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  לשריוןיד  :מתוך ,יגאל ידין במצדה

 

 היסטוריון ומדינאי, ארכאולוג, מצביא – יגאל ידין

 משכן הכנסת -דגם הבית השנ -היכל הספר במוזאון ישראל -תצפית וולפסון -בית יגאל ידין ברחביה

 

אישיות שאיחדה בקרבה  ...היה בחזקת תופעה מיוחדת בנוף שלנו ולא רק שלנו ידין"

שאין לה  ,תופעה זו... ל מדעופוליטיקה ומעל הכ, כמו צבא ,פעילויות בתחומים כה שונים

 "נתאפשרה כפי הנראה רק תודות להקמתה של מדינה מסוג ישראל, אח ורע

 (האוניברסיטה העברית ,פרופסור אברהם מלמט)

 

, של עתיק, עבר והווה שלהסיור בעקבותיו חושף רבדים  .דמותו של יגאל ידין שזורה בנוף ירושלים

שכבות . השלובים זה בזהחדש ומתחדש 

הביא ידין ש ,רחוקים ימיםגיות מארכאולו

 שולחות זרקור מהעבר שלנו כעם ,לחשיפתן

     .ץבאר נוש ימיודיחל

  .גר וגדלידין שם , בשכונת רחביהמתחיל הסיור 

דגל  יתהאשר הי, נחלאותשכונת נמשיך ל

 .פרויקט שיקום שכונותבתו הפוליטית בפעילו

בה כיהן כשר השיכון ש ,כנסתממנה נלך ל

שם  ,היכל הספרלו ,בגין הראשונהבממשלת 

 .גילהשים המלח  נמצאות מגילות

פרופסור יגאל ידין )9148-9191( נולד בירושלים, גדל בה ופעל בה רוב שנות חייו. הוא היה הרמטכ"ל 

ומנהיג  (מחושפי המגילות הגנוזות וממפרסמי מגילת המקדש) גארכאולו ,(9191-9181) ל"צההשני של 

.(9111-ש בבחירות ב"ד מפלגת מנהיג) פוליטי  

גיה באוניברסיטה העברית ארכאולו הוא למד .ג אליעזר סוקניקארכאולוה ,ידין הלך בדרכו של אביו

על חקר אחת המגילות הגנוזות מים . שוניםאקדמיים בתפקידים  באוניברסיטה גם שימש. בירושלים

 .9191-ב המלח זכה בפרס ישראל

 יתה ישאיפתו ה .עורר ענייןומיותר לקהל נרחב  גיה יהיה נגיש ארכאולושתחום הכדי  פעל  יגאל ידין

לגרום לאנשים להבין את , לתת להם מקום במרקם התרבותיוגיים ארכאולולתעד את ממצאיו ה

במקום של הצבתן לוהמלח  להשגת מגילות יםעשה רבות ידין  .התרבותית שלנוחשיבותם להיסטוריה 

 .רלעיני הציבו קירבןובכך  ,ישראל בירושלים במוזאון הספר היכל  מוזאוןכבוד ב

בתפקיד וכיהן  ,י"מפאמפלגת אלטרנטיבה לכ ,ש"הקים עם אמנון רובינשטיין את מפלגת ד ,9111בשנת 

פרויקט שיקום שם את ייזם וי בתפקידו זה הוא. ארבע שניםכ לאורךשר השיכון בממשלת בגין 

 .שכונות

http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=63829&itemId=5487
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
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נקבר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל  הוא. 18מפתיע מהתקף לב והוא בן ידין בנפטר  ,9148בשנת  

   .בירושלים

 

 המסלול פרטי

 

 .שעות 1-כ :המסלולמשך זמן 

 .מ"ק 9-כ :אורך המסלול

 .אוסישקין רחוב ן פינת"רמב רחוב, רחביהבבית יגאל ידין  :נקודת התחלה

 .הקריה, 99שדרות רופין  ,ישראל מוזאוןהיכל הספר ב :נקודת סיום

  .ל הספרהיכשל פתיחה השעות  מראש את בדקו :מגבלות

   .משנה זהירות בחציית כבישים יש לנקוט  :דגשי בטיחות

     .פרט לירידה במדרגות מתצפית וולפסון , סאות גלגליםיברובו נגיש לכ .בינונית :דרגת קושי

 אין :מיוחדציוד             

  .ישראל מוזאון :אתרים בתשלום           

 

 

   מסלולב ההליכה תיאור

משם  .אוסישקיןרחוב פינת  81 ן"רמברחוב ב ,(2) ידין ברחביהמשפחת  בביתהמסלול מתחיל 

, דיסקיןברחוב  1לבית מספר ל עד "ונפנה מערבה ברחוב הקקרחוב אוסישקין בצפונה נמשיך 

משם נרד במדרגות . "וולפסון"רפואי המרכז השנמצאת על מרפסות הגג של  – (1) וולפסוןתצפית 

 נפנה מערבה. החוצה את גן סאקר ,בזהירות אל דרך קפלןאת הרחוב נחצה , צבי-בן רותאל שד

 ובדגם הבית השני( 0) בהיכל הספרשם נבקר  ,ישראל מוזאוןשמואל ספן וויז אל  ובברח( שמאלה)

 נפנה מזרחה "קאי"ובכיכר  ,אליעזר קפלן ובצפונה אל רח הרחוב נחצה את ,בתום הביקור .(5)

  .(0) משכן הכנסתמול שלרחבת המנורה נלך בו עד . רוטשילד ובאל רח( ימינה)

 

 

 

http://www.imjnet.org.il/page_2126
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   המסלולמפת 

 גוגל המפות שלי   :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qIUby1U3F9v79d7BNe4lwG7iaUg&usp=sharing
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 במסלולשתיאור האתרים 

     

 81ן "רמברחוב  ,(2)שכונת רחביה 

היה  ,אליעזר ליפא סוקיניקג ארכאולוה ,אביו .יתה בין מייסדיהישמשפחתו ה ,גדל ברחביה ןידי יגאל 

 גננת שהקימהתה יהי ,חסיה סוקניק ,ואמו ,לארכאולוגיה באוניברסיטה העבריתמהמורים הראשונים 

 :ני אחיםלידין ש .ולוחמת גדולה לשוויון זכויות לנשים ישראלאת הגן העברי המודרני הראשון בארץ 

  .שנהרג במלחמת העצמאות ,ל"זויר מתתיהו סוקניק וואיש צוות האל "זהשחקן יוסי ידין 

יות ומדמ תחלא יההוא ה .99בגיל  והצטרף אליהבגיל צעיר תוודע לפעילות ההגנה ברחביה הידין 

  .  רביםהדרכה ופיקוד ושימש בה בתפקידי  בהגנההמפתח 

זה  .ואין כל ספק שזה היה כבר בגיל צעיר יותר ,שצריכה לקום המדינהתה ההכרה הזו יאצל כולנו הי"

דברי ידין " )היה ברור לנו שבשביל זה אנחנו קיימים ,היה כוח אדיר שהניע אותנו להתכונן ליום פקודה

 .("העבר מן חדשות"החינוכית  ההטלוויזי בתכנית

ספרות עברית וערבית באוניברסיטה העברית ולשון עברית , גיהארכאולוללמוד  ידיןהחל  ,9181בשנת 

והם שתי בנות נולדו לזוג  .רופין ארתורשכנתו ובתו של , הכיר את אשתו כרמלהברחביה   .בירושלים

 .בשכונה אותן גידלו

ידין כמה קיבל , במהלך מלחמת העצמאות .רות צבאייגוריון להחזיר את ידין לש-בןהצליח  ,9181בשנת 

 21בן בהיותו . ובסיומה עמד בראש המשלחת להסכמי שביתת הנשק עם מצרים ,החלטות חשובות

 . ל"צהל השני של "התמנה לרמטכ ,שנים בלבד

-על אדמות הכנסייה היוונית 12-של המאה ה עשריםהוקמה בראשית שנות ה נת רחביהושכ

פי התקנות המקוריות של ועד -על. כשכונת גניםהשכונה תכנן את  ריכרד קאופמן .אורתודוקסית

וזאת כדי לשוות לה , הותר לפתוח בתי מסחר רק בשני הרחובות הראשיים שבשולי השכונה ,השכונה

ואילו השדרה , סואנים מדי יהיוהרחובות שנועדו למעבר כלי רכב היו צרים כדי שלא . אופי פסטורלי

פי -על. נועדה להולכי רגל ולמטיילים והיא רחבה יחסית ,החוצה את השכונה מצפון לדרום ,הירוקה

 .סגולה נגד שדים ומזיקים –בעיקול נבנו הרחובות , סופרהמ

משפחות ספרדיות ומנהיגי היישוב היהודי הנבנה בארץ ישראל ם של השכונה היו ראשוניהתושביה 

לאורך השנים   לשכונה שהגיעום תושביהרבים מ .השפיעו על בחירת שמות הרחובות והם, מבוססות

מנחם , ארתור רופין, אליעזר ילין, משה שרת, זלמן שזר הם בהםהמפורסמים  .היו מנכבדי המדינה

 .מרטין בובר, גרשם שלום, דב יוסף, צבי-יצחק בן, אוסישקין

 

  81אוהל משה  רחוב ,(1) תצפית וולפסון

 פרויקט  ,שיקום שכונות פרויקטעל , ל"מנחם בגין ז, הכריז ראש ממשלת ישראל דאז ,9111שנת ב

ממדית -מקיפה ורבבצורה התמודד ל יתההיהפרויקט  מטרת. בשיתוף יהדות התפוצותחברתי -לאומי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%90_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A7
https://www.youtube.com/watch?v=dkhyLeRwC_Y
http://www.shimur.org/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/articles/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/shikum_shechunot/Pages/shikum_shechunot.aspx
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איך שומרים את המגילות 
  יוטיוב: מתוך, הגנזות

אזורי התבלות בטפל במוקדי מצוקה חברתית ולעם תופעת הפער החברתי המתרחב במדינת ישראל ו

 .פיזית במרכזים עירוניים וביישובי פיתוח

המפעל החברתי הגדול ביותר ": בהיותו שר שיכון בממשלת בגין ,היה זה פרויקט הדגל של יגאל ידין

... ביוזמתו של ראש הממשלה לפתרון בעיות הדיור בשכונות המצוקה וראשית. שתוכנן אי פעם בישראל

... ובר כאן בשיקום אוכלוסייה של מאה ושישים שכונות ואזורי מצוקה בישראל בהיקף כספי גדולמד

 ".הוא מהפכה שלמה בכל דפוסי השיקום השכונתי... הפרויקט הזה של שיקום השכונות

להותיר את האופי ההיסטורי הייחודי של  יהשכונות ההפרויקט שיקום מבצעי האתגר שעמד בפני 

מנקודת התצפית אפשר לראות את הגגות  .וחברתיתחינה פיזית בעם שיקומן מ השכונות בד בבד

אבן שואבת   הןיום וה, שכונות אלו היו חלק מהפרויקט. האדומים של השכונות הוותיקות שבלב העיר

 . למבקרים ולחפצים לגור בהן

 

 99שדרות רופין  ,(0) ישראל מוזאוןהיכל הספר ב

ישראל הוא מוסד התרבות הגדול ביותר במדינת ישראל ונמנה עם  מוזאון

 נמצאת, לוסמוך . גיה המובילים בעולםארכאולולהמוזאונים לאמנות ו

-מעל ל מכיל מוזאוןה .גיה של ארץ ישראלארכאולוהקריה הלאומית ל

מראשיתו עד , המייצגים את שלל תרבויות העולם, חפצי אמנות 922,222

 .ימינו

ל משרד ראש הממשלה "אז מנכ, ומייסדו הוא טדי קולק מוזאוןאבי ה

 השדנ עדהוהוחברי נמנה עם יגאל ידין . ולימים ראש עיריית ירושלים

בו שבארץ ובעולם מקום היחיד והוא ה, 9119באפריל נחנך היכל הספר . (9191) לאומי מוזאוןבהקמת 

בנוסף . מגילות מדבר יהודה: 12-מוצג אחד הממצאים הארכאולוגיים החשובים ביותר של המאה ה

 "מערת האגרות"צובא וממצאי -ככתר ארם ,נוספים ייחודיים פריטיםבו מוצגים , המלח למגילות ים

  .כוכבא-מתקופת בר

יוצר  מבנה היכל הספר .ון דרך בתולדות הארכיטקטורה העולמית בשל ייחודוצימשמש המבנה עצמו 

   .לתנאים אקלימייםעל המגילות בשל רגישותן שמירה הונאליות ידיאלוג בין הממצאים לפונקצ

בני "את הניגוד בין בכך מבקש לשקף והמבנה החיצוני מבוסס על ניגוד בין כיפה לבנה לבין קיר שחור 

מכסה מדמה הכיפה . "מגילת מלחמת בני אור בבני חושך"מושגים שמקורם ב –" בני החושך"ל "האור

  לה נדרשו כותבי המגילותשמזרקת המים מסמלת את הטהרה . נמצאו המגילות םבהשכדי חרס של 

 .    משמשים גם לצינון כיפת ההיכל  לצורך שמירה על המגילות המוצגות בוהמים . מלאכת הכתיבהב

  המגילות הגנוזות

-על 9181 בשנת יהודה מדבר של בשוליו באקראי שנתגלו קדומות עבריות מגילות הן הגנוזות המגילות

 שמזה במערה ספונות עבריות מגילות אל והגיע תועה עז חפשל יצא הנער .תעמרה משבט בדווי נער ידי

  .אותה פקד לא איש דורות

https://www.youtube.com/watch?v=KsZC3Rzh1-A
https://www.youtube.com/watch?v=KsZC3Rzh1-A
https://www.youtube.com/watch?v=KsZC3Rzh1-A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://www.antiquities.org.il/Article_heb.aspx?sec_id=44&subj_id=195&id=288
http://www.antiquities.org.il/Article_heb.aspx?sec_id=44&subj_id=195&id=288
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סיפור הקמתו של דגם 
  יוטיוב ,הבית השני

  .קומרן בחורבת קדום יישוב של שרידיו גם ונחשפו ,קדומות מגילות שבתוכן מערות עשרה-אחת נתגלו

 מאז המאה כמחצית של לאורכה רציני מחקרי עיסוק וגם נרחבת ציבורית תהתלהבו עוררו המגילות

   .הראשון הגילוי

 זמן .העצמאות מלחמת שפרצה קודם קצר זמן נמצאו הן .המגילות שבע ,הראשון הממצאים במכלול

   ,ידין יגאל של אביו ,סוקניק אליעזר פרופסור בידי עלה ,ישראל מדינת של כינונה על ההכרזה לפני קצר

 כמו הייתה המגילות מציאת .לחם מבית נוצרי-ערבי עתיקות סוחרמ המגילות מן שלוש בחשאי לרכוש

 את קיבלה שאך ישראל למדינת וסמלית משמעותית מתנה ,שנה 222,1-כ מלפני שלום דרישת

 האחרות המגילות ארבע .ישראל בארץ ישראל עם של הדורות ברצף היסטורית ציון נקודת ,עצמאותה

 העיהצ ,9198 ביוני "ורנל'ג סטריט וול" האמריקני בעיתון שפורסמה מודעה .הברית לארצות הגיעו

 ,ממושך ומתן משא לאחר .ידין יגאל של לידיעתו הובא הדבר ".המלח ים מגילות ארבע" למכירה

 אותן ידין של רשותול הגיעו כך .דולרים 192,222-ל בתמורה המגילות ארבע נרכשו ,מתווכים ובסיוע

  .העצמאות מלחמת של בעטיה אביו מידי חמקו אשר ילותמג

 לאו נפרדים במטוסים להעבירן חלטוה .בבטחה לישראל המגילות את להעביר איך :אחת בעיה נותרה

 לכל העניקו ,ערך יקרת מגילה נמצאת המטוס שעל ידע לא שאיש כדי .אחד בסל הביצים את לשים

 הגיעה שמחה ,בשלום הגיע חיים :הודיעו ,בארץ שנחת מטוס כל עם .'וכו שמחה ,חיים :שם מהן אחת

 הגיעה המשפחה כל" :לו הודיעו ובו מברק ידין ליגאל שלחו ,האחרונה המגילה כשהגיעה .'וכו בשלום

 (.9112 ,הדתי החינוך אגף ,החינוך ומשרד ח"מט ,"בכדים המטמון" מתוך) "בשלום

 
 (5) השני הבית דגם

 ביותר והמרתקות החדשות התוספות אחת נמצאת ,הספר להיכל בסמיכות

 את שחזרמה ממדי-תלת דגם זהו .השני הבית בימי רושליםי דגם :מוזאוןל

 פרוץ שנת ,לספירה 11 בשנת ירושלים של והארכיטקטוני הטופוגרפי אופייה

הדגם נבנה בין . חורבנו לפני ארבע שנים שניהבית התקופת ב ,הגדול המרד

לתיאוריו  יונה-מיכאל אבי לפי פרשנותו של פרופסור  1911-1911השנים 

 .יוסף בן מתתיהו של

  .השנים במהלך בשטח שהתגלו יםוגארכאול לממצאים בהתאם תיקונים בוצעו המקורי בדגם

 מוזאון למתחם הועבר 1221-וב ,בירושלים וגן-בית בשכונת "הולילנד" במלון בתחילה הוצב הדגם

 .רציף היסטורי הקשר תיוצר והדגם ההיכל סמיכות .ישראל

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2Kq5sQEYTE&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=d2Kq5sQEYTE&spfreload=1
http://www.imjnet.org.il/page_2263?c0=16076&bsp=15239
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
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  סיור וירטואלי בכנסת

 

  (0) הכנסתמשכן 

שמה של הכנסת  .מדינת ישראל והנבחרים של המחוקקיםבית  היא הכנסת

מוסד העליון של השימשה ש ,כנסת הגדולהב מקורם( 912)ומספר חבריה 

הכנסת  .קשמעון הצדי ועד סמוך לכהונת נחמיהו עזרא חכמי ישראל מימי

זרח  .החוקים תמחוקקשל העם ו רוחניתההנהגה הייתה ההגדולה 

אני מחפש בכל דרכינו ובכל חידוש חיינו " :שהיה מיוזמי השם אמר ורהפטיג

כי אנו מחדשים ומחיים מדינה עתיקת , המדיניים קשר עם המסורת שלנו

, הפרלמנט הראשון אחרי שיבת ציון הראשונה היה הכנסת הגדולה. ימים

   .(יקיפדיהווב" כנסת"בערך " דת ומדינה – חוקה לישראל"( "912מספר חברי הכנסת הגדולה היה 

נמנע מלהיכנס לפוליטיקה אך הוא  ,יגאל ידין נחשב דמות ראויה להנהגה אצל רבים בציבור הישראלי

אנחנו  .אבל מאז לא התעוררנו ,היינו כחולמים ,כאשר קמה המדינה" :וכך אמר, במשך שנים רבות

" נני רוצה להמשיך לרבוץ ולהמתיןיאני עצמי א .נעלמו האידיאלים .חברה החיה על שקרים מוסכמים

  .("חדשות מן העבר"מתוך תכנית הטלוויזיה החינוכית )

ישראלים רבים   ."התנועה הדמוקרטית לשינוי" – ש"דעם מקימי מפלגת ידין  נמנה, 9111ת בשנ

אבדן הדרך שהותירה אחריה מלחמת יום את  וחששו מפלגת העבודהשיוחסה אז ל שחיתותשמאסו ב

רבים . מענה למשאלותיהם מפלגה זוראו ב הכיפורים וההתפתחויות החברתיות והפוליטיות שלאחריה

היכול , הנקי משחיתות, את דמותו של הישראלי האידאלי, הלוחם והמלומד, ראו בדמותו של ידין

 .להוביל לדרך חדשה

 ,לראשונה נבחרה מפלגת הליכודו, "המהפך"התרחש  ,9111בשנת  ,עיתילכנסת התשבבחירות 

בתפקידו . ידין שימש בממשלה זו סגן ראש הממשלה. להוביל את הממשלה ,בראשותו של מנחם בגין

חוק  נחקק , 9142בשנת  .הסכם השלום עם מצרים מגעים לקראתבבין השאר  ,למדינה תרם רבות ,זה

, ש"מפלגת ד התפרקה ,9149בשנת . בע את מעמדה של ירושלים המאוחדת כבירת ישראלוקה, ירושלים

  .11 בגיל נפטר יגאל ידיןשלוש שנים אחר כך  .טייםיידין פרש מהחיים הפולו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://main.knesset.gov.il/About/Building/Pages/StreetView.aspx
http://main.knesset.gov.il/About/Building/Pages/StreetView.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=dkhyLeRwC_Y
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=9&lng=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
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   ביבליוגרפיה מומלצת

 מכון ון  :אביב-תל ,סודן של מגילות מדבר יהודה: זיכרון ונשייה ,(1221)ל רח ,אליאור

 . והקיבוץ המאוחד ירל

 176 ,אריאל, "העברת הדגם ממלון הולילנד למוזאון ישראל", (1221)ה מתני ,הכט. 

 שוקן :אביב-תל ,המגילות הגנוזות ממדבר יהודה ,(9194) יגאל ,ידין. 

 

 בן יצחקיד  :ירושלים, מבואות ומחקרים: מגילות קומראן ,(1221( )עורך)קיסטר , מנחם-

  .  צבי

 בין מקרא סדרת  ,החיבורים העבריים: מגילות מדבר יהודה ,(1292)אלישע , קימרון

  .צבי-יד יצחק בן :ירושלים ,למשנה

 
 

 קישורים אינטרנטיים נוספים 
 
 

  משרד החינוך  ,ר אמנות"מפמ, ר אדולפו רויטמן"ד ,כיצד לבקר ומה לספר –היכל הספר

 .לישרא מוזאוןו

 הארכיון הציוני – המגילות הגנוזות. 

 דק 98 ,יוטיוב, תכנית הטלוויזיה החינוכית ,"חדשות מהעבר" – יגאל ידין'. 

 החינוכית התכנית הטלוויזי, "שרגא בישגדא" – יגאל ידין. 

  ישראל מוזאוןשנה להקמת  00 –מחזון למציאות .  

 דק 98 ,סרטון ביוטיוב – קומראן ומגילות ים המלח'.  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/ItunKesherOmanuti/KesherOmanuti02Content/HeihallAsefer.htm
http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/AdditionalArticles/Pages/Scroll.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/AdditionalArticles/Pages/Scroll.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dkhyLeRwC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=dkhyLeRwC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=im0ntB6tFXw
https://www.youtube.com/watch?v=im0ntB6tFXw
http://www.imj.org.il/exhibitions/2015/archive/
https://www.youtube.com/watch?v=jgnYzyLuEnI

