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                                                                   ?  כיצד נראה ההר מרחוק:  על פסוקי
 אלה המדרש שואל

לעשותו כדי ה להשרות שכינה עליו "כיו� שרצה הקב, בהתחלה היה עמק:  המדרש מסביר

ה לסביבות העמק שיתקבצו למקו
 "רמז הקב, אי� דר� של מל� לשכו� בעמק: מקדש אמר

 .  אחד לעשות מקו
 לשכינה
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  :ֵאָליו #ְבָרָה� ַוֹ)אֶמר ִהֵ(ִני #ְבָרָה� ַוֹ)אֶמר$&ִהי� ִנָ%ה ֶאת$ַוְיִהי #ַחר ַהְ!ָבִרי� ָהֵאֶ�ה ְוָהֱא

 ְוַהֲעֵלה3 ָ,�  ֶאֶר2 ַה1ִֹרָ)ה ֶאֶר2 ַה1ִֹרָ)ה ֶאֶר2 ַה1ִֹרָ)ה ֶאֶר2 ַה1ִֹרָ)ה$ֶאל ְל*$ִיְצָחק ְוֶל$0/ַהְבָ. ֶאת$ְיִחיְד* ֲאֶ,ר$ִ+ְנ* ֶאת$ָנא ֶאת$ַקח ַוֹ)אֶמר

  :ֵאֶלי* ְלֹעָלה ַעל #ַחד ֶהָהִרי� ֲאֶ,ר ֹאַמר

  :&ִהי�$לֹו ָהֱא$/ַמר$ַה1ָקֹו� ֲאֶ,ר$ַוֵ)ֶל0 ֶאל... ַוַ)ְ,�4ֵ #ְבָרָה� ַ+ֹ+ֶקר 

  ............ַה1ָקֹו� ֵמָרֹחקַה1ָקֹו� ֵמָרֹחקַה1ָקֹו� ֵמָרֹחקַה1ָקֹו� ֵמָרֹחק$$$$ֵעיָניו ַוַ)ְרא ֶאתֵעיָניו ַוַ)ְרא ֶאתֵעיָניו ַוַ)ְרא ֶאתֵעיָניו ַוַ)ְרא ֶאת$$$$ֶאתֶאתֶאתֶאת ַ+)ֹו� ַה6ְִליִ,י ַוִ)5ָא #ְבָרָה�ַ+)ֹו� ַה6ְִליִ,י ַוִ)5ָא #ְבָרָה�ַ+)ֹו� ַה6ְִליִ,י ַוִ)5ָא #ְבָרָה�ַ+)ֹו� ַה6ְִליִ,י ַוִ)5ָא #ְבָרָה�

 .ַה6ַָמִי� ַוֹ)אֶמר #ְבָרָה� #ְבָרָה� ַוֹ)אֶמר ִהֵ(ִני$ִמ8' ה ְקָרא ֵאָליו ַמְלַא0ַוִ)

ְו&א  &ִהי� ַאָ.ה$ְיֵרא ֱא$ַ.ַע9 לֹו ְמא3ָמה 4ִי ַעָ.ה ָיַדְעִ.י 4ִי$ְו#ל ַהַ(ַער$ִ.ְ,ַלח ָיְד* ֶאל$ַוֹ)אֶמר #ל

 .ִמ1ִֶ(יְיִחיְד* $ִ+ְנ* ֶאת$ָח9ְַכָ. ֶאת

איך לדעתכם הוא ?  האם אברהם ידע לאן בדיוק הוא הולך .1

ברגע איך הוא הרגיש ? םהרגיש לפני שהוא זיהה את המקו

 ?  הוא יידרש לקיים את הציוויבו שהוא גילה את המקום ש

לפי המדרש .  רצה שמקום זה ייראה מיוחד' על פי המדרש ה .2

רצה ' ם הא:  שאלת חשיבה?  איזה שינוי חל במקום זה

 ? שהמקום יהיה גבוה למה הוא בחר בעמק מהתחלה

אנשים ?  מקום מסוים?  עבורכםמה מיוחד בירושלים  .3

ציירו כאן את מה שמיוחד לך ? מיוחדת' תכונה?  'מסוימים

 .  בירושלים

 ....ירושלים שלי
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העלאת הארון לירושלים                                                                          דוד ו: תיהירושלים לדורו  .2
 'פרק ו' שמואל ב

 .קראו הסיפור פה והתייחסו לשאלות למטה

                      ֵאת ֲארֹו8 ְיה3ָדה ְלַהֲעלֹות ִמ�6ָ ָהָע� ֲאֶ,ר ִא.ֹו ִמַ+ֲעֵלי$ָ)ָק� ַוֵ)ֶל0 ָ!ִוד ְוָכלו

  :) ...ירושלי�/לעיר דוד  (&ִהי�$ָהֱא 

                    ְ+ֹכל ֲעֵצי ְברֹוִ,י� 3ְבִכֹ(רֹות 3ִבְנָבִלי� 'ִלְפֵני ה ֵ+ית ִי9ְָרֵאל ְמ9ֲַחִקי�$ְוָדִוד ְוָכל

ִ=י�    :3ִבְמַנַעְנִעי� 3ְבֶצְלְצִלי� 3ְבת<

ָ@ה ֶאלֹ?ֶר8 ָנכֹו8 ַוִ)$דַע ַוָ)ֹבא3 שמשכו  (ַהָ+ָקר) נפלו(ָ,ְמטA 3 ִהי� ַוֹ)אֶחז +ֹו 4ִי&$ֲארֹו8 ָהֱא$ְ,ַלח ע<
)                                                                         את העגלה שהארו8 היה עליה

ָ@ה'#D ה$ַוִ)ַחר   :&ִהי�$ ַוָ)ָמת ָ,� ִע� ֲארֹו8 ָהֱא.... &ִהי�$ַוַ)4ֵה3 ָ,� ָהֱא  ְ+ע<

ָ@ה ַעד ַה)ֹו� ַהֶ@ה  ֶ=ֶר2' ֲאֶ,ר ָ=ַר2 ה$ַוִ)ַחר ְלָדִוד ַעל ָ@ה ַוִ)ְקָרא ַל1ָקֹו� ַהה3א ֶ=ֶר2 ע<   :ְ+ע<

  :?הֶמר ֵאי0 ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹו8 ַוֹ)א  ַ+)ֹו� ַהה3א'ה$ַוִ)ָרא ָ!ִוד ֶאת

 ֵ+ית ֹעֵבד ֱאֹד�$ ֶאת'1ֶֶל0 ָ!ִוד ֵלאֹמר ֵ+ַר0 הַל ַו)<ַ?ד ...ית ֹעֵבד ֱאֹד� ַהִ?ִ.י בֵ+' הֲארֹו8  -ֶ,בַוֵ)

&ִהי� ִמֵ+ית ֹעֵבד ֱאֹד� $ֲארֹו8 ָהֱא$ֶאת -&ִהי� ַוֵ)ֶל0 ָ!ִוד ַוַ)ַעל$לֹו ַ+ֲעב3ר ֲארֹו8 ָהֱא$ֲאֶ,ר4ָ$ל$ְוֶאת
 ...ִ+ְתר3ָעה 3ְבקֹול ,ֹוָפר 'הֲארֹו8 $ֵ+ית ִי9ְָרֵאל ַמֲעִלי� ֶאת$ְוָדִוד ְוָכל. הָחִעיר ָ!ִוד ְ+9ְִמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באמצע אבל .   בסיפור זה דוד התרגש מאוד לקראת אירוע מיוחד .1

בזמן , ןם לפני האסוקוראי איזה רגשות אנו על.  האירוע קרה אסון

חוזר הבניסיון איזה רגשות מופיעות ,?  אירוע האסון ומיד אחריו

 ? משימהלהשלים את ה

מסיפור זה אנו נוכל ללמוד שלהשיג מטרה מיוחדת לפעמים צריכים  .2

דווקא סיפור של העלאת , לדעתכם, מדוע.  לעבור מכשולים רבים

 "?ומכשולים "הארון לירושלים מלא באסון

.  בירושלים' לבנות מקדש לה, יותר מכל דבר אחר, דוד רצה בחייו .3

היה מעורב  ) דוד( ממנו את זה באומרו שהוא עאבל מנ' ה

 .במלחמות רבות ולא מתאים שאיש מלחמה יבנה את המקדש

הכינו כרזה או שלט עבור העיר ירושלים שמבטא את הרעיון של 

 .לחמות ולא של מירושלים כעיר של שלום
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 שלמה ובניין המקדש  :  ירושלים לדורותיה .3

  לפניכם התפילה .המקדשבראשית מלכותו שלמה בנה את בית 
לשאלות קראו והתייחסו .  זמן חנוכת המזבח בהתפללששלמה 

                                     .                                רותותבחב

  :ַוִ)ְפֹר9 4ַָ=יו ַה6ָָמִי� ְקַהל ִי9ְָרֵאל$ֶנֶגד 4ָל' ַוַ)ֲעֹמד ְ,&ֹמה ִלְפֵני ִמְזַ+ח ה

ִמָ.ַחת 3ָפִניָת  ָה/ֶר$2ל ְוַעל&ִהי� ַ+6ַָמִי� ִמ1ַַע4ָ$מֹו* ֱא$&ֵהי ִי9ְָרֵאל ֵאי$8ֱא 'ה :ַוֹ)אַמר
ֲאֶ,ר ַעְבְ!*  ַהְ.ִפָ�ה$ָהִרָ(ה ְוֶאל$&ָהי ִלְ,ֹמַע ֶאל$ֱא' ְ.ִחָ(תֹו ה$ְוֶאל ְ.ִפַ�ת ַעְבְ!*$ֶאל

  :ִמְתַ=ֵ�ל ְלָפֶני* ַה)ֹו�

ֹחת ֶאל$ְהיֹותִל ִיְהֶיה ְ,ִמי 'ֶ,ר /ַמְרָ. ֲא ַה1ָקֹו�$ַהַ+ִית ַהֶ@ה ַלְיָלה ָויֹו� ֶאל$ ֵעיֶנ* ְפת<

  :ַה1ָקֹו� ַהֶ@ה$ִיְתַ=ֵ�ל ַעְבְ!* ֶאל ַהְ.ִפָ�ה ֲאֶ,ר$ ִלְ,ֹמַע ֶאל'ָ,�

ֲעָבֶדי* $ְוָע9ִיָת ְוָ,ַפְטָ. ֶאת וַאָ.ה ִ.ְ,ַמע ַה6ַָמִי� ...ְלֵרֵעה3   ִאי, ֲאֶ,ר ֶיֱחָטא ֲאֶ,ר ֶיֱחָטא ֲאֶ,ר ֶיֱחָטא ֲאֶ,ר ֶיֱחָטא$$$$ֵאתֵאתֵאתֵאת

  :ְ+ֹרא,ֹו 3ְלַהְצִ!יק ַצִ!יק ָלֶתת לֹו 4ְִצְדָקתֹו ֹוְלַהְרִ,יַע ָרָ,ע ָלֵתת ַ!ְר4
 ְ,ֶמ* ְוִהְתַ=ְלל$3ָל0 ְוָ,ב3 ֵאֶלי* ְוהֹוד3 ֶאת$ֶיֶחְטא3  ֲאֶ,רְ+ִהָ(ֵגD ַע1ְ* ִי9ְָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיבְ+ִהָ(ֵגD ַע1ְ* ִי9ְָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיבְ+ִהָ(ֵגD ַע1ְ* ִי9ְָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיבְ+ִהָ(ֵגD ַע1ְ* ִי9ְָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב

  :ְוִהְתַחְ(נ3 ֵאֶלי* ַ+ַ+ִית ַהֶ@ה

ְ,ֶמ* $ַהֶ@ה ְוהֹוד3 ֶאת ַה1ָקֹו�$ָל0 ְוִהְתַ=ְלל3 ֶאל$ה ָמָטר 4ִי ֶיֶחְטא3ִיְהֶי$ ְו&אָ,ַמִי�ָ,ַמִי�ָ,ַמִי�ָ,ַמִי� ְ+ֵהָעֵצרְ+ֵהָעֵצרְ+ֵהָעֵצרְ+ֵהָעֵצר

  :3ֵמַחFָאָת� ְי,3ב83 4ִי ַתֲעֵנ�

לֹו ֹאְיבֹו $ 4ִי ִיְהֶיה 4ִי ָיַצרִ,ָ!פֹו8 ֵיָרקֹו8 #ְרֶ+ה ָחִסילִ,ָ!פֹו8 ֵיָרקֹו8 #ְרֶ+ה ָחִסילִ,ָ!פֹו8 ֵיָרקֹו8 #ְרֶ+ה ָחִסילִ,ָ!פֹו8 ֵיָרקֹו8 #ְרֶ+ה ָחִסיל ִיְהֶיה$ 4ִיֶ!ֶברֶ!ֶברֶ!ֶברֶ!ֶברִיְהֶיה ָב/ֶר2 $ 4ִיָרָעבָרָעבָרָעבָרָעב

  :ַמֲחָלה$ֶנַגע 4ָל$ָעָריו 4ָלְ, ְ+ֶאֶר2

  :ְלַמַע8 ְ,ֶמ* ֵמַע1ְ* ִי9ְָרֵאל ה3א 3ָבא ֵמֶאֶר2 ְרחֹוָקה$ ֲאֶ,ר &אַהָ(ְכִריַהָ(ְכִריַהָ(ְכִריַהָ(ְכִרי$ֶאל ְוַג�

 ...ִיְקָרא ֵאֶלי* ַהָ(ְכִרי $ְמכֹו8 ִ,ְבֶ.* ְוָע9ִיָת 4ְֹכל ֲאֶ,ר ַאָ.ה ִ.ְ,ַמע ַה6ַָמִי�
 ֶ!ֶר0 ָהִעיר ֲאֶ,ר 'ה$ִ.ְ,ָלֵח� ְוִהְתַ=ְלל3 ֶאל ֹאְיבֹו ַ+ֶ!ֶר0 ֲאֶ,ר$ ַעל1ְִלָחָמה1ְִלָחָמה1ְִלָחָמה1ְִלָחָמהֵיֵצא ַע1ְ* ַלֵיֵצא ַע1ְ* ַלֵיֵצא ַע1ְ* ַלֵיֵצא ַע1ְ* ַל$$$$יייי4ִִ4ִ4ִ4

G+ָ .ִָנִתי ִלְ,ֶמ*$ְוַהַ+ִית ֲאֶ,ר ָ+ַחְר+ָ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפילתו כאן שלמה מתאר כל מיני אנשים במצבים שונים 

ציינו לפחות ארבעה מצבים .  דרך המקדש' שיתפללו לה

 .  'שבתפילתו האדם פונה לה

 .  גם אנחנו היום מעלים תפילות מיוחדות בקרוב למקדש

מיוחד עם תפילה אישית ולשים " פתק"יש מנהג להכין 

 .יד מבית המקדש השניהשריד היח, אותו בכותל המערבי

כתבו כאן תפילה אישית וקחו אותה אתכם בפעם הבאה 

 ....כותל המערביב בקרושת
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מעט עבודה , היתה צפיפות רבה.  נאי� קשי� חיו היהודי� בירושלי�  בתלפני שני� רבות 
.  כול� גרו רק בעיר העתיקה.  ל"ה� חיו מצדקה שנשלח לה� מיהודי חו.  ורוב� היו עניי�

בתקופה זו אD אחד לא גר מחו2 לחומות העיר וג� היה נחשב מסוכ8 להסתובב מחו2 
 .  מפני שודדי� וחיות רעות, לעיר

רי ובנה תחנת רוח להכנת קמח משה מונטיפיו,  ק� יהודי עשיר אחד$19באמצע מאה ה
 ולהתפרנס לעבודהוא ניסה בכK לשכנע יהודי ירושלי� .  מחו2 לחומות עיר העתיקה

כK ג� הוא קיווה שיהודי� לאט לאט יצאו מצפיפות של עיר .  ולא רק מצדקה, ממעשיה�
 .העתיקה ויתחילו לבנות שכונות חדשות בעיר

אחד .  ה� חברי� שנפגשו בסמטת עיר העתיקה.  יהודי התקופהלפניכ� שתי דמויות של 
השני .  ורי ולצאת לעבודה מחו2 לעירימה� סבור שיש להיענות לקריאתו של מונטיפ

מילאו כא8 על בסיס הדברי� שקראת� פה או מדמיונכ� .  מאמי8 שזאת טעות ואי8 לצאת
 !בהצלחה.  את השיחה ביניה�
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להגיע לאר� ישראל ובמיוחד השתוקקו בכל רחבי העול
 לאור� הדורות יהודי

 יהודי
 חלמו להגיע אחרי הקמת המדינהאולי מוזר לחשוב ככה אבל אפילו .  לירושלי

בידי הירדני
  נפלההעיר העתיקה ,  בהקמת המדינה1948/ ח "בשנת תש.  לכותל המערבי
 במלחמת ששת 1967/ ז "בתשכ.  וה
 אסרו על כל יהודי לבקר בעיר העתיקה ובכותל

.  הימי
 חיילי הצנחני
 שחררו את העיר העתיקה והגיעו להר הבית ולכותל המערבי
 בעת המלחמה וכמו כ� את הרב 
בתמונות אלה אנו רואי
 החיילי
 הראשוני
 שהגיעו לש

 תוקע בשופר לציי� את היו
 המיוחד שבו יהודי
 ,ל בזמ� ההוא"רב ראשי לצה, שלמה גור�

 !חזרו לאדמת

 

 

 

 

 

 

 
. ירושלי
השתוקקות לשניה
 על .   אחד יש� ואחד חדש–שני שירי
 מלפניכ
 קטעי
 !בהצלחה... קראו והתייחסו לשאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )12+מאה ה( רבי יהודה הלוי/ לבי במזרח 

 ִלִבּי ְבִמְזָרח ְו6ֹנִכי ְבּסֹו1 ַמֲעָרב 

 ֵאי9 ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶש;ר ֹאַכל ְוֵאי9 ֶיֱעָרב 

 
 ְבּעֹוד , ְנָדַרי ָוֱאָסַריֵאיָכה ֲאַש;ֵלּ

 ִצ>ֹו� ְבֶּחֶבל ֱאדֹו
 ַוֲאִני ְבֶּכֶבל ֲעָרב 

 )כלומר שולטי
 בציו� ע
 אחר ואיני יכול להגיע לש
 בקלות(

 ְכּמֹו , ֵיַקל ְבֵּעיַני ֲעֹזב ָכּל ט=ב ְסָפַרד

 .ֶנֱחָרב )מקדש(ֵיַקר ְבֵּעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִּביר 

 

ביחס לארץ ישראל איפה נמצא רבי  )1

מתוך השיר האם תוכלו ?  יהודה הלוי

 ?לגלות באיזה ארץ הוא יושב

 אוכל –לפי השיר האם יש לו חיים טובים  )2

 ?טוב ועושר בארצו

א מעדיף באיזה שורות הוא אומר שהו )3

 ?"חיים הטובים"מעל " עפר"

" להקריב" מוכנים האם אתם הייתם )4

 ?מה? משהו עבור ירושלים

 )20+מאה ה( נעמי שמר/ ירושלי
 של זהב 

 ובתרדמת איל� ואב�                 אויר הרי
 צלול כיי� 

 
 שבויה בחלומה                              וריח אורני

 
 העיר אשר בדד יושבת                נישא ברוח הערביי


 ובליבה חומה                     . ע
 קול פעמוני

 

 ירושלי
 של זהב 

 שת ושל אור ושל נחו

 הלא לכל שיריי� 

 ...אני כינור

 

באיזה דימויים מעולם הטבע משתמשת נעמי שמר  )1

 ?איזה אוירה דימויים אלה יוצרים?  בשיר זה

מגילה איכה שמספרת על חורבן העיר והמקדש   )2

איפה זה מופיע בשיר ".  יושבת בדד"מתארת את העיר 

 ?מה פירוש ביטוי זה?  שלנו

מה מנסה נעמי שמר ?  "כינור"איך אדם יכול להיות  )3

 ? זהלומר בדימוי 

רשמו .  חשבו על דימויים משלכם בקשר לירושלים )4

 .אותם בצד השני של העמוד



)c (איתן כאדן 

 

 ירושלים היוםירושלים היוםירושלים היוםירושלים היום/ / / / ם לדורותיה ם לדורותיה ם לדורותיה ם לדורותיה ירושליירושליירושליירושלי ....6666

 

 יהודה עמיחי / )חלקי
 מהשיר( ירושלי
 היא קרוסלה מסתובבת
 ירושלי
 היא קרוסלה מסתובבת ומסתובבת"

 .מ� העיר העתיקה דר� כל השכונות וחוזרת לעתיקה
 
 לפעמי
 אני יורד: היא נדנדהירושלי


 ".לתו� הדורות שהיו ולפעמי
 אני עולה לשמי
... 

"
 של מעלה ושל מטה, למה ירושלי
 תמיד שתי
 ואני רוצה לחיות בירושלי
 של אמצע

 ".בלי לחבוט ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגלי למטה

 

יהודה עמיחי בוחר בשני דימויים מעולמם של ילדים לתאר את  .1

ולמה לדעתכם , מהי המשמעות של כל דימוי ביחס לירושלים.  םירושלי

 ? הוא בחר דווקא במתקן ילדים

מה לדעתכם ".  מטה"ושל " מעלה"עמיחי מתייחס לירושלים של  .2

מתוך הדברים הבאים האם הם שייכים לירושלים של ?  הכוונה באלה

, מגלשת המפלצת, הכנסת, גן החיות, הכותל":  מעלה"או של : מטה"

,       בית משפט עליון, מוזיאון ישראל, בית כנסת הגדול, פת הזהבכי

 .הר הרצל, מלון תיירים, טק-משרדי היי,  יד ושם

שהוא ) או משהו אחר(חשבו על עוד דימוי מעולם של צעצועי ילדים  .3

מה הוא מבטא אודות ?  מה הדימוי שלכם.   משל לירושליםכול להיותי

של הדף רשמו את הדימוי שלכם   בצד השני ?  העיר המיוחדת הזאת

 . או של יהודה עמיחי/ו


