
ֵחֶלק ֵמַהּכֶֹתל ֶנְחַרב ַעל-ְיֵדי ָהרֹוָמִאים. הוּא ִנְבָנה ֵמָחָדׁש 
ֲעָרִבי:  ּכֶֹתל ַהּמַ ִנים ְמֻאָחרֹות יֹוֵתר. ִהְתּבֹוְננוּ ּבַ ׁשָ ַלגַֹּבּה ּבְ
ׁש? ְקּדָ ית ַהּמִ ֵמי ּבֵ ֲהתוְּכלוּ ְלַזהֹות ֲאָבִנים ְמקֹוִריֹּות ִמיְּ

ִעיָדה ַעל  לוּ חֹוֶתֶמת ַהּמְ ת ִמְנֲהרֹות ַהּכֶֹתל ְוַקּבְ ׁשוּ ְלֻקּפַ גְּ
ֲעָרִבי! ּכֶֹתל ַהּמַ ם ּבַ ְרּתֶ ּקַ ם ּבִ ם ַאּתֶ גַּ ְך ׁשֶ ּכָ
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ֶתק 2 ּפֶ
ַלּכֶֹתל 

ֶתק, ְוַהְטִמינוּ  ְתבוּ ּפֶ רוּ אֹו ּכִ ַציְּ
ל  יקֹות ׁשֶ ין ֲאָבָניו ָהַעּתִ אֹותֹו ּבֵ

ֲעָרִבי. ַהּכֶֹתל ַהּמַ

ֲעָרִבי! ִאים ַלּכֶֹתל ַהּמַ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ַלִים ְירוּׁשָ
ה עֹוׂשָ ִעיר ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּכָ

ֲחֵבִרים

ִרים, ְסּפָ ֻקּדֹות ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ רוּ ֶאת ַהנְּ ַחּבְ
ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ 'קֶֹדׁש' ׁשֶ ְוָגלוּ ִמי ָעְמָדה ּבַ

ָנה! ִים ׁשָ ִלְפֵני ַאְלּפַ

ִרים ַלּכֶֹתל? ֵאר ְמחוּּבָ  רֹוִצים ְלִהׁשָ
עֹות נֹוָספֹות! ָלנוּ וְּתָגלוּ ַהְפּתָ ְנסוּ ַלֲאָתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ֹשֶ ּכַ

www.thekotel.org/kotel/painting_for_children

להזמנת סיורים ופרטים נוספים - 5958*



לֹום            ! ׁשָ

ֲעָרִבי! ִאים ַלּכֶֹתל ַהּמַ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ן ְלַמֲעָלה ֵמ  ָבר ּבֶ יק ְמאֹד, ּכְ               ַעּתִ

ָנה! רֹוִצים ָלַדַעת ָעָליו ְקָצת יֹוֵתר? ׁשָ

מֹוֶכם  יעוּ ְיָלִדים ּכְ ר ִהגִּ ֲאׁשֶ ִנים ַרּבֹות, ּכַ ִלְפֵני ׁשָ

ו, ֵהם ָהיוּ  ם עֹוְמִדים ַעְכׁשָ ּבֹו ַאּתֶ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

י ַמְעָלה ְורֹוִאים ֵמֵעֶבר ַל  ַלֵפּ ְמִריִמים          ּכְ

בֹוּהַ וְּמפָֹאר ְמאֹוד.        לֹא  ׁש גָּ ית ַהִמְקּדָ ֶאת ּבֵ

ם ִאֵחד ְסִביבֹו ֶאת  ָהָיה ַרק ְמפָֹאר ְוָיֶפה, הוּא גַּ

ֵאָליו ָרצוּ  ז ָחׁשוּב ׁשֶ הוִּדי, ְוָהָיה ְלֶמְרּכָ ָהָעם ַהיְּ

ל ַה-       .  ים ִמּכָ ְלַהִגיַע ֲאָנׁשִ

ֵנס  ֵאֶליָה ָיְכלוּ ְלִהּכָ דֹוָלה ׁשֶ ִביב ָהְיָתה ְרָחָבה גְּ ִמּסׇ

ים, ַהלֹּא ֵהם 'עֹוֵלי ָהֶרֶגל'. ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ

ים:  ָעה ִקירֹות ֲעָנִקיִּ ֶאת ָהְרָחָבה ִהִקיפּו ַאְרּבָ

רֹוִמי  ְזָרִחי, ַהּכֶֹתל ַהּדְ פֹוִני, ַהּכֶֹתל ַהּמִ ַהּכֶֹתל ַהצְּ

ּה  ָתִלים ַהּתֹוְמִכים ּבָ ֲעָרִבי. ָלְרָחָבה ְוַלּכְ ְוַהּכֶֹתל ַהּמַ

ִית'. קֹוְרִאים ַעד ַהיֹּום 'ַהר-ַהּבַ

ָנה, ָחַרב  ְמַעט                 ׁשָ ָאב, ִלְפֵני ּכִ ּבְ      ּבְ

ָהָיה         ָהָעם ַהְיהוִּדי. ִזְקֵני ָהָעם,  ַהִמְקָדּׁש ׁשֶ

הוִּדים  ין ַהיְּ אֹוָתם ָיִמים, לֹא ָהְיָתה ּבֵ ּבְ ירּו ׁשֶ ִהְסּבִ

ְך ָגלוּ ֵמַאְרָצם. ם, ְוַעל ּכָ ַאֲהַבת ִחנָּ

ֲעבֹר ּבֹו ָעַמד ַה           ִנְבְנָתה ּכַ קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

ֶרת ָלנוּ ַעד ַהיֹּום, ּכֶ ַלע' ַהּמֻ ת ַהּסֶ ּפַ ִנים 'ּכִ  ׁשָ

ֲעָרִבי ִנְבנוּ  ִהיא         וְּבָסמוְּך ַלּכֶֹתל ַהּמַ

לֹּו. ֲאבֹות ֲאבֹוֵתינוּ  ְמַעט ֶאת ּכֻ ירוּ ּכִ ִהְסּתִ ׁשֶ

ָכל ָמקֹום  ָכל ַה-       ַאְך ּבְ רוּ ּבְ זְּ לוּ ְוִהְתּפַ ָאְמָנם גָּ

ַלִים, ִזְכרֹוָנם ֶאת ְירוּׁשָ אוּ ּבְ יעוּ ָנׂשְ ֵאָליו ִהגִּ  ׁשֶ

ְקָוה ָלׁשוּב ֵאֶליָה. וַּב        ּתִ

אן. ה ֲאַנְחנוּ ּכָ ִהנֵּ

יָקה  ִמְלֶחֶמת     ַהיִָּמים ָחַזְרנוּ ֶאל ָהִעיר ָהַעּתִ ּבְ

ְוֶאל          .

יֹוֵתר  מוְּך ּבְ ֲעָרִבי, ַהּסָ ם ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ ְעּתֶ ַהיֹּום ִהגַּ

יִעים  ּבֹו ָעַמד ַה-        , ְלָכאן ַמגִּ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

ר,  ל ַרֲחֵבי העֹוָלם– ְלַבּקֵ ים ִמּכָ ים ִו         ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ְזכוָּתם וִּבְזכוְּתֶכם  ל. ּבִ לֵּ יׁש וְּלִהְתּפַ ָלַגַעת, ְלַהְרגִּ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ה ּכָ עֹוׂשָ ָבה ִלְהיֹות "ִעיר ׁשֶ ַלִים ׁשָ ְירוּׁשָ

 ֲחֵבִרים".

ה ֶאל ם ַאּתְ ְוַגם ַאּתָ ִאים גַּ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ִצְבעוּ ְלֲהָנַאְתֶכם!

ֶתק! ְתבוּ ּפֶ ּכִ



לֹום            ! ׁשָ

ֲעָרִבי! ִאים ַלּכֶֹתל ַהּמַ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ן ְלַמֲעָלה ֵמ  ָבר ּבֶ יק ְמאֹד, ּכְ               ַעּתִ

ָנה! רֹוִצים ָלַדַעת ָעָליו ְקָצת יֹוֵתר? ׁשָ

מֹוֶכם  יעוּ ְיָלִדים ּכְ ר ִהגִּ ֲאׁשֶ ִנים ַרּבֹות, ּכַ ִלְפֵני ׁשָ

ו, ֵהם ָהיוּ  ם עֹוְמִדים ַעְכׁשָ ּבֹו ַאּתֶ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

י ַמְעָלה ְורֹוִאים ֵמֵעֶבר ַל  ַלֵפּ ְמִריִמים          ּכְ

בֹוּהַ וְּמפָֹאר ְמאֹוד.        לֹא  ׁש גָּ ית ַהִמְקּדָ ֶאת ּבֵ

ם ִאֵחד ְסִביבֹו ֶאת  ָהָיה ַרק ְמפָֹאר ְוָיֶפה, הוּא גַּ

ֵאָליו ָרצוּ  ז ָחׁשוּב ׁשֶ הוִּדי, ְוָהָיה ְלֶמְרּכָ ָהָעם ַהיְּ

ל ַה-       .  ים ִמּכָ ְלַהִגיַע ֲאָנׁשִ

ֵנס  ֵאֶליָה ָיְכלוּ ְלִהּכָ דֹוָלה ׁשֶ ִביב ָהְיָתה ְרָחָבה גְּ ִמּסׇ

ים, ַהלֹּא ֵהם 'עֹוֵלי ָהֶרֶגל'. ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ

ים:  ָעה ִקירֹות ֲעָנִקיִּ ֶאת ָהְרָחָבה ִהִקיפּו ַאְרּבָ

רֹוִמי  ְזָרִחי, ַהּכֶֹתל ַהּדְ פֹוִני, ַהּכֶֹתל ַהּמִ ַהּכֶֹתל ַהצְּ

ּה  ָתִלים ַהּתֹוְמִכים ּבָ ֲעָרִבי. ָלְרָחָבה ְוַלּכְ ְוַהּכֶֹתל ַהּמַ

ִית'. קֹוְרִאים ַעד ַהיֹּום 'ַהר-ַהּבַ

ָנה, ָחַרב  ְמַעט                 ׁשָ ָאב, ִלְפֵני ּכִ ּבְ      ּבְ

ָהָיה         ָהָעם ַהְיהוִּדי. ִזְקֵני ָהָעם,  ַהִמְקָדּׁש ׁשֶ

הוִּדים  ין ַהיְּ אֹוָתם ָיִמים, לֹא ָהְיָתה ּבֵ ּבְ ירּו ׁשֶ ִהְסּבִ

ְך ָגלוּ ֵמַאְרָצם. ם, ְוַעל ּכָ ַאֲהַבת ִחנָּ

ֲעבֹר ּבֹו ָעַמד ַה           ִנְבְנָתה ּכַ קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

ֶרת ָלנוּ ַעד ַהיֹּום, ּכֶ ַלע' ַהּמֻ ת ַהּסֶ ּפַ ִנים 'ּכִ  ׁשָ

ֲעָרִבי ִנְבנוּ  ִהיא         וְּבָסמוְּך ַלּכֶֹתל ַהּמַ

לֹּו. ֲאבֹות ֲאבֹוֵתינוּ  ְמַעט ֶאת ּכֻ ירוּ ּכִ ִהְסּתִ ׁשֶ

ָכל ָמקֹום  ָכל ַה-       ַאְך ּבְ רוּ ּבְ זְּ לוּ ְוִהְתּפַ ָאְמָנם גָּ

ַלִים, ִזְכרֹוָנם ֶאת ְירוּׁשָ אוּ ּבְ יעוּ ָנׂשְ ֵאָליו ִהגִּ  ׁשֶ

ְקָוה ָלׁשוּב ֵאֶליָה. וַּב        ּתִ

אן. ה ֲאַנְחנוּ ּכָ ִהנֵּ

יָקה  ִמְלֶחֶמת     ַהיִָּמים ָחַזְרנוּ ֶאל ָהִעיר ָהַעּתִ ּבְ

ְוֶאל          .

יֹוֵתר  מוְּך ּבְ ֲעָרִבי, ַהּסָ ם ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ ְעּתֶ ַהיֹּום ִהגַּ

יִעים  ּבֹו ָעַמד ַה-        , ְלָכאן ַמגִּ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

ר,  ל ַרֲחֵבי העֹוָלם– ְלַבּקֵ ים ִמּכָ ים ִו         ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ְזכוָּתם וִּבְזכוְּתֶכם  ל. ּבִ לֵּ יׁש וְּלִהְתּפַ ָלַגַעת, ְלַהְרגִּ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ה ּכָ עֹוׂשָ ָבה ִלְהיֹות "ִעיר ׁשֶ ַלִים ׁשָ ְירוּׁשָ

 ֲחֵבִרים".

ה ֶאל ם ַאּתְ ְוַגם ַאּתָ ִאים גַּ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ִצְבעוּ ְלֲהָנַאְתֶכם!

ֶתק! ְתבוּ ּפֶ ּכִ



לֹום            ! ׁשָ

ֲעָרִבי! ִאים ַלּכֶֹתל ַהּמַ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ן ְלַמֲעָלה ֵמ  ָבר ּבֶ יק ְמאֹד, ּכְ               ַעּתִ

ָנה! רֹוִצים ָלַדַעת ָעָליו ְקָצת יֹוֵתר? ׁשָ

מֹוֶכם  יעוּ ְיָלִדים ּכְ ר ִהגִּ ֲאׁשֶ ִנים ַרּבֹות, ּכַ ִלְפֵני ׁשָ

ו, ֵהם ָהיוּ  ם עֹוְמִדים ַעְכׁשָ ּבֹו ַאּתֶ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

י ַמְעָלה ְורֹוִאים ֵמֵעֶבר ַל  ַלֵפּ ְמִריִמים          ּכְ
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ָכל ָמקֹום  ָכל ַה-       ַאְך ּבְ רוּ ּבְ זְּ לוּ ְוִהְתּפַ ָאְמָנם גָּ

ַלִים, ִזְכרֹוָנם ֶאת ְירוּׁשָ אוּ ּבְ יעוּ ָנׂשְ ֵאָליו ִהגִּ  ׁשֶ

ְקָוה ָלׁשוּב ֵאֶליָה. וַּב        ּתִ

אן. ה ֲאַנְחנוּ ּכָ ִהנֵּ

יָקה  ִמְלֶחֶמת     ַהיִָּמים ָחַזְרנוּ ֶאל ָהִעיר ָהַעּתִ ּבְ

ְוֶאל          .

יֹוֵתר  מוְּך ּבְ ֲעָרִבי, ַהּסָ ם ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ ְעּתֶ ַהיֹּום ִהגַּ

יִעים  ּבֹו ָעַמד ַה-        , ְלָכאן ַמגִּ קֹום ׁשֶ ַלּמָ

ר,  ל ַרֲחֵבי העֹוָלם– ְלַבּקֵ ים ִמּכָ ים ִו         ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ְזכוָּתם וִּבְזכוְּתֶכם  ל. ּבִ לֵּ יׁש וְּלִהְתּפַ ָלַגַעת, ְלַהְרגִּ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ה ּכָ עֹוׂשָ ָבה ִלְהיֹות "ִעיר ׁשֶ ַלִים ׁשָ ְירוּׁשָ

 ֲחֵבִרים".

ה ֶאל ם ַאּתְ ְוַגם ַאּתָ ִאים גַּ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ִצְבעוּ ְלֲהָנַאְתֶכם!

ֶתק! ְתבוּ ּפֶ ּכִ



ֵחֶלק ֵמַהּכֶֹתל ֶנְחַרב ַעל-ְיֵדי ָהרֹוָמִאים. הוּא ִנְבָנה ֵמָחָדׁש 
ֲעָרִבי:  ּכֶֹתל ַהּמַ ִנים ְמֻאָחרֹות יֹוֵתר. ִהְתּבֹוְננוּ ּבַ ׁשָ ַלגַֹּבּה ּבְ
ׁש? ְקּדָ ית ַהּמִ ֵמי ּבֵ ֲהתוְּכלוּ ְלַזהֹות ֲאָבִנים ְמקֹוִריֹּות ִמיְּ

ִעיָדה ַעל  לוּ חֹוֶתֶמת ַהּמְ ת ִמְנֲהרֹות ַהּכֶֹתל ְוַקּבְ ׁשוּ ְלֻקּפַ גְּ
ֲעָרִבי! ּכֶֹתל ַהּמַ ם ּבַ ְרּתֶ ּקַ ם ּבִ ם ַאּתֶ גַּ ְך ׁשֶ ּכָ
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ֶתק 2 ּפֶ
ַלּכֶֹתל 

ֶתק, ְוַהְטִמינוּ  ְתבוּ ּפֶ רוּ אֹו ּכִ ַציְּ
ל  יקֹות ׁשֶ ין ֲאָבָניו ָהַעּתִ אֹותֹו ּבֵ

ֲעָרִבי. ַהּכֶֹתל ַהּמַ

ֲעָרִבי! ִאים ַלּכֶֹתל ַהּמַ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ַלִים ְירוּׁשָ
ה עֹוׂשָ ִעיר ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּכָ

ֲחֵבִרים

ִרים, ְסּפָ ֻקּדֹות ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ רוּ ֶאת ַהנְּ ַחּבְ
ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ 'קֶֹדׁש' ׁשֶ ְוָגלוּ ִמי ָעְמָדה ּבַ

ָנה! ִים ׁשָ ִלְפֵני ַאְלּפַ

ִרים ַלּכֶֹתל? ֵאר ְמחוּּבָ  רֹוִצים ְלִהׁשָ
עֹות נֹוָספֹות! ָלנוּ וְּתָגלוּ ַהְפּתָ ְנסוּ ַלֲאָתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ֹשֶ ּכַ
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