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יֹוקן
ְד ַ
כִּ ְתבּו ֶאת ְשנַ ת ְפ ִּט ָירתֹו ֶשל ָה ַרב ______ -
ֶבן כַ ָמה נִּ ְפ ַטר _______ -
וְ כַ ָמה ָשנִּ ים ָע ְברּו ֵמ ָאז ________ -

לֹושה ַת ְפ ִּק ִּידים .כִּ ְתבּו ֶאת ֵשם ָה ִּעיר ֶש ָפ ַעל ָבּה ָה ַרב ג ֶֹּרן
ּוש ָ
לִּ ְפנֵ יכֶ ם ֵשמֹות ֶשל ָשלֹוש ָע ִּרים ְ
ָּומה ָהיָ ה ַת ְפ ִּקידֹו ָבּה.
ֶה ָע ִּריםֵ :ח ָיפהֵ ,תל ָא ִּביבְ ,ט ֶב ְריָ ה.
אשי ֶשל ָה ִּעיר ,רֹּאש יְ ִּש ָיבה ָב ִּעיר ,רֹּאש ָה ִּעיר.
ַה ַת ְפ ִּק ִּידיםַ :רב ָר ִּ
ֵח ָיפה . ________________ -
ֵתל ָא ִביב . ______________ -
ְט ֶב ְריָ ה . _______________ -

לֹושה ַת ְפ ִּק ִּידים ְּומקֹומֹות שֹונִּ יםָ .מ ֵהם?
אשי ִּב ְש ָ
ָה ַרב ג ֶֹּרן ִּש ֵמש כְ ַרב ָר ִּ
. ____________________________________________________ .1
. ____________________________________________________ . 2
. ____________________________________________________ . 3

כיתות א'  -ב'
משימות מוזאון פעיל  -הרב והרבנית גורן

2

יַ לְ דּותֹו
ַבכְ ָרזָ ה כָ תּוב:

ַאְך ַמ ְש ַאת נַ ְפ ָשם
ָהיְ ָתה לְ ָשם...
לְ ָאן ַהכַ ּוָנָ ה ַב ִּמלָ ה "לְ ָשם"? ___________________ .

יִּש ָר ֵאל ְבצֶ ַבע ַא ֵחר.
לִּ ְפנֵ יכֶ ם ַמ ַפת ָהעֹולָ ם .צִּ ְבעּו ַב ַמ ָפה ֶאת פֹולִּ ין ְבצֶ ַבע ֶא ָחד ֶוְאת ֶא ֶרץְ -
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ָה ַעלִּ יָ ה ָא ְר ָצה לְ ֵשיח' ַא ְב ֵריק
לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמלִ ים ַה ְקשּורֹות לְ ִסּפּורֹו ֶשל ָה ַרב ְשֹלמֹה ג ֶֹרן.
כִ ְתבּו לְ יַ ד כָ ל ִמלָ ה ֶאת ַה ֶה ְק ֵשר ֶשלָ ּה:
ִמ ְפ ַרץ ֵח ָיפה -
ִש ְמ ָחה -
ַאכְ זָ ָבה -

__________________________________
_________________
_______________
________________________________________
______________

__________________________________

_________________
_______________
________________________________________
______________

__________________________________
_________________
_______________

________________________________________
______________

שֹומ ָמה -
ֲא ָד ָמה ֵ

__________________________________

_________________
_______________
________________________________________
______________

תּושיםָ ,מלַ ְריָ ה -
ִבּצֹות ,יַ ִ
ַש ָבת -

__________________________________
_________________
_______________

________________________________________
______________

__________________________________
_________________
_______________

________________________________________
______________
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כְ ַפר ֲח ִּס ִּידים

 .1כַ ָמה זְ ַמן ָהיּו ַה ֲח ִס ִידים ַב ָמקֹום ַהזְ ַמנִ י לִ ְפנֵ י ַמ ֲע ָב ָרם לִ כְ ַפר ֲח ִס ִידים?
אָ .שנָ ה
בֲ .ח ִּצי ָשנָ ה
גִּ .ת ְש ָעה ֳח ָד ִּשים
דְ .שנָ ַתיִּ ם
ְ .2ב ֵאילּו ְק ָשיִ ים נִ ְת ְקלּו ִמ ְתיַ ְש ֵבי כְ ַפר ֲח ִס ִידים?
דּואים
פֹור ִּעים ֶב ִּ
אָ .מלַ ְריָ הָ ,ר ָעבְ ,
אּותן ֶשל ִּבּצֹות
בֲ .עזִּ ַיבת ֲאנָ ִּשים ְב ִּע ְקבֹות ִּה ָמ ְצ ָ
גַ .א ְב ָטלָ ה וְ ָר ָעב
ד .עֹּנִּ י ָּומלַ ְריָ ה
הֹוריו ֶשל ַהיֶ לֶ ד ְשֹלמֹה?
ַ .3מה ֶה ֱע ִציב ֶאת ָ
אֶ .שֹּלא ָהיּו לֹו ֲח ֵב ִּרים
מּוכה
מּודים ָהיְ ָתה נְ ָ
בֶ .ש ָר ַמת ַהלִּ ִּ
גֶ .שהּוא ֹלא ָר ָצה לִּ לְ מֹּד
ד .כָ ל ַה ְתשּובֹות נְ כֹונֹות
הֹוריו ֶשל ַהיֶ לֶ ד ְשֹלמֹה?
נֹוש ִאים ַה ָב ִאים ַהנִ לְ ָמ ִדים ַה ָשנָ ה ָקשּור לַ ָד ָבר ֶש ֶה ֱע ִציב ֶאת ָ
נֹושא ִמ ֵבין ַה ְ
ֵ .4איזֶ ה ֵ
שּובה
אְ .ת ָ
תֹורה
בַ .א ֲה ַבת ָ
בּורה
ג .גְ ָ
דָ .ט ֳה ַרת ַהלָ שֹון
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ירּושלַ יִּ ם ַוְה ַמ ְה ָפְך
ַה ַמ ֲע ָבר לִּ ָ

ֲענּו ַעל ַה ַהגְ ָדרֹות ִּומ ְצאּו ֶאת ַה ְתשּובֹות ַב ִת ְפז ֶֹרת לִ ְפנֵ יכֶ ם.
ַ .1ה ָמקֹום ֶש ִּמ ְש ַפ ַחת ג ֶֹּרן ָע ְב ָרה ֵאלָ יו _____________
ַ .2ה ָמקֹום ֶש ִּב ֵקר בֹו ְשֹלמֹּה ִּעם ָא ִּביו ______________
ַ .3ה ָמקֹום ֶש ָראּו ִּמ ֶמּנּו ֶאת ַהר ַה ַביִּ תְ ,מקֹום ַה ִּמ ְק ָדש _____________
ְ .4ב ִּע ְקבֹות ַה ִּבקּור ַבכ ֶֹּתל ִּה ְרגִּ יש ְשֹלמֹּה כִּ י ָחל בֹו ַמ ְה ָפְך וְ הּוא ְמ ַק ֵבל ______________
תֹורה ֶש ְשֹלמֹּה ג ֶֹּרן לָ ַמד בֹו _______________
ֵ .5שם ַתלְ מּוד ַה ָ
ש

ע

ר

ה

ש

ל

ש

ל

ת

נ

ו

י

צ

ת

ב

י

ש

ר

כ

ו

ת

ל

ב

ח

ד

ש

נ

ג

ו

מ

י

ל

ש

ו

ר

י

אֹותיֹות ֶשנִ ְש ֲארּו ֹלא ֻמ ָקפֹות ,וְ גַ לּו ֶאת ֵשם ִמ ְש ַּפ ְחתֹו ֶשל ָה ַרב ֶש ֲאנַ ְחנּו
כָ ֵעת ַח ְברּו ֶאת ַא ְר ַב ַעת ָה ִ
לֹומ ִדים ָעלָ יו!
ְ
______________________
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תֹורה
גָ דֹול ַב ָ

לִּ ְפנֵ יכֶ ם ִּמלִּ ים ְבגִּ ַימ ְט ִּריָ הַ .פ ַענְ חּו ֶאת ַה ִּמלִּ ים ִּּומ ְתחּו ַקו ֵבין ַה ִּמלָ ה לְ ַהגְ ָד ָר ָתּה ַהּנְ כֹונָ ה.
____ _______
41 ,11,11 ,8 / 91 ,71

______ ________ _______
51 ,11 ,6 ,31 / 5 ,11 ,211 ,1 / 11 ,2 ,211

___________
411 ,6 ,2 ,6 ,8 ,211

______ __________
5 ,31 ,11 ,31 ,5 / 411 ,6 ,91

_____________ _________
9 ,81 ,211 ,411 / 411 ,6 ,71 ,211 ,6 ,1 ,41

________
5 ,51 ,3 ,5 ,5

___________ __________



לְ ָשם ָע ְב ָרה ִּמ ְש ַפ ַחת
ג ֶֹּרן



ְפ ָרעֹות ֶשל ָה ֲע ָר ִּבים
הּודים
מּול ַהיְ ִּ



ירּושלַ יִּ ם
יְ ִּש ָיבה ִּב ָ
חּורים
ֶשלָ ְמדּו ָבּה ַרק ַב ִּ
בֹוגְ ִּרים



ַעד ָש ָעה זֹו ַבלַ יְ לָ ה ָהיָ ה
ְשֹלמֹּה ַמ ְת ִּמיד ְבלִּ מּודֹו



ַהיְ ִּש ָיבה ָבּה לָ ַמד
ירּושלַ יִּ ם
ִּב ָ



אֹותּה ְבגִּ יל 17
ִּק ֵבל ָ
ִּבלְ ַבד!



ִּא ְרגּון ַמ ְח ַת ְר ִּתי ֶש ֵהגֵ ן
הּודים
ַעל ַהיְ ִּ



לִּ ֵמד ֶאת ְשֹלמֹּה
ירּושלַ יִּ ם
ַביְ ִּש ָיבה ִּב ָ

51 ,6 ,211 ,2 ,8 / 411 ,2 ,11 ,311 ,11

________ ___________
411 ,6 ,51 ,2 ,211 ,31 / 5 ,21 ,41 ,61 ,5
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5
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6
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7
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8
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9
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כ
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ל
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מּודים ְבאּונִּ ֶיב ְר ִּס ָיטה ַוְה ֲח ֻתּנָ ה ִּעם ִּצ ִּפיָה
ַהלִּ ִּ

דיוקן הרבנית
אֹותּה.
לִּ ְפנֵ יכֶ ם ִּמ ְש ָפ ִּטיםְ .בכָ ל ִּמ ְש ָפט נָ ְפלָ ה ָטעּות ַא ַחתַ .ת ְקנּו ָ

ָ .1ה ַרב ג ֶֹּרן לָ ַמד ְבאּונִּ ֶיב ְר ִּס ַיטת ַבר ִּאילָ ן.
__________________________________
רּוסתֹו ִּצ ִּפיָ ה ָהלְ כּו לְ ִּה ְת ַפלֵ ל ַבכ ֶֹּתל.
ָ .2ה ַרב וַ ֲא ָ
__________________________________
 .3כַ ֲעבֹור ָשנִּ ים ִּהגִּ ַיע ָה ַרב לְ ֶח ְברֹון ְב ִּמ ְסגֶ ֶרת ִּמלְ ֶח ֶמת ַה ִּש ְחרּור.
__________________________________
 .4כְ ֶש ָה ַרב ִּהגִּ ַיע לְ ֶח ְברֹון ְב ֵעת ִּש ְחרּור ָה ִּעיר הּוא ָר ָאה ֶאת ָה ֲע ָר ִּבים ְמנִּ ִּיפים
חֹורים לְ אֹות כְ נִּ ָיעה.
ְדגָ לִּ ים ְש ִּ
__________________________________________
__________________________________________
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יֹוקן ָה ַר ָבנִּ ית
ְד ַ
עּודת ַהזֶ הּות:
ַה ְשלִּ ימּו ֶאת ְת ַ

ֵשם___________________________ :
ֶה ְס ֵבר לַ ֵשם______________________ :
הֹור ָיה_______________________ :
ֵשם ֶ
ֵשם יְ לָ ֶד ָיה_______________________ :
ֶא ָחד ִּמ ַת ְפ ִּק ֶיד ָיה___________________ :
כּונֹות ָיה___________________ :
ֵחלֶ ק ִּמ ְת ֶ
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בֹותיו
ַר ָ
ִּמי ֲאנִּ י?

אשי,
ֲ .1אנִּ י ַרב ָחשּובָ ,היִּ ִּיתי ַרב ָר ִּ
ישי.
ָה ַרב ג ֶֹּרן נִּ ְק ַשר ֵאלַ י ְב ֶק ֶשר ִּא ִּ

ִּמי ֲאנִּ י? ______________

ָ .2ה ַרב ג ֶֹּרן ֵק ֵרב ֵאלָ יו כָ ל ֶא ָחד
אֹותנּו הּוא ָא ַהב ְבא ֶֹּפן ְמיֻ ָחד.
ֲא ָבל ָ

ִּמי ֲאנַ ְחנּו? _____________

ֲ .3אנִּ י ַמ ְמ ָתק ָט ִּעים ָּומתֹוק ַב ֶפה
"שלֹום" יָ ֶפה.
אֹותי ִּק ֵבל כָ ל יֶ לֶ ד ֶש ָא ַמר לָ ַרב ָ
ִּ

ִּמי ֲאנִּ י? _______________
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ָה ַרב ְב ִּמלְ ֶח ֶמת ַה ִּש ְחרּור

ַה ְשלִּ ימּו ְב ֶעזְ ַרת ַת ְר ִּמילֹון:
ִּמיַ ד לְ ַא ַחר _____ _____ ָפלְ שּו _____ _____ לִּ ְמ ִּדינַ ת יִּ ְש ָר ֵאלָ _____ .היְ ָתה
נְ תּונָ ה ְב_____ ,וְ ָהיָ ה ַמ ְחסֹור ָחמֹור ְב _____ _____ _____ָ .ה ַרב ג ֶֹּרן ָהיָ ה ָעסּוק
אֹותּה ֵעת ִּבכְ ִּת ַיבת _____ַ ,אְך לַ ְמרֹות ַהכֹּל ִּה ְתגַ יֵ ס לְ ַמ ַען _____ _____ .כְ ֶש ָש ַמע
ְב ָ
ֶש ַטנְ ִּקים _____ ֲע ִּת ִּידים לִּ ְתקֹּף ֶאת ָה ִּעיר ְביֹום _____  -גִּ יֵ ס ִּמיַ ד _____ _____ כְ ֵדי
ֶשיַ ְח ְפרּו _____ ,וְ כָ ְך ָה ִּעיר נִּ ְצלָ ה.

רּושלַ יִּ ם ַ /ה ַש ָבת /
חּורי יְ ִּשיבֹות ֶ /דלֶ קָ ,מזֹון ַּומיִּ ם  /יְ ָ
תרמילון :יַ ְר ֵדנִּ ים ְ /צ ָבאֹות ָע ָרב ַ /ב ֵ
ְס ָפ ִּרים ְ /ת ָעלֹות ַ /הכְ ָרזַ ת ַה ְמ ִּדינָ ה ָ /מצֹור ֲ /הגָ נַ ת ָה ִּעיר
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אשי לְ צה"ל
ָה ַרב ָה ָר ִּ

ִּבלְ בּולֵ י ִּמלִּ ים:
אֹותן לְ ִּפי ַה ֵס ֶדר.
אֹותיֹות ַב ְתשּובֹות ִּה ְת ַבלְ ְבלּוַ .ס ְדרּו ָ
לִּ ְפנֵ יכֶ ם ַהגְ ָדרֹות ְּותשּובֹותַ ,אְך ָה ִּ

 .1זָ כִּ ינּו ֶש ָקם לְ ַא ַחר ַאלְ ַפיִּ ם ְשנֹות גָ לּות – אבץ
_________________
ָ .2ה ַרב ָר ָצה ֶשכָ ל ַה ַחיָ לִּ ים יְ ָש ְרתּו יַ ַחד וְ ֹלא ִּה ְפ ִּריד ֵבין – יחיל ינחילו ל – יחיל יתד
_________________
ָ .3ה ַרב ָד ַאג ֶש ְבכָ ל ַה ְב ִּס ִּיסים יִּ ְהיֶ ה – מטחב כרש
_________________
ָ .4ה ַרב ִּה ְק ִּפיד ֶשגַ ם ַב ָּצ ָבא יִּ ְש ְמרּו –תשב ומגיח
_________________
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אשי לְ צה"ל
ָה ַרב ָה ָר ִּ

לִּ ְפנֵ יכֶ ם כְ ַתב ִּח ָידה את-בשַ .פ ְענְ חּו ֶאת ַהכָ תּוב ו ְָענּו ַעל ַה ִּחידֹות.
צגש צומס שכפסימי גפס _____ _____
צגש רפגט אמדט בשמפי צזהיתפא מרמקפ _____ _____
בטמ קשגמי תפאי תסע צגש שמקמפ שיצכל יכסיא בבא צמימי _____ _____
צזמג תפאצ דמפפצ כגתפא שטפמצ שיצגצ _____

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל
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ָה ַרב ג ֶֹּרן ְב ִּמלְ ֶח ֶמת ֵש ֶשת ַה ִּיָמים
רּועים.
ַה ְת ִּאימּו ֶאת ַה ְרגָ שֹות לָ ֵא ִּ
ִּ .1מלְ ֶח ֶמת ַה ִּש ְחרּור – ָה ִּעיר ָה ַע ִּת ָיקה נִּ ְכ ֶב ֶשת ַעל יְ ֵדי ַהיַ ְר ֵדנִּ ים_______ .
ָ 19 .2שנָ ה ַהיַ ְר ֵדנִּ ים שֹולְ ִּטים ָב ִּעיר ָה ַע ִּת ָיקה_______ .
ְ .3ב ִּמלְ ֶח ֶמת ֵש ֶשת ַהיָ ִּמים צה"ל ַמ ְחזִּ יר לְ יָ ָדיו ֶאת ַה ְשלִּ ָיטה ָב ִּעיר ָה ַע ִּת ָיקה________ .
ָ .4ה ַרב ג ֶֹּרן ָת ַקע ַבש ָֹופר וְ ִּה ְת ַפלֵ ל ְב ַהר ַה ַביִּ ת________ .
גּוע
ַת ְר ִּמלֹוןִּ :ה ְת ַרגְ שּות ַ /צ ַער ִּ /ש ְמ ָחה  /גַ ְע ַ

ירּושלַ יִּם ַ /בכ ֶֹּתל ַה ַמ ֲע ָר ִּבי.
כִּ ְתבּו ַעל ֲחוָ יָה ֶשלָ כֶ ם ִּמ ִּבקּור ִּב ָ

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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