
ה'  ל ַמטָּ ַלִים 'שֶׁ ל ַמֲעָלה' ִוירּושָׁ ַלִים 'שֶׁ ְירּושָׁ

"ַרק ַהּיֹום! ַרק ַהּיֹום! ּבּוֶרָקס ַחם! ַעְגָבִנּיֹות ְטִרּיֹות! 
ִקילֹו ְּבֶעֶׂשר!" - ֵאֶּלה ְצִליִלים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְטעֹות 
ָּכל  ִצְבעֹוִני  ְוַהֹּכל   - ָסֹגל  ָּכֹתם,  ָירֹק,  ָאדֹם,  ָּבֶהם. 

ָּכְך, ְוֵריָחִני, ְוָטִרי. 
ִהַּגְענּו ַלּׁשּוק!

ִּבירּוָׁשַלִים.  ֶמְרָּכִזי  ׁשּוק  הּוא  ְיהּוָדה  ַמְחֵנה  ׁשּוק 
ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמֻיֶחֶדת  ּוָבֲאִויָרה  ְּבִצְבעֹוִנּיּותֹו  ָידּוַע  ַהּׁשּוק 
ְּכָמקֹום  ַּגם  ַהּׁשּוק  ָידּוַע  ִמְסָחר,  ְמקֹום  ִמְּלַבד  ּבֹו. 
ֶׁשל ֶחֶסד. ֶיְׁשָנם מֹוְכִרים ֶׁשִּיְּתנּו ְלָלקֹוחֹות ְמֻסָּיִמים 
ֶּכֶסף,  ֵמֶהם  ִיְּקחּו  לֹא  ְלעֹוָלם  ֲאָבל  ְקִנּיֹות  ַלֲערְֹך 
ֲאָנִׁשים  ֶיְׁשָנם  ֲעִנִּיים;  ֶׁשֵהם  יֹוְדִעים  ַהּמֹוְכִרים  ִּכי 
ְצָדָקה  ָלֵתת  ִמְּבִלי  ַיַעְזבּו ֶאת ַהּׁשּוק  ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא 
ְוֶיְׁשָנם  ָּבְרחֹובֹות;  ָיד  ֶׁשּפֹוְׁשִטים  ָהֲעִנִּיים  ְלַאַחד 
ַלֲאָנִׁשים  ַסִּלים  ִלְסֹחב  ַלֲעזֹר  ֶׁשִּמְתַנְּדִבים  ְצִעיִרים 

ֶׁשֵאיָנם ַמִּכיִרים.
הּוא  ַהֶּזה  ַהּׁשּוק  ֲאָנִׁשים,  ֵּבין  ְמַחֵּבר  ַהֶּזה  ַהּׁשּוק 

ׁשּוק ֶׁשל ֶחֶסד, ַהּׁשּוק ַהֶּזה הּוא ְירּוָׁשַלִים!

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַּגם ְיָלִדים עֹוִׂשים ֲחָסִדים. 

ַּבֲחרּו ַמֲעֶׂשה טֹוב ְוָעׂשּו אֹותֹו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשבּוַע. 
ִחְׁשבּו: ִמי ִנְתַרם יֹוֵתר ֵמַהַּמֲעֶׂשה, ַהּנֹוֵתן אֹו ַהְּמַקֵּבל?

ַהִאם ּתּוְכלּו ְלִהָּזֵכר 
ְּבָמקֹום ֶׁשֲהִייֶתם ּבֹו ְוָהָיה 
ָצפּוף ַאְך ִהְרַּגְׁשֶּתם ָרְוָחה 

ְּבִלְּבֶכם?

ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
]...[ עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, 
ְולֹא ִהִּזיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, 
ַהָּמקֹום  ִלי  ַצר  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ָאַמר  ְולֹא 

ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.
)ַמֶּסֶכת ָאבֹות, ֶּפֶרק ח, ִמְׁשָנה ח(

ִחְׁשבּו ַעל ַהַּמְׁשָמֻעּיֹות ֶׁשל ַהִּמָּלה 'ַצר' ְוַהְסִּבירּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט: 
"ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים" ְּבַכָּמה ְּדָרִכים.

עמוס גיל, פיקיוויקי



ַלִים ֶדק ְירּושָׁ ִעיר ַהצֶּ

"ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט!" 
ִמְׂשָּתֵרר  ַהָּגדֹול,  ָּבאּוָלם  זֹו  ְקִריָאה  ְּכֶׁשִּנְׁשַמַעת 
ַהּׁשֹוְפִטים  ִלְכבֹוד  ָלקּום  ֶׁשָּצִריְך  ִסיָמן  ֶזה  ֶׁשֶקט. 
ִּבירּוָׁשַלִים  ָהֶעְליֹון  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֵבית  ַהִּנְכָנִסים. 
ְוָדִנים  ְמֻכָּבִדים  ׁשֹוְפִטים  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  יֹוְׁשִבים 
ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהְּמֻסָּבִכים ְּביֹוֵתר. ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון 
ּוְבָראֵׁשי  ְלֶצֶדק,  ַהָּגבֹוַּה  ַהִּדין  ֵּבית  ַּגם  ְמַׁשֵּמׁש 
ֶנֶגד  לֹא  ְּבִמְׁשָּפִטים  ָּדִנים  ְּבָבָג"ץ  ָּבָג"ץ.  ֵּתבֹות: 
)ְּכמֹו  ַהְּמִדיָנה  ָרֻׁשּיֹות  ֶנֶגד  ֶאָּלא  ְּפָרִטִּיים  ֲאָנִׁשים 
ֶׁשְּמקֹומֹו  קֹוֵבַע  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְמִדיַנת  ַהֹחק  ַהְּכֶנֶסת(. 

ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון הּוא ַרק ִּבירּוָׁשַלִים.

ְּכַבְּתִחָּלה  ְויֲֹעַצִיְך  ְּכָבִראֹׁשָנה,  ֹׁשְפַטִיְך  ְוָאִׁשיָבה 
ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה 

ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה.
)ְיַׁשְעָיהּו א, כו-כז(

ַּבִּמָּלה "ֲאִׁשיָבה" ְמָתֵאר ַהָּנִביא ֲחָזָרה ְלָמה ֶׁשָהָיה ֶּבָעָבר. 
ָמה ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ִמָּכְך ַעל ַמָּצָבּה ֶׁשל ָהִעיר ִּבְזַמן ַהְּנבּוָאה?

ַהָּנִביא אֹוֵמר: "ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה", ְּכלֹוַמר, ַרק ְּכֶׁשִּיְהֶיה ֶצֶדק ֲאִמִּתי 
ְוֶחְמָלה ְּכַלֵּפי ַהַחָּלִׁשים ַּבֲחֵבָרה, ִּתְתַקֵּים ְנבּוָאתֹו.

ָלָּמה ִקּיּום ַהְּנבּוָאה ָּתלּוי ַּבַּיַחס ֶׁשל ַהֶחְבָרה ַלַחָּלִׁשים?

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַּגם ַּבִּכָּתה ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר ֵיׁש ִלְפָעִמים ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות. 

ִחְׁשבּו ַעל ִמְקֶרה ָּכֶזה ְוַנּסּו ִלְכֹּתב אֹו ְלַצֵּיר ִמְׁשָּפט ַהֶּנֱעָרְך ְּבִעְקבֹות ַהִּמְקֶרה. 

ַּגם ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 
ָׁשַפט ִּבירּוָׁשַלִים. 
ַהִאם ַאֶּתם זֹוְכִרים 

ִסּפּור ִמִּסּפּוֵרי ְׁשֹלמֹה 
ַהָּקׁשּור ַּבֲעִׂשַּית ֶצֶדק?



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַנּסּו ְלַדְמֵין, ִלְכֹּתב אֹו ְלַצֵּיר ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשִּבְׁשִביְלֶכם הּוא 'ְירּוָׁשַלִים'. 

ַלִים ָמּה ְירּושָׁ ִעיר ּושְׁ

ּוְמִסָּלָתּה  ִלירּוָׁשַלִים  ַמִּגיָעה  ַרֶּכֶבת  ָהְיָתה  ַּפַעם 
ֶׁשָהְיָתה  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ָּבִעיר.  ְׁשכּונֹות  ֵּבין  ָעְבָרה 
ָיְכָלה  לֹא  ֶׁשְּמִסָּלָתּה  ּוְלַאַחר  ְיִעיָלה,  ְולֹא  ִאִּטית 
ֻהְחַלט  ַהֲחָדׁשֹות,  ָהַרָּכבֹות  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  עֹוד 
ִהְתַלְּבָטה  ְירּוָׁשַלִים  ִעיִרַּית  ָהַרֶּכֶבת.  ַקו  ֶאת  ְלַבֵּטל 
ָמה ַלֲעׂשֹות ְּבַפֵּסי ָהַרֶּכֶבת ּוַבַּתֲחָנה ַהְּיָׁשָנה ְוַהָּיָפה, 
ַהְּמַחֵּבר  ַּפאְרק  ַּפאְרק,  ְּבִנַּית  ַעל  ֻהְחַלט  ּוְלַבּסֹוף 
ְׁשכּונֹות  ַוֲעָרִבּיֹות,  ְיהּוִדּיֹות  ְׁשכּונֹות  ְׁשכּונֹות:  ֵּבין 
ּוְׁשכּונֹות  ָּדִתּיֹות  ְׁשכּונֹות  ּוָפחֹות,  יֹוֵתר  ֲאִמידֹות 
ַהְּסּפֹוְרט  ְלֶמְרְּכֵזי  ִמְתַחֵּבר  ַהַּפאְרק  ִחּלֹוִנּיֹות. 
'ֶטִדי',  ְוִאְצַטְדיֹון  ְירּוָׁשַלִים(  ַהּפֹוֵעל  )ֶׁשל  'ָאֵרָנה' 

ַּפאְרק ֶׁשהּוא 'ֵרָאה ְיֻרָּקה' ְּבֵלב ָהִעיר ַהּסֹוֶאֶנת. 
ָּכל  ַעל  עֹוָלה  ַּבַּפאְרק  ַהְּמִציאּות  ִּכי  ִנְדֶמה  ַהּיֹום 
ַחִּיים  ׁשֹוֵקק  ַהָּמקֹום  ְמַתְכְנֶניָה:  ֶׁשל  ִּתְקוֹוֵתיֶהם 
ַעל  ָנִחים  ֲאָנִׁשים  ְוַהַּלְיָלה,  ַהּיֹום  ְׁשעֹות  ְּבָכל 
ַהִּמְדָׁשאֹות, ָרִצים ַּבְּׁשִביִלים ְויֹוְׁשִבים ְּבָבֵּתי ַהָּקֶפה 
ַהַּפִּסים.  ַעל  ִמְתרֹוְצִצים  ִויָלִדים  ַהְּיָׁשָנה,  ַּבַּתֲחָנה 
ְוֻכָּלם, ָּדִתִּיים ְוִחּלֹוִנים, ְיהּוִדים, ֻמְסְלִמים ְונֹוְצִרים, 
ְלֶרַגע,  ְולּו  הֹוְפִכים,  ְוַתָּיִרים  אֹוְרִחים  ּתֹוָׁשִבים, 

ְלַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים.

ִהָּזְכרּו ְּבָמקֹום ֶׁשּגֹוֵרם ַלֵּלב 
ֶׁשָּלֶכם ְלִהְתַרֵחב. 

ִחְׁשבּו ָמה ּגֹוֵרם ָלֶכם 
ְלַהְרִּגיׁש ָּכְך ַּבָּמקֹום ַהֶּזה.

ַלַחִּיים ָהִעירֹוִנִּיים ֶׁשָּלנּו  ִהְכִניָסה  ַהְּמִסָּלה 
ְוִׂשְמָחה  ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש, ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ֹחֶפׁש 
ִמחּוץ ָלֲאָבִנים ּוִמחּוץ ַלְּגֵדרֹות. ֵיׁש ַּבְּמִסָּלה 

ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּמְרִחיב ֶאת ַהֵּלב ּוְמַׁשְחֵרר.

)ָהַרב ֶּבִני ָלאו ַעל ְּפרֹוֶיְקט ַהְּמִסָּלה ִמּתֹוְך ָהֲאַתר 5 ְיִחידֹות(

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ַּדְוָקא ָמקֹום ְּכמֹו ַּפאְרק ַהְּמִסָּלה נֹוֵתן ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִׁשְחרּור ְוֹחֶפׁש ִּבירּוָׁשַלִים?



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַעְּצבּו ַּכְרִטיס ְּבָרָכה ָלִעיר ְירּוָׁשַלִים ּובֹו ָהִאחּול ֶׁשָּלֶכם ָלִעיר.

"ִויָלִדים ִויָלדות ְמשֲחִקים ִבְרחובוֶתיָה"

ִּבירּוָׁשַלִים ֵאין ָים, ַּכָּידּוַע, ֲאָבל ַמִים - ֵיׁש ָוֵיׁש!
ְקָצת ִמַּתַחת ְלחֹוַמת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים 
ֶיְׁשנֹו ַּפאְרק ָּגדֹול ְוָירֹק ּוְׁשמֹו 'ַּפאְרק ֶטִדי' ַעל ֵׁשם 
רֹאׁש  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשָהָיה  ִמי  קֹוֶלק,  ֶטִדי 

ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ְוָתַרם ַרּבֹות ְלִפּתּוָחּה.
ְמֻיֶחֶדת  ַמִים  ִמְזֶרֶקת  ֶיְׁשָנּה  ַהָּירֹק  ַהַּפאְרק  ְּבֶמְרַּכז 
אֹור  ֶׁשל  מֹוָפע  ְּבֶעֶצם  ִהיא  ַהִּמְזָרָקה  ְּבִמיָנּה. 
ַהַּזְרנּוִקים  ַמְתִחיִלים  ַמְנִּגיָנה,  ְּכֶׁשַּמְתִחיָלה  ּוַמִים: 
ַהּמּוָאִרים ַלֲעלֹות ְוָלֶרֶדת ְלִפי ַהֶּקֶצב ּוְבֶעֶצם נֹוֶצֶרת 
ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ַהַּקִיץ  ִּביֵמי  'ְמַרֶּקֶדת'.  ִמְזָרָקה 
ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ְמַׂשֲחִקים ֶזה ְלַצד ֶזה  ַּבִּמְזָרָקה ֶאת 
- ֲעָרִבים ִויהּוִדים, ֲחֵרִדים ְוִחּלֹוִנים - ְוֻכָּלם ְרֻטִּבים 

ּוְׂשֵמִחים.

ִּבְרֹחבֹות  ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  ֹעד  ְצָבאֹות:  ה'  ָאַמר  ֹּכה 
ְירּוָׁשלָ ִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים. 

ְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה. 

)ְזַכְרָיה ח, ד-ה(

ָּפסּוק ֶזה הּוא ֵחֶלק ִמְּנבּוָאתֹו ֶׁשל ְזַכְרָיה ַעל ֲעִתיָדּה ַהּטֹוב ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.
ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ּבֹוֵחר ַהָּנִביא ְלַדֵּבר ַּדְוָקא ַעל ְיָלִדים ְוַעל ִמְׂשָחִקים? 

ָמה ַּדְעְּתֶכם, ַהִאם ְנבּוָאה זֹו ִהְתַּגְּׁשָמה?

ַהָּנִביא ְמַאֵחל ֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוָׁשֵבי 
ִמְׂשָחק  ֶׁשְּתַאְפֵׁשר  ְוַׁשְלָוה  ְירּוָׁשַלִים 

ֶׁשל ְיָלִדים ִויָלדֹות ִּבְרחֹובֹוֶתיָה. 
ָמה עֹוד ֲהִייֶתם ְמַאֲחִלים ִלְירּוָׁשַלִים?



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְטמֹן ֵּבין ַאְבֵני 

ַהֹּכֶתל ְּפָתִקים ִעם ַּבָּקׁשֹות.
ַנּסּו ִלְכֹּתב ֶּפֶתק ּובֹו ִמְׁשָאָלה 

ֶׁשֱהִייֶתם רֹוִצים ֶׁשִּתְתַּגֵּׁשם.
ַנּסּו ַלְחׁשֹב ֵּכיַצד ַאֶּתם ְיכֹוִלים 

ַלֲעזֹר ְלַבָּקַׁשְתֶכם ְלִהְתַּגֵּׁשם!
 

ֶבת ֵאזוב ְוַעצֶּ

ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה 'ֹּכֶתל' הּוא ִקיר. ּוְבָכל זֹאת, ְּכֶׁשאֹוְמִרים 
ַהַּמֲעָרִבי  ַלֹּכֶתל  ִמְתַּכְּוִנים  ִּכי  ְלֻכָּלם  ָּברּור  'ַהֹּכֶתל' 

ִּבירּוָׁשַלִים. 
ַהֹּכֶתל הּוא ָׂשִריד ֶׁשל ַהחֹוָמה ַהַּמֲעָרִבית ֶׁשִהִּקיָפה 
ַהָּקרֹוב  ֶׁשהּוא  ִמֵּכיָון  ַהֵּׁשִני.  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת 
ָהַפְך  ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ְלַאַחר  ַהִּמְקָּדׁש,  ִלְמקֹום  ְּביֹוֵתר 
ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ְלַאַחד ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְּביֹוֵתר 

ַלְּיהּוִדים.
ְיהּוִדים ִמָּכל ָהעֹוָלם ַמִּגיִעים ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל מּול ַאְבֵני 
ַהֹּכֶתל, ּוְמַרֵּגׁש ִלְראֹות ֶאת ָּכל ַהְּמַׁשְּמִרים ֶאת ִמְנַהג 
ְלִהְתַּפֵּלל  ּוִמחּו"ל  ֵמָהָאֶרץ  ּוַמִּגיִעים  ָלֶרֶגל  ָהֲעִלָּיה 
ִלְתִפּלֹות  ֶמְרָּכז  ְמַׁשֵּמׁש  ַהֹּכֶתל  ַהַּמֲעָרִבי.  ַּבֹּכֶתל 
ְוַלֲעָצרֹות ָּדִתּיֹות, ּוְלֵארּוִעים נֹוָסִפים ְּכמֹו ַהְׁשָּבעֹות 

ֶׁשל ַחָּיֵלי ַצַה"ל ּוְפִתיַחת ֶטֶקס יֹום ַהִּזָּכרֹון.
ּוַבֹּכֶתל  ִּבירּוָׁשַלִים  ְלַבֵּקר  ִטְבִעי  ָלנּו  ִנְרֶאה  ַהּיֹום 
ַהַּמֲעָרִבי, ַאְך ִמקּום ַהְּמִדיָנה ְוַעד ִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור, 
ִּבְׁשִליָטה  ָהָיה  ַהֹּכֶתל  ָׁשִנים,  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ְּבֶמֶׁשְך 

ַיְרֵּדִנית ִויהּוִדים לֹא ֻהְרׁשּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.

ַמּדּוַע, ַעל ִּפי ָהַאָּגָדה, ַּדְוָקא 
ַהִּקיר ֶׁשֵהִקימּו ָהֲעִנִּיים ִנְׁשָאר 

ָׂשִריד ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש?
ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ִמָּכְך 

ַעל ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום?

ְׁשֹלמֹה  ָקָרא  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת  ִלְבנֹות  ָהֵעת  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ִּכי  ְמַסֶּפֶרת  ָהַאָּגָדה 
ִלְהיֹות  ֻּכָּלם  ַעל  ֻּכּלֹו,  ָלָעם  ַׁשָּיְך  ֶׁשַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּמֵּכיָון  ְוִהְכִריז  ָהָעם  ָּכל  ִלְנִציֵגי 

ֻׁשָּתִפים ִּבְבִנָּיתֹו. 
ְׁשֹלמֹה ִחֵּלק ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֵּבין ִׁשְכבֹות ָהָעם. ָהְלכּו ָהֲעִׁשיִרים, ָרְכׁשּו ִצּיּוד ָיָקר 
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָהֲעִנִּיים,  ְוִאּלּו  ִּבְמֵהָרה.  ֶחְלָקם  ֶאת  ּוָבנּו  ַרִּבים  ּפֹוֲעִלים  ָׂשְכרּו  ְוַרב, 
ְּבָיָדם ֶּכֶסף ִלְרֹּכׁש ִצּיּוד ָיָקר ְוִלְׂשֹּכר ּפֹוֲעִלים ֶׁשַּיַעְבדּו ִּבְמקֹוָמם, ִהְתַאְּספּו ֻּכָּלם 
- ְּגָבִרים, ָנִׁשים ִויָלִדים - ְוֵהֵחּלּו ִּבְמֶלאֶכת ַהְּבִנָּיה. ָהֲעבֹוָדה ָהְיָתה ָקָׁשה ְוַרָּבה: 
ֵאֶּלה ָאְספּו ִצּיּוד, ֵאֶּלה ִסְּתתּו ֲאָבִנים, ֵאֶּלה ָסֲחבּו ְוֵאֶּלה ִהְפִעילּו ֶאת ַהְּמנֹוִפים 
ַהְּמֻגָּׁשִמים. ְזַמן ַרב ָעְמלּו ֲעִנֵּיי ָהָעם ִּבְבִנַּית ֶחְלָקם, ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשל חֹוַמת 

ַהִּמְקָּדׁש, ּוְלַבּסֹוף, ְלַאַחר ָיִמים ַרִּבים, ָעַמד ַהֹּכֶתל ִּבְׁשֵלמּותֹו.
ַהִּמְקָּדׁש,  ֶאת  ְלַהְחִריב  ָהרֹוָמִאים  ִהִּגיעּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ּוְמַסֶּפֶרת  ַמְמִׁשיָכה  ָהַאָּגָדה 
ֶׁשִּנְבָנה  ֶזה,  "ֹּכֶתל  ְוָאְמרּו:  ַהֹּכֶתל  ַעל  ַּכְנֵפיֶהם  ָּפְרסּו  ִמָּׁשַמִים,  ַמְלָאִכים  ָיְרדּו 
ֶּבָעָמל ְוִנְסַּפג ְּבִדְמעֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָהֲעִנִּיים, לֹא ֵיָחֵרב ְלעֹוָלם". ְוָכְך, ַעל ִּפי ָהַאָּגָדה, 

ִנְׁשָאר ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ִּכְמַעט ְלַבּדֹו, ָׂשִריד ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ָאז...
ָמה הֹוֵפְך ֶאת ִקיר ָהֲאָבִנים
ִּבירּוָׁשַלִים ְלָמקֹום ְמֻקָּדׁש? 

ֵאילּו ְמקֹומֹות ְקדֹוִׁשים נֹוָסִפים ַאֶּתם ַמִּכיִרים? 
ַהִאם ִּבַּקְרֶּתם ַּפַעם ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש? 

ַנּסּו ְלִהָּזֵכר ִּבְתחּוׁשֹוֵתיֶכם
ִּבְזַמן ַהִּבּקּור.



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה לֹא ָהיּו ְּכִלי ַּתְחּבּוָרה, לֹא ְּדָרִכים ְסלּולֹות ְולֹא ֶאְמָצֵעי ִּתְקֹׁשֶרת, 

ְוַהַּמָּסע ִלירּוָׁשַלִים ָהָיה ָארְֹך ְוָקֶׁשה. 
ַצְּירּו ֶאת ֶרַגע ַהְּכִניָסה ָלִעיר ִמַּבַעד ֵעיָניו ֶׁשל עֹוֶלה ָלֶרֶגל.

ְוַהָי-ם ֵאיֶננו ָמֵלא...

ַהר ַהַּבִית. 
ִמין  ַמְרִּגיִׁשים  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ֶאת  ְּכֶׁשאֹוְמִרים  ְּכָבר 

ְּתחּוָׁשה ְמֻיֶחֶדת... 
ָעַמד  ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ְּבִמְזַרח  ַהֶּזה,  ָהָהר  ַעל 
הּוא  ָׁשם  ַהָּמֹסֶרת,  ִּפי  ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶּבָעָבר 
ַהֶּזה  ָהָהר  ַעל  עֹוֵמד  ַּכּיֹום  ֶּבָעִתיד.  ֵמָחָדׁש  ִיָּבֶנה 
ִמְבֶנה ְמֻקָּדׁש ַלֻּמְסְלִמים-ִמְסַּגד ֶאל-ַאְקַצא. 
ָהָהר ַהֶּזה, ַעל ִּפי ָמסֹורֹות, הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּובֹו ִנְמֵצאת 'ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה'-ַהָּמקֹום 

ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻהְׁשַּתת )ִנְבָנה( ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. 
ָהָהר ַהֶּזה, ַעל ִּפי ַהָּמֹסֶרת, הּוא ַהר ַהּמֹוִרָּיה ֶׁשּבֹו 
ִּפי  ַעל  ַהֶּזה,  ּוֵמָהָהר  ִיְצָחק,  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָעַקד 

ַּפְרָׁשֵני ַהּקּוְרָאן, ָעָלה ַהָּנִביא מּוַחַמד ַהָּׁשַמְיָמה.

ַהִּמְדָרׁש ְמַדֶּמה ֶאת עֹוֵלי ָהֶרֶגל ִלְנָחִלים ַהּזֹוְרִמים ֶאל ַהָּים. 
ְּבָמה ּדֹוִמים עֹוֵלי ָהֶרֶגל ִלְנָחִלים?

ַנּסּו ַלְחׁשֹב, ִאם ֻּכָּלם ַמִּגיִעים ִלירּוָׁשַלִים, ַמּדּוַע ֵאין ִהיא ִמְתַמֵּלאת ְלעֹוָלם?
ָמה מֹוֵׁשְך ֲאָנִׁשים ְּבָיֵמינּו ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים?

"ָּכל ַהְּנָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא" 
)ֹקֶהֶלת א, ז( - ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ִמְתַּכְּנִסים ֶאָּלא ִלירּוָׁשַלִים 
ֵאיֶנּנּו  ְוַהָּים  ְוָׁשָנה.  ָׁשָנה  ְּבָכל  ְרָגִלים  ְּבַפֲעֵמי  ְועֹוִלים 
ָמֵלא - ִוירּוָׁשַלִים ֵאיֶנָּנה ִמְתַמֵּלאת ְלעֹוָלם.                                                                                      
)ֹקֶהֶלת ַרָּבה א, כ(

ֵאילּו ְּבָעיֹות ֲעלּולֹות ָלצּוץ ַּכֲאֶׁשר 
ָמקֹום ָקדֹוׁש ְלַכָּמה ָּדתֹות? 

ֲהתּוְכלּו ַלְחׁשֹב ַּגם ַעל ִּפְתרֹונֹות?

אנדרו שיבה, ויקיפדיה



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַּדְמְינּו ֶׁשַאֶּתם ּפֹוְגִׁשים ֶיֶלד ֶּבן ְּתקּוָפה ְקדּוָמה ּוְמׂשֹוֲחִחים ִאּתֹו ַעל ְירּוָׁשַלִים.

ָּתֲארּו ְּבִצּיּור, ְּבקֹוִמיְקס אֹו ְּבָכל ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ֶאת ּדּו-ַהִּׂשיַח ֵּביֵניֶכם.

ַמִהי חֹוָמה ּוֵמֶהם ַּתְפִקיֶדיָה?
ִּבְׁשֵני ַהַּתְצלּוִמים ֵיׁש ִסיָמן ִלְגבּול. 

ִחְׁשבּו ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם.
ֲהתּוְכלּו ַלְחׁשֹב ַנּסּו ְלַדְמֵין ָמה ַמְרִּגיִׁשים ָהֲאָנִׁשים ִמָּכל ַצד.

ַעל חֹומֹות ֶׁשֵאיָנן 
מּוָחִׁשּיֹות? ְלָמה ֵהן 

ְמַׁשְּמׁשֹות?

ּוְבִלָבּה חוָמה

ְלֶנֶגד  עֹוָלה  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  'ְירּוָׁשַלִים'  ְּכֶׁשאֹוְמִרים 
ַהחֹוָמה  ָהַעִּתיָקה.  ָהִעיר  חֹוַמת  ְּתמּוַנת  ֵעיֵנינּו 

ָהְפָכה, ְּבמּוָבן ְמֻסָּים, ְלִסְמָלּה ֶׁשל ָהִעיר.
ְלָהֵגן  נֹוֲעָדה  ַהחֹוָמה  חֹוָמה?  ִּבירּוָׁשַלִים  ֵיׁש  ָלָּמה 
ֶעֶרב  ִמֵּדי  ְוׁשֹוְדִדים.  ַחּיֹות  ִמְּפֵני  ָהִעיר  ַעל ּתֹוָׁשֵבי 
ְוַתְפִקיָדם  ַהחֹוָמה,  ְלַרְגֵלי  ׁשֹוְמִרים  ִמְתַיְּצִבים  ָהיּו 
ַהַחָּמה  ְׁשִקיַעת  ִעם  ָהִעיר  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִלְנֹעל  ָהָיה 
ְולֹא ָלֵתת ְלִאיׁש ְלִהָּכֵנס ְוָלֵצאת ִמַּבַעד ַלְּׁשָעִרים. 
ִמי ֶׁשִּנְׁשַאר ִמחּוץ ַלחֹוָמה, ֶנֱאַלץ ָללּון ְלִצָּדּה, ּוִמי 
ַלְיָלה  ְלִהָּׁשֵאר  ֶנֱאַלץ  ִהְסִּפיק,  ְולֹא  ָלֵצאת  ֶׁשָרָצה 

נֹוָסף ֵּבין ַהחֹומֹות. 
ְוִנָּכִרים ָּבּה ַּכָּמה  ַהחֹוָמה ְּבנּוָיה ְׁשָכבֹות-ְׁשָכבֹות, 
ִהְׁשִאירּו  ִׁשְלטֹון  ְוָכל  ְּתקּוָפה  ָּכל  ְּבִנָּיה.  ִסְגנֹונֹות 
ִסיָמִנים ַּבחֹוָמה. ְּבֶדֶרְך זֹו, ֲאָבִנים ַעל ַּגֵּבי ֲאָבִנים, 
ְּתקּופֹות ַעל ַּגֵּבי ְּתקּופֹות, ְמַסֶּפֶרת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִים 

ִסּפּוִרים ַרִּבים ַעל ָהִעיר.

מיכאל פלוטצ'וק, פיקיוויקי



ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ִּבירּוָׁשַלִים - ַּכָּמה ְצפּוִפים ַהָּבִּתים, 
ַּכָּמה ְקרֹוִבים ֶזה ָלֶזה ַהַחּלֹונֹות, ִנְרֶאה ְּכִאּלּו עֹוד 
ֶרַגע ִיְגעֹו ֶזה ָּבֶזה. ֵיׁש ַּבִּקְרָבה ַהֹּזאת ִיחּוד ְוֶקֶסם, 

ַאְך ַּגם ֹקִׁשי ָטמּון ַּבַחִּיים ְּבתֹוְך ַהחֹומֹות.
ְוָאֵכן, ִלְפֵני 150 ָׁשָנה ְּבֵעֶרְך ֵהֵחּלּו ֲאָנִׁשים ָלֵצאת 
לֹא  ִּבְסִביבֹוֶתיָה.  ְוָלגּור  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  ֵמחֹומֹות 
ַהֲהָגָנה  ּוִמְּתחּוַׁשת  ֵמָהִעיר  ָלֵצאת  ָּפׁשּוט  ָהָיה 
ֶׁשֶהֱעִניקּו ַהחֹומֹות ְלתֹוָׁשֶביָה, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִהְתַרּבּו 
ְוָעְבָרה  ַהכֹוֶלָרה  ַמֵּגַפת  ְוִהְתָּפְרָצה  ַהּתֹוָׁשִבים, 
ִמַּבִית ְלַבִית, ָקמּו ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ְוֶהְחִליטּו ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשָּקְדמּו  ְלֵאֶּלה  ְלִהְצָטֵרף  ֶהְחִליטּו  ֵהם  ַמֲעֶׂשה: 
ְׁשכּוָנה  ּוְלָהִקים  ַלחֹוָמה,  ִמחּוץ  ָיְצאּו  ּוְכָבר  ָלֶהם 
ֲחָדָׁשה ְּבַעְצָמם. ַהְּׁשכּוָנה ִקְּבָלה ֶאת ַהֵּׁשם 'ַנֲחַלת 
ַּדְרָּכּה  ִּבְתִחַּלת  ְמִקיֶמיָה.  ִׁשְבַעת  ֵׁשם  ַעל  ִׁשְבָעה' 
ַאְך  ַרִּבים,  ְקָׁשִיים  ְוָיְדעּו ּתֹוָׁשֶביָה  ַהְּׁשכּוָנה  ָיְדָעה 

ַהּיֹום ַהְּׁשכּוָנה ִהיא מֹוֵקד ִּבּלּוי ְּבֵלב ְירּוָׁשַלִים.

ֵמֵאילּו חֹומֹות יֹוְצִאים ַּתְלִמיֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ַהּדּו-ְלׁשֹוִני ִּבירּוָׁשַלִים?

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ֵאיְך ַמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ֵמחֹוָמה? ַצְּירּו ֶאת ַהְּתחּוָׁשה ָהעֹוָלה ָּבֶכם.

ָלֵצאת ֵמַהחומות 

ַּכָּמה ַאִּמיִצים ָהיּו ַהּיֹוְצִאים ֵמַהחֹומֹות! 
ֵהם ָעְזבּו ֶאת ְסִביָבָתם ַהְּבטּוָחה ְוַהֻּמֶּכֶרת 

ְוָעְברּו ְלָמקֹום ָחָדׁש ְולֹא ְמֻיָּׁשב. ֵהם ִהְתִחילּו ַהֹּכל ֵמַהְתָחָלה. 
ָמה, ְלַדְעְּתֶכם, נֹוַלד ֵמאֹוָתּה ֲעִׂשָּיה ַאִּמיָצה? 

ִהִּביטּו ִּבְתמּוַנת ַהְּׁשכּוָנה ַהּיֹום ְוִחְׁשבּו ַעל ַהֶּדֶרְך ֶׁשָעְבָרה 
ַהְּׁשכּוָנה ֵמָאז אֹוָתם ָיִמים ִראׁשֹוִנים.

ַנֲחַלת ִׁשְבָעה ְּבֵראִׁשיָתּה ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ִּבירּוָׁשַלִים

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּתמּונֹות ְוִחְׁשבּו: ָמֵהם ַהִּיְתרֹונֹות ְוַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשל ְמגּוִרים ְּבתֹוְך ַהחֹוָמה ּוְמחּוָצה ָלּה?



ֶׁשֻּמְרֶּכֶבת  ְׁשכּוָנה  ִלְמצֹא  ֶאְפָׁשר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַרק 
ַנֲחָלאֹות,  ְׁשכּוַנת  ִהיא  ָּכזֹו  ְׁשכּונֹות.  ִמַּכָּמה 
ַהֻּמְרֶּכֶבת ִמּלֹא ָּפחֹות ֵמ-29 ְׁשכּונֹות! ִמְתּגֹוְרִרים 
ְוָכְך  ׁשֹוִנים,  ִמְּמקֹומֹות  ָלָאֶרץ  ֶׁשָעלּו  ֲאָנִׁשים  ָׁשם 
ּוָפְרִסים,  ֵּתיָמִנים  ְוכּוְרִּדים,  ְסָפַרִּדים  ִלְמצֹא  ִנָּתן 
ַרִּבים-ַרִּבים  ְועֹוד  ְוסּוִרים,  טּוְרִקים  ַאְׁשְּכַנִּזים, 
ַאַחת  ֶׁשל  ְׁשָמּה  ְלֵאֶּלה.  ֵאֶּלה  ִּבְׁשֵכנּות  ַהָּגִרים 
ֶאת  ַהְּמַיֵּצג  ֵׁשם  ַאִחים',  'ֶׁשֶבת  הּוא  ַהְּׁשכּונֹות 
ָאְפָיּה ַהְּמֻיָחד ּוְמַרֵּמז ַּגם ַעל ַהָּפסּוק "ִהֵּנה ָמה טֹוב 
ַּגם  הּוא  ַהֵּׁשם  ַיַחד".  ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָנִעים  ּוָמה 
ַהְּׁשכּוָנה:  ּתֹוָׁשֵבי  ֶׁשל  מֹוָצָאם  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְׂשַּפְניֹוִלים, ַּבְגָּדִדים, ֵּתיָמִנים, אּוְרָפִלים, ַחַלאּבים, 

ְיָוִנים ּומּוְגַרִּבים.

י לִּ ַלִים שֶׁ ְירּושָׁ

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַאַחד ַהְּמַאְפְיִנים ֶׁשל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים הּוא ִמְגַון ָהֲאָנִׁשים ַהַחִּיים ָּבּה ֶזה ְלַצד ֶזה. 

ְצרּו ְּתמּוָנה ּוָבּה ִיּצּוג ֶׁשל ִמְגַון ָהֲאָנִׁשים ַהַחִּיים ִּבירּוָׁשַלִים.

ַּבִית,  ְּבָכל  ַּתּנּור  ָהָיה  לֹא  ֶׁשָּבֶהם  ְלָיִמים  ַּבְּזַמן  ָאחֹוָרה  ְקָצת  ַנְחזֹר 
ַּתּנּור  ֵּכן,  ַהְּׁשכּוָנִתי.  ַּבַּתּנּור  ֻּכָּלם  אֹוִפים  ָהיּו  ַהַּׁשָּבת  ַמַאְכֵלי  ְוֶאת 
ִּבְרחֹובֹוֶתיָה  ֻמְפָלא!  ַמֲחֶזה  ַׁשָּבת,  ְוִלְקַראת  ְׁשֵלָמה.  ִלְׁשכּוָנה  ֶאָחד 
ְוִסיִרים ְּגדֹוִלים ִּביֵדיֶהם,  ְיָלִדים ּוְמֻבָּגִרים  ֶׁשל ַנֲחָלאֹות ָהיּו חֹוְלִפים 
צֹוֲעִדים ְלֵעֶבר ַהַּתּנּור ַהְּׁשכּוָנִתי. ּוַבִּסיִרים ַהְּגדֹוִלים ַמֲאֵפה ִאְטִרּיֹות, 

'קּוֶגל'. ַהּקּוֶגל הּוא ַמֲאָכל ָמָסְרִּתי ֶׁשל ְיהּוֵדי ַאְׁשְּכַנז. 
מּוְגַרִּבים  ּוְסָפַרִּדים,  ַאְׁשְּכַנִּזים  ֶזה  ְלַצד  ֶזה  ָּגרּו  ַנֲחָלאֹות  ִּבְׁשכּוַנת 
ּוָפְרִסים, ּוְבאֹוָתם ָיִמים ֵהם לֹא ִחְּבבּו ֶזה ֶאת ֶזה. ָמה ֶׁשֵּקֵרב ּוָפַתח ֶאת 
ִלְבבֹות ּתֹוָׁשֵבי ַהְּׁשכּוָנה ָהָיה ָהֵריַח, ֵריַח ַהַּתְבִׁשיל ַּבַּתּנּור ַהְּׁשכּוָנִתי. 
ּוְלֶפַתע ֵהֵחּלּו ַהָּנִׁשים ַהָּפְרִסּיֹות ׁשֹוֲאלֹות ֶאת ְׁשֵכנֹוֵתיֶהן ָהַאְׁשְּכַנִּזּיֹות 
ַמְתּכֹוִנים  ָעְברּו  ּוְלַאט-ְלַאט  ַהַּמֲאֶפה ַהָּמתֹוק,  ְמִכינֹות ֶאת  ֵהן  ֵאיְך 
ְמאֹוד-ְמאֹוד לֹא ְמֻדָּיִקים. ְלַאט-ְלַאט ַהְּסָפַרִּדּיֹות ֵהֵחּלּו ְלָהִכין ַּגם ֵהן 
ֶאת ַהַּמֲאֶפה ָהֵריָחִני ַאְך ִעם ָּפחֹות ֻסָּכר ּוְקָצת יֹוֵתר ָחִריף... ְוַהָּנִׁשים 
ַהָּפְרִסּיֹות ִּתְּבלּו ֶאת אֹותֹו ַמֲאֶפה ְּבִקָּנמֹון ֵריָחִני... ְוָכְך נֹוַלד לֹו ַהּקּוֶגל 
ַהְּירּוַׁשְלִמי - ַּגם ָמתֹוק ְוַגם ָחִריף ְוַגם ֵריָחִני ִּבְמֻיָחד, ְוָכְך נֹוְלָדה ַּגם 
ֲחֵברּות ּוְׁשֵכנּות טֹוָבה. ְלַאַחר ַהִּבּׁשּול ָהיּו טֹוֲעמֹות זֹו ֶאת ַּתְבִׁשיֶליָה 
ֶׁשל זֹו, ְוִעם ַהְּטִעימֹות ֵהֵחּלּו ִמְתַּגְלְּגלֹות ַּגם ַהִּׂשיחֹות. ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, 
ַאְׁשְּכַנִּזים  ַּבְּׁשכּוָנה  ַחִּיים  ִמֶּׁשָּלּה,  ַּתּנּור  ִמְׁשָּפָחה  ְּכֶׁשְּלָכל  ַהּיֹום,  ַּגם 

ּוְסָפַרִּדים ִּבְׁשֵכנּות טֹוָבה. ְוַהֹּכל ִּבְזכּות ַּתּנּור ְוִסיר.

ֵאיֶזה יִֹפי ֶׁשל ִעְרּבּוב ֵיׁש ַּבְּׁשכּוָנה ַהֹּזאת! 
ַהִאם ַּגם ִּבְסִביַבְתֶכם ֵיׁש 
ִמְׁשָּפחֹות ִמַּכָּמה ֵעדֹות? 

ָמה ִנָּתן ְלַגּלֹות ִמַּיֲחֵסי ְׁשֵכנּות ְקרֹוִבים 
ִעם ְׁשֵכִנים ֵמֵעדֹות ׁשֹונֹות?



ֶמַדְלָיה ֶׁשִהְנִּפיָקה ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ִלְכבֹוד יֹוֵבל ַלֲהָקָמָתּה

ַצְּירּו ֶמַדְלָיה ִמֶּׁשָּלֶכם ּוָבּה ַה'ּתֹוָרה' ֶׁשַאֶּתם ֱהִייֶתם רֹוִצים ִלְראֹות יֹוֵצאת 
ִמְּירּוָׁשַלִים )ִלּמּוד ּתֹוָרה, ֶחֶסד, ַמָּדִעים, ֶחְמָלה, ָׁשלֹום ְוכו'(.

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי

ֶׁשְּבֵלב  ַהָּגדֹול  ֵמַהִּמְבֶנה  ִנְׁשָמִעים  ִלּמּוד  קֹולֹות 
ְׁשכּוַנת ֵמָאה ְׁשָעִרים.

ִהֵּנה ַהְּצִעיִרים, ַרק ְּבֵני ָׁשלֹוׁש ְוַאְרַּבע ָׁשִנים, יֹוְׁשִבים 
ֵמַהּתֹוָרה  ְּפסּוִקים  ּוְמַׁשְּנִנים  ּתֹוָרה'  ַּב'ַּתְלמּוד 
ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  קֹולֹות  ִמְתַעְרְּבִבים  ּוְבקֹולֹוֵתיֶהם 
ַהְּגדֹוָלה  ַּבְּיִׁשיָבה  ַהּבֹוְגִרים.  לֹוְמִדים  ֹּפה  ַהָּגדֹול. 
ְנָעִרים ְּבֵני ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ִמְתַּפְלְּפִלים ְּבִלּמּוד ַהְּגָמָרא, 
ַהְּמֻעֶּטֶרת...  ַהִּתְקָרה  ֶאל  ַמֲעָלה  עֹוִלים  ְוַהּקֹולֹות 
ַהַּצָּיר  ַלְּיִׁשיָבה.  ָלּה  ֵיׁש  ּוַמְרִׁשיִמים  ְּגדֹוִלים  ִצּיּוִרים 
ֶׁשל  ְּבִצּיּוִרים  ַהְּיִׁשיָבה  ִקירֹות  ֶאת  ִעֵּטר  ֵּבק  ִיְצָחק 
ְקדֹוִׁשים,  ְמקֹומֹות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  נֹוף  ֲאָתֵרי 
ְסָמִלים  ְועֹוד  ַהְּׁשָבִטים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ִסְמֵלי  ֶׁשל 
ַרִּבים ִמַּמְעַּגל ַהָּׁשָנה. ַהִּצּיּוִרים ִנְרִאים ַחִּיים ַמָּמׁש, 
ְוָהַאָּגָדה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַּפַעם ֵהִניַח ַהַּצָּיר ֶאת ּכֹוס ַהֵּתה 

ֶׁשּלֹו ַעל ַמָּדף ְמֻצָּיר ִּכי ָחַׁשב ֶׁשהּוא ֲאִמִּתי...
ַהּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ַרק  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבִמְבֵנה  ּפֹוֵעל  ַהּיֹום 
ִלְצִעיִרים, ַאְך ִקירֹוֶתיָה ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ְספּוִגים ְּבָׁשִנים 

ַרּבֹות ֶׁשל ִלּמּוד...

ּיּון ֵתֵצא תוָרה"  "ִכי ִמצִּ

ְוָנַתן  ֶאָחד  ִּתינֹוק  ָמָצא  ִלירּוָׁשַלִים.  ָּבא  ֵמָאתּוָנה  ֶאָחד 
ְּכֶׁשָּבא  ּוְגִבינֹות.  ֵּביִצים  ְוָהֵבא  ֵלְך  לֹו:  ָאַמר  ְּפרּוטֹות,  לֹו 
ֶׁשל  ְוֵאיזֹוִהי  ְלָבָנה  ֵעז  ֶׁשל  ְּגִביָנה  ֵאיזֹוִהי  ַהְרֵאִני  לֹו:  ָאַמר 
ֵעז ְׁשֹחָרה? ָאַמר לֹו ַהִּתינֹוק: ַאָּתה ָאָדם ָזֵקן, ַהְרֵאִני ַאָּתה 

ֵאיזֹוִהי ֵּביָצה ֶׁשל ַּתְרְנֹגֶלת ְלָבָנה ְוֵאיזֹוִהי ֶׁשל ְׁשֹחָרה.

)ִמְדַרׁש ֵאיָכה ַרָּבה ָּפָרָׁשה א, ִּפְסָקה ט. ִעּבּוד ִמּתֹוְך ֵסֶפר ָהַאָּגָדה(

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ְמֻסָּפר ַהִּסּפּור ַּדְוָקא ַעל ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים?

ְירּוָׁשַלִים ִהיא ְמקֹום ִמְׁשָּכָנּה ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשהּוְקָמה ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ִׂשימּו ֵלב ַלְּבָגִדים, ָלֲאִויָרה ּוְלִמְגַון ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו ְּבֶטֶקס ֲהָנַחת ֶאֶבן ַהִּפָּנה ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה.

ַהִּסּפּור ַעל ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ֲחָכם ּוְמַׁשֲעֵׁשַע, 
ַאְך ָמה ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו ַעל ַהַּיַחס ֶׁשל ַיְלֵדי ָהִעיר 

ִלְמֻבָּגִרים אֹו ְלאֹוְרִחים?



"ְבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיוֹן"

'ִמְזָרח' )1910( ֵמֵאת מֶֹׁשה ֶּבן ִיְצָחק ִמְזָרִחיֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהִאיַטְלִקי ִּבירּוָׁשַלִים

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ִחְׁשבּו ַעל ַהִּמָּלה 'ַּגְעּגּוַע' ְוַנּסּו ְלַצֵּיר ֶאת ַהְּתחּוׁשֹות ָהעֹולֹות ָּבֶכם. 

ִׂשימּו ֵלב ִלְבִחיַרת ַהְּצָבִעים, ִלְבִחיַרת ָחְמֵרי ַהְּיִציָרה ּוְלָעְצַמת ַהִּצּיּור ַעל ַהַּדף.

ְלַגְעּגּוַע  ָמקֹור  ְירּוָׁשַלִים  ָהְיָתה  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלֹאֶרְך 
ְּבֶקֶרב ְיהּוִדים ֵמַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ְּכָבר ַּבָּתָנ"ְך ֲאַנְחנּו 
ָהְרחֹוָקה  ָהִעיר  ַעל  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּפסּוִקים  מֹוְצִאים 
ֵיׁש  ַרִּבים.  ְלֹאֶרְך ּדֹורֹות  ִנְמַׁשְך  ְוַהַּגְעּגּוַע  ִּבְכִמיָהה, 

אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ַעד ָיֵמינּו ַמָּמׁש... 
ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ִצְּינּו ַהְּיהּוִדים ְּביֹום כ"ט ֶחְׁשָון )ֲחִמִּׁשים 
ַחג  ַהִּסיְגד,  ַחג  ֶאת  ַהִּכּפּוִרים(  יֹום  ַאֲחֵרי  יֹום 
ִלירּוָׁשַלִים  ַּגְעּגּוֵעיֶהם  ֶאת  ַהֶּיֶתר,  ֵּבין  ֶׁשְּמַבֵּטא, 
ַלֲעלֹות  ֶאְתיֹוְּפָיה  ְיהּוֵדי  ְּכֶׁשָּזכּו  ִיְׂשָרֵאל.  ּוְלַעם 
ְוַרִּבים  ַהָּמָסְרִּתי,  ַהַחג  ַּבֲחִגיגֹות  ִהְמִׁשיכּו  ַאְרָצה, 
ֵמֶהם ַמִּגיִעים ְּבָכל ָׁשָנה ְּבַחג ַהִּסיְגד ְלַטֶּיֶלת ַאְרמֹון 

ַהְּנִציב ַהַּמְׁשִקיָפה ַעל ַהר ַהַּבִית. 
ֶאְתיֹוְּפָיה  ִּביהּוֵדי  ַהַּטֶּיֶלת  ִמְתַמֵּלאת  ַהַחג  ְּביֹום 
ּוְבִמְטִרּיֹות  ַהָּמָסְרִּתִּיים  ְּבִבְגֵדיֶהם  ַהְּלבּוִׁשים 
ֶאת  ְמַחְּדִׁשים  ֵהם  ְמֻׁשֶּתֶפת  ּוַבֲחִגיָגה  ִצְבעֹוִנּיֹות, 
ַהְּבִרית ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ּוִמְתַּפְּלִלים 

ְלַאְחדּות ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִלְפֵניֶכם ְּתמּונֹות ֶׁשל ְׁשֵני ִמְנָהִגים ֶׁשְּמַקְּיִמים אֹוָתם ְלֵזֶכר ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים. 
ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ָחׁשּוב ָּכל ָּכְך ִלְזֹּכר ֶאת ַהֻחְרָּבן?

ֲהתּוְכלּו ַלְחׁשֹב ַעל ִמְנָהִגים נֹוָסִפים ֶׁשַּמְּטָרָתם ְלַהְזִּכיר ֶאת ֻחְרַּבן ַהַּבִית? 

ִחְׁשבּו ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַּגְעּגּוִעים ְלָאָדם 
אֹו ִלְדמּות ֻמֶּכֶרת ְלֵבין ַּגְעּגּוִעים ְלִעיר 

ֶׁשּלֹא ְרִאיֶתם ֵמעֹוָלם...



ַלִים ָעָבר הוֶוה ְוָעִתיד ִבירּושָׁ

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ִזְכרֹון ֶהָעָבר הּוא ָּבִסיס ְלָעִתיד טֹוב יֹוֵתר.

ֵּכיַצד ֵּתָרֶאה ְירּוָׁשַלִים ֶּבָעִתיד? ַנּסּו ְלַצֵּיר ֶאת ְירּוָׁשַלִים ָהֲעִתיִדית ֶׁשָּלֶכם. 

ֵמַעל ְׁשכּוַנת ֵעין ֶּכֶרם ִּבירּוָׁשַלִים ׁשֹוֵכן ַהר 
ְמֻיָחד - ַהר ַהִּזָּכרֹון. ַעל ָהָהר ַהֶּזה ְּבנּוִיים 
ְׁשֵני ֲאָתִרים ֲחׁשּוִבים. ָהִראׁשֹון, מּוֵזאֹון ָיד 
ַהּׁשֹוָאה,  ּוְלֵחֶקר  ַהּׁשֹוָאה  ְלַהְנָצַחת  ָוֵׁשם 
ְצָבִאי  ְקָברֹות  ֵּבית  ֶהְרְצל,  ַהר  ְוַהֵּׁשִני, 
ְקבּוִרים  ּוָבּה  ָהֻאָּמה  ְּגדֹוֵלי  ֶחְלַקת  ַּגם  ּובֹו 
ֵּבין  ְלעֹוָלָמם.  ֶׁשָהְלכּו  ַהְּמִדיָנה  ַמְנִהיֵגי 
'ְׁשִביל  ּוְׁשמֹו  ְׁשִביל  ְמַחֵּבר  ָהֲאָתִרים  ְׁשֵני 

ַהִּזָּכרֹון'.

ִלְפֵניֶכם ַּתְצלּוִמים ֶׁשל אֹותֹו ָמקֹום ִמָּׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ׁשֹונֹות. 
ַנּסּו ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּור ַהָּמקֹום ַעל ִּפי ַהְּתמּונֹות.

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ָּבנּו ֵמָחָדׁש ֶאת ַהִּמְבֶנה?
ָמה ַּדְעְּתֶכם, ַהִאם ָנכֹון ָהָיה ְלַׁשְחֵזר ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָחַרב?

עומר גפלה, פיקיוויקי

ִעְרכּו ֵרָאיֹון ִעם הֹוֵריֶכם ּוַבְּקׁשּו ֶׁשְּיַסְּפרּו 
ָלֶכם ִזָּכרֹון ְמֻיָחד ֶׁשָּלֶהם ִמְּירּוָׁשַלִים.

ַהִאם ַּגם ָלֶכם ֵיׁש ִזָּכרֹון ְמֻיָחד ֵמָהִעיר?



ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַּבְּכֶנֶסת ַמִּציִעים ֻחִּקים ַהּנֹוְגִעים ְלָכל ֶאְזְרֵחי ַהְּמִדיָנה. 

ִחְׁשבּו ַעל ֹחק ַהּנֹוֵגַע ַלִּכָּתה ֶׁשָּלֶכם, ִּכְתבּו אֹותֹו ְוִעְרכּו ַהְצָּבָעה. 
ַהִאם ַהֹחק ֶׁשִהַּצְעֶּתם ִהְתַקֵּבל? 

)ִזְכרּו ִּכי ְּבִנּגּוד ְלֻחֵּקי ַהְּכֶנֶסת, ַהֻחִּקים ֶׁשַאֶּתם ַמִּציִעים ֵאיָנם ְמַחְּיִבים...(

ְלחֹוֵקק  ָהָיה  ְוָצִריְך  ָקָמה  ַעָּתה  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת 
ְלַאַחר  ֳחָדִׁשים  ְּכִתְׁשָעה  ַהֲחָדָׁשה.  ַלְּמִדיָנה  ֻחִּקים 
ֶׁשל  ַהְּמכֹוֶנֶנת'  'ָהֲאֵסָפה  הּוְקָמה  ַהְּמִדיָנה,  ֶׁשָּקָמה 
ַהְּמִדיָנה ַהְּטִרָּיה. ְּבֶטֶקס ְּפִתיַחת ָהֲאֵסָפה ִהְׁשַּתְּתפּו 
ָהָראִׁשִּיים  ָהַרָּבִנים  ָהָרַמְטָּכ"ל,  ַהְּמִדיָנה,  ְנִׂשיא 
ַהַהְחָלטֹות  ַאַחת  נֹוָסִפים.  ֲחׁשּוִבים  ַוֲאָנִׁשים 
ֶׁשל  ְׁשָמּה  ִׁשּנּוי  ָהָיה  ָהֲאֵסָפה  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות 
ַהְּגדֹוָלה  ֶנֶסת  ִלְכְ ֵזֶכר  ִיְׂשָרֵאל',  ִל'ְכֶנֶסת  ָהֲאֵסָפה 

ֶׁשָּפֲעָלה ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה. 
ַּבְּכֶנֶסת יֹוְׁשִבים 120 ַחְבֵרי ְּכֶנֶסת )ְּכִמְסַּפר ַחְבֵרי 
ָהֶאְזָרִחים  ְיֵדי  ַעל  ִנְבָחִרים  ֵהם  ַהְּגדֹוָלה(.  ְּכֶנֶסת 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוַתְפִקיָדם ְלחֹוֵקק ֻחִּקים ִלְׁשִמיַרת ַהֵּסֶדר 

ַּבְּמִדיָנה.
ֶּבָעָבר ָׁשְכָנה ַהְּכֶנֶסת ְּבִבְנָין ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים, 
ְלִקְרַית  ַהְּכֶנֶסת  ָעְבָרה  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַאְך 
ַהֶּמְמָׁשָלה ִּבְׁשכּוַנת ִּגְבַעת ָרם, ּוָבּה ׁשֹוְכִנים ֶזה ְלַצד 
ָהאּוִניֶבְרִסיָטה  ָהֶעְליֹון,  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּבית  ַהְּכֶנֶסת,  ֶזה 

ָהִעְבִרית ּומּוֵזאֹון ִיְׂשָרֵאל. 

ֶׁשל  מֹוָׁשָבם  ְמקֹום  ִהיא  ְירּוָׁשַלִים 
ַהֶּמְמָׁשָלה  ַהְּכֶנֶסת,  ַהְּמִדיָנה,  ְנִׂשיא 

ּוֵבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון.

)ִמּתֹוְך ֹחק ְיסֹוד: ְירּוָׁשַלִים ִּביַרת ִיְׂשָרֵאל, 1980(

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ֶנְחַקק ֹחק ְמַחֵּיב ֶׁשְּמקֹוָמּה ֶׁשל ַהְּכֶנֶסת ִיְהֶיה ַּדְוָקא ִּבירּוָׁשַלִים? 
ַהִאם ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים ִעם ַהֹחק ֶׁשַהָּנִׂשיא, ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְׁשָּפט ָהֶעְליֹון ַחָּיִבים ִלְהיֹות ִּבירּוָׁשַלִים?

ִחְׁשבּו ָמה ַהִּיְתרֹונֹות 
ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות 

ְּבִמּקּוָמּה ֶׁשל ַהְּכֶנֶסת 
ְּבֵלב ָהִעיר ּוְבִמּקּוָמּה 

ְּבִקְרַית ַהֶּמְמָׁשָלה.

ב ָהרֹאׁש, ְכֶנֶסת ִנְכָבָדה י יושֵׁ ֲאדונִֹ

ג'ושוע פקין, ויקיפדיה



ה פָּ ַלִים ַעל ַהמַּ ְירּושָׁ

ַצְּירּו ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש. ַהִאם הּוא ּדֹוֶמה ָלעֹוָלם ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם 
ַמִּכיִרים אֹותֹו ַהּיֹום?

ַהִאם, ְלַדְעְּתֶכם, ַּבַעל ַהִּמְדָרׁש ָאֵכן ָחַׁשב ֶׁשָּכְך ִנְרֶאה ָהעֹוָלם? 
ַנּסּו ְלַנֵּסַח ֶאת ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט ֶאָחד.

ָמה ָאנּו לֹוְמִדים ִמָּכְך ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים
ְּבֵעיֵני ַּבַעל ַהִּמְדָרׁש?

ְּבַדף ֶזה ִנְתּבֹוֵנן ִּבירּוָׁשַלִים ֻּכָּלּה ְולֹא ְּבָמקֹום ֶאָחד 
ְּבתֹוְך ָהִעיר.

ַעִּתיָקה,  ַמָּפה  ָהַאַחת,  ַהַּמּפֹות:  ִּבְׁשֵּתי  ִהְתּבֹוְננּו 
ְוַהְּׁשִנָּיה, ַמָּפה ֶׁשֻּצְּיָרה ִּבְתקּוָפֵתנּו.

ֵהיָכן ְירּוָׁשַלִים ִּבְׁשֵּתי ַהַּמּפֹות? ַנּסּו ְלַזהֹות ֲאָתִרים 
נֹוָסִפים!

ָמה ַהִּדּמּוי ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְּבָכל ַאַחת ֵמַהַּמּפֹות? 
ַהִאם ַהַּמּפֹות ְמָתֲארֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ְּכִפי ֶׁשִהִּכירּו 

אֹוָתּה ְמַצְּיֵרי ַהַּמּפֹות? 
ַּדְוָקא  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ְלַמֵּקם  ָּבֲחרּו  ֵּכן,  ִאם  ַמּדּוַע, 

ָׁשם? ַהִּמְדָרׁש רֹוֶאה ְּבֵבית
ַהִּמְקָּדׁש ֶאת ֶמְרָּכָזּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. 

ְּבִעְקבֹות ַהִּסּיּוִרים ֶׁשָּלנּו, ַהִאם ֲהִייֶתם 
ּבֹוֲחִרים ֲאָתר ַאֵחר ְלֶמְרָּכָזּה ֶׁשל ָהִעיר? 
ַהִאם ָהֲאָתר ַהֶּזה הּוא ַּגם ֶמְרָּכָזּה ֶׁשל 

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל?   

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי
ַנּסּו ְלַצֵּיר ַמָּפה ִּדְמיֹוִנית ֶׁשל ַהֶחֶדר ֶׁשָּלֶכם.

ִחְׁשבּו, ָמה ַּתֲעִמידּו ַּבֶּמְרָּכז? ָמה ַּתֲעִמידּו ַּבּׁשּוַלִים?

עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּבֶאְמָצִעיתֹו  יֹוֶׁשֶבת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ִוירּוָׁשַלִים ְּבֶאְמָצִעיָתּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֶאְמַצע ְירּוָׁשַלִים, 
ְוַהֵהיָכל ְּבֶאְמַצע ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְוָהָארֹון ְּבֶאְמַצע ַהֵהיָכל, 
ְוֶאֶבן ְׁשִתָּיה ִלְפֵני ָהָארֹון, ֶׁשִּמֶּמָּנה ִנְׁשֹּתת ָהעֹוָלם.  

)ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא, ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, ִסיָמן י'(

ְירּוָׁשַלִים ֶמְרַּכז ָהעֹוָלם. ִצֵּיר: ָרִפי ֶּפֶרץ


