
 

 

 ירושלים שלי

 ליום ירושליםערכת פעילויות 

 כרונותישירים, תמונות וז

 

 שמש ואביטל גרינולד -דבי להב, דפנה גולן  ,פולט גרינברגיקטו וערכו ל

  



 

 

  
 ירושלים היא עיר ייחודית בעולם כולו. 

 ירושלים היא בירת העם היהודי, שנכסף אליה כל ימי גלותו. 

 זוהי עיר הקדושה לשלוש הדתות הגדולות המאמינות באל אחד. 

ירושלים נקבעה בזכרון הלאומי ונוגעת בכל אחד מאיתנו. בימי 

, שכל כך הקורונה אנו  נאלצים לציין את יום ירושלים בריחוק חברתי

שונה מדרכנו הישראלית הרגילה לחגוג בצוותא. יחד עם זאת, כולנו 

מתחברים לזכרון הקולקטיבי, לכל אחד זכרונות אישיים, משפחתיים 

 ולאומיים הקשורים לעיר הבירה של ישראל.  

בעמותת עמדא, הכנו עבורכם ערכת פעילויות ליום ירושלים 

והקולקטיביים, לעורר  שמטרתה לסייע בהעלאת הזכרונות האישיים

שיחה ולהציע פעילויות הקשורות ליום זה. ניתן להיעזר בערכה 

 לאורך השנה כולה במסגרת משפחתית וחברתית. 

הערכה כולה מלווה בשירים הקשורים לירושלים ולכל אחד לינק 

המאפשר העלאת כל שיר במדיה, שמיעתו ושירה משותפת. יש 

 ביו טיוב.הלינק לצורך המעבר לשיר ללחוץ על 

בערכה התייחסות אישית לירושלים "ירושלים שלי", תעודת זהות 

 סטוריה מקראית, שמותיה של העיר, הרים, ישל ירושלים ובה ה

מקומות ואישים הקשורים לירושלים, סיור בירושלים, תשבץ, 

 תפזורת ודפי צביעה.

כל אלו עובדים על שליפת ידע ובכך יכולים לסייע בשימור יכולות 

קוגניטיביות ותקשורתיות ובחיזוק הדימוי העצמי של המשתתף. 

התהליך גם מסייע בהצתת הזיכרון האישי ומאפשר בילוי זמן 

 מהנה ומעוררת בצוותא.  משמעותי בפעילות 

נשמח לקבל משובים דרך השאלון  

https://forms.gle/XHgyjQHmWUS1iomZ6 

 בברכת יום ירושלים  שמח לכולם

 ערכו: 

 פולט גרינברג 

 שמש-אביטל גרינולד,  דבי להב ודפנה גולן 

 

https://forms.gle/XHgyjQHmWUS1iomZ6


 ירושלים שלי

 דן אלמגורמילים:  

 נורית הירשלחן: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCdu0jArPUA 

ה: ת ֹמשֶּ רֶּ  ָאַמר ָהרֹוֵכל ִמַמְזכֶּ

ִלי                                           ְירּוָשַלִים שֶּ

ב ַחִגים  רֶּ  ִהיא ַמֲחֵנה ִיהּוָדּה ְבעֶּ

ל ַרֲחמֹו ְוֵריַח ָדִגיםְוחּומּוס   שֶּ

ל ַרֲחמֹו ְוֵריַח ָדִגים  ְוחּומּוס שֶּ

ָהִגים ל "ֵפִפיָטס", ִקְללֹות נֶּ  ַשָבת שֶּ

 ְכִביָסה ַעל ַהְכִביש ּוִמְקַלַחת ִמְדִלי

 ְירּוָשַלִים, ְירּוָשַלִים, 

ִלי.  ְירּוָשַלִים שֶּ

 ָאַמר ַהַסְנְדָלר ִמְשכּוַנת ָקָטמֹון:

ִלי  ְירּוָשַלִים שֶּ

ל ְגָשִמים ַבְבלֹוקֹון ַבע ָשִנים שֶּ  הּוא שֶּ

ְשבֹון  ִשכּון ְבִלי ֲחנּות, אֹוטֹובּוס ְבִלי חֶּ

ְשבֹון,  ִשכּון ְבִלי ֲחנּות, אֹוטֹובּוס ְבִלי חֶּ

 ַהָצָגה ִראשֹוָנה ְבאֹוְריֹון -ַשַבת

 ַגם קטמון ג' ִהיא ִבְשִביִלי

 ְירּוָשַלִים, ְירּוָשַלִים,

ִלי.  ְירּוָשַלִים שֶּ

 

ָעִרים:  ָאַמר ַהַבָלן ִמֵמָאה שֶּ

ִלי  ְירּוָשַלִים שֶּ

 ִהיא שטריימל ָשֹחר ּוְסָפִרים ֲאֹפִרים 

 ִבִקָצִרים"ו"ַבת ִיְשָרֵאל לֹא ֵתֵלְך 

 ו"ַבת ִיְשָרֵאל לֹא ֵתֵלְך ִבְקָצִרים"

 ִהיא ַלַחש ְתִפָלה ְלָיִמים ֲאֵחִרים

ת ִהיא ִלי צֶּ  לֹא ָכאן, ִכי ְלַמֲעָלה קֹורֶּ

 ְירּוָשַלִים, ְירּוָשַלִים,

ִלי.  ְירּוָשַלִים שֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=sCdu0jArPUA


 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

ם:  כֶּ  ָאַמר ַהָצִעיר ָשם ְלַיד ַשַער שֶּ

ִלי  ְירּוָשַלִים שֶּ

 ִהיא ְצָלב ַעל ֲחנּות, ְושֹוְטִרים ַבֲחצֹות

ִהְלִשיָנה ּובֹור ִעם ְפָצצֹות  ָאחֹות שֶּ

ִהְלִשיָנה ּובֹור ִעם ְפָצצֹות,  ָאחֹות שֶּ

 ִמַצַעד ַעְצָמאּות, ְוָיַדִים ְקפּוצֹות,

yes sir want kebab or shishlik? 

 ְירּוָשַלִים, ְירּוָשַלִים,

ִלי.  ְירּוָשַלִים שֶּ

 

 
 אמר החייל מאשדות יעקב

 ירושלים שלי

 הייתי בה פעם בבוקר של שכול 

 סימטה וצלף בצריח משמאל

 מאז לא חזרתי פשוט לא יכול 

 שניהם בשבילי -אבנר וגדי 

 ירושלים שלי.

 ְירּוָשַלִים,ְירּוָשַלִים, 

ִלי.  ְירּוָשַלִים שֶּ

 

 



 "ירושלים שלי"

 5991 בוושינגטון שנה לירושלים 0,333בפתיחת חגיגות , של יצחק רבין מונאו

 ולכל אחד מאתנו ירושלים שלו. -אלף פנים לירושלים 

ירושלים שלי היא דוקטור משה ואלאך מגרמניה, רופא חולי עם ישראל וירושלים, שבנה בית חולים, "שערי 

אני  להיות קרוב לחולים יומם ולילה, בבית החולים שבו נולדתי.צדק", וקבע את דירתו בחצר בית החולים כדי 

 ירושלמי.

ירושלים שלי היא מוקד געגועיו, מחוז חלומותיו, של העם היהודי. היא החלום להגיע. היא השם שמיליונים 

 מלמלו על שפתותיהם, גם על ערש מותם. היא המקום שאליו נושאים עיניים ואליו נושאים תפילה.

לי היא ג'ריקן המים שחולק במשורה לנצורים במלחמת העצמאות והיא גם פני התושבים הדואגים ירושלים ש

 בתורים לחלוקת מנת הלחם, והשמים האפלים בירושלים שפגזי התאורה קרעו את צבעם השחור.



ירושלים שלי היא הדרך אל העיר. היא פניהם האפורים של החברים המתים שלי, הקור הצורב המשוריינים 

 לודים בצל האורנים בצד הדרך.הח

ירושלים שלי היא ההר הגדול. בית הקברות הצבאי בהר הרצל, קריית הדממה שאוצרת באדמתה את 

 ולא חזרו מהן. -האלפים אשר הלכו אל המלחמות הכבדות 

 ', והדגל שחזר להתנוסס על שריד המקדש.76 -ירושלים שלי היא הדמעות של הצנחנים בכותל  ב

היא הצבעים המשתנים של החומות והריחות של שווקים, ומראה פניהם של בני כל העדות, וכל ירושלים שלי 

  הדתות, שלכולם חופש דעה ולכולם חופש פולחן בעיר שהקדושה עוטפת כל אבן שלה, כל מלה, כל מבט.

תורה  ירושלים שלי היא עיר השלום, שממנה תצא הבשורה הגדולה לכל הדתות, לכל העמים: "כי מציון תצא

 ודבר השם מירושלים", וגם: "יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותיך" . 

 

 

 

 



  

 ירושלים בשבילי היא: __________________

 

 ביקרתי בירושלים בפעם הראשונה __________

 

 מה שאני הכי אוהב/ת בירושלים זה __________

 

 אני מאחל/ת לירושלים ש _________________

 

 

  



 זהות לירושליםתעודת 

 

 ,ירושלים היא בירת מדינת ישראל והיא העיר הגדולה בישראל

 גם מבחינת מספר תושבים גם מבחינה גיאוגרפית.  

 

 : "ירושלים"שמות 

ם ירּוָשַליִּ מֹות ֵיש לִּ ים שְׁ עִּ בְׁ ם. רבותינו ָאמרּו: "שִּ ירּוָשַליִּ ים ָלּה, לִּ מֹות ַרבִּ ָרש ַרָבה" )שְׁ דְׁ  (מִּ

 אתם מכירים?אילו שמות 

  עוד...ל זהב, עיר דוד, ציון, קריה נאמנה ועיר הקודש, עיר הבירה, ירושלים ש 

 

  



  

 אוויר 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

 

 חזרנו אל בורות המים

 לשוק ולכיכר

 שופר קורא בהר הבית

 בעיר העתיקה

 

 

 ובמערות אשר בסלע

 אלפי שמשות זורחות

 נשוב נרד אל ים המלח

 בדרך יריחו

 

 ירושלים של זהב...

 

 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...

 ירושלים של זהב
 מילים ולחן: נעמי שמר

https://www.youtube.com/watch?v=mjmMllp8hJg 

https://www.youtube.com/watch?v=mjmMllp8hJg


  

 יברכך

 : מן המקורותמילים

 דוד ויינקרנץלחן: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzdOQUv7k8w 

 

 יברכך ה' מציון

 וראה בטוב ירושלים

 יברכך ה' מציון

 כל ימי ימי חייך.

 

 וראה בנים לבניך

 שלום על ישראל

 וראה בנים לבניך

 .שלום על ישראל.

 לך ירושלים

 אטינגרעמוס : מילים

 דוד ויינקרנץלחן: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BNYFACZ5KE 

 

 לך ירושלים, בין חומות העיר

 לך ירושלים, אור חדש יאיר.

 

 בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים

 לך ירושלים, בין ירדן וים.

 

 ף קדומים והודלך ירושלים, נו

 לך ירושלים, לך רזים וסוד.

 

 בליבנו, בליבנו...

 

 לך ירושלים, שיר נישא תמיד

 לך ירושלים, עיר מגדל דוד.

 

 בליבנו, בליבנו.

https://www.youtube.com/watch?v=NzdOQUv7k8w
https://www.youtube.com/watch?v=4BNYFACZ5KE


  

 סמל העיר ירושלים
סמלה של ירושלים נקבע 

בעקבות מכרז  9191בשנת 

של  שפרסמה "ועדת הסמל"

עיריית ירושלים. הוא מורכב 

מאריה שואג, על רקע חומות 

 .ירושלים ומסביבם עלי זית



  ירושלים בימי המקרא

 שנה  0,333כבש את ירושלים מידי היבוסי לפני  דוד

 .עיר דודוקבע אותה כבירת ממלכתו ולכן היא נקראת גם 

 

  

 מים לדוד המלך

 מילים ולחן: עקיבא נוף

https://www.youtube.com/watch?v=7H88s0bFAuA 

 

ְבַיד ְפִלְשִתים,  ְוָדִוד ָחַשק ְבַמִים ִמן ַהְבֵאר שֶּ

ת ְרצֹונֹו ָיְצאּו ְשלֹוָשה ְגָבִרים,  ְלַמֵלא אֶּ

ל ֵבית ם ֵמי ַהְבֵאר -ִמֲהרּו ֵהם אֶּ חֶּ  ְלַהֲעלות,לֶּ

ְך ַמֲעֵשי ְגבּורֹות. רֶּ ה ָלזֶּה ִסְפרּו ַבדֶּ  זֶּ

 

ְך, ַמִים, ַמִים ְלָדִוד, לֶּ  ַמִים ְלָדִוד ַהמֶּ

ך, ַמִים ְלָדִוד. לֶּ  ַמִים ְלָדִוד ַהמֶּ

ם: "ִשְמעּו ָנא  ָחד ֵמהֶּ  ַעל ַדְרִכי ִנַצב לֹו ַהר, –ָסח אֶּ

ת ַכִפי ָעָליו ִהַנְחִתי   ט ָהָהר".ִהְתמֹוטֵ  –אֶּ

ת ַדְרִכי ָחַסם ָנָהר, –ַהֵשִני ָאַמר: "ַהְקִשיבּו   אֶּ

 ַהָנָהר ָעַצר" –ְבקֹוִלי ָעָליו ָרַעְמִתי 

 

ך.... לֶּ  ַמִים ְלָדִוד ַהמֶּ

 

ת ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים ִשיַסע, ר, אֶּ  ַהְשִליִשי, ְללֹא ָכל ֹאמֶּ

יָה ַעל ַגבֹו  ת ַהְבֵאר ִעל ָכל ֵמימֶּ  ָנָשא.אֶּ

 ָאז ָדִוד ִמְזמֹור ִהְשִמיַע ִלְשלֹוָשה ַהִגיבֹוִרים,

 ַלַתַנ"ך ָפסּוק הֹוִסיפּו ּוֵמָאז ָשִרים:

 

ך... לֶּ  ַמִים ְלָדִוד ַהמֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=7H88s0bFAuA


 .בנה את בית המקדש הראשון שלמה המלך

 

 ויבן עוזיהו

 מילים: מן המקורות

 לחן: יוחנן זראי

https://www.youtube.com/watch?v=WtHOjDBc9NE 

 

 ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים

 ויחזקם.

 ויבן מגדלים במידבר

 ויחצוב בורות רבים.

בית המקדש הראשון נחרב ע"י נבוכדנאצר מלך בבל 

 אשר כבש את ירושלים.

https://www.youtube.com/watch?v=WtHOjDBc9NE


.בית המקדש השניחידש את  הורדוסהמלך   

 על מקדש זה אמרו חז"ל: "מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו".

 בית המקדש השני נחרב ע"י הרומאים בט' באב.

 

 ?מתי נאמר

  )תהילים, קל"ז("אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תידבק לשוני לחיכי"   .9

  https://www.youtube.com/watch?v=FBRZBEMjv1M  "בשנה הבאה בירושלים הבנוייה" .2

 

 https://www.youtube.com/watch?v=eSmhtnivpvY שירו של אבא 

 ולחן: נעמי שמר מילים

 אבן להקים בנין חדשאם בהר חצבת 

 )בהר חצבת אבן להקים בנין חדש(

 לא לשווא אחי חצבת לבנין חדש

 כי מן האבנים האלה יבנה מקדש

 

 ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש

 אם בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר

 )בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר(

 לא לשווא אחי נטעת במקום דרדר

 כי מן הארזים האלה ייבנה ההר

 

 ייבנה, ייבנה, ייבנה ההר

אם לא שרת לי שיר עדיין, שירה לי 

 מזמור חדש

 שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש

 שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש

 ובכל יום חדששיר שהוא כבן אלפיים 

 

 ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש

https://www.youtube.com/watch?v=FBRZBEMjv1M
https://www.youtube.com/watch?v=eSmhtnivpvY


)תהילים, קכ"ה( "ירושלים הרים סביב לה"  

?אותהמקיפים נמצאים בירושלים ו/או אילו הרים   

 איזה אתר מיוחד מצוי שם?  -הר הזיתים

  בית קברות עתיק וקדוש במיוחד

 איזה אתרים מיוחדים מצויים שם? – הר הרצל

 שמעון פרס. רבין,זאב ז'בוטינסקי, יצחק בית קברות בו קבורים גדולי האומה ובהם הרצל, 

 בית קברות צבאי ולידו "יד ושם"

 איזה אתר מיוחד נמצא שם? – הצופיםהר 

 האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה 

 איזה אתרים מיוחדים נמצאים שם? – /הר המוריההר הבית

 הכותל המערבי ומסגד אל אקצה

מקום קבורתו של דוד המלך לפי המסורת הנוצרית ובו נבנתה כנסיית הדורמציון. משם נפרצה הדרך  – הר ציון

 עתיקה במלחמת ששת הימים. לשחרור העיר ה

  



  

 מעל פסגת הר הצופים

 מילים: אביגדור המאירי

 לחן: עממי

https://www.youtube.com/watch?v=f2HUGPujiWM  

 

 מעל פסגת הר הצופים

 אשתחוה לך אפיים

 מעל פסגת הר הצופים

 שלום לך ירושלים!

 אלפי דורות חלמתי עלייך,

 !לזכות, לראות באור פנייך

 

 ירושלים, ירושלים,

 האירי פנייך לבנך!

 ירושלים, ירושלים,

 מחרבותייך אבנך!

 מעל פסגת הר הצופים

 שלום לך ירושלים!

 אלפי גולים מקצות כל תבל

 נושאים אלייך עיניים.

 באלפי ברכות היי ברוכה!

 מקדש מלך, עיר מלוכה!

 

 ירושלים, ירושלים,

 אני לא אזוז מפה!

 ירושלים, ירושלים,

 יבוא המשיח, יבוא

https://www.youtube.com/watch?v=f2HUGPujiWM


 מקומות בירושלים

  רושליםבעיר העתיקה בילדתות השונות נמצאים  מקומות קדושיםאילו?  
 (כיפת הסלע, מסגד אל אקצא, כנסיית הקברמסגד הר הבית, הכותל, עיר דוד, )

  ?מה רובעיה של העיר העתיקה  
 )הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי, הארמני(

 אילו שערים יש לעיר העתיקה ? 

 שער יפו, שער שכם, שער ציון, שער הרחמים, שער האריות, שער הפרחים, השער החדש ושער האשפות()

  נמצאים בירושלים ואתרים מוסדותאילו ? 

 (מוזיאון ישראל, גבעת התחמושת, יד ושם, הכנסת, בית המשפט העליון, משכן הנשיא, בית ראש הממשלה ,

 (שוק מחנה יהודה ,גן החיות התנכ"י, סינמטק ירושליםתחנת הרוח בימין משה, האוניברסיטה העברית, 

  ?אילו שכונות אתם מכירים בירושלים  

 (עין כרם, נחלאות, משכנות שאננים, רחביה, מאה שערים)... ,קטמון ,  

  

   



  

 הכותל

 מילים: יוסי גמזו 

 לחן: דובי זלצר

https://www.youtube.com/watch?v=hnijMVdxkz4 

 

 עמדה נערה מול הכותל

 שפתיים קרבה וסנטר.

 אמרה לי: "תקיעות השופר חזקות הן,

 אבל השתיקה עוד יותר..."

 אמרה לי: "ציון הר הבית"

 והזכות",שתקה לי: "הגמול 

 ומה שזהר על מצחה בין ערביים

 היה ארגמן של מלכות.

 

 אזוב ועצבת, -הכותל 

 עופרת ודם. -הכותל 

 יש אנשים עם לב של אבן,

 יש אבנים עם לב אדם.

 

 עמד הצנחן מול הכותל,

 מכל מחלקתו רק אחד

 -אמר לי: "למוות אין דמות אך יש קוטר 

 תשעה מילימטר בלבד..."

 אמר לי: "אינני דומע",

 ושב להשפיל מבטים,

 שלי, אלוהים היודע, "אך סבא

 קבור כאן בהר הזיתים".

 

 אזוב ועצבת... -הכותל 

 

 עמדה בשחורים מול הכותל

 אמו של אחד מן החי"ר.

 אמרה לי: "עיני נערי הדולקות הן

 ולא הנרות שבקיר".

 אמרה לי: "אינני רושמת

 שום פתק לטמון בין סדקיו.

 כי מה שנתתי לכותל רק אמש,

 גדול ממילים ומכתב".

 

 אזוב ועצבת... -הכותל 

 

 עמד מול הכותל עימנו

 הרב הישיש בתפילה.

 אמר לי: "אשרי שזכינו כולנו"

 ושב, ונזכר, לא כולם.

 עמד בדמעה מנצנצת

 יחיד בין עשרות טוראים.

 אמר לי: "מתחת לחאקי, בעצם,

 כולכם כוהנים ולווים

 

 הכותל אזוב ועצבת...

https://www.youtube.com/watch?v=hnijMVdxkz4


 

  

 שישו את ירושלים

 המקורות ועקיבא נוףמילים: מן 

 לחן: עקיבא נוף

https://www.youtube.com/watch?v=Z098rVGbn00 

 

 שישו את ירושלים, גילו בה,

 גילו בה כל אוהביה.

 שישו את ירושלים, גילו בה,

 גילו בה כל אוהביה.

 

 הפקדתי שומרים,על חומותייך, עיר דוד, 

 כל היום וכל הלילה.

 על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים,

 כל היום וכל הלילה.

 אל תחת ואל תירא עבדי יעקב,

 כי יפוצו משנאיך מפניך

 אל תחת ואל תירא עבדי יעקב,

 כי יפוצו משנאיך מפניך

 

 שישו את ירושלים...

 

 שאי סביב עינייך וראי כולם

 נקבצו, באו לך

 שאי סביב עינייך וראי כולם

 נקבצו ובאו לך

 

 שישו את ירושלים...

https://www.youtube.com/watch?v=Z098rVGbn00


 אישים בירושלים

 ?ירושליםמפורסמים אתם מכירים הקשורים לאנשים אילו 

 (משפחת בנאי, יהורם גאון, עמוס עוז, הרב קוק, טדי קולק, ש"י עגנון, משה מונטיפיורי)

  



  

 https://www.youtube.com/watch?v=1KbMQk7beQg וכל הכבוד לשר
 מילים: יוסי גמזו 

 לחן: דובי זלצר

 

 וכשהיה השר מונטיפיורי בן שמונים

 אז באו לביתו המלאכים הלבנים

 עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו:

 "הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו"

 

 וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק:

 "סלחו לי רבותי, אך באמת אני עסוק

 כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם

 הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם?

 כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם?"

 

 והוא עלה למרכבה ו"דיו" לסוסים אמר

 ופה מתן בסתר ושמה נדבה

 פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה

 ולכל היהודים שמחה וגאווה

 וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר!

 

 השר מונטיפיורי בן תשעיםוכשהיה 

אמרו לו: "תעלה, כי שם למעלה 

 מבקשים"

 שאל אותם השר: "הגידו איך אוכל?

 איך עלילת הדם בדמשק תבוטל?

 

 הלא צריך ללכת לפחה הנבזה,

 ל'גיד לו: תתבייש ואיך מרשים דבר כזה

 ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש

 מן מתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש

 לא אני לתורכי את זה יגיש?" אז מי אם

 

 והוא עלה למרכבה...

 

 וכשהיה השר מונטיפיורי בן מאה

אמר: "מספיק לי כבר, הנשמה שלי 

 שבעה

 הלכו מליונים לירות ופרנקים ובישליק

 אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק"

 

 

 אמרו לו: "כבודו, רק יבוא ויסתכל

 צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל

 להגביה ת'כותל המערבי

 לנווה שאננים יהודים יש להביא

 ומי אם לא אתה יא מורי, יא לבבי?"

 

 והוא עלה למרכבה...

 

 וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה

 קוהו מלאכים בנשיקה האחרונהִנש

 וכך את העיניים עצם הוא בבקשו

 רק אבן ירושלמית מתחת לראשו.

 

 עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון

 גמר השר משה את מסעו האחרון

 אך יש עוד אנשים המוכנים להִישבע

 שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה

 ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה

 

 והוא עלה למרכבה...

https://www.youtube.com/watch?v=1KbMQk7beQg


 אני וסימון ומואיז הקטן
https://www.youtube.com/watch?v=4uDy_A8zXPM  

 יוסי בנאימילים: 

 חנן יובללחן: 

 

 ולפעמים כשאני כך לבדי

 אני חוזר לסמטאות ילדותי

 אל נעורי שנעלמו עם השנים      

 לחברים שלי ההם הישנים

 אני חוזר אל הצבעים והקולות

 אל העיניים התמימות והגדולות

 אני חוזר אל השכונה אל עץ התות

 אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט

 היינו ילדים וזה היה מזמן

 אני וסימון ומואיז הקטן

 

 ביומיותקולנוע רקס אני זוכר 

                  ומרחוק פעמונים של כנסיות

 ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים

 לעוף איתן רצינו עד לעננים

 ובגן השעשועים על נדנדות

 נשבענו אמונים לכל הילדות

 וראשיותוסוס ארוך שיחקנו סמל 

 אמיתיותהמלחמות היו אז לא 

 מזמןהיינו ילדים וזה היה 

 אני וסימון ומואיז הקטן

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4uDy_A8zXPM


  

 
  

 טרזן

 גונגה דין

 ארול פלין

                                   בנעלי שבת עם כובע של בארט

    ובעברית יפה עם עין ועם חית

                                                                         דהרנו על ענן עשוי מכריות

             ובאקדח פקקים הטבענו אוניות

 ארול פלין, וסימון טרזןהייתי 

 דיןגונגה ומואיז הקטן קפץ כמו 

                                  ובלילות החורף הקרים מאוד

 היינו מתכסים בכל החלומות

 היינו ילדים וזה היה מזמן

 אני וסימון ומואיז הקטן

 

 

 עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה

 מסימון לא שומעים אפילו לא מילה              

 ומואיז הקטן לאן הוא נעלם

 וגם קולנוע רקס כבר לא קיים

 אבל אני כשאני כך לבדי 

 אני חוזר לסמטאות ילדותי

 אל נעורי שנעלמו עם השנים

 לחברים שלי ההם הישנים

 היינו ילדים וזה היה מזמן

 אני וסימון ומואיז הקטן

 

 



 ירושלים סיור ב
 

  _________ מדינת ישראל הביקור בבית הנבחרים של ב את המסלול נתחיל

 

 

 

 

 

 

 _______ אם נסתכל ממול נוכל לראות את ה

  



  אם תרצו ליראות אוסף של חפצי יודאיקה,

 או להתרגש מול יצירות אומנות, אפשר לבקר 

 ב ___________
 

 

 

 

 

 

 

 און, נוכל להמשיך ולהגיע דרך נחלאותימהמוז

 



 

 ______________ ולפני שניכנס לשוק 

 

 

 

 

 

 

 ______________ כדאי לעצור לרגע ולאכול

 

 
 



נבנו מחוץ השכונות היהודיות הראשונות ש אחתלנעבור עכשיו דרך רחוב יפו כדי להגיע 

 _______________, לחומות

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________אפשר לחצות את השכונה, ולעבור דרך 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA


 , האחד המקומות הגבוהים בעיר העתיקכדאי אז להרים את הראש ולחפש 

 

                                           

 

 _________את 

 

 

 

 ___________במטרה להגיע 

 

 

  



 _____________בשכונת רחביה שוכנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם קצת מזל, את נשיא המדינה, עולפגוש, 

 _____________ מר   את

 



 

 

 

 לחובבי כדור רגל, כדאי ללבוש צהוב, 

 

 

 

 

 

 _______ולהיכנס למגרש  _______צבע המדים של 

  העיר המפורסם ביותר שנקרא על שם הראש

 



 ט מסביב ,בניפרד מהעיר במ

 " ירושלים הרים  סביב לה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגדל  -שער יפה -מאה שערים -מעורב ירושלמי -מחנה יהודה -מוזיאון ישראל -מנורה -: כנסתתשובות

  -טדי קולק  -בית"ר -טדי -ראובן ריבלין -בית הנשיא -כותל -שוד



 תשבץ ירושלים

 הגדרות:

  
.מבנה דתי מפואר שאליו עולים לרגל  9

 והוא משמש לטקסים דתיים

.מתחם בירושלים שבו שכנה העיר  2

 בתקופת המלכים

.כינוי לעיר שמוסדות השלטון המרכזיים  0

 של מדינה נמצאים בה

.המקום שבו ניצבו המבנים הקדושים  9

 בירושלים

 .העיר המכונה גם אריאל, ציון ויפה נוף 5

 .קיר גדול ממדים 7

 .דת שירושלים קדושה לה 6

 .דת שירושלים קדושה לה 8



 :תפזורת שמות ירושלים

 ירושלם        עיר האלוקים 

 עיר של זהב  עיר דוד      

 יפה נוף        שלם

 עיר האמת                               יבוס

 הבירה     עיר הצדק

                     אריאל       עיר ציון 

 עיר העולמים

 עיר הנצח                   

 עיר התפילה

 עיר השלום                

 עיר הקודש

 טבור העולם

 אליה קפיטולינה           

 

 א י ע מ י ק ו ל א ה ר י ע

 ר י ע ר פ ע י ס ו ב ע ר י

 י ר י ע ה ה ר י ע י י ו ר

 א ע ח צ נ ה ר י ע ר ר ש צ

 ל ר ש ד ו ק ה ר י ע ה ל י

 י ע ע ר פ ע י ר ה ר ת מ ו

 ע י ר ה ש ל ו מ ע מ פ ע נ

 ע י ר ה א מ ת ס ו ב י י ע

 מ י מ ל ו ע ה ר י ע ל ר ר

 י ע ב ה ז ל ש ר י ע ה י ע

 ע ה ר י ב ה ק ד צ ה ר י ע

 ה נ י ל ו ט י פ ק ה י ל א



  

  אור וירושלים

 מילים ולחן: יוסף שריג

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

 

 השקט שוב צונח כאן משמי הערב

 כדאיית דיה מעל התהומות

 ושמש אדומה נושקת להט חרב

 את הפסגות, המגדלים והחומות.

 

 ראיתי עיר עוטפת אור

 והיא עולה בשלל צבעי הקשת

 והיא נוגנת בי כנבל העשור

 ראיתי עיר עוטפת אור.

 הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן

 קרב בסתר כאוהב אל השכונות.

 ומול פניו קריצות, ריבוא עיני האור הן,

 לפתע נפקחו עיניו כנפעמות.

 

 ראיתי עיר עוטפת אור...

 

 נושמת,בדממת אשמורת אחרונה 

 ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר,

 אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת

 למגעו החם, הרך של אור צעיר.

 

 ראיתי עיר עוטפת אור...

 ...תשקה יעבצבשלל מצורפים דפי צביעה, ניתן לצבוע 

 נשמח לקבל את חוות דעתכם על הערכה, לצורך פיתוח הערכות הבאות. 

 https://forms.gle/XHgyjQHmWUS1iomZ6מצורף קישור לשאלון קצרצר: 

https://www.youtube.com/watch?v=TsJzUJLnYMQ
https://forms.gle/XHgyjQHmWUS1iomZ6


               שומעים אפילו לא מילהמסימון לא 

 ומואיז הקטן לאן הוא נעלם

 וגם קולנוע רקס כבר לא קיים

  אבל אני כשאני כך לבדי

 אני חוזר לסמטאות ילדותי

 אל נעורי שנעלמו עם השנים

 לחברים שלי ההם הישנים

  



  







  



 

 

 


