
 קרן קימת לישראל

 , המחלקה הפדגוגית החטיבה לחינוך ולקהילה

 

  education-and-http://www.kkl.org.il/youth: לאנשי חינוך והדרכה  – מדור חינוך 

 nwin.kkl.org.ilhttp://www.greeלצעירים: אתר קק"ל    –חלון ירוק 

 יום ירושלים  לחידון קהוט 

 לכבוד איזה אירוע נכתב השיר? )ירושלים של זהב(  .1

 נאום רבין בהר הצופים  ●

 סיום מלחמת ששת הימים  ●

 1973אירוויזיון  ●

 פסטיבל הזמר תשכ"ז   ●

 

 הידעתם? 

להזמין שיר  תשכ"ז, רצה ראש עיריית ירושלים דאז, טדי קולק,  לשנת  פסטיבל הזמר והפזמון  לכבוד 

מיוחד על ירושלים. גיל אלדמע, שהיה מעורכי הפסטיבל הפופולרי, פנה בשליחותו של קולק  

למשוררת והמלחינה נעמי שמר. שמר נבהלה מהבקשה הנכבדת ואמרה לאלדמע שהיא אינה  

מסוגלת לכתוב תחת לחץ. הוא הרגיע אותה ואמר שתכתוב רק אם תגיע אליה ההשראה. ואכן  

ה השראה לשם השיר. אגדה  יתרה לבוא. אגדה תלמודית שֶשמר למדה בילדותה היההשראה לא איח 

תורה,   כאות תודה על שעודדה אותו ללמוד  רחל, שהעניק במתנה לאשתו על רבי עקיבא, זו מספרת 

תכשיט הזהב חקוקה העיר ירושלים, והוא נזכר בכמה  . על"ירושלים של זהב" תכשיט שנקרא 

מקורות יהודיים נוספים כמו התנ"ך ושירת תור הזהב של יהדות ספרד  מקומות שונים בדברי חז"ל. 

 טעמי המקרא ושיר עם באסקי היו השראה ללחן.  היו השראה למילות השיר, לחן

לביצוע השיר נבחרה שולי נתן, זמרת אלמונית, ששמר התעקשה על בחירתה. אך השיר הגיע מאוחר  

ספירת הקולות. לבקשת הקהל, השיר הושמע   והתחרות כבר הייתה סגורה, לכן הוא הושמע בזמן 

 בהתרגשות יחד עם הזמרת.  ו כולם שרובשנית בסוף התחרות, 

השיר מספר על ירושלים בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, כאשר חומה ניצבה בליבה. שלושה  

שבועות אחרי הפסטיבל פרצה מלחמת ששת הימים, שבמהלכה אוחדו שני חלקי העיר. מיד לאחר  

בו הוא מבקש ממנה, לאור שינוי גבולותיה של העיר,  ש ירושלים שלח טדי קולק מברק לשמר, איחוד  

 להוסיף "בית עידוד" לשיר האהוב, ואכן כך היה. 

 נכון? אינוירושלים קדושה ליהודים משום ש... איזה משפט   .2

 ה יבו נמצאת אבן השתישא המקום  יה ●

 א המקום שבו נערכה עקדת יצחק יה ●

 היה בית המקדש א המקום שבו יה ●

   בו נכרתה ברית בין הבתריםשא המקום יה ●
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 הידעתם? 

ברית בין הבתרים נכרתה בין אלוהים לאברהם, ובה התחייב אלוהים בפני אברהם )אז אברם( שזרעו  

יירש את ארץ ישראל משני עברי הירדן. זהו סיפור מכונן בתולדות האומה, אך הוא לא התרחש  

 בירושלים. 

אחת הפסגות של    –ת בין הבתרים נכרתה במקום שנקרא כיום הר הבתרים המסורת גורסת כי ברי

  " לך-לך " שיהודי צפת היו עולים להר דוב שבוע לאחר פרשת   16-הה הר דוב, ואף קיימת עדות מהמא

אין תימוכין במקרא או במקורות    ווקוראים שם בתורה על מעמד ברית בין הבתרים. אבל למסורת ז 

רה, ברית בין הבתרים התקיימה במקום מושבו של אברהם בעת ההיא,  חז"ל, ועל פי העולה מהתו

 .חברון

בירושלים לפי המסורת    יםממוקמ  ים הנזכרים בתשובותהאחר  ת המקומותשלוש  ,לעומת זאת 

עקדת יצחק התקיימה   ; היהודית: אבן השתייה הייתה בקודש הקודשים של בית המקדש בירושלים

בית המקדש היה בירושלים, וההר שעליו היה בנוי קיבל ממנו את שמו  ו  ;בהר המוריה, הוא הר הבית 

 "הר הבית". 

 בעבור מה חרב בית המקדש השני? .3

 בעבור אי אמונה באלוהים  ●

 בעבור שנאת חינם   ●

 בעבור שנאת הגר  ●

 בעבור הקרבת קורבנות טמאים ●

 

 הידעתם? 

נגד השלטון הרומי. התסיסה החלה   "המרד הגדול "התחולל ברחבי ארץ ישראל   70-66בשנים 

היו  היהודים   –  בירושלים והתפשטה לכל רחבי ארץ ישראל. המערכה המרכזית התרחשה בירושלים

מם, ובמקביל למרד נגד הכובש הרומי ניהלו גם מלחמת אחים קשה.  מפולגים ומשוסעים בינם לבין עצ

הם הוכנעו במצור על ירושלים. לפי   , לספירה  70בשנת  , מלחמת אחים זו החלישה את כוחם ולבסוף

 בט' באב נשרף בית המקדש, האוכלוסייה היהודית נטבחה והעיר נחרבה.    , המסורת

שנה אחר כך ישבו חכמים אמוראים בגלות בבבל )עיראק של היום(, וניתחו את הסיבות   200-כ

לחורבן הבית השני, לעומת הסיבות לחורבן הראשון. הרעיונות שלהם מתועדים במסכת יומא. שם  

 חינם": לראשונה מוזכר הביטוי "שנאת 
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"מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת  

 דף ט, עמוד ב  ,מסכת יומא י,חינם!" תלמוד בבל

 המונח "שנאת חינם" מבטא שנאה לא עניינית על רקע שוני בתפיסות ודעות. 

 

 האתר שבחידת הציורים הוא:  .4

 חלק מבית המקדש  ●

 רים של הר הבית חלק ממערכת הביצו ●

 חלק מחומת העיר הקדושה  ●

 הכותל, חלק מקיר התמך של מתחם הר הבית שנבנה בימי הורדוס  ●

 

 הידעתם? 

הכותל המערבי, שנבנה בתקופתו של הורדוס, הוא אחד מארבעת קירות התמך שהקיפו את הר  

הבית. הורדוס, שהיה ידוע במפעלי הבנייה הגדולים והמרשימים שלו, שיפץ והרחיב בתקופתו את הר  

הבית מעבר לשטחו הטבעי של הר המוריה, ובנה רחבה גדולה ומפוארת. על מנת לתמוך את  

הכותל המערבי, שהוא הארוך  שטח ההר, הוא הקים ארבעה קירות תמך אדירים. הרחבה, שחרגה מ

  – מ'. הוא קיים עד היום לכל אורכו  60וגובהו המקורי היה   'מ  488-מבין הכתלים, משתרע לאורך כ

 . מנהרות הכותל מ' לאורך רחבת התפילה המוכרת ומרביתו לאורך  60

 חז"ל: על בית המקדש ששופץ על ידי הורדוס אמרו 

 "מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו." תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ד, עמוד א 

 

 "לא היה זמן לשאול מי מתנדב וכששלחתי אותו הוא לא היסס לרגע"?  :על מי נאמר .5

   איתן נאוה  ●

 משה דיין  ●

 דודיק המ"פ  ●

 מוטה גור  ●
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 הידעתם? 

סיפרו   בהש  יורם טהרלב בעקבות כתבה בעיתון "במחנה"השיר "גבעת התחמושת" נכתב על ידי  

כמה מהלוחמים את עלילות הקרב. סיפור גבורתו של איתן נאוה הונצח בבית השני בשיר, שמספר  

נתקל בהתנגדות קשה. נאוה, אף שידע שהמעשה כרוך  שעל הכוח   לחפות  ותוכיצד המפקד שולח א

מפקד הכוח סיפר שנאוה, חמוש במקלעון   .מהבפגיעה בלתי נמנעת, אינו מהסס לרגע ויוצא למשי

בלבד, רץ חשוף לחלוטין והמטיר אש עזה לעבר האויב תוך החלפת מחסניות בקצב מטורף. בחסות  

, יכלו חבריו להתקדם בתוך  רץ מלמעלה ומלווה אותם תוך ירי מסיבי  , בעודו האש וההסחה שיצר 

 בו נפגע בראשו ונפל לתוך התעלה. שעד לרגע  , התעלה

 .עיטור הגבורה במותו. על לחימתו בקרב קיבל משר הביטחון משה דיין את 23היה בן  נאוה

 

 מדוע נערכו מסעות צלב לירושלים בימי הביניים?  .6

 כיוון שמלכי אירופה התגעגעו לארץ ישראל  ●

 כיוון שהארופאים רצו להכיר את ארץ ישראל  ●

 כיוון שבה נערכה ונחתמה הברית החדשה  ●

 המוסלמי   ר את כנסיית הקבר מידי השלטוןכיוון שהנוצרים רצו לשחר ●

 

 הידעתם? 

  – וצרית מות הנחשבים קדושים למאמיני הדת הנלירושלים חשיבות רבה עבור הנוצרים. יש בה מקו

בה, לפי המסורת, ישו נצלב, נקבר וקם  ש כנסיית הקבר,  ייחוד לחייו של ישו, ובמקומות הנקשרים 

 ה. ילתחי 

מסעי הצלב היו סדרת מלחמות שיזמו האפיפיורים הנוצרים בימי הביניים, ומטרתם הייתה לבסס את  

לעזור לקיסר הביזנטי  , הייתה  1096- ב שנערך   ,מסע הצלב הראשון מטרתו של השלטון הנוצרי. 

נמצאת  בה  ש אלכסיוס הראשון להגן על ממלכתו מפני הטורקים הסלג'וקים, שכבשו את ירושלים 

הצלבנים )כך נקראו הנוצרים שהשתתפו במסעי הצלב(  כבשו  1099-כנסיית הקבר הקדוש. ב

  הצלבנים הקימו. בעקבות מסע הצלב ביהודים ובמוסלמיםמידי השלטון המוסלמי וטבחו  ירושלים את

 הראשונה מחוץ ליבשת אירופה.  מדינה הצלבנית ה –" ירושלים "ממלכת את
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 י התרחשו בימי: שיבת ציון ויסוד בית המקדש השנ  .7

 בית סלווקוס  ●

 החשמונאים  ●

 עזרא ונחמיה  ●

 בית תלמי  ●

 

 הידעתם? 

החלה    ,לפני הספירה   538שנה אחרי חורבן הבית הראשון, בעקבות הכרזת כורש בשנת  50-כ

 חזרת היהודים הגולים מבבל לארץ ישראל.   – "שיבת ציון" 

הבית הראשון, והוא מופיע במקרא   המונח "שיבת ציון" נטבע לראשונה, ככל הנראה, לאחר חורבן

תהלים קכו, פסוק א. גולי בבל לא   , בפסוק: "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"

איבדו מעולם את זיקתם לירושלים והאמינו בגאולה. כששבו לירושלים הם החלו בבניית בית המקדש  

 השני. 

 יה אחדים:  יי על שנים, וכלל גל  110-שיבת ציון הייתה תהליך שנמשך כ

שהתרחשה בהסכמתו ובעידודו  עליית ששבצר הנשיא,    היא העלייה הראשונה .1

 מלך פרס.   כורש  של

 .  זרובבל בן שאלתיאל  התרחשה זמן קצר לאחר מכן, ובראשה עמד העלייה השנייה  .2

.  י הספירהלפנ  458בשנת עזרא הסופר התרחשה בראשותו של העלייה השלישית .3

החכמים באותו דור, עלה לארץ במטרה לשפר את המצב הקשה  עזרא, שהיה מגדולי 

ישוב היהודי  ינטל מיסים כבד, התנכלויות נגד ה –ששרר בארץ באותה תקופה  

בעיקר בתחום הקשר   ,והתבוללות קשה. הוא נקט שורה של צעדים לשיפור המצב 

 המחודש של העם לתורה ועצירת ההתבוללות.  

נחמיה שם לו למטרה לשפר את   לפני הספירה.   445בשנת התרחשה  עליית נחמיה .4

 המצב הביטחוני, ובתקופתו הושלמה בניית חומת העיר.  

 

 מקור המים המשמעותי של העיר לאורך הדורות היה:  .8

 יעל  עין  ●

 בריכות שלמה ●

 ין הגיחון ימע ●

 בריכת הסולטאן  ●
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 הידעתם? 

"גיחון"   השםמעיין הגיחון, הידוע גם בשמו מעיין השילוח, הוא מעיין טבעי הנובע באפיק נחל קדרון. 

אגן   מימיו מגיחים בפעימות קצובות. הסיבה לכך היא מבנה –ניתן לו כנראה משום שהוא מעיין פועם 

רך פתח  קרקעי שלו, המתמלא עד גדותיו במי גשמים, ואז מתרוקן כולו בבת אחת ד -התת  הניקוז

  הנביעה. זה שנים רבות שהגיחון אינו פועם עוד, עקב שינויים במבנה אגן הניקוז. 

ההתיישבות  וסביר להניח כי הוא זה שקבע את מיקומה של המעיין היה מקור מים משמעותי 

הראשונית בגבעה שמעליו, התיישבות שממנה צמחה העיר ירושלים. במקורות קיימים אזכורים  

שלמה למלך:    חבו נמששו של מעיין הגיחון. בספר מלכים מסופר שזהו המקום  שמראים את חשיבות

למלך    והרכבתם את שלמה בני על הפירדה אשר לי, והורדתם אותו אל הגיחון... וימשחו אותו..."

 לג.   , א  ,מלכים א  . בגיחון"

לחצוב נקבה  במסגרת ההכנות למלחמה מול צבא אשור, מצווה המלך חזקיהו   , חזקיהו בימי המלך 

"והוא   :הנמצאת בתוך חומות העיר בריכת השילוח  שתוביל את מי הגיחון מתחת לירושלים אל

דויד ויצלח יחזקיהו בכל   ר יחזקיהו סתם את מוצא מימי הגיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעי

 לב, ל.  , דברי הימים ב  .מעשהו" 

תייה והשקיה, כמו גם לעבודת הקודש בבית  כמו ש ,יום מרכי היוומי המעיין שימשו את תושבי העיר לצ 

 לניסוך המים, לטהרה ולמי חטאת.   – המקדש 

ביוזמתו ובתמיכתו הוקמה "משכנות שאננים" ובלכתו ביקש שרק אבן ירושלמית תהא   .9

 מתחת לראשו 

   מונטיפיורי השר משה  ●

 מנחם בגין  ●

 אורי צבי גרינברג  ●

 יואל משה סלומון  ●

 

 הידעתם? 

משה חיים מונטיפיורי היה יהודי אנגלי, איש ציבור פעיל ונדבן גדול, שהיהודים וארץ ישראל היו ציפור  

. באנגליה העניקה לו  על פועלו הרב הן באנגליה והן בארץ ישראלזכה לכבוד ולהערכה נפשו.  הוא 

לם"  ואף אישרה לו לקבוע על סמל משפחתו את הכיתוב "ירוש המלכה ויקטוריה תואר אצולה, 

 בארץ ישראל הוצמד לו הכינו "השר משה מונטיפיורי" לאות כבוד והערצה.  ו. באותיות עבריות
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את העושר שצבר ואת מעמדו בחר לרתום לטובת קהילות יהודיות במקומות שונים בעולם. הוא פעל  

למען יהודים נרדפים בדמשק, ברוסיה, במרוקו, ברומניה ובמקומות רבים נוספים, הוא עמד  

היה  ועד שליחי הקהילות באנגליה ופעל למען שוויון זכויות ליהודים שם. אבל יותר מהכול  בראש 

   שוב היהודי בארץ ישראל בליבו.יהי

מלווה באשתו יהודית )על שמה קרוי גשר יהודית בתל   ,בארץ ישראל מונטיפיורי  שבע פעמים ביקר 

אביב(. למין הביקור הראשון החלו משה ויהודית להתקרב לדת ולמסורת. המסעות הקשים  

לתמוך   במטרהלא הרתיעו את הזוג מלבקר בירושלים ובגליל  1827-1875והמסוכנים בין השנים 

תרומות לתושבים ולמוסדותיהם, אך  בקהילות היהודיות שישבו שם. בתחילה הרים מונטיפיורי  

דם בנייה של  י בביקוריו הבאים החל לקדם צמיחה כלכלית ולשפר את תנאי המחיה בארץ. הוא ק

,  חומות ירושלים וארגן חלוקת תרופות בחינם, קידם את ההתיישבות היהודית מחוץ ל  רפואהמפעלי 

 ת רעיון עבודת האדמה.  וקידם א בנה בית ספר לבנות, יזם הקמת בתי מלאכה ומפעלי חקלאות

 

 המסורת מראשית ימי האסלאם המזוהה עם ירושלים היא:  .10

 אלאסראא  ●

 החאג'  ●

 האד יהג' ●

 ההיג'רה  ●

 

 הידעתם? 

א המסע הלילי של מוחמד ועלייתו לשמיים, שהתרחש לפי אמונת  ו( הاإلسراء والمعراج אלאסראא )

בדרכו   יצא הנביא מוחמד ממכה. לפי המסורת המתוארת בקוראן ובחדית' 621המוסלמים בשנת 

בהר הבית בירושלים. רכוב על גבי בהמה   אקצא -ל"מסגד הקיצון", הוא, לפי רוב הפרשנים, מסגד אל 

, שהעלה אותו עמו  גבריאל  רושלים ופגש במלאך בוראק, הגיע לי-אל  לבנה פלאית, ששמה

בהם פגש את אדם הראשון, את ישו,  שבשמיים הוא עבר בזה אחר זה ששה רקיעים,   השמימה.  

יוסף, חנוך, אהרון ומשה, ואז הגיע לרקיע השביעי. ברקיע השביעי ישב אברהם, שהוביל את מוחמד  

מאלוהים את  מוחמד  ייעצות עם משה, קיבל ם, לאחר התיאלוהים. בשמיבפניו  בו נגלה ש למקום קסום 

המלאך גבריאל הוריד את מוחמד   .חמש פעמים ביום  קייםל מצווים המוסלמים  ש מצוות התפילה 

בוראק, וישוב על גבו, מלווה במלאך גבריאל, הגיע בחזרה  -בחזרה למסגד הקיצון, שם חיכה לו אל

אמת את דבריו. מוחמד, שלא ביקר  אמן, והשומעים ביקשו ל ילמכה. במכה סיפר את סיפורו הלא י

בירושלים מעודו, תיאר באוזני אבו בכר הצדיק את מסגד הקיצון, וזה אישר שהתיאור מדויק ושמוחמד  

 הוא אכן שליח האלוהים. 
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 ? מי מהאישים הבאים קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל .11

 מנחם בגין  ●

 דוד בן גוריון  ●

 חיים ויצמן  ●

 גולדה מאיר  ●

 

 הידעתם? 

שמיועדת לקבורת המנהיגים הבכירים   ממלכתית בהר הרצל קבורה  היא חלקת גדולי האומהחלקת 

למרות זאת קבור    .ובני זוגם  יושבי ראש הכנסת ראשי הממשלה,  מדינת ישראל: נשיאי המדינה, של

אליעזר קפלן, שהיה ראשון הנקברים, עוד בטרם נקבע מי זכאי   אש הממשלהבחלקה גם השר וסגן ר 

 להיקבר בה, וכן טדי קולק, שהיה ראש עיריית ירושלים. 

שהיה יו"ר קק"ל, את הרעיון להקים פנתאון לאומי במערת   מנחם אוסישקין, יזם  לפני קום המדינה

פועל, ואחרי שעצמותיו של  ה לא ניקנור שבהר הצופים בירושלים. אולם רעיונו של אוסישקין לא יצא 

לאחר   .יהודה לייב פינסקר נקברו במערה, האדם השני והאחרון שנטמן בה היה אוסישקין עצמו 

מלחמת השחרור אזור הר הצופים היה מובלעת בתוך השטח הירדני, ולכן נבחר הר הרצל כמקומה  

 של חלקת גדולי האומה. 

אבל לא   ,ויושבי ראש הכנסת  י הממשלהבחלקת גדולי האומה קבורים חלק מנשיאי המדינה, ראש

כולם. על אף הממלכתיות של החלקה, מרבית האנשים הזכאים להיקבר בה העדיפו לוותר על כבוד  

 אחרון זה ולהיקבר במקום אחר היקר לליבם: 

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, ורעייתו פולה בחרו להיקבר בשדה בוקר, מנחם בגין, ראש  

עייתו עליזה בחרו להיקבר בהר הזיתים סמוך לחלקת עולי הגרדום, חיים ויצמן,  הממשלה השישי ור 

 הנשיא הראשון ורעייתו ורה בחרו להיקבר במכון ויצמן למדע ברחובות. 

 ני: אחומת העיר העתיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, נבנתה בימי הסולטאן העות'מ .12

 ביאזיד  ●

 עבד אלחמיד השני  ●

 סולימאן המפואר   ●

 ש סלים הכוב  ●
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 הידעתם? 

. אחרי  1520-1566בשנים   האימפריה העות'מאנית סולטאן, סולימאן הראשוןהוא  סולימאן המפואר 

בהן עמדה העיר חשופה ולא מוגנת, הורה סולימאן המפואר להקים חומה מסביב לעיר  ש שנים  300-כ

עליה מפני אויבים. אלפי פועלים ובנאים מומחים הובאו מכל רחבי  על מנת לפאר את ירושלים ולהגן  

האימפריה לצורך בנייה מזורזת של החומה, והנתינים מימנו במסיהם את הפרויקט. חומה זו היא  

  חומות שנבנו בירושלים  שאנו מכירים כיום. היא האחרונה בשורת   העיר העתיקה הסובבת את חומהה

 שנה ועד ימינו.  4,000- מ לפני למעלה  כנענים מימי ה

העיר העתיקה של ימינו.   – קמ"ר   1-והיא מקיפה מרובע ששטחו כ  "מק  4.5-ל מגיע של החומה אורכה  

החומה עוקבת במהלכה אחר תוואי החומות שקדמו לה, ולרוב אף בנויה מעליהן. רבים מהנדבכים  

ה נקבעו שמונה שערים,  התחתונים בחלקיה השונים של החומה שייכים לתקופות קדומות יותר. בחומ

רובם מקושטים בעיטורי אבן, שחלקם נלקחו ממבנים קדומים סמוכים. שער האריות, לדוגמה, מקושט  

בשני ברדלסים שנלקחו כנראה ממבנה של השליט הממלוכי ביברס שברדלס היה סמלו. כך גם חרכי  

 ה סמוכה. יירי מסוגננים הם למעשה חלונות של כנסי 

איבדה חומת ירושלים העות'מאנית מחשיבותה   , היציאה מהחומות עם תהליך  ,91-המאה ה במחצית

 .של ירושלים עיר העתיקהל סמלוכ תיירותי  הביטחונית, ומאז ועד היום היא משמשת כאתר

 על איזה מוסד ירושלמי מדבר השיר?  .13

 מדרחוב בן יהודה  ●

 מחנה יהודה   שוק ●

 ת הממשלה יקרי  ●

 עמק רפאים  ●

 

 הידעתם? 

שוק מחנה יהודה הוא שוק רב גוני, תוסס וצבעוני שנמצא ליד שכונת מחנה יהודה בירושלים. כיום  

השוק הוא אזור אופנתי ואחד מאזורי הבילוי המרכזיים בעיר. לצד הדוכנים הוותיקים הוקמו בו  

 מסעדות שף ובתי קפה שמושכים אליהם מבלים מקומיים ותיירים רבים. 

החלו להביא את   ם ערבי פלאחים  , כאשר 19-המאה ה בסוף וותשוק מחנה יהודה החל להתה 

תוצרתם החקלאית למכירה מאולתרת במגרש ריק שהיה סמוך לגוש הנחלאות. עד אותה עת  

 השווקים היו בעיקר בעיר העתיקה ולכן מיקום השוק בסמוך לשכונות הוא שהביא להצלחתו המידית.  

מושל העיר לבנות שוק מפואר במקום הדוכנים  תה יוזמה של ילמרות שבתקופת המנדט הבריטי הי

והסככות הישנות, התוכנית האדריכלית נגנזה מסיבות תקציביות והשוק נשאר מוזנח ועלוב. אך  
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מפלאחים ערבים לעולים   – תנועת הקונים הלכה וגדלה. במקביל השתנתה אוכלוסיית המוכרים בשוק 

פעילות הכלכלית בשוק, הקימו ראשי ישיבת  חדשים יהודים ותושבי השכונות. כדי ליהנות מהגדלת ה

עלם הדוכנים  י להאט אט  . בשנים הבאות החלו חנויות 40-עץ חיים, הגובלת בשוק, שורה בנויה של כ

מעליהן  ונבנו ארבע שורות של חנויות,  ,לטובת מבני קבע. בשני רחובות, רחוב האגס ורחוב התפוח 

אליהו יעקב  תה שייכת ל י, הי 1מהדירות האלה, ברחוב האגס דירות מגורים של בעלי החנויות. אחת 

שונה שמו של רחוב   2000-בנאי, פעיל בולט בשוק ואבי שושלת בנאי המפורסמת. בראשית שנות ה

 . האגס לרחוב אליהו יעקב בנאי

 איזה מבין הפארקים הבאים אינו חלק מפארק ירושלים?  .14

 רדים והו  פארק  ●

 פארק נחל צופים  ●

 פארק עמק הארזים   ●

 פארק עמק רפאים  ●

 

 הידעתם? 

  רשויות שלוש של בתחומן  נמצא  הוא בישראל.  הגדול  המטרופוליני הפארק הוא  ירושלים  פארק 

  צופים,  נחל –  פארקים ארבעה  כולל  הוא .יהודה מטה  אזורית  ומועצה ציון  מבשרת  ירושלים, מקומיות: 

  הפארק שטחי  דונם.  אלף 15-כ פני על   יחד   המשתרעים – רפאים  ונחל  מוצא עמק הארזים,  עמק 

  פועלות ירושלים  לפיתוח  והרשות  והגנים  הטבע  רשות  קק"ל,  ירושלים,   עיריית ומאז  2007-ב  הוגדרו

 . לפיתוחו   יחד

עיקר    ירושלים. של   המרכזי חלקה  את  ירוקה   כחגורה המקיף ופנאי,   נוף טבע,  מרחב  הוא  הפארק 

בו נסללו שבילים להליכה ולאופניים, וחלקים קטנים בו  ששטח הפארקים מוגדר כשטח טבעי פתוח  

  טרסות הפארק יערות נטועים וחורשים טבעיים,   ברחבי  .מוקצים לגנים ולתשתיות ספורט ופנאי

  ומהם  האדמה, בבטן   פועמים עדיין להשקיה,  בעבר  ששימשו נקבה,  מעיינות ובוסתנים. עתיקות 

  תנים,  שועלים,   ביניהם הפארק, את  מאכלסים רבים חיים  בעלי צמחייה.  מוקפות בריכות  נובעות 

    ציפורים. של ושפע   מכרסמים

 על חטיבת הצנחנים שכבשה את הכותל פיקד:  .15

 אהרון דוידי  ●

 רפאל איתן  ●

 דני מט  ●

 מוטה גור  ●
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 הידעתם? 

  הירדנית  החזית במסגרת  שנערכו מדם  והעקובות  המרכזיות המערכות  אחת  היה  ירושלים  על הקרב 

  מהצבא למנוע  – הגנתיים  בעיקר  היו המלחמה בתחילת  שהוגדרו היעדים הימים. ששת   במלחמת

  ירושלים  בשטח אפשריים   כיבוש ניסיונות לסכל ו  הישראלית, הצופים  הר  מובלעת על   להשתלט הירדני 

  לעיר  לכניסה  בנוגע  ניטש מדיני ויכוח היעדים.  השתנו התקדמה שהמערכה ככל  אולם  .המערבית 

  6.6.1967 בליל   אבל  העתיקה. לעיר להיכנס  שאין  העמדה את  וביל ה  דיין,   הביטחון, ושר   ,העתיקה 

  שבו ממצב הישראלי  בצד לחשש  הצדדים  בין אש   הפסקת על   לבריה"מ ארה"ב  בין   הסכמה הביאה

   . ישראל י ביד לא   אך  מכותרת, העתיקה העיר  תישאר

אלוף פיקוד המרכז הנחה את מח"ט חטיבה  העתיקה.  לעיר   להיכנס חלטההה התקבלה בוקר לפנות

באותו בוקר נכנסו כוחות משתי חטיבות    10:00בסביבות השעה .  לבצע את הכניסה מוטה גור,  ,55

העתיקה מכיוון  בירושלים: כוחות מחטיבת ירושלים נכנסו לעיר  העיר העתיקה חי"ר ישראליות אל 

  ;של העיר  הרובע הארמנילשעבר ו רובע היהודיוהשתלטו על שטח ה , שער האשפות דרום דרך

הר   והגיעו אל ,שער האריות  פרצו לעיר מכיוון מזרח דרך 55הצנחנים של חטיבה  ,במקביל 

, אל"ם מוטה גור, הודיע בקשר: "הר  55בו מח"ט שזה היה הרגע ההיסטורי . הכותל המערביו הבית

 ."! הבית בידינו

 באיזה הסכם הוחלט על התוואי של ה"קו העירוני"?  .16

 הסכם קהיר  ●

 הסכם סייקס פיקו  ●

 הסכם רודוס   ●

 הסכם לונדון  ●

 

 הידעתם? 

ק"מ שהפריד בין חלקה    7הוא השם שניתן אחרי מלחמת השחרור לקטע קו בן  "הקו העירוני"

שהיה לבירת ישראל. הקו   , הלגיון הירדני, לבין חלקה המערבי ל ידי המזרחי של ירושלים, שנכבש ע 

 .זמני בהסכם שביתת הנשק עם ירדן שנחתם ברודוס  גבול  שימש העירוני 

ת  ברודוס, והם שהיוו את הסיום הרשמי של מלחמנחתמו  לשכנותיה  ישראל בין הסכמי שביתת נשק 

השיחות ארכו שישה  . ן , ומכאן שמרודוס  שיחות שביתת הנשק התנהלו במלון השושנים באי  .השחרור 

 "הקו הירוק" )הוא הקו העירוני(, מנגנון פיקוח של משקיפי או"ם וכן תוואיובסופם נקבע   חודשים

   .שנקבע רשמית בהסכמים אלו 
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כל זה קרה כחודש וחצי  הקו הירוק קיבל את כינויו משום שהיה משורטט על המפה בעיפרון ירוק. 

תל, מפקד  - בו נפגשו משה דיין, מח"ט עציוני, ועבדאללה אש לפני כן, בבית נטוש בשכונת מוסררה, 

הלגיון הירדני. שני המפקדים שרטטו ביד חופשית על המפה את גבולות הפסקת האש שהסכימו  

- בשליטה ישראלית, ואבעפרון שעווה ירוק עבה סימן את קו העמדות ש  , עליהם בזירת ירושלים. דיין

תל התווה בעיפרון אדום את קו העמדות הירדני. את השטח שבין הקווים קבעו כשטח הפקר. באותה  

עת האמינו המפקדים כי זהו קו הפסקת אש זמני, וסימנו ברישול את ההסכמות ביניהם על המפה כדי  

חודשים אחדים, בעת   פוסקות בעיר. כעבור   להביא במהירות להפסקת חילופי האש והתקריות הבלתי

תל היא  - נמצא כי מפת דיין ,הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות  על  הדיונים ברודוס

המסמך הרשמי היחיד המציין את הקו המוסכם לחלוקת ירושלים בין הצדדים. כך הפכו אותם קווים  

 מדויקים ששורטטו ברישול לגבול בינלאומי מחייב.  בלתי 

 סד שבתמונה? מה אינו אחד מתפקידי המו  .17

 פיקוח על פעולות הממשלה  ●

 שיפוט  ●

 חקיקה  ●

 מינוי נשיא המדינה  ●

 

 הידעתם? 

מקום מושבה   מדינת ישראל. של  ובית הנבחרים )הפרלמנט(  הרשות המחוקקת היא הכנסת

חברי כנסת. תפקידיה המרכזיים של הכנסת    120שבקריית הממשלה ומכהנים בה  משכן הכנסת הוא

ולפקח על עבודת הממשלה. כמו כן מתפקידה לבחור את נשיא   חוקים לחוקק אותם הם לקבוע

פרלמנטרי, שמבוסס על  -דמוקרטי הוא משטר המדינה ואת מבקר המדינה. המשטר במדינת ישראל 

 הפרדה בין שלוש רשויות השלטון:  

 הכנסת  –רשות מחוקקת 

 הממשלה  – רשות מבצעת 

 מערכת המשפט –רשות שופטת 

לפיו יש לפצל את סמכויות השלטון לרשויות נפרדות  ש היא עיקרון שלטוני  הרשויותהפרדת 

ועצמאיות, תוך קיום פיקוח ובקרה הדדיים בין הרשויות. הפרדת הרשויות נוצרה כדי ליצור איזון בין  

 הרשויות, ולמנוע ריכוז יתר של הכוח בידי רשות אחת. 
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