
שער ציון
שער ציון נמצא במערב החומה הדרומית 

של העיר העתיקה, ליד שער האשפות, ופונה 

לכיוון הר ציון. 

ניתן לראות בשער זה משני צידי הפתח  חריכי-

{פתחי} ירי מסוגננים.

בגלל קרבתו לרובע היהודי, נקרא שער ציון

גם "ּבַאב אֵל יַהּוד"{שער היהודים} ודרכו

יצאו תושבי הרובע היהודי אל העיר החדשה.

שער זה נמצא סמוך לקברו של דוד המלך.

במלחמת העצמאות, יחידת "הראל" בפיקודו של דוד אלעזר, 

אספקה  מעט  היהודי  לרובע  והכניסה  השער  את  פרצה 

{אוכל} וציוד. למחרת נכבש השער שוב על ידי הלגיון הערבי 

והניסיונות לפרוץ פנימה שנית נכשלו. במשך 19 שנה, ניצב 

השער כגבול בין צבאות ישראל וירדן.



שער האריות
שער האריות נמצא בחומה המזרחית והוא

השער היחיד הפתוח בצד זה.

השם "שער האריות" ניתן לו בזכות שני זוגות 

של "אריות", המעטרים {מקשטים} את חזית

השער. זכר לחלומו של הסולטן סולימאן 

המפואר {מהמאה ה- 13 לפני הספירה},

שחלם שאריות רוצים לטרוף אותו, מפני 

שלא בנה מחדש את חומות ירושלים.

במלחמת ששת הימים, בכ"ח באייר תשכ"ז, 

פרצו לוחמי הצנחנים, בפיקודו של מוטה גור, 

ולכותל  הבית  להר  ומשם  שער זה,  דרך  העתיקה  לעיר 

המערבי.

כך שיחררו את העיר העתיקה מידי הערבים.

שער יפו
שער יפו נמצא בצִדה המערבי של החומה ליד 

מגדל דוד.

שער זה הוא אחד השערים החשובים בחומת



העיר ונבנה על ידי סולימאן המפואר.

הערבים קראו לשער יפו  "שער חברון" 

וממנו יצאו  לשכם ולחברון. 

השער בנוי כזווית בת 90 מעלות {זווית ישרה},

כדי להקשות על כניסת אויבים דרכו. 

החל ממחצית המאה ה-19 נבנו סביב השער 

קונסוליות {שגרירויות}, בנקים ובתי מלון.

לאחר  ביוני 1967,  ונפתח  השחרור  במלחמת  נסגר  השער 

מלחמת ששת הימים.

שער האשפות
שער האשפות נמצא בצד הדרומי של 

החומה, והוא השער הנמוך ביותר.

זהו השער הקרוב ביותר לכותל המערבי

והוא מוביל לעיר דוד.

מעל השער יש קשת מאבנים ובמרכז 

הקשת-מגן דוד.

השם "שער האשפות" ניתן לו, מפני

שדרכו הוציאו את האשפות מהעיר.



ערמות  להשליך  נהגו  רבות  שנים  שבמשך  האגדה מספרת, 

מעיני  הכותל  את  להסתיר  כדי  שער זה,  בקרבת  אשפה 

היהודים ולמנוע מהם להתפלל בכותל.

והחליט  סולימאן  בשם  מוסלמי  מושל  לירושלים  שבא  עד 

להסיר את ערמות האשפה, כך שניתן היה לראות את אבני 

הכותל המערבי מחדש והיהודים חזרו להתפלל שם.

שהוא  משום  שער זה,  דרך  המתפללים  רוב  נכנסים  היום 

הקרוב ביותר לכותל המערבי.

שער הרחמים
שער הרחמים נמצא בצידה המזרחי של

החומה.

השער בנוי משני פתחים "שער התשובה"

ו"שער הרחמים" אך כיום השער חסום.

שער זה נקרא גם "שער הזהב", משום 

שלפי המסורת המוסלמית ישו נכנס דרכו 

לירושלים.



היום המשיח,  בבוא  יכנס  זה  שער  שדרך  האגדה מספרת, 

בית  לפניו  ובנה  באבנים  אותו  סגר  סולימאן   הסולטן  ולכן 

קברות מוסלמי, כדי לעקב את ביאת המשיח.

שער הפרחים 

שער הפרחים נמצא במזרח החומה

הצפונית של העיר העתיקה.

השער קיבל את שמו מצורות הפרחים 

המקשטות את אבני החומה והשער.

משני צידי הקשת יש קישוט של פרח 

ומעל הקשת יש פרח גדול יותר שנקרא 

רֹוזֶטָה.

שער זה נקרא גם "שער הורדוס", על שמו של המלך ששלט 

בימי בית- המקדש השני והקים בירושלים ארמונות, מגדלים 

יפים והוסיף חומות מבוצרות לירושלים. הורדוס בנה גם את 

בית-המקדש מחדש ופיאר {קישט} אותו בזהב ואבני שיש



שער שכם

שער שכם נמצא במרכז החומה הצפונית 

של העיר העתיקה.משער זה מתחילה דרך 

שכם המובילה לשכונות הצפוניות של העיר, 

לרמאללה ולשכם. 

זהו השער המפואר, הגדול והיפהבשערי העיר

 העתיקה. יש לו קישוטים רבים, חרכי (פתחי) ירי, ומגדלים 

משני צדדיו. שער זה נבנה בציווי הסולטן סולימאן.  

כמעט  בו  למצוא  שניתן  גדול  שוק  נמצא  שכם  שער  בקרבת 

כלי בית, תבלינים, תכשיטים, תיקים,  הכל: אוכל, בדים, 

פירות וירקות, בשר ועוד.

 

השער החדש
השער החדש נמצא בקצה הצפון 

מערבי של חומת העיר העתיקה.

זהו השער הצעיר מכל השערים. הואנפרץ 

בשנת 1889 על ידי הסולטן התורכי 

עבד אל חמיד השני כדי לקשר בין המוסדות 

הקתוליים בתוך החומות לבין בית החולים

 סן- לואי וכנסיית-נוטרדם שמחוץ לחומות. 



השער החדש שונה מהשערים האחרים בכך

השנים  לועיטורים {קישוטים}.בין  ואין  פשוט  שמבנהו   

1948-1967 היה השער סגור בקיר בטון וסמוך לו עבר הגבול 

עם ירדן. לאחר מלחמת ששת הימים נפתח השער וכיום הוא 

נמצא בדרך מרכזית בירושלים.


