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ְירוּ ָשַׁלִים ְקַטָנּה ֶשׁ ִלּי

ֵכּיַצד ִנְרֲאָתה ְירוּ ָשַׁל ִים ִבּיֵמי ַבּ ִית ֵשׁ ִני ? מוֵּזאוֹן ִי ְשָׂרֵאל ִבּירוּ ָשַׁל ִים
ַמ ִצּיג ְבָּיִמים ֵא ֶלּה ֶדֶּגם ֶשׁל ְירוּ ָשַׁל ִים ֶשָׁה ְיָתה ְבּ ִשׂיא ִתְּפַאְר ָתּהּ,
ְירוּ ָשַׁל ִים ֶשׁל ַה ֵמָּאה ָהִראשׁוָֹנה ִלְפֵני ַה ְסִּפיָרהְ ,ירוּ ָשַׁל ִים ֶשׁ ָבּהּ ָפַּרץ
ַה ֶמֶּרד ַהָגּדוֹל ֶנֶגד ָהרוָֹמִאיםְ ,ירוּ ָשַׁל ִים ַבָּיִּמים ֶשׁל ֵרא ִשׁית ַהַנְּצרוּת,
ְירוּ ָשַׁל ִים ַה ְמּ ַשׂ ְג ֶשֶׂגת ֶשׁ ִלְּפֵני ֻחְר ָבּן ַה ַבּ ִית ַה ֵשּׁ ִני.
ַהֶדֶּגם ֶשׁ ַמּ ִצּיג ַהמּוֵּזאוֹן הוֳֹעַבר ֵאָליו ִמ ָמּלוֹן הוִֹליֶלנדָ ,שׁם הוּא ִנְבָנה
ִבּ ְשׁנוֹת ַה ִשּׁ ִשּׁים ֶשׁל ַה ֵמָּאה ָהֶע ְשִׂרים ִבּיֵדי ַבַּעל ַה ָמּלוֹןַ ,הנס ְקרוֹך,
קבֶ ,שָׁנַּפל ְבִּמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאוּתֶ .את ְבּ ִנַיּת ַהֶדֶּגם,
ְלֵזֶכר ְבּנוֹ ַיֲע ֹ
ֶשׁ ִמּ ְשׂ ָתֵּרַע ַעל ַאְר ָבָּעה דּוָּנִמים וָּבנוּי ֻכּלּוֹ ֵמֶאֶבן ְירוּ ַשְׁלִמית ,הוִֹביל
ְפּרוֶֹפסוֹר ִמיָכֵאל ֲאִבי-יוָֹנה ֵמָהאוּ ִניֶבְרִסיָטה ָהִעְבִרית ִבּירוּ ָשַׁל ִים.
ְפּרוֶֹפסוֹר ֲאִבי-יוָֹנה ִבּי ֵסּס ֶאת ַה ִשְּׁחזוּר ֶשׁלּוֹ ַעל ְשׁלוֹ ָשׁה ְמקוֹרוֹת
ִעָקִּר ִיּיםְ :מקוֹרוֹת ִהיְסטוִֹר ִיּים ַע ִתּי ִקים ) ְבִּעָקּר ְכָּתָביו ֶשׁל
ַהִהיְסטוְֹריוֹן ַה ְיּהוִּדי-רוָֹמִאי יוֵֹספוּס פַלוויוּסֲ ,הלֹא הוּא יוֵֹסף
ֶבּןַ-מ ִתְּתָיהוּ(ֲ ,חִפירוֹת ֶשַׁנֲּעשׂוּ ְבָּעִרים ַע ִתּיקוֹת ֲאֵחרוֹת ֶשָׁהיוּ ֵחֶלק
ֵמָהִאיְמ ֶפְּרָיה ָהרוִֹמיתְ ,וַת ְגִליּוֹת ַאְרֵכאוֹלוֹ ִגיּוֹת ִבּירוּ ָשַׁל ִים ָעְצָמה.
ִעם ַהֲעָבָרתוֹ ֶשׁל ַהֶדֶּגם ְלמוֵּזאוֹן ִי ְשָׂרֵאלֻ ,בּ ְצּעוּ בּוֹ ִתּקּוּ ִנים ְוִעְדכּוּ ִנים
ְבֶּהְתֵאם ְלֶיַדע ַאְרֵכאוֹלוֹ ִגי ָחָדשֶׁ ,שׁנּוַֹסף ְבַּמֲהָלְך ַה ָשּׁ ִניםַ .הֶדֶּגם ָפּתוַּח
ְלִבקּוִּרים וְּצִפָיּה ִבּ ְשׁעוֹת ַה ְפִּתיָחה ֶשׁל ַהמּוֵּזאוֹן.
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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.
הדגם שמציג המוזיאון הוֹעבר אליו ממלון הוִֹליֶלנד ,שם הוא נבנה
בשנות השישים של המאה העשרים בידי בעל המלוןַ ,הנס ְקרוֹך,
לזכר בנו יעקוב ,שנפל במלחמת העצמאות .את בניית הדגם,
שמשתרע על ארבעה דונמים ובנוי כולו מאבן ירושלמית ,הוביל
פרופסור ִמיָכֵאל ֲאִבי-יוָֹנה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
פרופסור ֲאִבי-יוָֹנה ביסס את השחזור שלו על שלושה מקורות
עיקריים :מקורות הסטוריים עתיקים )בעיקר כתביו של
ההיסטוריון היהודי-רומאי יוֵֹספוּס פַלוויוּס ,הלא הוא יוֵֹסף
ֶבּןַ-מ ִתְּתָיהוּ( ,חפירות שנעשו בערים עתיקות אחרות שהיו חלק
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
שם הפועל
ְלֵהָראוֹת
ְלַה ִצּיג
ִלְפרוֹץ
ְל ַשׂ ְג ֵשׂג
ְלַהֲעִביר
ְלִה ָבּנוֹת
ִל ֹפּל
ְלִה ְשׂ ָתֵּרַע
ְלהוִֹביל
ְלַב ֵסּס
ְלֵהָעשׂוֹת
ְלַב ֵצַּע

בניין
נפעל
הפעיל
פעל
פיעל
הפעיל
נפעל
פעל
התפעל
הפעיל
פיעל
נפעל
פיעל

הוא  -עבר
נראה
הציג
פרץ
שגשג
העביר
נבנה
נפל
השתרע
הוביל
ביסס
נעשה
ביצע

הוא  -הווה
נראה
מציג
פורץ
משגשג
מעביר
נבנה
נופל
משתרע
מוביל
מבסס
נעשה
מבצע

Traduction
ressembler
présenter
)éclater (guerre
prospérer
transférer
être construit
tomber, être tué
s'étendre
mener
fonder
être fait
réaliser

Vocabulaire
דגם
מאה ,מאות
לפני הספירה
מרד
ראשית
נצרות
חורבן
בית שני
דונם ,דונמים
מלחמת העצמאות
אבן
שחזור
מקור ,מקורות
הלא הוא
תגלית ,תגליות
תיקון ,תיקונים
עדכון ,עדכונים
שעות הפתיחה

modèle, maquette
siècle
avant jc
révolte
début
chrétienté
destruction
Second Temple
)dounam : (environ 1000m2
guerre d'indépendance
pierre
restauration
source
qui n'est autre
découverte
réparation
mises à jour
heures d'ouverture
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שאלות
 .1מה אפשר לראות בימים אלה במוזיאון ישראל ?
 .2מי בנה את הדגם במלון הולילנד ?
 .3ממה בנוי הדגם ?
 .4על מה פרופסור אבי-יונה ביסס את השחזור שלו ?
 .5מי היה יוספוס פלוויוס ?
 (6איפה ומתי אפשר לראות את הדגם ?
 (7מהו גודלו של הדגם ?
 (8מי היה הנס קרוך ?
 (9מה קרה לבן של הנס קרוך ?
 (10מה אפשר ללמוד מהביקור במוזיאון ?
 (11מה אפשר לראות בתמונה ?

משימה
בקר באתר :

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

ספר מה שאתה רואה 8) .שורות(

