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 מידע על ירושלים

ישראל של הבירה עיר וגם הקודש עיר היא ירושלים

איש אלף ל כרוב גרים בירושלים כן גם ישראל ועל עצמה העיר על ענקית היסטוריה יש לירושלים

נדבר זה ועל העיר של ההיסטוריה רוב נמצא שם העתיקה העיר לה קוראים אנשים אשר אזור נמצאת גם בירושלים
הבאה בעמוד



מקומות בירושלים והעיר העתיקה
נוכל ולא העתיקה בעיר היסטוריים מקומות מאות יש בירושלים שקרו חשובים הכי ההיסטוריים הדברים רוב נמצאים העתיקה בעיר

יהודה מחנה ושוק הבית הר הכותל בירושלים והיסטוריים חשובים מקומות בחרתי אני אז כלום על לדבר

מכל לכותל הולכים אנשים בכלל ובישראל בירושלים גדולים אחי היסטוריים ומקומות תיור מהמקומות אחד או הכותל הכותל
או העתיקה בעיר שגרים אנשים יש וגם בקוטל להתפלל פעם מדי באים תיירים שלא אנשים גם ולהתפלל תיירות בשביל העולם
הקיר של הסדקים בתוך לנו שיש בקשות עם פתקים לשים או בכותל נפוץ שמאוד דבר עוד יום כל לבוא ומקפידים בישראל אפילו

בכותל המערבי

את להקריב אמור היה אברהם בו ביהדות המקום זה ביהדות קדוש הכי המקום ונחשב הכותל בתוך נמצא הבית הר הבית הר
לא ובמיוחד שם שאנחנו אוהבים לא שהערבים בגלל יכולים לא אבל שם להתפלל רוצים מאוד מסורתיים אנשים כקורבן יצחק

כל שמתקיימות בקבוצות רק ללכת מותר הל צ חיילי הרבה שם יש למה וזה לשם ללכת מסוכן מאוד זה שם מתפללים כשאנחנו
ללכת מסוכן למה העיקרית הסיבה שם להתפלל ביטחון שומרי עם ללכת מארגנים שאנשים אישיות קבוצות גם יש שעות כמה

אבנים לשם להביא יכולים הם וכך הבית הר מי חצי על אחרים הערבים שה בגלל זה הזה הביטחון כל את צריכים אנחנו ולמה לשם
כללו ודברים

דוכנים פותחים אחרים ואנשים בחוץ אבל סופר כמו זה שוק בישראל מפורסם הכי השוק הוא יהודה מחנה שוק יהודה מחנה שוק
ללכת החוויה זה תיירים ומושח יהודה מחנה בשוק שמעניין מה ובגדים צעצועים ואפילו בסופר למצוא שתוכל מה כל את ומוכרים
זה את עושים הם מטורפים דברים ועוד אגורות ב חטיפים שקל ב בשר קילו בשקל דג צועקים אנשים ויש זול מאוד לשם

סוגרים שהם לפני להם שנשאר המלי מיכל להיפטר רוצים שהמוכרים בגלל



שוק מחנה יהודה

הר הבית

הכותל
המערבי



תמונות



המקום אחי האהוב עלי בירושלים 

התחנה היא בירושלים עלי האהוב אחי המקום

רכבת התחנת מתחם לה קוראים ולכן בירושלים הראשונה רכבת התחנת הייתה זאות רכבת תחנת היתה פעם התחנה
דוכנים אופנים מסעדות עם מקום טוב יותר אפילו משהו שם ופתחו המקום את סגרו שלב באיזשהו אבל הראשונה
פיצה אוכלים הינו שבת יום כל לשם הולכים אינו ומשפחתי אני בישראל כשגרנו כיפיים דברים ומלה הופעות גלידה

אופניים ומשכירים גלידה

רגוע אבל פסטיבלת כמו כימת הרגיש זה באביר שהיתה האווירה היה הזה במקום כיף הכי שהיה מה

שם מבקרים אנחנו לישראל הולכים שאנחנו פעם וכל עלי אהוב הכי המקום זה למה וזה



התחנה תמונות



שבע עובדות על ירושלים

שנה❏ בן הוא בירושלים ביותר העתיק הזית עץ ידעתם האם

ארכיאולוגים❏ אתרים ו מוזיאונים ל מעל יש בירושלים ידעתם האם

פעמים❏ הותקפה ירושלים ההיסטוריה למהלך ידעתם האם

שכונות❏ יש בירושלים ידעתם האם

דונם❏ כ היא ירושלים ידעתם האם

ירושלים❏ על שירים ל מעל יש

טונות❏ ששוקלת אבן יש המערבי הכותל במנהרת



למה בחרתי את ירושלים?

מלה בירושלים הייתי זה בגלל לירושלים קרוב מאוד תקוע לו שקוראים בישוב בארץ שגדלתי בגלל ירושלים את בחרתי
טיולים ארבה לנו היה בישראל שלי הספר בבית ארבה לשם הולך איתי בירושלים גרה ממשפחת ארבה וגם פעמים

ירושלים על הרבה למדתי אז לירושלים

ירושלים על הרבה יודע וגם לירושלים כרוב מאוד מרגיש שאני בגלל ירושלים את שבחרתי הסיבה זאת



 עוד תמונות



סוף מצגת
שנהנתם מקווה שלי המצגת על שהסתכלתם תודה


