יום ירושלים
שאלו שלום ירושלים

רציונל ומטרות היחידה
ביום ירושלים אנו חוגגים את איחודה המחודש של ירושלים.
ביחידה זו נעסוק בשאיפה שירושלים תהיה עיר של שלום ,מרכז של אחווה ורעות.
שאיפה זו טמונה בלב העם היהודי מדורי דורות ,ועד היום והיא חוזרת ומופיעה בתפילותיו
ובמנהגיו ,וכן ביצירותיו הספרותיות והאומנותיות.
ביחידה זו ננסה להציג את ירושלים מכמה כיוונים :נקרא על ירושלים בכמה מקורות מן
המסורת היהודית ובאגדה עממית )שמקורה ,ככל הנראה ,ערבי( ,וכן נעסוק בנעשה
בירושלים בימינו.

ואם הזמן קצר...
ואם הזמן קצר ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,אנו ממליצים להעדיף את הוראת המדורים
האלה:
 .1תעודת זהות )מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר
 .3צוהר לעולם )ירושלים – עיר קדושה לשלוש הדתות(
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תעודת זהות :חזרה על מושגי יסוד
בעקבות קריאת תעודת הזהות רצוי להדגיש כי –
 כאשר כבש צה"ל את ירושלים העתיקה
במלחמת ששת הימים )תשכ"ז ,(1967 ,יהודים
בארץ ובעולם התרגשו התרגשות עצומה:
ירושלים העתיקה חזרה לשלטון יהודי לאחר
כ־ 2000שנה ששלטו בה שלטונות זרים ,ונוסף
על כך ,לאחר  19שנה של שלטון ירדני שבהן
נאסר על יהודים לבקר בה ,יכלו יהודים לשוב
ולבקר בירושלים ולהתפלל בכותל המערבי.
אפשר לציין כי ביום כיבוש ירושלים העתיקה
)כ"ח באייר תשכ"ז( תקע הרב הראשי שלמה
גורן בשופר ליד הכותל .אפשר גם לקרוא
לתלמידים את דברי משה עמירב ,אחד הצנחנים
שהגיעו ראשונים אל הכותל:
"מישהו בירך לידי ברכת 'שהחיינו וקיימנו ִהגיענו
לזמן הזה' ,אך לא הייתי מסוגל לענות 'אמן' .רק
שמתי ידיי על האבן והדמעות שזלגו מעיניי היו
חלק מיָּם התפילות ,הניגונים והגעגועים של
אבלֵי ציון לדורותיהם".

 אף על פי שביום איחוד ירושלים ,בכ"ח באייר תשכ"ז ) 6במאי  ,(1967התגשם החלום
להשיב את הריבונות היהודית אל העיר העתיקה ,לא התגשם החלום ללכד את תושביה
הערבים והיהודים ,המוסלמים הנוצרים והיהודים.
בשלב זה נפנה למדור הקומיקס.

מדור הקומיקס
הקומיקס עוסק במתחים שיוצר מעמדה המיוחד של ירושלים .ירושלים היא בירתה של
מדינת ישראל ,וגם הפלסטינים מבקשים שירושלים )העיר העתיקה והשכונות הערביות
שבעיר החדשה( תהיה בירתם.
חלום השלום המתבטא בשמה של העיר ,בתפילות שהיא מוזכרת בהן ,בשירים עליה
וביצירות רבות אחרות.
בכיתה אפשר לדון בדבריה האחרונים של העכבישה המציעים לצדדים היריבים בירושלים
לשתף פעולה כדי לגשר בין המציאות לחלום .אפשר לשאול את התלמידים מה בחייהם
שלהם עוזר להם לפתור מריבות וסכסוכים.
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פותחים ספר
דברי המבוא 
דברי המבוא באים להציג את חשיבותו של השלום במסורת היהודית .הדברים מבוססים
האמרה התלמודית שלפניכם.
על ִ

אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי:
גדול השלום ,שכל הברכות והתפילות חותמין בשלום,
קרית )קריאת( שמע חותמה בשלום" ,ופרוס סוכת שלומך"*,
ברכת כוהנים** חותמה בשלום ,שנאמר "וישם לך שלום",
וכל הברכות***
חותמין בשלום" ,עושה שלום במרומיו".
)מסכתות קטנות ,מסכת דרך ארץ ,פרק שלום ,פרק א' הלכה י"ט(

* קריאת שמע חותמה בשלום :המילים המצוטטות )"ופרוס ("...מופיעות בברכה שלאחר קריאת
שמע בערב שבת.
** ברכת כוהנים :ברכת כוהנים נאמרת לאחר החזרה על תפילת העמידה בשבתות ובחגים.
*** כל הברכות :תפילת העמידה ובה ,ביום חול 19 ,ברכות ,ומספר משתנה של ברכות בשבתות
ובחגים .תפילת העמידה מסתיימת ב"ברכת השלום" )"שים שלום" בשחרית ו"שלום רב על ישראל"
במעריב ובמנחה( ,והתפילה "עושה שלום במרומיו" חותמת את הקטע "אלוהי נצור" הנאמר לאחר
הברכה האחרונה של תפילת העמידה.

בכיתה אפשר להסביר כי השלום כה חשוב ולכן אנו מבקשים אותו בתפילות רבות שלנו.
אפשר לשיר עם התלמידים שתי תפילות :את התפילה "עושה שלום
במרומיו" ואת ברכת השלום שבתפילת העמידה" :שים שלום ,טובה
וברכה ,חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך".
יש לציין כי אלו רק דוגמאות לבקשות השלום הרבות שהוכנסו לסידור התפילה.
בהמשך נלמד עוד תפילה לשלום )"ופרוס עלינו סוכת שלומך"(.
אפשר גם לפתוח בשיחה מסביב לשאלה :מדוע "גדול השלום"?
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מקור א'" :שאלו שלום ירושלים"
 מילים אלו לקוחות ממזמור קכ"ב שבספר תהלים .בחוברת לתלמידים מתוארות הנסיבות
שבהן הן נאמרו בעת העתיקה.

ֵל ְך.
א ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִדָ .שׂ ַמ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים ִליֵ :בּית ה' נ ֵ
ְרוּשׁ ָלִם.
ב ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ר ְַג ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַרי ְִך י ָ
ַח ָדּו.
ְרוּשׁ ַלִם ַה ְבּנוּיָה ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּרָה ָלּהּ י ְ
גי ָ
ָאלְ ,להֹדוֹת ְל ֵשׁם ה'.
ד ֶשׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטיםִ ,שׁ ְב ֵטי־יָהֵּ ,עדוּת ְלי ְִשׂר ֵ
ָשׁבוּ ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּטִ ,כּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִד.
ה ִכּי ָשׁ ָמּה י ְ
ֲבי ְִך.
רוּשׁ ָלִם ,י ְִשׁ ָליוּ אֹה ָ
ו ַשׁאֲלוּ ְשׁלוֹם ְי ָ
נוֹתי ְִך.
אַר ְמ ָ
יל ְךַ ,שׁ ְלוָה ְבּ ְ
ז י ְִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ֲד ְבּרָה־נָּא ָשׁלוֹם ָבּ ְך.
ֵעי ,א ַ
אַחי ְור ָ
ח ְל ַמ ַען ַ
ֲב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך.
ט ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵֹהינוּ ,א ַ
דיון בשאלות שבחוברת לתלמיד ושיחה בכיתה – חזרה.
• שאלה  .1המילים הן:
נֹותיִ ְך" .המילה " ֵחי ֵל ְך" נאמרת על חומות העיר והמילה
ְמ ָ
ׁש ְלוָה ּבְ6ר ְ
ׁשלֹום ְּב ֵחי ֵל ְךַ ,
ְהי ָ
"י ִ
נֹותיִ ְך" על מוסדות הממשל )מחבר המזמור מאחל לעיר שבין חומותיה ובמוסדותיה
ְמ ָ
"6ר ְ
ישרור שלום ושמנהיגיה יעסקו בניהול העיר ולא בענייני מלחמה(.

 בכיתה אפשר לשוחח על כך שהבקשה העיקרית שביקשו עולי הרגל למען ירושלים
הייתה דווקא בקשה לשלום )הרי "גדול השלום"( .גם כיום אנו מבקשים בקשה זו מדי שבת
בשבת ואומרים כמה פסוקים מהמזמור )ז'-ט'( בקבלת שבת ובתפילת מוסף בשבת בבוקר,
וגם זה מעיד על שאיפתנו לשלום.
 מקור ב'" :ופרוס עלינו סוכת שלומך" 
• שאלה  .2מטרתה של השאלה לעזור לתלמידים להבין את
ההשוואה בין שלום לסוכה ,השוואה החוזרת פעמיים בברכת
"ופרוס עלינו סוכת שלומך" החותמת את התפילה "השכיבנו"
בערב שבת.
רצוי להסב את תשומת לב התלמידים לכך שהתפילה לשלום
ירושלים )שבסוף הברכה( היא עוד דוגמה לאהבת עם ישראל
את העיר.
 מקור ג'" :בקש שלום ורדפהו" 
לאחר קריאת הפסוק "בקש שלום ורדפהו" יש להתמקד במילה "רדפהו" )שאלה .(5
שאלת המחשבה המופיעה לצד מקור זה מדגישה כי ברוב המריבות ,כל צד מן הצדדים
היריבים משוכנע שהצדק ִאתו .אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות למריבות מחיי
היום־יום שלהם המדגימות מצב שכזה .שאלה זו גם מזמינה את התלמידים לחשוב על
המושג "פשרה".
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בסימן קריאה" :מעשה בשני אחים"
האגדה "מעשה בשני אחים" מעלה את השלום לערך עליון .מקורה של האגדה ,ככל הנראה,
בסיפורת העממית הערבית המקומית .את האגדה אימצו והפיצו מדריכי הסיורים שסיפרו
אותה לקבוצות תיירים מכל העולם ,היא גם נדפסה בספרים רבים על ירושלים .אנו מקווים
שבעתיד תהיה אגדה זו חלק מתרבות החיה המשותפת לשני העמים הנאבקים היום על הר
המוריה – העם היהודי והעם הפלסטיני.
דיון באגדה
האגדה מבטאת את השאיפה שישרור שלום במקום שבו היו בעבר ,ויש גם כיום ,עימותים
רבים.
 דיון במקור האגדה
כאמור ,מקור האגדה הוא ערבי־מוסלמי .הר המוריה הוא מקום קדוש גם למוסלמים מפני
שעל פי מסורתם ,משם עלתה נשמתו של הנביא מוחמד השמיימה )ראו בהרחבה במדור
"צוהר לעולם"( .אם כך ,על פי המסורת המוסלמית אירוע מכונן זה בחיי הנביא אירע במקום
שהמלך שלמה בנה בו את בית המקדש.
מכיוון שהאגדה מקשרת בין בניית בית המקדש לבין השלום ,היא התאימה גם "לאוזן"
יהודית ,והיא כן חדרה אל התרבות היהודית בגרסה מעובדת.
שתי הנקודות האלה הן נקודת מוצא טובה לדיון בחשיבותה האוניברסלית של ירושלים
ובממד האוניברסלי של השלום.
 השלכות למציאות בימינו
אפשר לשאול את התלמידים :מה אנו יכולים לעשות כדי להוביל את ירושלים צעד אחד
קדימה לקראת היותה "עיר של שלום"? ולבקש מהם לבסס את תשובותיכם על מעשי האחים
באגדה) .למשל – חשוב לדאוג לצורכי הזולת ולא רק לעצמנו ,הרי אם כל אחד ידאג ל"אחיו",
שני הצדדים ירוויחו( .אפשר גם לשוחח על הרעיון ש"כולנו אחים".

צוהר לעולם :ירושלים – ערש שלוש הדתות
 על קדושת העיר :ירושלים אכן
קדושה לשלוש הדתות .עם זאת,
חשוב לדעת כי –
• ליהודים – ירושלים היא
העיר הקדושה ביותר ואין
מקום העולה על קדושתה.
• לנוצרים הקתוליים –
העיר הקדושה ביותר היא
רומא .ברומא יושב האפיפיור,
שהוא על פי המסורת
הנוצרית ,שליחו של האל ונציגו עלי אדמות.
• למוסלמים – הערים מכה ומדינה )שבסעודיה של היום( הן הערים הקדושות
ביותר .על פי המסורת הסונית של האסלאם ,ירושלים היא העיר השלישית
בקדושתה.

5

 על התפילה לשלום ירושלים :בחרנו לסיים את המדור בתפילה המופיעה בספר
נֹותיִ ְך" .בפסוק זה עסקנו כבר במדור "פותחים
ְמ ָ
ׁש ְלוָה ּבְ6ר ְ
ׁשלֹום ְּב ֵחי ֵל ְךַ ,
ְהי ָ
תהלים" :י ִ
ספר".

על קצה הלשון
במדור זה הבאנו את ההסבר המסורתי לשם העיר ירושלים.
 לשם זה יש הסבר נוסף ,ולפיו השם הוא חיבור של השורש י-ר-ה )שמשמעותו
"יסד"( ,ושל שם האל הכנעני שלם .אם כך ,משמעות השם ירושלים היא "העיר שיסד
האל שלם".
להרחבה ראו במאמרו של פרופ' יעקב קליין:
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/bechuko/klein.htm

הרחבה נוספת ראו בדף העבודה 

מדור ט/תמונת חג:
נסיים את לימודנו בחידון העוסק בנושא היחידה.
התשובה לחידון היא הפסוק "שאלו שלום ירושלים" )תהילים קכ"ב פס' ו(.
דשא – ד  +לו = שאלו
שלו  +ם = שלום
איגלו – איג = שלו
עלים – ע  +ש = שלים
סיר  -ס  +ו = ירו
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ירו +שלים = ירושלים

דף עבודה – שמותיה של ירושלים
במדרש נאמר –

ע' )= (70שמות לירושלים.
)במדבר רבה ,פרשה י"ד סימן י"ב(

העם היהודי אהב כל כך את ירושלים ,ובמשך השנים ניתנו לה כינויים רבים המשבחים אותה.
לפניכם כמה משמותיה ומכינוייה של העיר ירושלים:

יפה נוף

אשת נעורים
עיר דוד

חפציבּה
ָ

כלילת יופי

)אני רוצה בה(

הר אל
בית אל

ארמון
קריה יפהפייה

בירה

משימה 
מיינו את השמות לפי הטבלה:
שמות המעידים על
יופייה של ירושלים

שמות המעידים על
היותה עיר בירה
שבה גר המלך

שמות המעידים על
קדושתה של
ירושלים
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שמות המביעים
אהבה לעיר

משימה 
א .לפניכם שרשרת של שמות ערים בישראל .בין השמות הוכנסו שמותיה המיוחדים של
העיר ירושלים .הקיפו בעיגול כחול את שמות הערים שאינן ירושלים.

תלאביברעננהמקדשבארשבעקריי
תשמונהקרייתגתקריהנאמנהקריי
תמלכיםמטולהאשדודנווהשאננאי
לתערדדימונהצפתטבריהאשקלונ
ארמונקצרינפתחתקווהראשוןלציונ
עירקודשרמתגן
גם בערבית יש לירושלים שמות וכינויים רבים.
מפתיע לגלות עד כמה קרוב יחסם של בני עמים שונים לאותה עיר.
ב .העתיקו את שמות העיר ירושלים שמצאתם בשרשרת שלמעלה אל המלבנים
הריקים.
גִ .מתחו קו בין השמות הערביים של ירושלים לשמותיה העבריים בעלי אותה
המשמעות.
איליה אלבלאט

__ __ __ __ __

)בעברית :הארמון(

אלקודס

__ __ __ __

)בעברית :הקודש(

__ __ __ __ __

בית אלמקדם

__ __ __

)בעברית:
בית המקדש(

__ __ __ __

מבוא צידק

__ __ __ __ __

)בעברית :מעון נאמן(

דאר אלסלאם

__ __ __

)בעברית:
בית השלום(

__ __ __ __
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