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הערכה שלפניכם כוללת:
• חוברת•הפעלה	
• ראנר•למפת•שולחן•לסעודת•יום•ירושלים	
• מסיכת•אריה•	
• דף•יצירת•סמל•משפחתי	
• כרטיסיות•הפעלה•שמות•ירושלים	
• קטעי•דיאלוגים•מאוירים	
• בובות•אצבע	

כתיבה:•עדי•ורנר,•טל•סטרסמן
עריכה:•אילן•פרידמן

איורים:•שגיא•אלטר,•סטודיו•טורטוגה•
עיצוב•גרפי:•חמוטל•לורנס

הפקה:•ישי•בוני
כתיבת•המתכונים:•שושי•חזן

צילום:•מייק•הורטון
הפקת•צילומים:•שלמה•קולמן
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הורים•רבנים•ואנשי•חינוך•יקרים

לקראת•יום•ירושלים•המערך•לשירותים•רוחניים•שמח•להגיש•לכם•ערכה•
ייחודית•ומיוחדת•זו.•

קראנו•לערכה•–•"ירושלים•מסביב•לשולחן"•והיא•חלק•מסדרת•ערכות•
שהפקנו•להפעלה•סביב•הסעודה•החגיגית•של•המשפחה•או•הקהילה.•

למשפחות•רבות••יש•קושי•למצוא•את•הדרך•החווייתית•והיעילה•בהכנסת•
תוכן•לסעודה•החגיגית.•לצד•זאת•כולם•מכירים•את•"ליל•הסדר"•שמצליח•

לאגד•משפחות•ולייצר•חוויה•מיוחדת•במינה•שמרגשת•ומשפיעה•בכל•פעם•
מחדש.•לכן•יצרנו•ערכת•פעילות•שמטרתה•לתת•תוכן•חווייתי•ומעמיק•כאחד,•
ולייצר•סעודה•משפחתית•חגיגית•בעלת•ערכים,•מרגשת•ומשמעותית•כאחד.•

החוברת•הזו•מהווה•סוג•של•"הגדת•יום•ירושלים"•ומיועדת•למוביל\ת•
הפעילות•של•הסעודה.•בנוסף•ובמקביל•לכך•מצורף•ראנר•לשולחן•הסעודה•
שמלווה•את•המהלך•לטובת•שאר•הסועדים.•בחוברת•וגם•על•הראנר•ישנם•

ברקודים•בשיטת•QR code•לסריקה•מהסלולרי•המקשרים•לשירים,•לסרטונים•
ולהפעלות•של•התוכנית.•בנוסף•יש•בחוברת•קטעי•קריאה•ותמונות•שיעזרו•

להעביר•את•התכנים•והחוויות•בצורה•מאורגנת•ומשמעותית.•

כדי•להעניק•חוויה•מלאה•ל"סעודת•יום•ירושלים",•הוספנו•מתכונים•
ירושלמיים•שיעזרו•לכם•לייצר•ערב•טעים•מפנק•וכייפי•בנוסף•לתכנים.•

התוכנית•מתאימה•גם•לאירועים•כיתתיים,•בית•ספריים,•תנועתיים,••קהילתיים•
ולכל•מסגרת•קבוצתית•שמעוניינת•לשדרג•את•הסעודה•החגיגית.•

את•החוברת•יצרנו•בשותפות•עם•"מיזם•עולם•שלם"•שהביאו•לשולחן•החג•את•
היחידות•המעולות•שהם•מפיצים•ברחבי•העולם•היהודי•ועוצבו•והותאמו•במיוחד•

לחגיגה•המשפחתית.•צוות•המיזם•בהובלת•עדי•ורנר•נתגלה•כשותף•יסודי•ומקצועי•
ובעל•יכולות•מרשימות.•היה•תענוג•לשתף•פעולה•וברור•שנמשיך•לפעול•יחד.•

לאחר•שתעשו•את•הפעילויות•ותחגגו•את•"יום•ירושלים",•נשמח•אם•תכנסו•
לאתר•שלנו•ותשלחו•לנו•משוב•ורעיונות•לשימור•ולשיפור•הפעילות.•

יום•ירושלים•שמח

 אילן•פרידמן
עורך•החוברת•ומ"מ•מנהל•המערך

https://www.wzo.org.il/ruchani/index.php?language=heb
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ירושלים מסביב לשולחן
משפחות,•מורים•ושליחים•יקרים,•

החוברת•שלפניכם•נכתבה•באהבה•רבה•לציון•יום•ירושלים•באופן•חוויתי•
ומשמח!

בחוברת•הפעלות,•הפניות•QR•לסרטים•ומשחקים,•קטעי•קריאה,•תמונות•
ותפריטים•ירושלמיים.•החוברת•מלווה•בקטעי•קומיקס•של•דייב•ורייצ'ל•ממיזם•

עולם•שלם•וכן•התכנים•החינוכיים.•בסוף•החוברת•מופיעות•תמונות•מדוכני•
אוכל•ירושלמים•משוק•מחנה•יהודה•ומצורפים•מתכונים•רלוונטים•להנתאכם.

 "עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"

)דוד•המלך,•תהלים•קכב(

על•כך•אומרים•חכמי•התלמוד: ירושלים ״עיר שעושה כל ישראל חברים״ 
)חגיגה•ו׳:(

 יחד,•משפחות,•מורים•ושליחים•
נתחבר•זה•לזה•ולירושלים•ונהיה•עם•אחד•בלב•אחד.

חג•שמח!

 עדי•ורנר•וצוות•עולם•שלם
Olam Shalem - My Jerusalem My Connection

יופי
Beauty

קדושה
Holiness

עוצמה
Power

חשיבות
Importance

הכנות:
פורסים•מפה•לבנה•על•
השולחן•ועליה•מניחים•

את•הראנר•המעוצב.•
מוסיפים:•

• פלאפונים/טאבלטים•	
• 2•פמוטים•ונרות	
• מספרים,•צבעים	

www.olamshalem.org לחומרים חינוכיים נוספים על ירושלים הכנסו ל
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הדלקת נרות יום ירושלים
בשפה•העברית•המילה•ירושלים•היא•מילה•זוגית.•הסיומת•"יים"•מאפיינת•מילים•

שהן•זוג•כגון:•מגפיים,•גרביים,•נעליים•וכד'.

נעליים•וגרביים•זה•מובן!•אבל•מה•עם•ירושליים?•

נבדוק•בדברי•חכמים:

אמר רבי יוחנן: "אמר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים 
 של מטה. 

 שנאמר )הושע יא ט( "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר". 
 ומי איכא ירושלים למעלה אין-  )מניין לומדים שירושלים של מעלה קיימת?(

דכתיב )שכתוב( "ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו".

 ירושלים•של•מעלה-•ירושלים•הרוחנית•
ירושלים•של•מטה-ירושלים•הפיזית

נדליק•שני•נרות.•אחד•לכל•ירושלים.

נותן•לכך•ביטוי•המשורר•הירושלמי•הנודע•יהודה•עמיחי:

 ָלָמּה ְירּוָשַלִים ָתִּמיד ְשַתִּים, ֶשל ַמְעָלה ְוֶשל ַמָטּה
 ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִבּירּוָשַלִים ֶשל ֶאְמַצע

 ְבִּלי ַלְחֹבּט ֶאת ֹראִשי ְלַמְעָלה
ּוְבִלי ִלְפצֹוע ֶאת ַרְגַלי ְלַמָטּה.

)יהודה•עמיחי(

ומהי•ירושלים•של•אמצע•שלכם?

הדלקת נרות
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דייב

היונה

היונה
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סיפורו של  יום ירושלים
דייב

רייצ׳ל

רייצ׳ל

היונה

אז•מה•בעצם•הסיפור•של•ירושלים?

כן,•למה•כל•העולם•מתעניין•בה•ורוצה•לבקר•בה•למרות•
שהיא•קטנה•יחסית•לערי•בירה•אחרות•בעולם.

הסיפור•היהודי•של•ירושלים•לוקח•אותנו•3000•שנה•אחורה•לתקופת•דויד•
המלך...כבר•אז•הייתה•ירושלים•עיר•בירה•לעם•ישראל•והמשיכה•כל•זמן•

שהיה•בית•מקדש•ושלטון•יהודי•בירושלים.•מכל•העולם•היהודים•התפללו•
לירושלים•וציפו•בכל•חג•פסח•"לשנה•הבאה•בירושלים•הבנויה"

ואז•מה•קרה?•כל•השנים•הללו•לא•היו•יהודים•בירושלים?

בטח•שהיו•יהודים!•במשך•כל•מאות•השנים,•יהודים•עלו•לירושלים•מרחבי•
העולם•וניסו•לחדש•את•הקהילה•בירושלים.•היה•אסור•להם•לגור•בתוך•
החומות•והם•מצאו•להם•פינה•קטנה•ליד•קבר•דויד•המלך.•אבל•הקהילה•
לא•הצליחה•להחזיק•מעמד•זמן•רב•ולבסוף•נשארו•רק•יהודים•בודדים.

וואו•זה•נראה•שהם•ממש•אהבו•את•ירושלים•והיו•
מחוברים•אליה.•אז•מתי•ממש•חזרו•היהודים•לירושלים?•

או..•זה•סיפור.•בשביל•זה•צריך•לפתוח•את•אלבום•התמונות.•הקהילה•
הרצינית•בירושלים•התחילה•אחרי•גירוש•ספרד•ב1492•רבים•מהם•הגיעו•

לירושלים•וישבו•בתוך•החומות.•הצטרפו•אליהם•עוד•יהודים•אשכנזים•
ויחד•התחילה•קהילה•קטנה,•יפה•ומאוחדת.•התורכים•ששלטו•באותה•

תקופה•בירושלים•נתנו•להם•זכויות•של•אזרחים•והקהילה•גדלה.•

והם•אח"כ•הקימו•את•מדינת•ישראל?

לא..זה•לקח•עוד•500•שנה...••
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הקהילה•גדלה•ובינתיים•האנגלים•כבשו•את•ארץ•ישראל•מידי•התורכים•
אבל•אז..כבר•היו•יהודים•שדברו•על•הקמת•מדינה•ופעלו•לשם•כך..

ובגלל•זה•חוגגים•את•יום•ירושלים?•חשבתי•שזה•קשור•ליום•העצמאות...

זה•קשור•וגם•שונה.

הקהילה•היהודית•בירושלים•גדלה•והיו•הרבה•אנשים•שפעלו•למען•ארץ•ישראל•
וירושלים.•אפילו•בנו•שכונה•קטנה•מחוץ•לחומות•כי•היה•צפוף...מאז••נקראה•

ירושלים•שבתוך•החומות-•העיר•העתיקה•וירושלים•שמחוץ-•העיר•החדשה.

ואז•חגגו•את•יום•ירושלים?

סבלנות.•ב29•לנובמבר1947•,•הכריזו•האומות•המאוחדות•על•הקמת•מדינת•ישראל.•
אבל•הירדנים•לא•הסכימו•לכך•והם•התחילו•מלחמה,•את•מלחמת•השחרור.•בינתיים•

הבריטים•עזבו•והיהודים•של•העיר•העתיקה•נלחמו•על•הבית•שלהם.•אבל•הם•לא•
הצליחו•כי•הם•היו•במצור•בתוך•החומות.•לא•היה•להם•אוכל•ונשק..•הם•נכנעו•ועזבו•

את•העיר•העתיקה•והיא•נותרה•שוממה•מיהודים.

אויש,•זה•סיפור•ממש•עצוב.•בא•לי•לבכות.

נכון.•19•שנה•העיר•העתיקה•הייתה•בשלטון•ירדני•והעיר•החדשה•בשלטון•ישראלי.•
יהודים•יכלו•לעמוד•על•הר•ציון•ליד•קבר•דויד•ולהתפלל•משם•אל•מקום•המקדש.

אני•במתח.•מה•קרה•אחרי•אותן•19•שנה?

רייצ׳ל

רגע,•אנחנו•מתקרבים...19•שנה•אחר•כך•פרצה•מלחמת•ששת•הימים.•וביום•השלישי•
שוחררה•העיר•העתיקה•מידי•הירדנים.•שוב•יכולנו•לחזור•לגור•בעיר•העתיקה,•

לחפור•חפירות•ארכיאולוגיות,•לגלות•היסטוריה•של•אלפי•שנים•ולהתפלל•בכותל.•

רייצ'ל:•ומאז•ועד•היום•אנו•חוגגים•את•יום•ירושלים•בכ"ח•
באייר•ומודים•על•הנס•הגדול•שקרה•לנו!•ושוב•חזרה•

ירושלים•העתיקה•להיות•עיר•הבירה•שלנו!
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   הפריצה לעיר העתיקה 

https://www.youtube.com/watch?v=jzC1OC4pgDU&t=23s
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במקום קידוש ליום ירושלים

ליום•ירושלים•אין•נוסח•קידוש.•כדי•לתת•משמעות•לסעודה•אנו•ממליצים•לברך•על•
הגפן•לפני•הסעודה.•וכדי•שהברכה•תזכיר•לנו•את•חשיבות•ירושלים,•אנו•ממליצים•

לומר•את•הפסוקים•הבאים•מתהילים•ואז•לברך:

ם ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך:•)קכ"ב•6( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשלִָ
ם ֶאת ד' ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון:•)קמ"ז•12( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשלִַ

ם ד' ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס•)קמ"ז•2( ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
ם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך•)קכ"ח•5( ְיָבֶרְכָך ד' ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשלִָ

ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָלםִ•)נ"א•20(

ָּברּוְך•ַאָּתה•ד',•ֱאלֵהינּו•ֶמֶלְך•ָהעוָלם•ּבוֵרא•ְּפִרי•ַהָגֶפן

נפתח•בפרק•הודיה•כדי•להודות•לה'•ולפרסם•את•הנס!

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהִריעּו ַלד' ָּכל ָהָאֶרץ.
ִעְבדּו ֶאת ד' ְּבִׂשְמָחה; ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה.

ְּדעּו ִּכי ד' הּוא ֱאֹלִהים:
הּוא ָעָׂשנּו, ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו.

ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה; הֹודּו לֹו, ָּבְרכּו ְׁשמֹו.
ִּכי-טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו; ְוַעד-ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו.

קידוש
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שמות ירושלים
ְׁשמֹות ַרִּבים ָלּה, ִלירּוָׁשַלִים. רבותינו ָאמרּו: "ִׁשְבִעים ְׁשמֹות ֵיׁש ִלירּוָׁשַלִים" )מדרש•

רבה(

 שיר שמות רבים לירושלים

 

פעילות משותפת: שמות ירושלים בכרטיסיות

שמות•ירושלים•בכרטיסיות.•בערכה•שבידכם•תוכלו•למצוא•כרטיסיות•עם•שמות•
ירושלים,•חלקו•את•כרטיסיות•שמות•ירושלים•לפי•הקטגוריות•המופיעות•על•הראנר•

המצורף.

משימה
• חישבו•על•שם•חדש•לירושלים•וציירו•לו•סמל•מתאים.	
• 	 jerusalem.learning@gmail.com•:צלמו•את•השם•והסמל•ושלחו•אלינו•למייל 

בצירוף•שמות•המשתתפים,•עיר,•וארץ•המגורים.•
  השם•והסמל•המוצלחים•ביותר•יזכו•בפרס.•

עקבו•אחר•דף•הפייסבוק•שלנו•כדי•להתעדכן•בתוצאות!•<<

אכילת מנה ראשונה

https://www.youtube.com/watch?v=Lzafrp8lofk
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דייב,•שמעת•איך•השכנים•קראו•לתינוקת•שנולדה•להם?

לא,•איך?
גבי•שמחה•חיה

מה?!?!?•שלושה•שמות?!?!•מי•נותן•לילד•שלו•כזה•שם•ארוך?!?!?

אתם•יודעים•שלירושלים•יש•יותר•מ•70•שמות?

יותר•מ70•שמות???מה???•

כן•כן

אבל•למה•ירושלים•צריכה•כל•כך•הרבה•שמות?

חלק•מהשמות•מציינים•מקום•מסויים•בירושלים•כמו•"הר•המור"•שזה•שם•
נרדף•להר•הבית.•חלק•מהשמות•מתכוונים•לתכונה•מסויימת•שיש•לעיר•

כמו•"עיר•הצדק"•וחלק•מהשמות•הם•בשביל•להביע•רגש•שקשור•לעיר•כמו•
"משוש•כל•הארץ".

וואו!•יש•לשמות•של•ירושלים•משמעויות•כל•כך•יפות,•מי•נתן•לה•את•כל•השמות•האלה?

רוב•השמות•מופיעים•בתנ"ך.•הפעם•הראשונה•שמוזכרת•העיר•ירושלים•
בתנך•זה•בספר•בראשית,•כשאברהם•אבינו•נפגש•עם•מלך•של•עיר•שנקראת•

שלם.•גם•שלם•הוא•אחד•מהשמות•של•ירושלים.

וואו,•שלם•זה•שם•יפה,•אולי•אני•אקרא•ככה•לבן•שלי•יום•אחד

אולי•תקרא•לו•שלם•הר•המור•עיר•הצדק•משוש•כל•הארץ•;(
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ירושלים - טבורו של עולם

"כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל טיבורה של עולם... 
וירושלים באמצע ארץ ישראל, 
ובית המקדש באמצע ירושלים, 

וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, 
והאבן שתיה )אבן ייסוד( לפני ההיכל, שממנה הושתת )נוסד( העולם..."

מדרש•תנחומא,•ויקרא,•קדושים

במפות•עולם•רבות•ממוקמת•ירושלים•במרכז.•
למשל•במפת•בונטינג•המופיעה•בתמונה•משמאל.•
המפה•המקורית•צוירה•בשנת•1581•ע"י•היינריך•

בונטינג.•בתמונה•מופיע•עיצוב•מחדש•של•המפה•
באריחי•קרמיקה,•שנוצר•על•ידי•האמן•ארמן•

דריאן,•אמן•קרמיקה•ירושלמי•ממוצא•ארמני.•מפת•
הקרמיקה•תלויה•ליד•בנין•העיריה•בירושלים.

 סרט מזרח 

https://www.youtube.com/watch?v=g7QaMlonPDU&t=18s
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מדויד לדויד 
דויד•המלך•הוא•המלך•הישראלי•הראשון•שאיחד•את•ממלכת•יהודה•וישראל•וקבע•

את•ירושלים•להיות•בירתה•של•ישראל•בעת•העתיקה.

3000•שנה•לאחר•מכן,•לאחר•שנים•של•דיונים•ארוכים•ודעות•לכאן•ולכאן,•קובע•ראש•
הממשלה•הראשון•של•מדינת•ישראל•דויד•בן•גוריון•את•ירושלים•כבירת•ישראל.•

רייצ'ל•את•יודעת•אם•המגן•דויד•באמת•היה•הסמל•של•דויד•המלך?

אולי•דייב,•אני•שמעתי•שעל•המגינים•של•הצבא•של•דויד•היה•את•הסמל•הזה.

וואו!!•מגניב!!•אם•ככה•אז•כבר•3000•שנה•שהסמל•הזה•מסמל•מלוכה•יהודית.

אבל•מעניין•שלא•מצאו•בעיר•דויד•שום•ממצא•עם•הסמל•של•דויד•אם•ככה..

אתם•יודעים•שמגן•דויד•היה•בהתחלה•סתם•סמל,•
ציור,•כמו•הרבה•סמלים•אחרים,•לקישוט?

אז•מתי•הוא•הפך•להיות•סמל•יהודי?

באמצע•המאה•ה-14,•הקיסר•קארל•הרביעי•נתן•ליהודי•פראג•זכות•לשאת•דגל•
משלהם•והם•בחרו•בסמל•של•מגן•דויד.•זה•היה•הרגע•בו•הסמל•מגן•דויד•התחבר•

עם•העם•היהודי.•ומשם•הוא•התגלגל•עד•שהגיע•לדגל•ישראל.

אז•אולי•אנחנו•נבחר•לנו•סמל•למשפחה•דייב?•מה•אתה•
אומר•על•לב•ורוד•עם•נצנצים,•חיוכים•ובלונים?

השתגעת?!•אני•בעד•הסמל•של•לקסוס..

טוב•ניתן•לאבא•ואמא•להחליט..

אכילת מנה עיקרית
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סמל•מגן•הדוד•הופיע•כבר•בתרבויות•המזרח•הרחוק•לפני•אלפי•שנים.•סמל•זה•
הופיע•לראשונה•בהקשר•יהודי•כבר•במאה•השביעית•לפני•הספירה•על•חותם•יהודי•

שנמצא••בצידון.•כמו•כן•הוא•הופיע•במספר•בתי•כנסת•בארץ•ישראל•בתקופת•
הבית•השני,•אך•הוא•עדיין•לא•התנוסס•לצד•סמלים•יהודיים•מוכרים•של•התקופה,•

אלא•לצד•סמלים•נפוצים•אחרים•בתרבויות•העתיקות•של•המזרח.•

מגן•הדוד•נזכר•לראשונה•בתלמוד•הבבלי.•מקור•השם•"מגן•דוד"•הוא•ככל•הנראה•באגדה•
מימי•הביניים,•שמספרת•על•שלמה•המלך,•בן•דוד,•ועל•מגן•זהב•שעליו•נחרטו•שמותיו•

של•אלוקים.•מסורת•אחרת•מציינת•שהסמל•הופיע•על•המגנים•של•צבא•דוד•המלך.

   "מחפשים את המלך"

משימה
ראינו•בסרט•שדויד•המלך•מוזכר•במקומות•רבים•בירושלים.•תוכלו•למנות•היכן?•

אכילת מנה אחרונה

https://www.youtube.com/watch?v=1xEPpO1tjdI
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סמל ירושלים

מה•זה•דייב,•שמת•לב•שהסמל•של•חברת•המכוניות•פז'ו•
נמצא•בכל•מקום•בירושלים?

ריצ'ל•ימצחיקה,•זה•לא•הסמל•של•פז'ו.•בסמל•של•פז'ו•יש•
רק•אריה•ופה•יש•בנוסף•לאריה•גם•חומה•וענפי•זית.

אז•מה•זה?

זה•הסמל•של•העיר•ירושלים!

לא•יודע,•לדעתי•זה•מאוד•מזכיר•את•הכותל,•תראי-•האבנים•
למטה•יותר•עבות•ולמעלה•קטנות•יותר,•כמו•בכותל.

וואו!! וואו!!

ולמה•לדעתכם•נבחר•האריה•לככב•במרכז•הסמל•של•ירושלים?

בחרו•לשים•על•הסמל•דווקא•את•האריה•כי•הוא•היה•הסמל•
של•שבט•יהודה•וירושלים•נמצאת•בנחלת•שבט•יהודה!

לדעתי•דווקא•יש•פה•אריה•כי•הוא•מסמל•גבורה,•אומץ•ומלכות.
דייב

והחומה•הזו•מאחוריו•זה•מסמל•את•החומות•של•העיר•העתיקה,•נכון?

טוב•אז•ענפי•הזית•בוודאי•פה•כדי•לסמל•שלום.

רייצ'ל•שמת•לב•שבירושלים•יש•המון•עצי•זית?•אולי•בגלל•זה•הם•פה.

שניכם•צודקים!•אגודת•הציירים•הירושלמים•לגרפיקה•שימושית•התכוונה•
לתת•כמה•משמעויות•לכל•מוטיב•בסמל•ובכך•להצליח•לתפוס•תמונה•

שלמה•של•המשמעות•של•ירושלים•עיר•הבירה•של•מדינת•ישראל.
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ב1949,•ראש•עיריית•ירושלים•גרשון•אגרון•יזם•בעזרת•"ועדת•
הסמל"•מכרז•שכלל•תחרות•בין•מעצבים•לפי•כללים•שקבעה•
הוועדה.•ההנחיות•למעצבים•קבעו•כי•הסמל•צריך•לשקף•את•
הרעיונות•"ירושלים•כעיר•השלום"•או•"אם•אשכחך•ירושלים"•

או•שניהם•כאחד.•נקבע•כי•לוועדה•יוגשו•שרטוטים•בשחור•
לבן,•ללא•שימוש•במבנים•עתיקים.•לוועדה•הוגשו•הצעות•רבות•
ובסוף•נבחרה•הצעה•של•אגודת•הציירים•הירושלמים•לגרפיקה•

שימושית.•הפרס•לזוכה•בתחרות•נקבע•על•25•לירות•ארץ•
ישראליות.•הסמל•שנקבע•בסופו•של•דבר,•אושר•ב-20•בפברואר•

1949•וכולל•שלושה•מרכיבים:•אריה,•חומה•וענפי•זית.•

    אריות בירושלים

הפעלה: 

בערכה•מצורפת•מסיכת•אריה•להכנה•עצמית.•
• הכינו•אותה	
•  צלמו•את•אחד•מבני•המשפחה•עם•חפץ•משפחתי•מסורתי!•ושלחו•אלינו•למייל•	

 jerusalem.learning@gmail.com

סמל ירושלים 
סריקה של 

הספריה הלאומית 
מתוך ויקיפדיה

https://www.youtube.com/watch?v=qMKkxe21NCo&t=115s
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"מה אני רוטשילד?"- משפחה מיוחדת במינה
ישנה•משפחה•מיוחדת•במינה•שתרמה•רבות•

לפיתוחה•של•מדינת•ישראל.•משפחת•רוטשילד.•
מקומות•ומבנים•רבים•בישראל•הוקמו•בנדיבותם•

במשך•מספר•דורות.•במיוחד•תרמה•המשפחה•
לפיתוחה•של•ירושלים•בהקמת•משכן•הכנסת,•בניין•

בית•המשפט•העליון,•שיפוץ•אבני•הכותל,•שיקום•
בית•הכנסת•"החורבה"•ברובע•היהודי•ועוד•מבנים•

ומוסדות•בירושלים.••

הסמל•של•משפחת•רוטשילד•הוא•מאוד•מיוחד.•
הוא•מורכב•ממגן•ברונזה,•הנתמך•בצידיו•בצמד•חיות•מוזהבות,•כשמעליו•כתר•
תפוחים•ובתחתיתו•סיסמא•בת•שלוש•מילים•בלאטינית:•CONCORDIA•=•אחדות,•

INTEGRITAS•=•יושר•ו-INDUSTRIA=•חריצות.•מילים•אלה•משקפות•את•אמונתם•של•
בני•המשפחה•על•הדרך•לצבירת•הון.•על•פני•המגן•בארבעת•רבעיו,•חרוטים:•נשר,•
אריה•ופעמיים•זרוע•יד•כפופה•האוחזת•בחמישה•חיצים.•הזרוע•מסמלת•את•מאיר•
אנשיל•רוטשילד•מייסד•האימפריה•הכלכלית.•החיצים•מסמלים•את•חמשת•הבנים•

שפיזר•ברחבי•אירופה•המערבית.

במרכז•המגן•הגדול•משולב•מגן•קטן•ובתוכו•כובע•חרוט•עגול.•מגן•קטן•זה•מסמל•
את•מציאות•החיים•בגטו•פרנקפורט•בגרמניה,•בו•חויבו•היהודים•לתלות•בחזית•

ביתם•שלט•ולחבוש•כובע•מיוחד•לשם•זיהויים.

שלט•זה•היה•בצבע•אדום•והוא•נתלה•בחזית•ביתם•של•בני•המשפחה.•תרגום•המילה•
אדום•לגרמנית•הוא•Rot••ותרגום•המילה•מגן•הוא•Shield,•כך•ברבות•הימים•הפך•

השלט•לשם•המשפחה•–•רוטשילד.

משימה משפחתית/קבוצתית: 

בערכה•שלפניכם•מצורף•דף•ליצירת•סמל•משפחתי/קבוצתי.•חשבו•על•הערכים•
המשמעותיים•במשפחתכם•ונסו•לבטא•אותם•לפי•הקטגוריות•של•סמל•ירושלים,•חי•

צומח•ודומם.•

  צלמו•ושלחו•אלינו-•הסמלים•המוצלחים•יזכו•את•שולחיהם•בפרס!
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מתכונים
ליום ירושלים

ירושלים של זהב
השיר•הלאומי•של•ירושלים•בכל•הדורות•הוא•השיר•ירושלים•של•זהב,•שנכתב•על•

ידי•נעמי•שמר,•ומציין•תקופות•שונות•בהיסטוריה•של•ירושלים.•הבית•הראשון•
מתייחס•לתקופה•שאחרי•מלחמת•השחרור•כשהעיר•העתיקה•הייתה•בידיים•ירדניות•

ואילו•הבית•האחרון•מתייחס•לתקופת•איחוד•ירושלים.•בשיר•שזורים•אזכורים•מן•
המקורות•היהודיים:•כינורו•של•דוד•המלך•והתכשיט•שהבטיח•ר'•עקיבא•לרחל•

אשתו•שכונה•"ירושלים•של•זהב".

 ירושלים של זהב

https://www.youtube.com/watch?v=vYp_c4YsiKo


רח׳ המלך ג׳ורג׳ 48, ת.ד. 92, ירושלים 9100002

טל 972-2-6202459+ 

www.wzo.org.il/ruchani

פנימי לא להפצה
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https://www.wzo.org.il/ruchani/index.php?language=heb

