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ירושלים שלי היאירושלים שלי היא

ירושלים שלי היא...
ירושלים שלי היא הכותל המערבי, וחייל עייף שניצב שומר בכניסה אליו.

ירושלים שלי היא שוק מחנה יהודה על שלל ריחותיו וטעמיו וסוחרים שמציעים את מרכולתם בקולי 
קולות.

ירושלים שלי היא מדרחוב בן יהודה עמוס במבקרים, צוחקים, נהנים וגודשים את בתי הקפה שבה.

ירושלים שלי היא ריח בורקס טריים שיצאו זה עתה מהתנור ב״אנג׳ל״.

ירושלים שלי היא החומות בעת שקיעה.

ירושלים שלי היא החומות בעת זריחה.

ירושלים שלי היא חסיד ר׳ אהרלך בתלבושתו הייחודית.

ירושלים שלי היא לובי של בית מלון עמוס בתיירים המשוחחים בבליל שפות.

ירושלים שלי היא אוויר הרים צלול כיין, באמת.

ירושלים שלי היא מעבר החצייה המרובע בצומת יפו-המלך ג׳ורג׳, עמוס אצים רצים אל דרכם.

ירושלים שלי היא מעורב ירושלמי מקורי עם תבלין מיוחד שיש רק בעיר הזאת.

ירושלים שלי היא בניין יד שרה בשדרות הרצל שבכל אחד מקומותיו מסתתרת עיר של חסד ונתינה.

ירושלים שלי היא הרובע היהודי על שלל סימטאותיו, ריחותיו וצליליו.

ירושלים שלי היא נאווה אפלבאום הי״ד, כלה ירושלמית לנצח.

ירושלים שלי היא חמשת הקדושים, בני משפחת סחיווסחורדר, שנהרגו בפיגוע במסעדת סבארו.

ירושלים שלי היא מוטה גור מכריז ״הר הבית בידינו״.

ירושלים שלי היא הר הרצל ובו טמונים רבים מאלו שבזכותם אנחנו כאן.

ירושלים שלי ״משוחררת״ כבר 37 שנה, אך עדין לא ניתן להלך בה בביטחון.

ואל בליל הקולות, הריחות, התקוות והתפילות המתעורר בי כל עת שאני 
מבקרת בה מתווספת רק תקווה אחת:

״עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב 
ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה״.

aish.co.il ,ריקי רט, עיתונאית

רו

ואל
מבקרת בה

״עוד
ימים.
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משחק קלפים – ״אז כהיום״משחק קלפים – ״אז כהיום״

מסחר
 

אזור המסחר הוותיק והמרכזי  בירושלים.

מדרחוב   .1
קניון מלחה  .2

הקארדו  .3
שוק ״מחנה יהודה״  .4

מסחר
 

מסחר  קומות  שלוש  ובילוי.  קניות  מרכז 
ובהן 260 בתי עסק ומגדל משרדים.

מדרחוב   .1
קניון מלחה  .2

הקארדו  .3
שוק ״מחנה יהודה״  .4

מסחר
 

רחובה הראשי של העיר ירושלים בתקופה 
הרומית שהיה מרכזה הכלכלי-מסחרי.

מדרחוב   .1
קניון מלחה  .2

הקארדו  .3
שוק ״מחנה יהודה״  .4

מסחר
 

הרחובות  בין  הנמצא  וביגוד,  מזון  שוק 
יהודה  מחנה  שכונת  לצד  ואגריפס  יפו 
בירושלים. החל מסוף המאה ה-19 משמש 

כשוק המזון המרכזי בעיר.

מדרחוב   .1
קניון מלחה  .2

הקארדו  .3
שוק ״מחנה יהודה״  .4

שלטון וחוק
 

בית הנבחרים המשמש כבית המחוקקים של 
מדינת ישראל. שמה של הכנסת ומספר חבריה 
(120) מקורם במוסד ״כנסת הגדולה״, המוסד 
העליון של חכמי ישראל בראשית ימי בית שני.

הכנסת  .1
בית דין צדק  .2

סנהדרין  .3
בית המשפט העליון  .4

שלטון וחוק
 

ששופטים  מוסמכים  דיינים  של  הרכב  כולל 
בשאלות  מכריעים  וכן  העברי  המשפט  לפי 

שנוגעות להלכה היהודית.

הכנסת  .1
בית דין צדק  .2

סנהדרין  .3
בית המשפט העליון  .4

שלטון וחוק
 

כינוי לבית דין של שבעים ואחד דיינים שהיווה 
ערכאה עליונה בכל הנוגע להלכה. פעלו בעם 
פעולתה  בכללי  לערך.   425 שנת  עד  ישראל 

עוסקת מסכת סנהדרין.

הכנסת  .1
בית דין צדק  .2

סנהדרין  .3
בית המשפט העליון  .4

שלטון וחוק
 

הרשות  של  ההיררכיה  בראש  העומד  הגוף 
השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה 

ביותר של מדינת ישראל.

הכנסת  .1
בית דין צדק  .2

סנהדרין  .3
בית המשפט העליון  .4

עיר של קדושה

 

שריד של קיר התמך של הר הבית שנבנה בסוף 
תקופת בית שני. הכותל נחשב לאתר היהודי 

השני בקדושתו בעולם, אחרי הר הבית

הכותל המערבי  .1
אבן השתייה  .2

בית הכנסת הגדול  .3
בית המקדש  .4

עיר של קדושה
ברוך  הקדוש  ירה  "אבן 
נשתת  וממנה  בים,  הוא 
העולם. למה נקרא שמה 
שממנה  השתייה?  אבן 
הושתת העולם" (תלמוד בבלי, 

מסכת יומא, דף נד, ע״ב)

הכותל המערבי  .1
אבן השתייה  .2

בית הכנסת הגדול  .3
בית המקדש  .4

עיר של קדושה

 

1958מרכז  מאז  משמש  הגדול  הכנסת  בית 
ומבקרים  תיירים  אליו  שמושך  ודתי  רוחני 
בעיקר בשבתות ובחגים, אז מתקיימות בבית 

הכנסת תפילות סדירות וחגיגיות.

הכותל המערבי  .1
אבן השתייה  .2

בית הכנסת הגדול  .3
בית המקדש  .4

עיר של קדושה

 

המרכז הדתי והרוחני של עם ישראל בין המאה 
לספירה.  הראשונה  למאה  לפנה״ס  העשירית 
ולשמש  מחדש,  להיבנות  עתיד  המקדש  בית 

מרכז רוחני לעם היהודי ולעולם כולו.

הכותל המערבי  .1
אבן השתייה  .2

בית הכנסת הגדול  .3
בית המקדש  .4
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המאבק על ירושלים

״וילכוד דוד 
את מצודת  ציון 

היא עיר דוד״
(שמואל ב׳, ה׳, ז׳)

כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך  .1

חורבן ירושלים בימי בית שני  .2

מלחמת העצמאות 1948  .3

מלחמת ששת הימים 1967  .4

ירושלים על המפה
 

הממוקמת  פסיפס  רצפת  היא  מידבא  מפת 
המפה,  שבירדן.  מידבא  בעיר  בכנסייה 
המתוארכת בין המאה השישית עד השביעית 
והעיר  ישראל,  ארץ  את  מתארת  לספירה, 

ירושלים ניצבת במרכזה של המפה.

מפת ִמיְדָבא  .1
מפת ירושלים הצלבנית  .2

3.  מפת ִּתְלָּתן
4.  מפת ירושלים כיום

המאבק על ירושלים
 

בתקופת המלך הורדוס, בסוף המאה 
הראשונה לפני הספירה. בית המקדש 
הגיע לשיא פארו ונחרב על ידי טיטוס 
בעקבות   לספירה,   70 בשנת  הרומאי 

המרד הגדול.

כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך  .1
חורבן ירושלים בימי בית שני  .2

מלחמת העצמאות 1948  .3
מלחמת ששת הימים 1967  .4

המאבק על ירושלים
 

המלחמה החלה מיד לאחר קבלת תוכנית 
החלוקה של האו״ם בכ״ט בנובמבר 1947, 
היהודי  הרובע  ב-20.6.1949.  והסתיימה 
חודשים  שישה  במשך  היה  ירושלים  של 
בידי  נכבש  דבר  של  ובסופו  מצור  תחת 
כוחות משולבים של ערבים בלתי סדירים 
והלגיון הערבי הירדני, לוחמיו נפלו בשבי 

והתושבים האזרחים פונו לעיר החדשה.

כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך  .1
חורבן ירושלים בימי בית שני  .2

מלחמת העצמאות 1948  .3
מלחמת ששת הימים 1967  .4

המאבק על ירושלים
 

ירדן  מצרים,  לבין  ישראל  בין  מלחמה 
כבשה  ובה  ימים  שישה  ארכה  וסוריה. 
חטיבת  נרחבים.  שטחים  ישראל  מדינת 
את  הנציב,  ארמון  את  כבשה  ירושלים 
וסביב  בירושלים  הירדניים  המוצבים 
התחמושת,  גבעת  אל-פול,  תל  את  לה, 
הכותל  את  ולבסוף  רוקפלר,  מוזיאון 

המערבי והר הבית.

כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך  .1
חורבן ירושלים בימי בית שני  .2

מלחמת העצמאות 1948  .3
מלחמת ששת הימים 1967  .4

ירושלים על המפה
 

מפת ִמיְדָבא  .1
מפת ירושלים הצלבנית  .2

3.  מפת ִּתְלָּתן
4.  מפת ירושלים כיום

ירושלים על המפה
 

בספר נוצרי ״מסע על פי כתבי הקדש״, שחובר 
לפני כ-400 שנה, מופיעה מפה  הקרויה ״מפת 
תלתן״ של העולם המדגימה את מרכזיותן של 

ארץ ישראל והעיר ירושלים.

מפת ִמיְדָבא  .1
מפת ירושלים הצלבנית  .2

3.  מפת ִּתְלָּתן
4.  מפת ירושלים כיום

ירושלים על המפה
 

מפת ִמיְדָבא  .1
מפת ירושלים הצלבנית  .2

3.  מפת ִּתְלָּתן
4.  מפת ירושלים כיום

שירי ירושלים

״יברכך ה׳ מציון וראה בטוב 
ירושלים כל ימי חייך״

(תהילים קכ״ח, ה׳)

מזמור תהילים  .1
ר׳ יהודה הלוי  .2

נעמי שמר  .3
מדרש רבה   .4

שירי ירושלים
 

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור 

הלא לכל שירייך
אני כינור...   

מזמור תהילים  .1
ר׳ יהודה הלוי  .2

נעמי שמר  .3
מדרש רבה  .4

שירי ירושלים
לבי במזרח / ר׳ יהודה הלוי 
לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב 

איך אטעמה את אשר אוכל ואיך יערב? 
איכה אשלם נדרי ואסרי, 

בעוד  ציון בחבל אדום ואני בכבל ערב?

מזמור תהילים  .1
ר׳ יהודה הלוי  .2

נעמי שמר  .3
מדרש רבה   .4

שירי ירושלים
 

״ירושלים היא אורו 
של עולם...״

 (בראשית רבה נ״ט,ה׳)

מזמור תהילים  .1
ר׳ יהודה הלוי  .2

נעמי שמר  .3
מדרש רבה  .4

משחק קלפים – ״אז כהיום״משחק קלפים – ״אז כהיום״

מפה של 
ירושלים 

הצלבנית, 
מתחילת 

המאה ה-12
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השכלה ומדע

מושיבין  שיהו  ״...התקינו 
בירושלים  תינוקות  מלמדי 
תצא  מציון  כי  דרוש  מאי 

תורה...״ (בבא בתרא כ״א)

לימוד בתקופת הגמרא  .1
מפעל המים בגיחון  .2

האוניברסיטה העברית  .3
קריית המדע בהר חוצבים  .4

השכלה ומדע

של  העיקרי  המים  מקור  הוא  הגיחון  מעיין 
ירושלים הקדומה (עיר דוד). עם הזמן נבנו לצד 
המים  את  לנצל  שמטרתם  מתקנים  המעיין 

ביעילות רבה יותר.

לימוד בתקופת הגמרא  .1
מפעל המים בגיחון  .2

האוניברסיטה העברית  .3
קריית המדע בהר חוצבים  .4

השכלה ומדע

האוניברסיטה   (1925) ישראל  בארץ  הוקמה 
הוציאה מתוכה אנשי שם בכל תחומי המחקר, 

לרבות מדענים חתני פרס נובל.

לימוד בתקופת הגמרא  .1
מפעל המים בגיחון  .2

האוניברסיטה העברית  .3
קריית המדע בהר חוצבים  .4

השכלה ומדע

פארק תעשיית ההיי-טק, הוקם בתחילת שנות 
 500 ששטחו  בפארק,  מועסקים  כיום  ה-70. 
דונם, כ-8,500 עובדים, בכ-200 חברות עתירות 

ידע וטכנולוגיה וחברות נותנות שירותים.

לימוד בתקופת הגמרא  .1
מפעל המים בגיחון  .2

האוניברסיטה העברית  .3
קריית המדע בהר חוצבים  .4

תרבות
 

במזרח  הנמצא  לארכיאולוגיה  מוזיאון 
ב-1938  הוקם  הפרחים.  שער  מול  ירושלים, 
ונחשב לאחד  ידי ממשלת המנדט בארץ  על 

המבנים היפים בירושלים. 

מוזיאון רוקפלר  .1
מוזיאון ישראל והיכל הספר   .2

מוזיאון יד ושם  .3
תיאטרון ירושלים  .4

תרבות
 

תגליות  של  משכנן  ומהווה  ב-1965  הוקם 
מדבר  מגילות  דופן:  יוצאות  ארכיאולוגיות 
יהודה וכתבי-יד עתיקים ונדירים של התנ״ך, 
כגון כתר ארם צובה.  מבין עשרת המוזיאונים 

הגדולים ביותר בעולם.

מוזיאון רוקפלר  .1
מוזיאון ישראל והיכל הספר   .2

מוזיאון יד ושם  .3
תיאטרון ירושלים  .4

תרבות
 

הוקם בשנת 1953 על ידי מדינת ישראל במטרה 
לדורות  ולהנחילה  השואה  זיכרון  את  להנציח 
של  ותיעוד  בהנצחה  עוסק  המוזיאון  הבאים. 
ומסמכים,  חפצים  איסוף  השואה,  מאורעות 
גביית עדויות על השואה ופרסומן, איסוף שמות 

הנספים בשואה והנצחתם במחקר ובחינוך.

מוזיאון רוקפלר  .1
מוזיאון ישראל והיכל הספר   .2

מוזיאון יד ושם  .3
תיאטרון ירושלים  .4

תרבות
 

נבנה בשנת 1971.  בעיר,  שוכן בשכונת טלביה 
גם  במוסד  מתקיימים  תיאטרון,  מופעי  מלבד 
בו  נערכים  וכן  וקולנוע.  מוזיקה  מחול,  מופעי 
טלוויזיה  צילומי  כנסים,  ממלכתיים,  טקסים 
ציור  תערוכות  מוצגות  במקום  רדיו.  ושידורי 

מתחלפות. 

מוזיאון רוקפלר  .1
מוזיאון ישראל והיכל הספר   .2

מוזיאון יד ושם  .3
תיאטרון ירושלים  .4


