
 בעקבות הרב גץ

 ברחבי בית הספר פזורים תחנות עם משימות על חייו של הרב גץ סביב מעגל השנה.

 בצע את המשימות בדף קרוא את המידע שעל השלט ולעליכם ל

 מלא את הטבלה ע"פ המידע בשלט חודש אלול -1

 מצוות שבין אדם לחברו מצוות שבין אדם למקום

  

  

  

  

  

  
 

 למי הרב דאג שיאכל בסוכה? – סוכות. 3

 א. כל אנשי היישוב

 ב. העולים לרגל

 ג. מי שאכל סעודה שלישית

 ד. כל התשובות נכונות

 

 ( על המילים החסרות בטקסט לפי הסדר שלהם5ל  1רשום מספרים )בין –הקהל ושמחת תורה. 4

 הראשיים____, ביטחון _____, ראיתי ____, ההקפות _____, חצות _____

 

 אותן מצאו את התשובות בתפזורת וכתבו – שבת. 5

 ______________________ מה הוסיפו דברי התורה?

 ___________________________ על השולחן 11היו 

 ____________________________ הרב ערך בעצמו

 ______________________ הרב הביא מתנה לרבנית

 _____________________________ התקיים בביתו

 ובין מי שהדליק אותה מתח קו בין החנוכיה - חנוכה . 7

 

 הרבנים הראשיים    חנוכיה ליד בית הרב 

 איש כהן         חנוכיה ליד הכותל המערבי 

 אנשי הבטחון   חנוכיה ברחבה העליונה של הכותל 

 

מלא את ריבוע  – ראש השנה. 1
 הקסם

   

   

   

 

 

קרא את הקטע וענה  – ראש חודש. 6
 על השאלה

איזה מלאכות הקפיד הרב לא לעשות 
 בראש חודש? 

___________________________
___________________________

___________________________ 

 



 הרב גץ    חנוכיה מול קודש הקדשים 

 זהה לפחות שבעה פירות  - טו בשבט  .8

 שנמצאים על שולחנו של הרב     

1___________________. 

1___________________. 

3__________________ . 

4__________________ . 

5__________________ . 

6__________________ . 

7__________________ . 

 

 מה היה הקשר - פסח וספירת העומר. 11

 הפריטים הללו לחג הפסח של הרב? של 

 __________אגוזים _____________

 תפוחי אדמה ___________________

 ________________________מצות 

 

 

 

 

 קרא את הסיפור והקף בעיגול את התשובה הנכונה – לג בעומר. 11

 מה מלמד אותנו הסיפור?

 לא להתייאש .א

 שהרב דאג לילדות יותר מאשר לו עצמו .ב

 שיש חום בל"ג בעומר בגלל המדורה .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 יום ירושלים – 13

 מה שמו של בן הרב שנפל במלחמת ששת הימים?

___________________________________ 

 

 

 

 הסתכל בתמונה וענה על השאלות הבאות: – פורים. 9

 א. מה מקומה של הרבנית בשולחן של הרב? 

____________________________________________ 

ב. רשום שני דברים דומים ושני דברים שונים בתחפושת של 
 התלמיד לרב

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 

ג. מה ניתן ללמוד מכך שהתלמיד מנסה להתחפש לרב 
 שלו?___________________________

 

 הקף את הצללית המתאימה לתמונה - יום העצמאות .11

 

 

 שבועות – 14

מצאו את הפסוק שמסתתר במילים 
 ההפוכות )היעזרו בתמונה(

מויבו, מכתחמש, מכידעמבו, ישארבו, 
 מכשדח, מתעקתו, תרצצחב

___________________________
___________________________

___________________________ 

 


