
 

 

 

 

 טבלת שאלות ופתרונות 

ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

השנים שבין מלחמת העצמאות במשך  19  .1
ומלחמת ששת הימים הייתה ירושלים 

מחולקת – מערב העיר היה שייך לישראל 

ומזרח העיר היה שייך לירדן. מה היה 

שמו של הקו שחילק את העיר לשני 

חלקי ם? אם תרצו רמז, היכנסו לקישו ר:

 https://bit.ly/38OI2Le 

הקו הסגול 
קו  ההפקר 

הקו  העירוני 

במלחמת ששת הימים פרצו הצנחנים  .2 
לעיר העתיקה דרך שער האריות, והעיר 

אוחדה תחת שלטון ישראל י.

יום הקרב על ירושלים, החל בכ"ח באיי ר,

נקבע כחג לאומי – יום ירושלי ם.

 https://bit .ly/3091EoE צפו בסרטון
וענו: על פי דבריו של הצנחן ציון קרסנט י,

מבט הצנחנים בכותל הוא מבט של...

 הנחתו לעיגה
 הנומה תש ביש
 ןייה דשמש
 ,הע ביפומ
 דוקת הו אקרסו

 הנומתד הילש

 מ"על :םלוצי

 םישלורי
 הה לרבוחש

 ו -ידחי
 בחרמר ביק
 תוליפעה

 מ"על :םלוצי

חזון לעתיד, של חזון לעתיד, מבט של
חזון לעתיד, התרוממות נפש, מבט של  

התרוממות נפש 
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 ןין בימטהו לצרה תתואש הלאשו מבת. כ3
 .םילשוריו לעיגר תשאל כתוכי הנבא
 דחל אה כבת שיתצובה קנומו תמלצ
 ,ובילב לורו קלק שתפת הק איזחם מכמ
 לפ שאסטוות הצובקה לנומתת הו אחלשו

 לו כמשגתישו "בת? כםתמלטצ. הקחשמה
.קחשמך בישמהי לד" כוניתולאשמ

 םישלורי
 הה לרבוחש

 ו -ידחי
 בחרמר ביק
 תוליפעה

 90 שאל: פםוליצ

שיתגשמו כל משאלותינו, שיתגשמו
 משאלותינו, "שיתגשמו כל משאלותינו" 

 מ"על :םלוצי

 ףיקמע שבב טחרא מום הילשורק ירא. פ1
 תורעו יש ב. יהקורה ירוגו חמר כיעת הא
 םירתאת וונייע, מיעבש טרוחם ויעוטנ

 יאנר פוזש אמשק מראפ. הםייגולואכרא
 יכרת ער אמשם מגר ויעי הבשותש לפונו

 .םילשורי ירל הת ששרומהה וביבסה
 וה: מונע" וםילשורק יראפל "גוגו בשפח

 ?קראפה חשט

 הזו לעיגה
 תחפשמך ליישש
 הלם – איקוריה
 םיפימקש
 םילשורת יא
 הם לינתונו

 ןייל כולר ציווא
 .םירופצי ציוציו

 דוקת הו אקרס
 וילק עבדומה

 ם -ילשורי
 ריל עב שוליש

 ע -בטו
 ץיצו עץ אע

 :םלוצי
 סקיפרגונכ, טןנוד רעלג

 15,000 דונם 
 5,000 דונם 

 10,000 דונם 
 :םלוצי
 סקיפרגונכ, טןנוד רעלג
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 םילהנתה מכותבם וילשורב ייבס .2
 ,ריעע ובן טים ביבם רייתביבם סיקבאמ
 .םייונם ביחטשם ויחותם פיחטן שיב
 לידגל ה"קל קר שועייל העפמ
 ביבם סיצעת הומת כת איתועמשמ
 םוהיזת התחפהם לרוץ תל ע. כםילשורי

 םימהזמ תחיפס ידי לע תינוריעה הביבסב
 ךילהם תיעצבם מיצע, הןו כמ. כקבאו

 תויומת כת אמיוסה מדימן בזאמב שושח
 ריוואט ללפר נשי אנצמח-ודן המחפה
 תונות שויוליעפמם וילעפמ, מתוינוכממ
םירויצת הדית חו ארתפ .םדאל הש

 .ךילהתא הרקך ניו אבתכו

 ם -ילשורי
 ריל עב שוליש

 ע -בטו
 ץיצו עץ אע

קיבוע פחמן 

 ךותם בם – גיקורים ויחותם פיחט. ש3
 .החמשה ווולת שושוחם תירצור – ייעה
 חמם צת עוחמשת ווולם שינפו במלטצה
 הנומתת הו אחלשו ,חמשם מייל חעו בא
 .קחשמל הפ שאסטוות הצובקל

 ךישמהי לד" כהקורר ייעו "בת? כםתחלש
 .קשחבמ

 "הקורר ייע, "הקורר ייע
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 ישנאת שולועפת החה אתייה הסיבכ. ה1
 ןמזם בימה בך בוסחו לצלאם נילשורי

 60-ת הונש, ברתור יחואם מ. גרוצמה
 הסיבכד לחוים מוה יי, ה20-ה האמל הש
 םוה ימן – לוטרסי הפ. לתואלחת ננוכשב
 ?הסיבכם הוה ייי העיבר

https://bit.ly/3uOCOs1 

כי זה היום היחידי שבשמו אין את 
האות ש' ולכן תהיה בו שמש 

כי זה היום היחידי שבו היו מזרימים 
מספיק מים לבתים 

 יחולשר מיעם ליעיגו מיה הם זויי בכ
 וןבסה

 רוצמן המזב
 ,םילשורל יע
 תמחלי ממיב
 ,ותאמצעה
 ולבם סימלשוריה
 רוסחמד מואמ
 וידעלב, שוהשמב
 רשפי אט אושפ
 ועיג. התויחל
 ובם שוקמל
 אוצמר לשפא
 תו אקרסו ותוא
 .ודילד שוקה
 ?זמר םיצור
 הנומתו בלכתסה

 לש םילשורי
- תוונכש

 זרב

 לר שיא עים הילשוריק שפן סיא .2
 תדית חו ארת. פםוים ה, גתונוכש
 הנוכל שה שמת שו אבתכם וירויצה
 .הבוהאת ודחוית מימלשורי

 םרן כיע
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

בשכונות ירושלים נפגשו אנשים מארצות   .3 
כך צמחה   שונות שדיברו שפות שונו ת.

הירושלמית.  השפה  – מיוחדת  שפה 

שיפודים בירושלמית נקראים "סיחי ם", 

קוראים "אבו יוי ו",  למשחק "שק קמ ח"

ולסוכריית ליקריץ קוראים במבלי ק.

גשו למדריך ובקשו ממנו בירושלמית  

איזו מהמילים  מטלית לשטיפת הרצפה  –

מתאימה  לכ ך?

רוצים רמז? היכנסו לקישו ר:

 https://bit.ly/38MfqlS 

ספונג'אדור 
משינה 

שרוואלוך 

4. יפה מאוד! הצלחתם להשיג סמרטוט 

עכשיו צלמו את עצמכם  רצפה ירושלמ י.

עושים ספונג'ה – שוטפים את הרצפה – 

ושלחו את התמונה לקבוצת הווטסאפ 

של המשחק. אל תשכחו לחסוך במים 

במצור! 

שטפתם? הצטלמתם? כתבו ״נקי נקי״ 

כדי להמשיך במשח ק.

״נקי נקי״  נקי נק י,

 לש םילשורי
- תוונכש

 זרב
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

הייתם מאמינים שירושלים מיושבת כבר   . 1
שנה ברציפו ת?! כ- 6,000

כדי לראות  מה  ומי  עברו  בעיר  צפו  בסרטון  

וענו על השאלה: מה שמו של הכל ב?

 https://bit.ly/3rdvDaR 

ביונסה  

ומרכז   הבירה  עיר  היא  ירושלים  כיום  .2 
השלטון של מדינת ישרא ל.

מהו המבנה שמופיע בתמונ ה?

 אים הילשורי
 הקיתר עיע
 ועיג. הדואמ
 לח ענומד שוקל
 םירפוה חבש וז
 םיגולוארכאה
 תף אושחי לדכ
 רעיה תוקיתע

 ירול חאכי: מםוליצ

 הנשם יילשורי
- שהחדו

 המדא

 הילגנא :םלוצי

הכנסת 
בית  הנשיא 

משרד האוצר 

3. "לכל אחד יש עיר ושמה ירושלי ם".

שלחו לקבוצת הווטסאפ של המשחק שם  

של מקום אהוב או סיפור קצר של חוויה 

מביקור שלכם בירושלי ם.

כדי שלי"  "ירושלים   כתבו   שלחתם ? 

להמשיך  במשחק .

ירושלים שלי, "ירושלים של י"
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

1. בירושלים מרוכזים כנסיות, בתי כנסת 

ומסגדים רבים, ומאמינים רבים מכל 

הדתות באים לבקר ב ה.

עבור היהודים העיר היא מקום המקדש 

ומרכז העולם, שאליו רצו להגיע לאורך 

כל הדורות. איך קוראים למלך שבנ ה,

על פי המסופר בתנ"ך, את בית המקדש 

הראשון בירושלי ם?

שלמה, שלמה המלך, המלך שלמה 

2. הרכיבו את הפאזל שבקישור וצפו באחת 

הכנסיות החשובות והקדושות ביותר 

לכל הנוצרים בעולם – על פי האמונה 

במקום זה נקבר יש ו.

https://bit.ly/3cHFIGN 
מהו שמה של הכנסייה? כנסיי ת ה...

הקבר, כנסיית הקבר, קבר 

3. מתחת ל"כיפת הסלע" המוזהבת שעל 

הר הבית שוכן, לפי המסורת המוסלמי ת,

הסלע שממנו עלה הנביא מוחמד 

לשמיים. הכיפה נבנתה בשנת  691 

לספירה, ומאז שופצה מספר פעמי ם.

מהי צורתו של המבנ ה?

 ץפחו לעיגה
 אוצמו ללכותש
 ךשמת הו אב
 פטשמה
 ךחכשם אא"

"  ...םילשורי
 דוקת הו אקרסו

 ווכתב וצאמתש

 לש םילשורי
 ת -ונומאת וותד
 ך"נר תפס

 90 שאל: פםוליצ

עיגול 
משושה 

 מןומת
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ותימשמ  םיזרמ  הנתחה םש

 הלם אילשורים ביית חונושת הותדי הנ. ב4
 םיתיע, לםיני שפלאת וואה מה זלד אצל
 תובם רימעך פת אונלבוסבם וולשב
 .המחלמק ובאמב
 ןורתפי הלו? אתרחם אר גשפי אלואו
 ?ןוספמיר סמול הצא אקווא דצמנ
 :ונען ווטרסו בפצ
 ןיד בחאי לד, כןוספמיר סמוי הל פע
 ...ם וולץ שיפהש לת יותדה

https://bit.ly/3rfqSxn 

 ףועם וול, שףוע, וףוע

 לש םילשורי
 ת -ונומאת וותד
 ך"נר תפס
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