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יֹום ְירּוָׁשַלִים הּוא ַחג ְלאוִּמי ְּבִיְׂשָרֵאל. הּוא ִנְקַּבע ְּכֵדי ְלַצֵין ֶאת ָהאיחּוד ֵמָחָדׁש 

ַהּדֹורֹות.   ְּבֶמֶׁש ִלירּוָׁשַלִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהִהיְסטֹוִרי  ַהֶּקֶׁשר  ְוֶאת  ָהִעיר  ֶׁשל 

ִּבְׁשַנת תשכ"ז (1967), ִּכְׁשלוָׁשה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר ּכיּבּוׁש ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבִמְלֶחֶמת 

ְל"ִעיר "ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ָהְפָכה   ָּכ ָהִעיר.  איחּוד  ַעל  ַהְּכֶנֶסת  ֶהְחִליָטה  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת 

ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה ַיְחָּדו"ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה ַיְחָּדו" (ְּתִהִּלים ֶּפֶרק קכ"ב, ָּפסּוק ג'). ַהְּכֶנֶסת ִהְכִריָזה ַעל כ"ח ְּבִאָיר 

חֹוְגִגים  ֲאַנְחנּו  ּוֵמָאז  ְירּוָׁשַלִים,  יֹום  ְּכַעל  ַהַּבִית,  ַהר  ִׁשְחרּור  יֹום  תשכ"ז 1967, 

אֹותֹו ָּכל ָׁשָנה. ְּבנֹוָסף, ִהְתַקֵּבל ַּבְּכֶנֶסת ְּב-1998 חֹוק ְיסֹוד, ָהאֹוֵמר ֶׁשְּירּוָׁשַלִים 

ִהיא ִּביַרת ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְצִחית. 

ֵמָאז ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְּב-1948 ַעד 1967 ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים "ִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד "ִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת יֹוֶׁשֶבת 

ּוְבִלָּבּה חֹוָמה"ּוְבִלָּבּה חֹוָמה" ("ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב" / ָנֳעִמי ֶׁשֶמר). ַהחֹוָמה ָהְיָתה ַּבֲחָלִקים ַרִּבים 

ְוִאּלּו  ִיְׂשָרֵאל,  ִּביֵדי  ָהָיה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהֵחֶלק  ְלִמְזָרָחּה.  ַמֲעָרָבּה  ֵּבין  ְוִהְפִריָדה  ָּבִעיר 

ַהֵחֶלק ַהִּמְזָרִחי ָהָיה ִּבְׁשִליַטת ַיְרֵּדן חּוץ ֵמַהר ַהּצֹוִפים. ִמן ַהחֹוָמה ָהיּו ַהַיְרֵּדִנים 

זֹוְרִקים ִמֵּדי ַּפַעם ֲאָבִנים, ֶׁשָהְרגּו ּוָפְצעּו ֲאָנִׁשים.

ֶאת  ִלְמנוַע  ִיְׂשָרֵאל  ניְּסָתה  ּוַבָּדרֹום,  ַּבָּצפֹון  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִמְלֶחֶמת  ְּכֶׁשָּפְרָצה 

ַהִּמְלָחָמה ִעם ַיְרֵּדן, ַא ְלא ַהְצָלָחה. ַהַיְרֵדִנים ָּתְקפּו, ָלֵכן קיֵּבל צה"ל ְּפקוָּדה 

יֹום ְירּוָׁשַלִים
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ִלְכּבוׁש ֶאת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה. ֶזה ָהָיה ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלִּמְלָחָמה. ְלַאַחר ְקָרבֹות ָקִׁשים 

ּוָמִרים ָּכְבָׁשה ֲחִטיַבת ַהַּצְנָחִנים ֶאת ָהִעיר ְוִׁשְחְרָרה ֶאת ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ַהַחָיִלים 

ִנְכְנסּו ָלִעיר ַהִּמְזָרִחית ֶּדֶר ַׁשַער ָהֲאָריֹות. ַאַחר ָּכ ִהִּגיעּו ַׂשר ַהּביָּטחֹון מֶׂשה ַּדָין, 

ָהַרַמְטָּכ"ל* ִיְצָחק ַרִּבין ְוַאּלּוף ּפיּקּוד ַהֶּמְרָּכז עוִּזי ַנְרִקיס. ֵמאֹות ַהּלֹוֲחִמים קיְּבלּו 

ֶאת ְּפֵניֶהם ַּבִּׁשיר: "ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב""ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב", ַהִּׁשיר ֶׁשחוַּבר ָיִמים ִמְסָּפר ִלְפֵני ַהִּמְלָחָמה, 

ְוָהַפ ַלֵּסֶמל ֶׁשל ִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים. ְּבַרֲחַבת ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי ָהיּו ַהּלֹוֲחִמים ַיַחד 

ִעם ָהַרב ָהָראִׁשי ְלצה"ל, ָהַרב ּגֹוֶרן. ָהַרב ֵּבַר ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָיינּו""ֶׁשֶהֱחָיינּו" ְוָתַקע ַּבּׁשֹוָפר. 

ַהִּׂשְמָחה ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשל ַהְּמאוָרע ַהִהיְסטֹוִרי ָהיּו ֲעצּוִמים. ָקֶׁשה ָהָיה ְלַהֲאִמין 

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה ִנְמֵצאת ְּבָיֵדינּו. ֲאָנִׁשים ָׂשְמחּו ְוַגם ָּבכּו.

ְּב-ּכ"ח ְּבִאָּיר ְמַצְיִנים ֶאת איחּוד ְירּוָׁשַלִים ִּבְטָקִסים ּוַבֲחִגיגֹות ְּבָכל ָהָאֶרץ. ְּבִגְבַעת 

ְּבֶעֶרב  ַמְמַלְכִּתי.  ֶטֶקס  ָׁשָנה  ָּכל  ִמְתַקֵים  ָקִׁשים,  ְקָרבֹות  ָהיּו  ֶׁשָּבּה  ַהַּתְחמוֶׁשת, 

יֹום ְירּוָׁשַלִים ֶנֱעֶרֶכת ְצָעָדה ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר. ַהּסיְסָמה ֶׁשל ַהְּצָעָדה: "ַהִהְתַיְּׁשבּות "ַהִהְתַיְּׁשבּות 

ַמְצִדיָעה ִלירּוָׁשַלִים"ַמְצִדיָעה ִלירּוָׁשַלִים". ְּבֵליל יֹום ְירּוָׁשַלִים ֵיׁש ֲעֶצֶרת ְּגדֹוָלה ִּביִׁשיַבת ֶמְרַּכז ָהַרב 

ִּבירּוָׁשַלִים. ְלַאַחר ֲחצֹות צֹוֲעִדים ֵמַהְיִׁשיָבה ֶאל ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים 

יֹוְצִאים ְצִעיִרים ִמְּתנּועֹות ַהּנוַער ַהְּלאוִּמּיֹות ְּבריקּוד ְּדָגִלים. ַהַּתֲהלּוָכה ַמְתִחיָלה 

ַהּכוֶתל  ְּבַרֲחַבת  ּוִמְסַּתֶּיֶמת  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  חֹומֹות  ֶאת  ַמִּקיָפה  ָהִעיר,  ְּבֶמְרַּכז 

ַהַּמֲעָרִבי. 

*ַרַמְטָּכ"ל- רֹאׁש ַהַּמֶּטה ַהְּכָלִלי.
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ֵיׁש ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ֶׁשָּבֶהם ְמקוָּבל לֹוַמר "ַהֵּלל" ַּבּיֹום ַהֶּזה.

ְּבִאָּיר,  כ"ז  ֲחִמיִׁשי,  ְּביֹום  ַהְּטָקִסים  ֶנֱעָרִכים  ִׁשיִּׁשי,  ְּביֹום  ָחל  ְּבִאָּיר  כ"ח  ַּכֲאֶׁשר 

ֲאָבל ֲאִמיַרת ַה"ַהֵּלל" ּוִמְזמֹוֵרי ַהּתֹוָדה ֶנֱעֶרֶכת ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ּכֹ"ח ְּבִאָּיר.

ַמה ַּבְּתמּוָנה?ַמה ַּבְּתמּוָנה?

*    ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון

*    ֶּפֶסל ְּבמּוֵזאֹון "ָיד ָוֵׁשם"

*    ַהר ַהַּבִית, ִמְסָּגד ֶאל ַאְקָצה

*    ִמְׁשְּכנֹות ַׁשֲאַנִּנים

*    מּוֵזאֹון רֹוְקֶפֶלר

*    ַׁשַער ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה
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ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

1. ַמה ְמַצֵין יֹום ְירּוָׁשַלִים?

____________________________________________________

____________________________________________________

2. ֵאיֶזה חוק ִהְתַקֵּבל ַּבְּכֶנֶסת?

____________________________________________________

3. ֵאי ָּפְרָצה ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים (1967)?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________________

4. ָּתֲארּו ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ְּבִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים.

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________________

5. ָּתֲארּו ֶאת ַהְּטָקִסים ְוַהֲחִגיגֹות ֶׁשל יֹום ְירּוָׁשַלִים.

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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ִּכְתבּו ֶאת ַהֵּפירוׁש ַהַּמְתִאים ִמּתֹו ַמֲאַגר ַהּמיִּלים.

ּכיּבּוׁש

ַמִּקיָפה

ִׁשְחרּור

ִהְכִריָזה

ֶנֱעֶרֶכת

ְּפקוָּדה  

חֹוָמה

ֲעֶצֶרת 

ְצָעָדה

ְמקוָּבל

ֲעצוִמים

ִמֵדי ַּפַעם    

ִּכְתבּו ֶאת ַהּמיָּלה ַהֲהפּוָכה ִמּתֹו ַמֲאַגר ַהּמיִּלים.

ִנְכְנסּו

ִׂשְמָחה

ַמְפִריָדה

 חוֶפׁש

ַקִּלים

איחּוד 

צֹוֲעִדים 

ִנְצִחית

ִמְסַּתֶיֶמת 

ַהְצָלָחה

ִמְתַקֶּיֶמת, ָנהּוג, ִלְפָעִמים, ְּתִפיַסת ֶׁשַטח ְּבכוַח, הֹוָרָאה, ַמַּתן חוֶפׁש,

ַּתֲהלּוָכה, הֹוִדיָעה ָּבַרִּבים, ִקיר ַמְפִריד, ֲאֵסָפה, הֹוֶלֶכת ִמָּסִביב, ְּגדֹוִלים

עֹוְצִרים,  ַמְתִחיָלה,  ַהְפָרָדה,  ְזַמִּנית,  ִׁשְעּבּוד, 

ְמַאֶחֶדת,  ַצַער,  ּכיָּׁשלֹון,  ָיְצאּו,  ָקִׁשים
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 ִּכְתבּו ָנכֹוןָנכֹון אֹו א ָנכֹוןא ָנכֹון.

1.  ַהְּכֶנֶסת ֶהְחִליָטה ַעל איחּוד ְירּוָׁשַלִים

    ָׁשבּוַע ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים. 

2.  יֹום ְירּוָׁשַלִים ָחל ְּבכ"ח ְּבִאָיר.  

3.  ְּביֹום ְירּוָׁשַלִים ְמַצְיִנים ֶאת ָהאיחּוד ֵמָחָדש

    ֶׁשל ָהִעיר ְוֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהִהיְסטֹוִרי ֶׁשָּלנּו ֵאֶליָה. 

4.  19 ָׁשִנים ִהְפִריָדה ַהחֹוָמה ֵּבין ַמֲעַרב ְירּוָׁשַלִים ְלִמְזָרָחּה. 

5.  ַהַיְרֵּדִנים ַּבַּצד ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ָהִעיר

    ָנֲהגּו ִלְתקוף ִמֵּדי ַּפַעם ֶאת ְירּוָׁשַלִים.    

6.  ִיְׂשָרֵאל ניְּסָתה ִלְמנוַע ֶאת ַהִּמְלָחָמה ִעם ַיְרֵּדן,

    ַא ַהַיְרֵּדִנים ָּתְקפּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל.  

7.  ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ִנְכְּבָׁשה ַעל ְיֵדי ֲחִטיַבת ַהַּצְנָחִנים.  

8.  ַהְּכֵאב ַעל ַהּנֹוְפִלים ַּבִּמְלָחָמה ָהָיה ָּגדֹול. 

9.  ָהְיָתה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעל ַהְּמאוָרע ַהִהיְסטֹוִרי

    ֶׁשל ִׁשְחרּור ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי. 

10.  ָהַרב ּגוֶרן ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ַּבֵחֶלק ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשל ָהִעיר. 
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א. ִּכְתבּו ְּתפיָּלה אֹו ַּבָּקָׁשה ִאיִׁשית ַעל ֶּפֶתק ֶׁשִּתְרצּו ָלִשים ֵּבין ַאְבֵני ַהּכוֶתל.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ב. ַחְּברּו ְּבָרָכה ִלירּוָׁשַלִים ַהְּמאוֶחֶדת.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ג. ַצְירּו ֶאת ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי ִעם ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתַּפְּלִלים.
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ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה מוֶּקֶפת חֹוָמה ְּגבֹוָהה. ְּבֶמֶׁש ַהּדֹורֹות ִנְבנּו חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים 

ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ָהִעיר. ַהחֹוָמה ִנְבְנָתה ַעל ְיֵדי "סּוֵליָמן ַהְמפוָאר""סּוֵליָמן ַהְמפוָאר" ֵּבין 

 ַהָּׁשִנים 1541-1537. ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשַלִים ִׁשְבָעה ְׁשָעִרים ְוֵהם ְּפתּוִחים ְלַמֲעָבר, ַא

ֵיׁש ַׁשַער ֶאָחד ֶׁשהּוא ָסגּור ְוָאטּום ָּבֲאָבִנים- ַׁשַער ָהַרֲחִמים.

ִהְסַּתְּכלּו ַּבַּמָּפה ָּבַעּמּוד ַהָּבא ְוִכְתבּו:

� ֵאילּו ְׁשָעִרים ִנְמָצִאים ְּבָכל ֶאָחד ֵמָהְרָבִעים ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________________

� ֵאיפֹה ִנְמָצא ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי?

____________________________________________________

 ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים
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ַׁשֲעֵרי ָהִעירַׁשֲעֵרי ָהִעיר

1. ַׁשַער ְׁשֶכם

2. ַׁשַער ַהְּפָרִחים

3. ַׁשַער ָהֲאָריֹות

4. ַׁשַער ָהַרֲחִמים

5. ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות

6. ַׁשַער ִצּיֹון

7. ַׁשַער ָיפֹו

8. ַהַּׁשַער ֶהָחָדׁש

ֶחְלֵקי ָהִעירֶחְלֵקי ָהִעיר

1. ָהרוַבע ַהְיהּוִדי

2. ָהרוַבע ַהּנֹוְצִרי

3. ָהרוַבע ַהּמּוְסְלִמי

4. ָהרוַבע ָהַאְרְמִני

5. ַהר ַהַּבִית

ַמַּפת ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקהַמַּפת ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה

ַהּכוֶתל 
ַהַּמֲעָרִבי
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1. ַׁשַער ְׁשֶכם1. ַׁשַער ְׁשֶכם

ַׁשַער ְׁשֶכם ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ַדֶּמֶׁשק, ָּבאב-ֶאל-ַעּמּוד. ַהַּׁשַער ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהחֹוָמה 

ַהְּצפֹוִנית ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ָּברוַבע ַהּמּוְסְלִמי.

ַׁשַער ְׁשֶכם הּוא ַהְמפוָאר ֶׁשְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר

ָהַעִּתיָקה, ֵיׁש ּבֹו קיּׁשּוִטים ַאְרִכיֶטְקטֹוִנים.

2. ַׁשַער ַהְּפָרִחים2. ַׁשַער ַהְּפָרִחים

ַּבחֹוָמה  ִנְמָצא  ַהַּׁשַער  ָּבאּב-ַא-ַזֲהָרה.  הֹוְרדֹוס,  ַׁשַער  ַּגם  ִנְקָרא  ַהְּפָרִחים  ַׁשַער 

ַהְּפָרִחים  ְּבֶׁשל  ִנְקַּבע  ְּׁשמֹו  ַהּמּוְסְלִמי.  ָּברוַבע  ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ֶׁשל  ַהְּצפֹוִנית 

ֶׁשְּמַקְּׁשִטים אֹותֹו ְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם הֹוְרדֹוס ֶׁשָּבָנה

ִּבְנָיִנים ָּבִעיר.

3. ַׁשַער ָהֲאָריֹות3. ַׁשַער ָהֲאָריֹות

ַׁשַער ָהֲאָריֹות ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ַהְּׁשָבִטים.

ַהַּׁשַער ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהְצפֹון ִמְזָרִחית  ֶׁשל ָהִעיר

ָהַעִּתיָקה, ָּברוַבע ַהּמּוְסְלִמי.

ֶּדֶר ַׁשַער ֶזה ָּפְרצּו ַחָּיֵלי ַצַה"ל ָלִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים (1967).

     ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים
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4. ַׁשַער ָהַרֲחִמים4. ַׁשַער ָהַרֲחִמים

ַׁשַער ָהַרֲחִמים ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ַהָּזָהב. ַהַּׁשַער ִנְמָצא

ְּבֶמְרַּכז ַהחֹוָמה ַהִּמְזָרִחית ֶׁשל ַהר ַהַּבִית. ֵיׁש ּבֹו

ַעּמּוִדים ְוכֹוָתרֹות ְמפוָאִרים ְוהּוא ָסגּור ְוָאטּום ָּבֲאָבִנים.

ְלִפי ַהָּמסוֶרת, ָעִתיד ַהָּמִׁשיַח ְלהיָּכֵנס ִלירּוָׁשַלִים ֶּדֶר ַׁשַער ֶזה.

5. ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות5. ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות

ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ַהמוְגַרִּבים.

ַהַּׁשַער ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהְּדרֹוִמית ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה

ַעל ַיד ַהּכוֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

6. ַׁשַער ִצּיֹון6. ַׁשַער ִצּיֹון

ַׁשַער ִצּיֹון ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ָּדִוד, ַׁשַער ַהְּיהּוִדים.

ַהַּׁשַער ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהְּדרֹוִמית ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה

ַעל ַהר ִצּיֹון ַעל ַיד ָהרוַבע ַהְיהּוִדי.

ַׁשַער ִצּיֹון ְמַקֵּׁשר ֵּבין ָהרוַבע ָהַאְרֵמִני ְלַהר ִצּיֹון.
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7. ַׁשַער ָיפֹו7. ַׁשַער ָיפֹו

ַׁשַער ָיפֹו ִנְקָרא ַּגם ַׁשַער ֶחְברֹון, ָּבאב-ֶאל-ָחִליל.

ַהַּׁשַער ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהחֹוָמה ַהַּמֲעָרִבית ֶׁשל

ִלְׁשֶכם  ְיִציָאה  ַּתֲחַנת  ָהְיָתה  ַדְרּכֹו  ִּכי  ָחׁשּוב  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהַּׁשַער  ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר 

ּוְלֶחְברֹון. ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור - 1948 הּוא ִנְסַּגר, ּוְביּוִני 1967 הּוא ִנְפַּתח ְלַאַחר 

ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים.

8 ַהַּׁשַער ֶהָחָדׁש8 ַהַּׁשַער ֶהָחָדׁש

ַהַּׁשַער ִנְמָצא ַּבחֹוָמה ַהְּצפֹון ַמֲעָרִבית ֶׁשל ָהִעיר

ָהַעִּתיָקה ָּברוַבע ַהּנֹוְצִרי.

ַהַּׁשַער ָהָיה ָסגּור ֵּבין ַהָּׁשִנים 1967-1948,

ָּכל  ִמֵּבין  ְּביֹוֵתר  ַהָּגבֹוַּה  ַהַּׁשַער  הּוא  ִנְפַּתח.  הּוא  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִמְלֶחֶמת  ְלַאַחר 

ַׁשֲעֵרי ָהִעיר ָהַעִּתיָקה.

"ֲעָׂשָרה ַקִּבין יִֹפי ָיְרדּו ָלעֹוָלם,"ֲעָׂשָרה ַקִּבין יִֹפי ָיְרדּו ָלעֹוָלם,

ִּתְׁשָעה ָנְטָלה ְירּוָׁשַלִים ְוֶאָחד ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו"ִּתְׁשָעה ָנְטָלה ְירּוָׁשַלִים ְוֶאָחד ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו"
(ַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין) (ַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין)      
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה. 

ִמיקּום ַהַּׁשַערִמיקּום ַהַּׁשַער ֵׁשם נֹוָסףֵׁשם נֹוָסף ֵׁשם ַהַּׁשַער ֵׁשם ַהַּׁשַער 

1. ַׁשַער ְׁשֶכם 

2. ַׁשַער ַהְּפָרִחים

3. ַׁשַער ָהֲאָריֹות

4. ַׁשַער ָהַרֲחִמים

5. ַׁשַער ָהַאְׁשּפֹות

6. ַׁשַער ִצּיֹון 

7. ַׁשַער ָיפֹו 

8. ַהַּׁשַער ֶהָחָדׁש

ַלִים, ַהכוֶתל ַהַמֲעָרִבי ְּירּוׁשָ ּ
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ְירּוָׁשַלִים

ִעיר ַהּקֹוֶדׁש

ִּכְתבּו ֵׁשמֹות ָלִעיר ְירּוָׁשַלִים.

"ְירּוָׁשַלִים ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפַרד ִמְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ּוִביָרָתּה ַהִּנְצִחית."ְירּוָׁשַלִים ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפַרד ִמְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ּוִביָרָתּה ַהִּנְצִחית.

ׁשּום ַהְצָּבָעה ָּבאּו"ם ֵאיָנּה ְמַׁשָּנה עוְבָּדה ִהיְסטֹוִרית זֹו".ׁשּום ַהְצָּבָעה ָּבאּו"ם ֵאיָנּה ְמַׁשָּנה עוְבָּדה ִהיְסטֹוִרית זֹו".

הֹוָדַעת רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ָּדִוד ֶּבְן ּגּוְריֹון, ַּבְּכֶנֶסת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ְּביֹום ב' י"ט ְּבִכְסֵלו תש"י 10.12.49

� ַמה הֹוִדיַע רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ָּדִוד ֶּבְן ּגּוְריֹון ַּבְּכֶנֶסת?

____________________________________________________

____________________________________________________

          ____________________________________________________


