
יום ירושלים
ח באייר"אנו מציינים אותו בכ

מורן סופר



ירושלים
שלהבירהעירהיא

לישראמדינת
מאז ימי דוד המלך



םירושלישלסמלה
1950סמלה של ירושלים עוצב בשנת 

.קורן.על ידי א
שנה את  3000דוד המלך כבש לפני כ

. ירושלים והפך אותה לעיר הבירה שלו
.ירושליםחומתהיאברקעהחומה
דוד היה משבט יהודה וסמל  -האריה

השבט היה אריה אשר סימל אומץ  
.ועוצמה

הם סמל לשלום-ענפי הזית
מורן סופר



הכותל המערבי
הוא אחד מהקירות המקיפים את הר הבית זה כאלפיים  

. שנה
.קיר הכותל הוא שריד של בית המקדש

במסורת היהודית הכותל הוא מקום קדוש מאוד והוא  
.משמש כמקום תפילה הקרוב להר הבית

לכותל המערבי מגיעים מיליוני מבקרים בשנה מכל  
.לאומית והיסטורית, העולם בשל חשיבותו הדתית

ישנו מנהג בו אנשים המגיעים לכותל כותבים  
.משאלות ושמים את הפתק בין אבני הכותל



בקשה/משאלה

כתבו על פתק משאלה או בקשה , כעת
קיר משאלותלכםוצרו



םלירושלישמות70
.שמות70לירושלים?הידעתם
כךלכלשזכתההעולםבכלהיחידההיא העיר

.יופייה,ייחודהבשלשמותהרבה
.כל שם מציין משהו מיוחד בעיר

:לדוגמא
.עיר התפילה משום שכל תפילותינו מכוונות לעיר ירושלים

, ירושלים של זהב,הקודשעיר,הצדקעיר,נוףיפה
.ציון ועוד

מורן סופר



העיר העתיקה
היא חלק קטן מהעיר כולה שמחולקת 

: לארבעה רובעים
.נוצרי וארמני, מוסלמי, יהודי

.  הרובע היהודי הוא הקרוב לכותל המערבי
, הר הבית הוא החלק הקדוש ביותר ליהודים

אך גם למוסלמים ולכן הם בנו עליו את מסגד אל  
. אקצה וכיפת הזהב

. הוא הכותל-אחד מקירות הר הבית



חומות העיר
אבנים  עשוייהירושלים העתיקה מוקפת חומה גבוהה 

.גדולות
.שעריםבחומהנבנומהעירולצאתלהיכנסכדי

:ישנם שבעה שערים פתוחים ושער אחד סגור
שער  , שער ציון, שכםשער,האשפותשער,יפושער

יש בחומה שער  . שער הפרחים והשער החדש, האריות
.שער הרחמים אך שער זה סגור, נוסף 



קישורים לשערים
-שער יפו

https://www.youtube.com/watch?v=Bu0oQcU4owU
-שער האשפתות

https://www.youtube.com/watch?v=BxgBfI0gfKQ

-שער שכם
https://www.youtube.com/watch?v=XMOmY8MIVJY

-שער ציון
https://www.youtube.com/watch?v=iG25OOF7ok0

-שער האריות
https://www.youtube.com/watch?v=FusRWyoD4RY

-הפרחיםשער
https://www.youtube.com/watch?v=Ul0kLjOEe98

-החדשהשער
https://www.youtube.com/watch?v=lV67lsJeA-s

https://www.youtube.com/watch?v=Bu0oQcU4owU
https://www.youtube.com/watch?v=Bu0oQcU4owU
https://www.youtube.com/watch?v=BxgBfI0gfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=XMOmY8MIVJY
https://www.youtube.com/watch?v=iG25OOF7ok0
https://www.youtube.com/watch?v=FusRWyoD4RY
https://www.youtube.com/watch?v=Ul0kLjOEe98
https://www.youtube.com/watch?v=lV67lsJeA-s


שאלות-ירושליםשערי

?העירבחומותשעריםכמה
?איזה שער עדיין סגור

?כךהאריותשערנקראמדוע
?איזה שער הוא המפואר ביותר

?וצבאוהמלךדודנכנסושעראיזהדרך
?איזה שער קרוב לכותל המערבי

?כךנקראהאשפותשערמדוע
?הצנחנים במלחמת ששת הימיםפרצושעראיזהדרך
?המשיחיבואשעראיזהדרך

?איזה שער הוא הגבוה ביותר
?פהבעלהשעריםשמותאתלהגידה.יכולמי



מלחמת ששת הימים

: כתבו ושערו
?מה אתם רואים בתמונה

?חושביםאתםמה
?מה אתם מרגישים לגבי האנשים המצולמים

?התמונהעללכםידועמה



מלחמת ששת הימים

https://kids.gov.il/stories/friends/introduction.html

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects
_2663/

1967מלחמת ששת הימים פרצה בשנת 
.שמהומכאןימיםשישהונמשכה רק

חיילי ישראל יצאו  , המלחמה בה שוחררה ירושלים
למלחמה נצחו בכל מקום ומקום עד שהגיעו לירושלים

זהו תצלום ניצחון הצנחנים בכותל המערבי
ישראלמדינת הידועים ביותר בתולדותזה הפך לאחד צילום 

ירושליםהקרב על ולאחד מסמליהם של מלחמת ששת הימים ו
םהימיששתלפניכם קישורים בהם תוכלו למצוא מידע נוסף אודות מלחמת

https://kids.gov.il/stories/friends/introduction.html
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_2663/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D


ואזהיום



סיור בעיר ירושלים

וירטואלילסיורלצאתותוכלוהקישורעללחצו
בירושלים

https://www.youtube.com/watch?v=tcQT
51FI6vs

https://www.youtube.com/watch?v=tcQT51FI6vs


השבתם נכוןבדקו אם 
בנושאהשאלותעל

םשערי ירושלי



8?העירבחומותשעריםכמה
הרחמיםשער?סגוראיזה שער עדיין 

שחקוקים משני צדי השער אריותמפני?כךהאריותשערנקראמדוע
שכםשער?ביותראיזה שער הוא המפואר 

ציוןשער?וצבאוהמלךדודנכנסושעראיזהדרך
האשפותשער?המערביאיזה שער קרוב לכותל 

מפני שלפי האגדה נהגו להשליך ערמות אשפה  ? כךנקראהאשפותשערמדוע
כדי שלא ימצאו אותו  , בקרבת השער כדי להסתיר את הכותל מעיני היהודים

.ויתפללו בקרבתו
האריותשער?הימיםהצנחנים במלחמת ששת פרצושעראיזהדרך
הרחמיםשער?המשיחיבואשעראיזהדרך

החדשהשער?ביותראיזה שער הוא הגבוה 
,  הפרחים, האריות, הרחמים, שכם?פהבעלהשעריםשמותאתלהגידה.יכולמי

ציון, החדש, יפו, האשפות



ביחדנשיר
שירי ירושלים



מחרוזת שירי ירושלים

תוכלו ללחוץ על הקישור ולשמוע את השיר, כעת

הָּבּוּלִּג, םִַילָּשרוְית ֶאּוששי
ָ.יהֲֶבהֹל אוָּכּהָּבּוּלִּג

,ּהָּבּוּלִּג, םִַילָּשרוְית ֶאּשישו
ָ.יהֲֶבהֹל אוָּכּהָּבּוּלִּג

,יםִרְֹמשוי ְִּתדַקְפִה, דִוָּיר דִע, ְִךַיֹתמוֹל חוַע
הָלְּיַלַל הָכְם וֹוַּיל הָּכ
,יםִרְֹמשוי ְִּתדַקְפִה, דִוָּיר דִע, ְִךַיֹתמוֹל חוַע
.הָלְּיַלַל הָכְם וֹוַּיל הָּכ

...                    םִַילָּשרוְית ֶאּשישו

מעל פסגת הר הצופיםםירושליאתשישו

מעל פסגת הר הצופים
;לך אפייםאשתחוה

מעל פסגת הר הצופים
!שלום לך ירושלים

,מאה דורות חלמתי עלייך
!לראות באור פנייך, לזכות

,ירושלים, ירושלים
!האירי פנייך לבנך

,ירושלים, ירושלים
!מחרבותייך אבנך

תוכלו ללחוץ על הקישור ולשמוע את השיר, כעת

https://www.youtube.com/watch?v=jYZYBR-_hQshttps://www.youtube.com/watch?v=l8tRgB4O-yA

https://www.youtube.com/watch?v=jYZYBR-_hQs
https://www.youtube.com/watch?v=l8tRgB4O-yA


ירושלים של זהב
תוכלו ללחוץ על הקישור ולשמוע את השיר, כעת

אויר הרים צלול כיין
וריח אורנים

נישא ברוח הערביים
.עם קול פעמונים

ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה

העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך
אני כינור

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך
אני כינור

איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה

ואין פוקד את הר הבית
.בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות

ואין יורד אל ים המלח
.בדרך יריחו

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך
אני כינור

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך
אני כינור

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
ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך
…אני כינור

https://www.youtube.com/watch?v=h7wrNubj7nM

https://www.youtube.com/watch?v=h7wrNubj7nM

