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ירושלי

עיר הבירה של ישראל

ירושלי היא עיר הבירה של מדינת ישראל .דויד המל הקי את
ירושלי לפני  3,000שני בער ,והב שלו ,שלמה המל ,בנה בה את
בית המקדש הראשו.
ירושלי הייתה תמיד העיר החשובה ביותר לע היהודי .היהודי
תמיד חלמו על ירושלי ,וכתבו עליה שירי וסיפורי .היהודי
מזכירי את ירושלי בכל התפילותְֵ .לילַהֵסֶדר וביו הכיפורי ה
שרי" :לשנה הבאה בירושלי".
ב ,1949אחרי מלחמת העצמאות ,חילקו את ירושלי ל 2חלקי:
העיר החדשה – במערב ,והעיר העתיקה – במזרח .ירושלי החדשה
נשארה בצד הישראלי ,אבל העיר העתיקה נשארה בצד הַיְרֵד ִני .כ היה
המצב במש  18שני .במלחמת "ששת הימי" ,ביו כ"ח באייר
תשכ"ז )יוני  ,(1967הצבא הישראלי הצליח להיכנס לעיר העתיקה
בירושלי ולכבוש אותה .ירושלי העתיקה וירושלי החדשה היו
לעיר אחת .לכ בכל שנה בתארי הזה חוגגי בישראל את "יו
ירושלי" .במש השני ירושלי גדלה ,והיו היא העיר הגדולה
ביותר באר :1בנו בה שכונות חדשות ,ואנשי רבי באו לגור בה.
ירושלי היא מרכז החיי הלאומיי והדתיי של מדינת ישראל.
בירושלי נמצאי משרדי הממשלה ,הֶ3נֶסת ,בית המשפט העליו,
בית הנשיא ,ועוד .בעיר העתיקה נמצא ה"כותל המערבי"  הקיר
היחיד ֶש ִנְשָאר מבית המקדש .אנשי מהאר 1ומכל העול מגיעי
לש כדי לבקר ולהתפלל .
מתו מבחני סו 5האולפ  משרד החינו
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ְיר ַָלִי

ִעיר ַה ִיָרה ֶל ִי ְָרֵאל

ְירַ9ָ :ל ִי ִהיא ִעיר ַה ִיָרה ֶ9ל ְמִדיַנת ִי ְָ8רֵאלִ7ָ .וד ַה ֶֶ6לְ ֵה ִקי ֶאת
מה ַה ֶֶ6לְָָ ,נה ָ; ֶאת
ְירַ9ָ :ל ִי ִלְפֵני ִ 9ָ 3,000ני ְֵעֶרְְ ,וַה ֵ ֶ ,=>9שלֹ ֹ
ֵית ַה ְִ 6קָָ 97הִרא.=9
ְירַ9ָ :ל ִי ָה ְיָתה ִָAמיד ָהִעיר ַהֲחָ:9בה ְי=ֵתר ָלָע ַה ְ?הִ:דיַ .ה ְ?הִ:די
ִָAמיד ָחְלמַ :על ְירַ9ָ :ל ִיְ ,וָכְתבָ :עֶליָה ִ9יִרי ְוִסִ:Bריַ .ה ְ?הִ:די
ַמְז ִ3יִרי ֶאת ְירַ9ָ :ל ִי ְָכל ַה ְִAפ>=תְֵ .לילַהֵסֶדר ְ:בי= ַה ִִ:B3רי ֵה
ִָ8ריַ" :ל ָָCנה ֲהָבָאה ִירַ9ָ :ל ִי".
בַ ,1949אֲחֵרי ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא:תִ ,ח ְ>קֶ :את ְירַ9ָ :ל ִי לֲ 2חָל ִקי:
ָהִעיר ַהֲחָד ָ9ה – ַ ֲַ6עָרבְ ,וָהִעיר ֶהֱעִתיָקה – ַ ְִ6זָרחְ .ירַ9ָ :ל ִי ַהֲחָד ָ9ה
ִנ ְֲ9אָרה ַ ָEד ַה ִ? ְְ8רֵאִליֲ ,אָבל ָהִעיר ָהַע ִAיָקה ִנ ְֲ9אָרה ַ ָEד הַיְרֵד ִניָ ְ3ָ .הָיה
ַה ַEָ 6ב ְֶמ ִֶ 9ָ 18 ְ9ניְִ .מְלֶחֶמת " ֶCֵ 9ת ַהָ?ִמי"ְ ,י= כ"ח ְִאָ?ר
תשכ"ז )יִ :ני ַ ,(1967ה ָָEבא ַה ִ? ְְ8רֵאִלי ִהְצִליַח ְלִה ֵָ3נס ָלִעיר ָהַע ִAיָקה
ִירַ9ָ :ל ִי ְוִלְכֹ 9א=ָת;ְ .ירַ9ָ :ל ִי ָהַע ִAיָקה ִוירַ9ָ :ל ִי ַהֲחָד ָ9ה ָהיְ :לִעיר
ַאַחתָ .לֵכ ְָכל ָָ9נה ַ ֲַAאִריְ ַהֶFה ח= ְג ִגי ְ ִי ְָ8רֵאל ֶאת "י= ְירַ9ָ :ל ִי".
ְֶמ ֶַ ְ9ה ִָ Cני ְירַ9ָ :ל ִי ְָGדָלהְ ,וַה?= ִהיא ָהִעיר ַה ְGד=ָלה ְי=ֵתר ָָאֶר:1
ָנ9ְ ;ָ :כ:נ=ת ֲחָד=9תַ ,וֲאָנ ִ9י ַר ִי ָאָ :לג:ר ָ;.
ְירַ9ָ :ל ִי ִהיא ֶמְר ָ3ז ַהַח ִ?י ַה ְ>Hא ִ?ִ 6י ְוַהִָ7ת ִ?י ֶ9ל ְמִדיַנת ִי ְָ8רֵאל.
ִירַ9ָ :ל ִי ִנְמָצִאי ִמ ְְ8רֵדי ַה ְֶ6מ ָָ9להַ ,ה ְֶ3נֶסתֵ ,ית ַה ִBָ 9ְ 6ט ָהֶעְלי=,
ֵית ַהָ8ִ Jיאְ ,וע=דִָ .עיר ָהַע ִAיָקה ִנְמָצא ה"ֶֹ3תל ַה ֲַ6עָרִבי"  ַה ִIיר ַהָ?ִחיד
ֶש ִנְשָאר ִמ ֵית ַה ְִ 6קֲָ .97אָנ ִ9י ֵמָהָאֶרִ: 1מ ָ3ל ָהע=ָל ַמ ִGיִעי ְל ֵָ3ְ 9די
ְלַבֵIר ְ:לִהְת ַ>ֵ Bל .
מתו מבחני סו 5האולפ  משרד החינו
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הפעלי
Traduction
rappeler

rêver
partager
conquérir
célébrer
prier

הוא הווה
מזכיר
חול
מחלק
כובש
חוגג
מתפלל

הוא  עבר
הזכיר
חל
חילק
כבש
חגג
התפלל

בניי
הפעיל
פעל
פיעל
פעל
פעל
התפעל

ש הפועל
להזכיר את
לחלו על
לחלק
לכבוש
לחגוג
להתפלל

Vocabulaire
capitale
Guerre d'Indépendance
Guerre de Six Jours
ouest
est
Vieille Ville
situation
pendant
armée
quartier(s)
date
ministères
Cour suprème
Palais présidentiel
mur
unique

עיר הבירה
מלחמת העצמאות
מלחמת ששת הימי
מערב
מזרח
עיר העתיקה
מצב
במש
צבא
 שכונות,שכונה
תארי
משרדי הממשלה
בית המשפט העליו
בית הנשיא
קיר
יחיד

SERGE FRYDMAN - ORT VILLIERS - 5768

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

שאלות
 .1מי הקי את ירושלי ?
______________________________________________________________________

 .2איזה מל בנה את בית המקדש הראשו ?
_____________________________________________________________________

 .3אי יודעי שתמיד הייתה ירושלי העיר החשובה ליהודי ?
____________________________________________________________________

 .4מתי חילקו את ירושלי לשני חלקי ?
_____________________________________________________________________

 .5מתי חזרה ירושלי להיות עיר אחת ?
_____________________________________________________________________

 .6מתי חוגגי את ''יו ירושלי'' ?
____________________________________________________________________

 .7מה לא נמצא היו בירושלי ?
____________________________________________________________________
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