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 סייר מסלולהצעת

 העלו ירושלים על הבריטי השלטון שעותשלושים
 לעיר הפיכתה בתהליר לוספת שידרגה העיראת

 את לירושלים ההזירו הבריטים )זודרעית.כזערבית
 וששבע להנעלה שבנזשר לאחי בירה, כעירמעמדה
 לא ירושלים הצלמי, השלטון מאז שעים,הזאות
 הארץ. של בירתההיתה

 לבתים, וההשנזל הגזים הוכעסו לבריטיםהודות
 של לבינויה אב תוכפות קייכזות לבריטיםוהודות
 בינזיעו העיר בזבלה על הנזשפיעות תוכניותהעיר,
 האב תוכניות קבעו כר ימינו. של האב תונליותועל

 העתיקה העיר הואזות את לשחזר שישהנזעדטוריות
 להונזה. בצנז~ד לבעות הרשו שלאבכך

 השייוהד bO"'l לירושלים הבריטים שלרגישותם
 עבור לתע"ך, אהבתם בגלל היתר בין נבעולעיר

 נזיו"דת. 3זשנזעות לירושלים היתההבריטים
 בהלקה הן העיר, של ברחובותיה היוםהמטייל
 לראות שלא יכול לא הנזזרחי, בהלקה והןהנזערבי

 הארכיטקטורה, העיר: על הבריטית ההשפעהאת
 שהוקנזו וההעויות הנזגורים ב% הגדולים, הציבורושבעי

 כמה לראות עוד גיתו ושם פה ואפילו עת,באותה
 ונצבעו הזרו שבחלקן הנזנדטוריות הדוארמתיבות
 הביוב מכסי עשתנזיו אף מקומות ובכמהאדום,

 את למקוה מעט רק צריך מלכורז. הודמתקופת
 אותו לנזהוק אפשר אי כאן עדיין המעדטהעיעיים
 אותו. לנזהוקאסור

 ולראות בהם, ללכת שעיוד הרבים הנזסלוליםמבין
 יגזים, אותם של ירושלים את עוסטלגיה מעטבלא
 דוד רהוב לאורך הציר שגרתי, פהוק בצירבמרתי
 אגרן. לרהוב ועד י.)ז.ק.א ושבעיןהנזלך

 הבריטים ידי על בנזקור תוכנו הנזלך דודרהוב
 הבירה של הרכבת תחעת את השיקשר ושרכזיכרחוב
 ציבור ושבעי לכלול אנזיר הוא וככזה העיר שירכזעם

 לאורכו. ונזסהרודגורים

 שיורעו את הקודש. בעיר בילדיהן P"DOהמספייר
 ביותר היפים המבנים אהד י.מ.ק.א, לידעתהיל

 ושהווה שיתגדלו ביותר, היפה לא וגםבירושלים,
 א.ל. הוא הארכיטקט העיר. של המדלים כזןאהד
 בילדינג סטייט האנזפייר כנבגה את שתכעוהרנזון

 ההל אקלקטי סגעון בעל מבעה זהושבנזלהטן.
 וכלה אגפיו, בשלי המצויות הביץעטיות התוףושכיפות
 שהוא הנזבלה, עבו. הארט סגנן בעלבפרזול
 צעירים, לגברים הנוצרית האגודה שלהנזרכז
 באנזצעות הדתות, שלוש של האהדות אתושבטא
 ושצויה וכן ועברית אעגלית בערביות השועותהכשבות
 דתות. לשלוש תפילה קפלתבמגדל

 אולם ושצוי בו דרונזי אגף b'p~h: שלושהלנזבנה
 היחידה הבריכה שהיתה שהיה ובריכתסחיט
 שלשודו והירושלמיים ההרגישים לשגות עדבירושלים
 אולם שוכן הצפועי באגף זו. תורה כאן לנגדולשהות

 רשות ומנזורת של הקבוע וששכלה שהיהקונצרטים
 בתיאטרון ההדש לנזשכנה שעברה עדהשידור
 בו סימטיי שיבעה הוא הנזרכזי המבעהירושלים.
 ושפוסלת ועליו גבוה ואגדל בנזרכזו אכסעיהמצויה
 ישעיהו. של הזונו פי על כנפים שש בעל וסלאךדנזות
 והן בנזעלית הן לעלות עיתו שאליו המגדל,גזן

 ירושלים כל על רגיל בלתי ושראה עשקףברגל,
 ושהברים כך שיואב. והרי הנזלה ים עראיםובמזרם
 גן הבעין בהזית והרוח. ההופזר את האגפיםשלושת

 השליחים עשר שנים לציון ברושים נו [b'ylDובו
 מגרש שכן הבגין מאתרי הנזיעים. וששבעת עציםוכן

 י)זקא, ושגרש ירושלים של השיפורסםהכדורגל
 עבר הוא ~bA ירושלים בית"ר של הביתיושגרשה
 טדי.לאצטדיון

 סימבולית. )זשנזעות ולכולם רבים פסליםבבניו
 לעיטורים לב ולשים הכנשה ליד להתעכבכדאי

 )זידב(ג נזפת ואתוך ירושלים ולפסיפסהעשירים
 הארץ. כדור בדנזות אהיל שנזעליו בכעיסההנזועה
 ולתקרות לריהוט לב ולשים פנימה להכעסכדאי
.Yy~המקורה המעבר לאורך לטייל כדאי בהנזיפך 

 הענזודים לכותרות לב ולשים האגפים ביםהמחבר
 על לחנך המבעה בהן. המפשלות השועותולהיות
 1933. בשלת אלעבי גנרלידי

 דוד. הנזלך ומלון עבר אל הכביש את גהצהומכאן

 ומי% אשורי פיניקי בשיגעוןפאר
 היסטוריה. ועשו ראו הישלון של שכתליו ספקאין

 ואורחים בירושלים, הבירה את קבעו הבריטיםכאשר
 ענזצא לא העיר את פקדו ושעלה רכזיופקידים



 a~ahשי'ם
 במנזה. ולא בגודל לא לגונזו ראוי ותלוי ביתבעיר
 עשירה משפחה מקהיר, מוסרי משפחת זאתהיתה

 שהחליטה המצרית המלולות חבית היתהשבבעלותה
 המלוו הוקם וכן המלון. את לבלות b"~l'Y)זטענזים

 בארץ-ישראל הנזלונות לפאר והיה 1931 בשנינולהנר
 בו. )זתאכסלים מדילה שיאשי הזה, היום byyעד
 העתיקה, העיר חורזת לשקפת שכזנזנה הנזרפסונ,על
 ארץ את וחילק צ'רצ'יל הבריטי המישובות שרישב

 הירדן ולעבר ה)זזרהית הירדן לעברישראל
 בפעולה 1946 ביולי נהרס הדרוישי אגפוהנזערבית.
 של A~p 350 לנזלון שהחדיר האצ"ל שלצבאית

 - איש 91 להרגו בפעולה הלב. בכדי נפץחונזי
 של לקם פעולת זאת היתה ויהודים. ערביםבריטים,
 הבעין של שבאגפן הבריטי, השלטון כלגדהאצ"ל
 הבייטי. l'Y'TI~A ובפקדת )זנזשרדי הלקשכלו

 השישים שלות של השגייה ובנזהצית סימטריהבלין
 שיזכיר השיליות בעל הגג קומות שלוש עוד לולוטפו
 תוכו את מסגיר הבליו אין ושבחוץ העיר. חונזתאת

 הופשנזיד בשם שויצרי פנים אדריכלהנזפואר.
 החיתית, התרבות גזן בעיטורים הלובי אתעיטר

 לב ולשים פנינזה להציץ כדאי והאשורית.פיניקית
 אלה.לעיטורים

 נפלה בסמוך צפונה גמשיר המלון מןביציאתנו
 מעעייעים כובעים שעי בוטה אגזול רהוב ושך אללימין

 הנזות עקב מעט מוסתרים כאן עומדיםומפואיים
 שנזסביבם.האבן

 המוודויה של )ושכגהבית
 השיקרא להקר האפיפיורי הנזכון שוכן 3 ואספרבבית
 )היחידה לגונזיה גם ובו השוב ארכיאולוגי אוסףבבגין

 תוכנו הוא איטלקי בנייה סגלן ובזכיי הבליןבארץ(
gyכדאי 1917. בשלת ולהכר נזריגי האיכיטקט ידי 

 והעיטורים בקשתות השלישית לקונזתו לבלשים
 הגג.סביב

 בלין זהו 5(. ))ז0' הרהוב בנזורד ושצוי נשףבליי
 בה אף העלינה הקומה קשתות בעלתסימטרית הבגייי הזית 1930 בשען שנבנה הצרפתיתהקרסוליה
 )פיל0טרים( ועמודים קומות שתי בגובהקשתות
 בלתי אליו שהבליסה יפה צרפתי גן לבניןביגיהם.
 לנזבקרים.אפשרית

 ושימיו צבעה. ונתקדם דוד הנזלר לרהובלהזור
 אבן קיר ישעין היוצרים ומנדטורים בנילים שלהזית

 אבן. עיטורי ועליהם סימטרייםהנזבעים

 הממושל לפקידי שויצרישולון
 בהזיתו העין את מיד שובה 18( )מס' הפינתיהבית

 היה בשיקור בנזרכז. העידודים שני בעלתהפינתית
 הבריטית הפקידות את ששירת שויצרי בניהול ושלוןזה
 )פיל0טרים( לענזודים לב שינזו ג'ולין. סילון-

 ולפרזול שבהזית לעיטורים אותו,הנזעטרים
שבנזרפ0ות.

 יפה בנין קולג' יוליון ההיברו בלין מצוי ימיןמצד
 לא לתקופה שיך איש שהוא כיוון אךכשלעצנזו
 עליו.נתעכב

 השישולשהבית
 אוניה של חרטום השיזכיר בית הישורדבהמשר
 מעוגל קודקוד בעל וששולש של בצורה בנויהבית
 היוול'ת הכגסיה ידי על 1935 בשלת לבנה הואמעט

 המבנה בכניסה. באבן הקוק שהינזלהאורתודוכסית
 זג A'T וששולש בצורת בלוי אך עיטורים ללאהלק
 דיקו. האר עיטורי את הנזאפייןקו

 הקטן הרהוב משחזאל. המשולש הבית אתלעקוף
 נקיא אגרן רחוב עם דוד הנזלר רחוב אתהמהבר
 ושראל )זהעה שכועדן עמדה כאן שמעון. בןרהוב

 הצפון הרב מקומן 'זם ודן על שנבלתההראשולה
 ובשכונת להבדיל דב"א, הצוף ורושלים שלאפרוקאן
 משה של חיצונית ביוזמה שנבנתה שאתיםוששכלות

 לזבנה נבנה השכונה לזבתי הלק עלמולטיפיורי.
 מבלה אליו בצנזוד גשר. איכון ג)זצא בונזודרלי
 הבאה. תהלתנו זווארשים

Aey~שהם כנוו ונבנה ley ובט 
 בחזית בערבית ההקוק הקוראן כזן הפסקזהו
 ואשרד משרדי בבלין שוכנים כיום השיפואר.הבנין

 בית הנזבלה היה בנזקיר אך והתעשייההמסחר
 העליון הערבי הוועד ביוזנזת שנבגה ושפוארנזלן

 הסולר ישלוו של ונבגית ההולכת לבליתן נגדכנזשקל
 פאלאנ(. אילון ונקראדוד

 בתור הנזצויים )זהלקים ומורכבים הבליועיטורי
 בצורת קשת בעלי הלולות זוגות ובה אבןושסגרת
 הנזצוי הנזורי הסגנן את הנזזכיר סגלןפרסה,
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 פילסטרים נזצויים ושסגרת כל בין כן כגזובספרד.
 הנזנזלוכי. הסגלן את נזזכירים שבחלקם אבןועיטורי
 הכזלאכה על 9ג19, בשרג וגהנה שנה תור נבנההנזבלה
 גם שענזד קבלן אותו Np)'Dp ב. הקבלןהופקד
 בנזעט בנזכרז זכה קטינקא י.מ.ק.א. בליית)זאהורי
 בנזכרז. הלק ליטול יהודים על נאדיר שכןעורכזה,
 הביצוע והצעת ערבי נוצרי קבלן עם התקשרהוא

 שעל היה התנאי נוצרי. ערבי אותן ידי עלהוגשה
 היה. כך ואכן שגה, שך הבנייה את לסייםהנזבצעים
 וביקר הבנייה בתהליך אישית ושעורב היההנזופתי
 הדרים 140 הכיל המלון יום. הזידי כנזעטבנזקום
 הסקה היתה בנזלן צנזודה. אנזבטיהלחלקם
 ושפוארת. ומסעדתמרכזית

 הנזבלה את ולנהל לתחזק יכל לא הנזוסלנזיהוקף
 הנזלר אילון של להפעלתו בסמור סופיתולסגר
 ובו הבריטי, הממשל ידי על ההכר הבליודוד.

 בגורלה שדגה )1936( הנזפור0)זת פיל fylהתכמנה
 נזשכזש הבגין הלוקתה. את והציעה ישראל ארץשל
 יש לעתיד אך והתעשייה הנזסהר כזשרד אתהיום
 הנזקורי. ליעודו להחזירוכוונה

--------------------
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 וארכיאול~ה. ישראל ארץ ללימודי מפת - גרימוע מיכאלדר
 עלא מערכתהבר

 הבלוה,בן"קוכין בירו9)ל,י1 ר,:"(.ה,כל"מ)(מייי"יי"עכ
בע,, 1989. ורושלים הבר'ט',ט
 לי,ך ;ך 41'14"ן(','

 לאינטרנט לה... שהוברה עיר -ירושלים 1,א~
 עולה )זרשינזים, אתרים וריח כיין צלול הריםאוויר

 ורשת ירושלים על נשאל שאני פעם בכלבראשי
 באתר החיפוש את הכהלונן הרגל ושוטךהאינטרנט.
GOOGLEA'Y~A אזכורים הגיליון משגי למעלה 

 "Jerusalem". המילה עבוי)!ן(

 הנוצא נקודת הוא ירושלים עיריית של הביתאתר
 חלקי בין העיר. עם וירטואלית להיכרותכזעולה
 )360 פנורנזיים צילונזים לכזצוא: ניוט השוניםהאתר

 תצלונזים אוסף בעיר, אתרים )זנ(פר של)זעלומ(
 לוטף. ושיידעירושלנזיים
www.jerusalem.muni.il האתר:כיטבת

 "הנזוזאיקה הוא ירושלים על לנזידע ~]qoמקור
 הועלתה העשירה הנזצגת ההדשה".הייושלנזית

 וכוללת: לירושלים ססס,3 ה חגיגות לרגללרשת
 שוגים באתרים סיור העיר, תולדות על היסטורירקע

 העיר. של דנזותה את ~llY'y האלשים עםוהיכרות
 האתך:כרטבת

screen.htmhopen www.jeru.huji.ac.iUnjeru 

 דעת: תהומי לנזגוון רבות פענזים נקשרתירושלים
 החברה נזדעי 0פרוו3, ארכיאולוגיה, היסטוריה,דשת
 לנזצוא לייט הדושת בתהום לכזתעל'יל'ם נזידע~עוד.
 שוגים: אתרים בשני )הידידותיות האנגליתבשפה

www,-'.jerusalemsyndrome.com
www.religion.rutgers.edu/vri/

 נזו)זלץ אתכם, נזעני'1 ההיסטוריה ותהוםבנזידה
 השונים האירועים את הנזציגים אתרים בשנילבקר
 ושסוים: בתאריך התרחשואשר

 covtoday/today.l ,thehistorynet.l www.1.מאש
www.memory.loc.gov/ammendtoday/

,bl'O~ולנזידע לצלילים לתנזונות, ההשיפה אם 
 בירושלים, ולטייל לצאת הרצון את בכםההישה
 באוצר להדרכה גהמדים רעיולות לכזצואתוכלו

 ההברה של שדה להפעלות המרכז שלההפעלות
 הטבע:להגלת
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