
ִ ּלי ֶ ׁש ָ ׁשַלִים ְקַטָ ּנה  ְיר ּו

ָ ׁשַלִים  ִ ּביר ּו ְ ׂשָרֵאל  ֵ ׁשִני ? מ ּוֵזא ֹון ִי ַ ּבִית  ִ ּביֵמי  ָ ׁשַלִים  ֵ ּכיַצד ִנְרֲאָתה ְיר ּו  
ָ ּת ּה,  ִ ּתְפַאְר ִ ׂשיא  ְ ּב ֶ ׁשָהְיָתה  ָ ׁשַלִים  ֶ ׁשל ְיר ּו ֶ ּלה ֶ ּדֶגם  ְ ּבָיִמים ֵא ִ ּציג  ַמ
ָ ּפַרץ  ָ ּב ּה  ֶ ׁש ָ ׁשַלִים  ְ ּסִפיָרה, ְיר ּו ֵ ּמָאה ָהִרא ׁש ֹוָנה ִלְפֵני ַה ֶ ׁשל ַה ָ ׁשַלִים  ְיר ּו
ִ ׁשית ַהַ ּנְצר ּות,  ֶ ׁשל ֵרא ַ ּבָ ּיִמים  ָ ׁשַלִים  ֶ ּמֶרד ַהָ ּגד ֹול ֶנֶגד ָהר ֹוָמִאים, ְיר ּו ַה

ֵ  ּׁשִני. ַ ּבִית ַה ָ ּבן ַה ִ ּלְפֵני ֻחְר ֶ ׁש ֶ ׂשֶגת  ַ ׂשְג ְ ּמ ָ ׁשַלִים ַה ְיר ּו
ָ ׁשם ה ּוא ִנְבָנה  ָ ּמל ֹון ה ֹוִליֶלנד,  ִ ּציג ַה ּמ ּוֵזא ֹון ה ֹוֳעַבר ֵאָליו ִמ ַ ּמ ֶ ׁש  ַהֶ ּדֶגם 
ָ ּמל ֹון, ַהנס ְקר ֹוך,  ַ ּבַעל ַה ִ ּביֵדי  ְ ׂשִרים  ֵ ּמָאה ָהֶע ֶ ׁשל ַה ִ  ּׁשים  ִ  ּׁש ְ ׁשנ ֹות ַה ִ ּב
ְ ּבִנַ ּית ַהֶ ּדֶגם,  ְ ּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא ּות. ֶאת  ֶ ׁשָ ּנַפל  ֹקב,  ְ ּבנ ֹו ַיֲע ְלֵזֶכר 
ַ ׁשְלִמית, ה ֹוִביל  ָ ּבָעה  ּד ּוָנִמים  ּוָבנ ּוי ֻ ּכ ּל ֹו ֵמֶאֶבן ְיר ּו ָ ּתֵרַע ַעל ַאְר ְ ׂש ִ ּמ ֶ ׁש
ָ ׁשַלִים.  ִ ּביר ּו ְ ּפר ֹוֶפס ֹור ִמיָכֵאל ֲאִבי-י ֹוָנה ֵמָהא ּוִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית 
ָ ׁשה ְמק ֹור ֹות  ְ ׁשל ֹו ֶ ׁש ּל ֹו ַעל  ִ  ּׁשְחז ּור  ֵ ּסס ֶאת ַה ִ ּבי ְ ּפר ֹוֶפס ֹור ֲאִבי-י ֹוָנה 
ֶ ׁשל  ְ ּכָתָביו  ְ ּבִעָ ּקר  ִ ּתיִקים ( ִ ּיים ַע ִ ּיים: ְמק ֹור ֹות ִהיְסט ֹוִר ִעָ ּקִר
ְ ּיה ּוִדי-ר ֹוָמִאי י ֹוֵספ ּוס פַלווי ּוס, ֲהלֹא ה ּוא י ֹוֵסף  ַהִהיְסט ֹוְרי ֹון ַה
ֶ ׁשָהי ּו ֵחֶלק  ִ ּתיק ֹות ֲאֵחר ֹות  ְ ּבָעִרים ַע ֶ ׁשַ ּנֲע ׂש ּו  ִ ּתְתָיה ּו), ֲחִפיר ֹות  ֶ ּבן-ַמ

ָ ׁשַלִים ָעְצָמה. ִ ּביר ּו ֶ ּפְרָיה ָהר ֹוִמית, ְוַתְגִל ּי ֹות ַאְרֵכא ֹול ֹוִג ּי ֹות  ֵמָהִאיְמ
ִ ּת ּק ּוִנים ְוִעְד ּכ ּוִנים  ְ ּצע ּו  ּב ֹו  ְ ׂשָרֵאל, ֻ ּב ֶ ׁשל ַהֶ ּדֶגם ְלמ ּוֵזא ֹון ִי  ִעם ַהֲעָבָרת ֹו 
ָ ּפת ּוַח  ָ  ּׁשִנים. ַהֶ ּדֶגם  ְ ּבַמֲהָלְך ַה ֶ ׁש ּנ ֹוַסף  ְ ּבֶהְתֵאם ְלֶיַדע ַאְרֵכא ֹול ֹוִגי ָחָד ׁש, 

ֶ ׁשל ַה ּמ ּוֵזא ֹון. ְ ּפִתיָחה  ְ ׁשע ֹות ַה ִ ּב ְלִב ּק ּוִרים  ּוְצִפָ ּיה 
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ירושלים קטנה שלי

 כיצד נראתה ירושלים בימי בית שני ? מוזיאון ישראל בירושלים 
מציג בימים אלה דגם של ירושלים שהייתה בשיא תפארתה, 
ירושלים של המאה הראשונה לפני הספירה, ירושלים שבה פרץ 
המרד הגדול נגד הרומאים, ירושלים בימים של ראשית הנצרות, 

ירושלים המשגשגת שלפני חורבן הבית השני.
ֹעבר אליו ממלון ה ֹוִליֶלנד, שם הוא נבנה   הדגם שמציג המוזיאון הו
בשנות השישים של המאה העשרים בידי בעל המלון, ַהנס ְקר ֹוך, 
לזכר בנו יעקוב, שנפל במלחמת העצמאות. את בניית הדגם, 
שמשתרע על ארבעה דונמים ובנוי כולו מאבן ירושלמית, הוביל 
פרופסור ִמיָכֵאל ֲאִבי-י ֹוָנה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
פרופסור ֲאִבי-י ֹוָנה ביסס את השחזור שלו על שלושה מקורות 
עיקריים: מקורות הסטוריים עתיקים (בעיקר כתביו של 
ההיסטוריון היהודי-רומאי י ֹוֵספ ּוס פַלווי ּוס, הלא הוא י ֹוֵסף 
ִ ּתְתָיה ּו), חפירות שנעשו בערים עתיקות אחרות שהיו חלק  ֶ ּבן-ַמ

מהאימפריה הרומית, ותגליות ארכיאולוגיות בירושלים עצמה.
 עם העברתו של הדגם למוזיאון ישראל, בוצעו בו תיקונים 
ועדכונים בהתאם לידע ארכיאולוגי חדש, שנוסף במהלך השנים. 

הדגם פתוח לביקורים וצפייה בשעות הפתיחה של המוזיאון.
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

ressemblerנראהנראהנפעלְלֵהָרא ֹות

ִ ּציג présenterמציגהציגהפעילְלַה

éclater (guerre)פורץפרץפעלִלְפר ֹוץ

ֵ ׂשג ַ ׂשְג prospérerמשגשגשגשגפיעלְל

transférerמעבירהעבירהפעילְלַהֲעִביר

ָ ּבנ ֹות être construitנבנהנבנהנפעלְלִה

ֹ ּפל tomber, être tuéנופלנפלפעלִל

ָ ּתֵרַע ְ ׂש s'étendreמשתרעהשתרעהתפעלְלִה

menerמובילהובילהפעילְלה ֹוִביל

ֵ ּסס fonderמבססביסספיעלְלַב

être faitנעשהנעשהנפעלְלֵהָע ׂש ֹות

ֵ ּצַע réaliserמבצעביצעפיעלְלַב

Vocabulaire

modèle, maquette דגם

siècle מאה, מאות

avant jc לפני הספירה

révolte מרד

début ראשית

chrétienté נצרות

destruction חורבן

Second Temple בית שני

dounam : (environ 1000m2) דונם, דונמים

guerre d'indépendance מלחמת העצמאות

pierre אבן

restauration שחזור

source מקור, מקורות

qui n'est autre הלא הוא

découverte תגלית, תגליות

réparation תיקון, תיקונים

mises à jour עדכון, עדכונים

heures d'ouverture שעות הפתיחה

Lecture du texte : http://www.morim.com/degueme.mp3



שאלות

1. מה אפשר לראות בימים אלה במוזיאון ישראל ?

2. מי בנה את הדגם במלון הולילנד ?

3. ממה בנוי הדגם  ?

4. על מה פרופסור אבי-יונה ביסס את השחזור שלו ?

5. מי היה יוספוס פלוויוס ?

6) איפה ומתי אפשר לראות את הדגם ?

7) מהו גודלו של הדגם ?

8) מי היה הנס קרוך ?

9) מה קרה לבן של הנס קרוך ?

10) מה אפשר ללמוד מהביקור במוזיאון ?

11) מה אפשר לראות בתמונה ?

משימה

 http://www.imj.org.il/panavision/jerusalem_model_index.html : בקר באתר

ספר מה שאתה רואה. (8 שורות)

Lecture du texte : http://www.morim.com/degueme.mp3


