ריקוד הדגלים"רגלות גבעת הכנסת יוצאת סאקר שלמ מגן

, ברחבי הארץ נערכות תפילות חגיגיות בבתי הכנסת. הכותל המערבי

גם אמצעי  .הכוללות פרקי הלל והודיה ותפילה לשלום המדינה

משדרים תכניות מיוחדות  –ובמיוחד הרדיו והטלוויזיה  –התקשורת 

 .ירושלים לכבוד יום
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 1פעילות 

 ירושלים

 

 .ְקָרא ֶאת ֵקַטע ַהֵמיַדע ַעל ְירּוָשַלִים .1
 .ַסֵמן ִבְצָבִעים שֹוִנים ַעל ִפי ֲחלּוָקה ְלִפְסָקאֹות .2
 .ְכתֹב כֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ְלָכל ִפיְסָקה .3

 ,פעילות 

 ְירּוָשַלִים 

ְפֵרי ֵמיַדע שֹֹוִנים ּוְכתֹב ְדָבִרים ֲחָדִשים ַחֵפש ֵמיַדע ַעל ַהכֹוֵתל ַהָמֲעָרִבי ְבִס 
 .שָלָמְדָת ַעל ַהנֹושֵֹא

 

ָדִשים  ַחֵפש ֵמיַדע ַעל ַהרֹוַבע ַהְיהּוִדי ְבִסְפֵרי ֵמיַדע שֹֹוִנים ּוְכתֹב ְדָבִרים חֲ  .1
 .שָלָמְדָת ַעל ַהנֹושֵֹא

 

ב ְדָבִרים ַחֵפש ֵמיַדע ַעל ִמְלֶחֶמת ֶשֶשת ַהָיִמים ְבִסְפֵרי ֵמיַדע שֹֹוִנים ּוְכתֹ .,
 .ֲחָדִשים שָלָמְדָת ַעל ַהנֹושֵֹא

 

 3פעילות 

 ירושלים

 

 :ְכתֹב ִבְשֵתי ִמִלים .1
 

 ___________      _________    -ָצָרתֹו  . א

 

 _______________   ____ -ִמְשָפחֹוֵתיֶהם . ב

 

 _________  __________ -ָעֵמנּו . ג
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 דף עבודה

תלמיד יקר אנא קרא את הקטע בעמוד הקודם וענה על השאלות 

 הבאות

 (4)? ממתי עם ישראל מצפה לחזור לירושלים .4

______________________________________________

________________________________________ 

 (,)? מה היו עושים במהלך הדורות לכבודה של ירושלים. ,

______________________________________________

________________________________________ 

כתוב איזה משפט במזמור הכי מבטא לדעתך את הצפיה לשוב . ,

 (,)? לירושלים

______________________________________________

________________________________________ 

? קת ואצל מי היה כל חלק במשך כמה זמן היתה ירושלים מחול. 1

(1) 

______________________________________________

________________________________________ 

למלחמת ששת הימים __________  ר היה היום הייום כח באי. 0

 (0. )בשבוע_________  והיום ה

______________________________________________

________________________________________ 
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 (6)? מה הודיע מוטה גור במכשיר הקשר. 6

______________________________________________

________________________________________ 

החיילים רצו לכיוון הכותל למרות . 9

 ? ___________________________(9) 

______________________________________________

________________________________________ 

 (8)? מדוע בכו האנשים שהגיעו לכותל. 8

______________________________________________

________________________________________ 

 (9)? מה קבעה הכנסת לאחר שלושה שבועות מהמלחמה . 9

______________________________________________

________________________________________ 

 (46)? מה קורה ביום ירושלים בכל שנה ושנה . 46

______________________________________________

________________________________________ 

 

 :חידות 

 

אני הייתי שר הביטחון בזמן שכבשו את ירושלים 

___________________________________. 
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ם על  הצפייה לירושלים אני כתבתי את מזמור התהילי

________________________________. 

 

תקעתי בשופר כאשר כבשו את הכותל  

__________________________________________. 

 

 .כבשנו את ירושלים_______________________ אנו חטיבת 

 

"   הבית בידנו הר"אני צעקתי בקשר 

___________________________________. 

 

בכינו ולא התביישנו  

_______________________________________. 
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 תפזורת ירושלים

 

הר הבית ,  צנחנים, דוד המלך, הרב שלמה גורן, מוטה, יום ירושלים

 בידינו

 

 

 

 כ א ר ם י ל ש ו ר י ם ו י א

 ע י ך ל מ ה ד ו ד ר ו כ ר ה

 ל ח ם י נ ח נ צ ר א ט ה נ י

 נ ר ו ג ה מ ל ש ב ר ה ג כ ע

 ל ו נ י ד י ב ת י ב ה ר ה ק


