
1 

 

  מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

 אגף של"ח וידיעת הארץ

 

 בזיכרון תפנה ימינה 

יעקב-זיכרוןבו "גן הנדיב"בעקבות ראשונים ב 
 "אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי"פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות,            

 )וינסטון צ'רצ'יל(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , מתוך אתר המועצה יעקב-בזיכרון יד למייסדים                     

 מותאם לסדנת "המהפך הציוני במישור החוף" היש"מ             

 איציק ארגמן :מאת                                        

 רונית בין עריכה:                                           

 אפרת חבה  עריכה לשונית:                                           

 אלי שיש :עיבוד                                           

 3102 ,תשע"ג                                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13-1/13115, פקס':13-1/1209160, טל': 90900ירושלים,  "ארלדן", בניין 21רח' הנביאים 
 inbalba@education.gov –אגף של"ח וידה"א                             

 
     קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך.                                                              

 משרד החינוך .ריות בעלי האתרים ואינו באחריות הינו באח ,לרבות הפרסומות הכלולות בו תוכן אתרים אלו,             

http://www.zy1882.co.il/index.asp?id=1656
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
mailto:inbalba@education.gov
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 בזיכרון תפנה ימינה 

          יעקב-זיכרוןבו "גן הנדיב"בעקבות ראשונים ב

 "אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי"פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות, 

 )וינסטון צ'רצ'יל(

נוסדה המושבה . ישראלב מחוז חיפהב מועצה מקומית וכיום היא ,מושבה הייתה יעקב-כרוןיז

הייתה המושבה ". זו חובבי ציוןחברי תנועת " – רומניהבידי עולים מ ,2881 בדצמבר שישהב

 . העלייה הראשונהאנשי  שהקימוהשלישית 

כשמו של כפר האריסים הערבי זמארין ששכן  ,(ערביתב חלילהמושבה "זמרין" ) הבהתחלה נקרא

  .קודם שרכשו העולים את האדמותבמקום 

הברון רוטשילד, והלה , נדיב הידועם רבים. התושבים פנו להמושבה לקשיינקלעה  ,2881בשנת 

על  – יעקב"-כרוןינתן למקום את השם "ז הברון רוטשילד. המושבהסכים לפרוש את חסותו על ה

חנך את בית הברון בעת ש . השם החדש הוענק למושבהמאיר רוטשילד ג'יימס )יעקב(שם אביו 

 .כזהבמרהכנסת שבנה 

. בו שכנה בעבר ביצת כברהשמרחב האל , לכיוון מערב "גן הגבעה"בתצפית מהיש"מ ראשיתו של 

עם שהחל  ,עד למהפך הציוני במישור החוף באזור השממה שהייתהמסמלת את הביצה 

 .   נמשך עד היוםיעקב  ו-ההתיישבות החלוצית בזיכרון

-זיכרוןבמסלול ניווט עצמאי העובר בין אתריה הראשונים של ו "גני הנדיב"ב של היש"מהמשכו 

המציג את התפתותה של   אחד,לשלם  יםמשתלבהישן והחדש ישוב היום. יהובמרכזו של  יעקב

 . ייחודיותהאת ויעקב -זיכרון

 .שראלירץ למימוש הרעיון הציוני בא ,אחת מרבות ,דוגמה היאיעקב -זיכרון

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1882
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1883
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93_%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
http://www.ramat-hanadiv.org.il/lobby.aspx?boneId=249
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93


3 

 

 
 

    .כרמלחבל ארץ:   

מוזיאון  או בית אהרונסון ,רמת הנדיב :כולל ביקור באחד האתרים .כארבע שעות )ללא נסיעה(משך היש"מ:   

 ראשונה.העלייה ה

 .(יעקב-ובזיכרון מסלול בגני הנדיבהק"מ )  1.2אורך מסלול ההליכה:  

 .יעקב-כרוןימפת רחובות ז; הכרמל ורמות מנשה – 4מפת סימון שבילים מס'  מפה:  

בצפייה , להמשיך לפי סדר התחנות, לסיים ברמת הנדיב )"ביד למייסדים"מומלץ להתחיל : וסיום נקודת התחלה 

בסיום  יעקב,-זיכרוןסרט( ולהמשיך משם לסיור רגלי בב בצפייהלהתחיל ברמת הנדיב ): אחרתסרט(. אפשרות ב

 )חניית האוטובוס בחניון  מעגל של"ח לסיכום היש"משם לחזור ליד למייסדים ולקיים על הדשא  הסיור

 האוטובוסים ברמת הנדיב או בחניון הצמוד ליד למייסדים(. 

  .ההשנ כלעונה מומלצת להמחשת תכני הסדנה: 

 .איןמגבלות: 

יש לפנות לתושבים  ,להיכנס לבתים פרטייםאין  ,בלבד ובזהירותחציית כבישים במעברי חציה  דגשי בטיחות:

שנמסר למורה הטלפון  ספרבמיש לוודא זמינות תלמידי החוליה חוליות, אין לפצל  , במקום בכבוד ובנימוס

 שנקבעה. יש להגיע לתחנה שנקבעה כתחנת סיום עד לשעה, ולמש"צים

   .נגישות -קל, ברדרגת קושי: 

  .היש"מ( מהלךמשלבים אתרים אלו ב אם) ראשונההעלייה המוזיאון או  בית אהרונסוןאתרים בתשלום: 

אורך  – מרכז המבקרים ברמת הנדיבב ,ם"מעבר לגני" על הברון רוטשילד, סרטצפייה באתרים ללא תשלום: 

 .ןזמבבו בסרט  יכולים לצפותאיש שבעים כניסה אליו,  מראשיש לתאם  הסרט עשרים דקות,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C
http://www.zy1882.co.il/images/m.jpg
http://www.nili-museum.org.il/Museum.aspx
http://museon1.datinet.co.il/default.htm
http://ramat-hanadiv.co.il/VisitOrderForm.aspx
http://www.ramat-hanadiv.co.il/lobby.aspx?boneId=269&nsId=164&objId=796
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 מה ביש"מ     

 תיאור מסלול .0

  מפות היש"מ .3

 במסלולשתיאור האתרים  .2

  מהלך הפעילות ביש"מ .5

 :המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ  .1

 הנחיות למורה  – (0תצפית מגבעת עדן )

 חידות מצוירות  – (3) תצפית מגבעת עדן

 תשובות – (2) תצפית גבעת עדן

 (5מפת התצפית )

 2881משנת  PEF -מפת הקרן לחקר א"י   – (1)כברה ביצת 

 2212תמונה משנת  – (/)כברה ביצת 

 (7)ת רוטשילד סמל משפח

 תמונה  – (8הברון רוטשילד )

 (9דיוקן הברון רוטשילד ) –שטר 

 משימות  – (01) יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב

 תשובות  – (00) יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב

 ( 03מעגל השל"ח )

  מהו מעגל השל"ח                             

 ח-זדברים ח,  תנ"ך: ./
 ביבליוגרפיה מומלצת .7
 קישורים אינטרנטיים נוספים  .8

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0508.htm
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 תיאור מסלול

ביצת בעבר שהיה  , אל המרחבהחוף אל מישור מגבעת עדן )א(תחילת המסלול בתצפית מרחבית 

המסלול בגני  .)ב( גני הנדיב. משם נמשיך בנסיעה אל מרכז המבקרים שברמת הנדיב ואל כברה

נפנה   ,המשפחהסמל עליו קבוע ש ,(0) שער הכניסה לגןמ :גן הזיכרוןבהנדיב עובר בכמה אתרים 

 דקליםהמיני ם נתקדם אל מש; צמחי תבלין שבו גדלים (3) "גן הריחות"אל )ימינה(  מזרחה

שבראשו מפת תבליט  – (5)" גן המפלים"אל  הנמשיך מערב ;(2)" גן הדקלים"ב הצומחים

 – (1)" גן הקבר"עם השביל אל נמשיך  ;בהם תמך הברון רוטשילדששובים יהמציינת את הי

נסיים את הביקור בגני  במרכז הגן;העומדת  אדלייד רעייתושל אחוזת הקבר של הברון רוטשילד ו

את סיפור אל האתרים המספרים  ,ג() יעקב-זיכרוןלסע ימשם נ .(/) "רדיםוהו גן"בהנדיב 

 ;(0סדים )ייד למיב הנדיב: ומרוכזים ברחוב המייסדים וברח אלו המושבה. אתרים ה שלראשית

בית ; (1)" אוהל יעקב"בית הכנסת  ;(5) ברכת בנימין; (2) בית אהרונסון ;(3) בית הקברות

 אינו כלול במסלול העצמאי( ביקור ביקב )-(8;היקב) (7) גן הטיול; (/) הפקידות
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 מפות היש"מ 

 מפת אזור היש"מ 

  מנהלת הטיולים  מתוך  אתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תצפית-א

 

מרכז -ג
   המושבה

  ב

http://gis.education.gov.il/gfi/
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  מפת גן הנדיב

   ויקיפדיה מתוך: 

SA-BY-, CCOpenStreetMap contributors Map data © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

1 

3 

5 

6 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_rammat_hanadiv.png
http://www.openstreetmap.org/
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 )מרכז המושבה( יעקב-זיכרוןמפת 

0 3 

2 
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/ 

 המפה מאדיבות  "עמותת הגדעונים"
 זיכרון יעקב–תיירות  עמותת

 לשימור שחזור ופיתוח המושבה 
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 במסלולשתיאור האתרים 

 גבעת עדן )א( 

 העליש הגבעה , הייתה2248יעקב. עד -בצפונה של זיכרון רהיוק תנושכגבעת עדן הוא שמה של 

"גבעת הגבעה נקראה רדיס. ופ – חלק משטחי מרעה של הכפר הסמוך עומדת כיום שכונה זו

הופקעו שטחים אלה כדי ליצור גבול טבעי  ,גן עדן. עם הקמת המדינה, שמשמעותו היא רדיס"ופ

הסדר בין נקבע רדיס. לימים ופבישוב הערבי ייעקב וה-כרוןיזבישוב היהודי י)ואדי מילק( בין ה

 .נושא הפיצוי על הקרקעבשוב הערבי יהמדינה לי

-מייסדיה של זיכרוןעיני מהנוף שנשקף לכיוון מערב שונה לחלוטין הנשקף כיום מהגבעה לנוף ה

שנות לעד  – היה ברובו ,הנפרש בין מרגלות הכרמל לרכס הכורכר המערבי ,אזור החקלאיה :יעקב

 .מלריהמחלת הלו יתושי אנופלסלמקור  הביצה הייתה. רהביצת כב – 11-העשרים של המאה ה

קליעת מוצרים מום תאואי מרעהמ ,גידמ והתפרנס בשולי הביצהאז חי  ע'וארנה-ערב אל שבט

 .קנהוה גומאמצמחי ה

החלה בניקוז הברון רוטשילד(  שראל שהקיםירץ )החברה היהודית להתיישבות בא פיק"א חברת

 שאפיינו את המקום. והצמחים ייםחלי הנעלמו מרבית בעיובשו, ועמן  . הביצות2211שנת בהביצה 

 היום.  גםשרובו מעובד  ,ילשטח חקלא יהשטח הביצות נה

 

  )ב'( גני  הנדיב

   (0)שער הכניסה לגן 

מוטיבים בסמל על שער הכניסה לגן, בין מרכז המבקרים לגנים, מתנוסס סמל משפחת רוטשילד. 

סמל  ;חמישה חיציםביד אוחזת  –סמל אחדות המשפחה  ;קרן ואריה-חד –סמלי אצולה  :רבים

מופיעות  ,מתחת לסמלכובע מחודד.  –סימן היכר ליהודי פרנקפורט  ;נשר –קיסרות גרמניה 

 "Industria")אחדות(,  "Concordia"שהיו נר לרגליה של משפחת רוטשילד: בלטינית מילים 

 .. ראשי התיבות של שלוש מילים אלו יוצרות את המילה אח"י )יושרה( "Integritas"-)חריצות( ו

 (.7מס' ראו באמצעי עזר והמחשות )

 

 (3) גן הריחות

 נתנו את הדעת על הפעלת חושים נוספיםבעיצוב הגן גן הריחות עוצב בעיקר עבור כבדי ראייה. 

 בגןחלק מן הצמחים שתולים  ;ריח ,כמובן ,פרט לחוש הראייה: צמחי הריח והתבלין מספקים

אפשר לשמוע  ;הנקרא באמצעות חוש המישוש – השלטים כתובים גם בכתב ברייל ם;לשם מישוש

מזרקות כולו ניצבות בגן  ,במרכז הגן. למעשהשהמים  ברכתבש מזרקההניתזים בצליל המים את 

 .מראה מיוחד לה וכל אחת מהן מפיקה קול מיוחד לה , לכל אחת מהןשונות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%27%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%27%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%22%D7%90
http://www.ramat-hanadiv.org.il/lobby.aspx?boneId=579&nsId=164&objId=707
http://www.ramat-hanadiv.org.il/lobby.aspx?boneId=579&nsId=164&objId=707
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 (2) הדקלים גן

 .רק התמר גדל בארץמתוכם צמחי תרבות,  םגן הדקלים אוסף של מיני דקלים, רובם המכריע הב

של  מושבותיו לאורךסמל מושבות הברון, שכן הוא ניטע בשדרות רבות ל היה דקל הוושינגטוניה

ליד חוות  אותן הוושינגטוניות לארץ ונטע היה זה שהביא אתאהרון אהרונסון  משערים כי .הברון

 .סיונות שלו בעתליתיהנ

 

 (5גן המפלים )

 הברוןהיישובים שבהם תמך ים ארבעים וארבעה ינומצשבה , מפת התבליט גן המפליםבכניסה ל

אזור בגליל; בהחולה ו יש שלושה מקבצי יישובים: בעמק .סדיאו שאותם ירוטשילד -אדמונד דה

יהודה. צורת שלושת המקבצים  אזור מישור חוףב, שכונה בטעות "אזור השומרון"; ויעקב-זיכרון

 ".  ההתיישבותין הא  " יישובי הברון זכו לכינויולכן  ",Nת "היא כצורת האות הלועזי

ם הברון על ש – בנימינה :תו של הברוןמשפחי את שמות בנ מנציחיםשמות אחדים מהיישובים 

על שם הסב,  – שפיה-מאירכפר הנוער על שם אביו, יעקב )ג'יימס(;  – יעקב-זיכרון; , בנימיןעצמו

 ,)סלומון(על שם דודו, שלמה  – שלמה-בתיפה; , שפירושו השם הערבי שפא בצירוף ,אנשל-מאיר

על שם  – עדה-גבעתאביו;  של הייתה אחייניתבתו של הדוד שלמה. אמו  –ו אמ בשם מוזכרת גם

בטי;  ,על שם אמו – בתיה-מזכרת ;דודו נתן על שם בת – חנה-פרדסרעייתו, עדה )אדלאייד(; 

  ד".קרן רוטשיל"סד את ימימש את צוואתו וי אשר ,על שם בנו יעקב )ג'יימס( – יעקב-אשדות

 

 (1) גן הקבר

של הברון בנימין  יוטמנו הארונות תוכהשב ,פירמידהמבנה הקבר תוכנן בתחילה להיות בצורת 

מערת  את ה, ויזכירמערלבסוף הוחלט שמבנה הקבר יהיה כאך  .רוטשילד ושל אשתו עדה

 המכפלה. 

בוכה לנצח על כ ף תמידית,המטפט –ת" גביע הדמעו" תלויהימני, כניסה למערה, על הקיר לפני ה

 צמרת עץ הברוש שבחצר נראית כמו שלהבת נר תמיד שדולק לזכרם.מות הברון ורעייתו. 

רצפות  ם שלשני טורי משובצתרצפת הדרך : כמה דרכיםאהבתם של בני הזוג באה לידי ביטוי ב

 של בני הזוג שמותיהם ;בצורת לבמנורה תלויה מעל הקבר  ;עד לקבר עצמו יםהמוביל ,שחורות

  יפו צד אחד של הקבר על פני האחר.עדילא שהמבקרים כתובים לרוחב האנדרטה ולא לאורכה כדי 

נתרם למקום על שד שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות בהר ציון בירושלים וימעל הקבר תלוי מגן דו

 די אגף העתיקות.-

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%94
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. גלות הקברלמר מוצבת ,כפות ידייםצורות של שתי  , שממנה יוצאותמנורת שמן עשויה בזלת

 . כנהוג להניח על קבריםאבנים פוקדי הקבר הניחו בה  בעבר

 ,רוטשילד סמל לעושרו של הברון – מים זורמים פתחים מעל מעבר הכניסה מעוצבים בצורתה

 . )תהלים א, ג( "שהיה "כעץ שתול על פלגי מים

   .2212והברונית בשנת  ,2214הברון נפטר בשנת 

 

 (/) רדים ושעון השמשוגן הו

 סימטרי, ורדים, מזרקות, שעון שמש ומשוכות מדויקותעיצוב : בסגנון צרפתימעוצב  הוורדיםגן 

 .רוטשילדת ענף הצרפתי של משפחהוא נצר להברון בנימין רוטשילד  .שביניהן שבילים מרוצפי אבן

-מאיר , האבהמזרקה הגדולה מסמלת את ו, האחיםחמש המזרקות הקטנות מסמלות את חמשת 

 .מייסד השושלת ,אנשל

את הנצח. היא מביטה אל החלל כמו מנותקת מן הזמן,  תהשעון מסמל דמות האישה הרכונה על

 .חובקת מהשעון שהיא

 

  )ג( יעקב-זיכרון

 מול בית הקברות   ,המייסדים ובתחילת רחב – (0) יד למייסדים

המבנה הוקם כדי  . במקום הייתה בעבר הגורן של המושבה.מגולגלת המבנה בנוי בצורת מגילה

על הקיר החיצוני  .שפיה(-שלמה ומאיר-ובנותיה )בת יעקב-זיכרוןלהנציח את פועלם של מייסדי 

 ולעיבוד  האדמהלעבודת  מלאכות הקשורותות בו מתואר .תבליט המתאר תמונות מחיי הראשונים

בו כתובים  כןרת ענבים ועוד. יזמ ,שמן בבית בד הפקת, חייםתוצרתה: טחינת חיטה באבני רי

רחוב המייסדים. מימין  :שעל שמם קרוי הרחוב – מושבההמתיישבים ב שמותיהם של ראשוני

. יעקב-זיכרוןאת ראשוני המתיישבים ב ומחרשה ששימשלהב ו  פעמון םיילכניסה למוזיאון תלו

המספרים את תולדות ההתיישבות באזור  ,יש תמונות, תעודות ומוצגים אחריםפנימה במבנה 

  בפרט. יעקב-זיכרוןבכלל וב

 

  המייסדים ובתחילת רחב – (3) הקברותבית 

 ,חלוצי המושבהיד למייסדים, נמצא בית העלמין הישן של המושבה. במקום קבורים המול 

 יות מפורסמות ודמ כלל אינו מצוין, שמםושמתו ממחלות וממלריה  האזור ילדי מראשוני חדרה,

מחלקת  במרחק מהדוד רמז ואחרים.  ,ד"ר הלל יפה ,שרה אהרונסון :יעקב-זיכרוןשחיו ופעלו ב

  – מחתרת ניל"יהראש  ,מתחת לעצי ברוש עבותים, נמצאת יד לזכרו של אהרון אהרונסון ,הקברים

גופתו לא  .בתאונת מטוס מעל תעלת למאנש ת,מסתורי דרך. אהרון ניספה ביעקב-זיכרוןשפעלה ב

שורות שורות של קברים קטנים,  – יעקב-קברי הילדים שבזיכרון כרון.ייד זהוקמה נמצאה ולזכרו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99
http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91)
http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91)
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 היו – מתו בני יומםשהקבורים בהם עדות לכך אות ו – על רובם אין שמות ,הזמןנהרסו עם חלקם 

 . במקום שהתיישבוהמשפחות הראשונות  שעברותלאות הממחישים את , שכן הם לשם דבר

   41המייסדים  וברח – (2) בית אהרונסון

פישל -ר' אפרים ,אחד הבתים הידועים ביותר במושבה. אבי המשפחהבית אהרונסון הוא 

שהתפרסם  ,היה ממייסדי המושבה, ובנו אהרון אהרונסון היה אגרונום ובוטנאי ידוע ,אהרונסון

סמוך זכות גילוי אם החיטה. אהרון עמד בראש מחתרת ניל"י בזמן מלחמת העולם הראשונה. ב

ביצע אהרון  ובו  ,11-נבנה בראשית המאה ההבית  .ביתו של אהרון אהרונסון עומדבית המשפחה, ל

הבית מפורסם אבל  ,בעתלית( יםיוסיחוות הנאלו שביצע ב )נוסף על רבים מחקרים חקלאיים

ים קורט, תפסו  הנתגלתה רשת הריגולשאחד ממרכזי הפעולה של ניל"י. לאחר  היותובעיקר בגלל 

בחדר  , ועשתה זאתהחליטה לשלוח יד בנפשההיא לאחר עינויים קשים,  .שרה בבית זהאת 

ים. במרוצת קורטלמסרה שרה שום מידע לא אף העינויים שעברה, -עלהאמבטיה של הבית. 

מוזיאון ומפעל הנצחה לפעולות בני המשפחה ולארגון משמש ה ,נבנה בחצר בניין נוסף ,השנים

 ניל"י.

 

 (44 פרמימין לבית מס) המייסדים וברח – (5) ברכת בנימין

שנקראה על שם  – "ברכת בנימין"במושבה.  תכלכליהחליט הברון רוטשיליד לתמוך  ,2881בשנת 

במושבות העלייה הראשונה.  שנבנו ם הראשונות הייתה אחת מברכות המי –עצמו  רוטשילד הברון

מי מעיינות שהיו בתחומי המושבה. בהתושבים  השתמשו. עד להקמתה, 2822היא נבנתה בשנת 

הם לקחו התושבים מים במכלים ומ ,שוביהובלו למקומות מרכזיים ביכשנבנתה הברכה, מימיה 

 לבתי המתיישבים. ותישיר להובלת המים הונחו צינורות מאוחר יותר, .לבתיהם

 

  הנדיב  וברח המייסדים פינת וברח – (1) בית כנסת אוהל יעקב 

אכן בית , וישובהילהיבנות במרכז  דרישת ההלכה היהודית,, כחייב היה "אוהל יעקב"בית הכנסת 

היהודים החלוצים לא היו מנוסים בבניית  הנדיב.ובצומת הרחובות המייסדים  עומדהכנסת 

, 2882בשנת בית הכנסת את  והם שבנו הטמפלריםעל כן פנו למהנדסים  ,מבנים בעלי מפתח רחב

היהודים , ורק לאחר שעזרת נשיםמשום כך לא נבנתה בתחילה  .ותטמפלריבסגנון הכנסיות ה

ארון הקודש פונה לכיוון ירושלים, נה ללא עזרה נשים, נוספה העזרה למבנה. מברבו להתפלל ביס

חלונות משכית משני צדי ההיכל . )כנהוג בעדות אשכנז( שורת הספסלים פונה אל ארון הקודש

 השבטים. עשר-שניםם של יהסמלשבהם 

 

  1הנדיב  וברח – כיום מוזיאון העלייה הראשונה ,(/) בית הפקידות

 פקידות הברון.בו ישבה ש – מערבית של רחוב הנדיב, נמצא "בית הפקידות"-בפינתו הדרומית

מינה את פקידיו לנהל את ענייניהן. הפקידים הניחו הוא המושבות,  עלחסותו פרש ברון השלאחר 

http://www.nili-museum.org.il/default.aspx
http://www.nili-museum.org.il/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NationalSites/SitesList/Pages/BrechatBinyamin.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NationalSites/SitesList/Pages/BrechatBinyamin.aspx
http://myzy1882.wordpress.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA/
http://myzy1882.wordpress.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94)
http://myzy1882.wordpress.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/
http://myzy1882.wordpress.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/
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לכן החליטו לבסס את , וכנסה דלה כמו הפלח הערביהשהמתיישב היהודי לא יוכל להתקיים מ

שבים יטעו מטעים וישווקו את תוצרתם ברחבי הארץ. על יהמתי – המושבות על שיטת משק שיווק

 היו אמונים פקידי הברון. וביצוע תכנית ז

ישוב היהודי בארץ ינציגי ה האספה הכללית הראשונה של בבית הפקידותהתקיימה  ,2211בשנת 

של תכנית   מימושה מטרה להקים ארגון שיפעל למניעת, במנחם אוסישקין את האספה יזם ישראל.

 אוגנדה.

 

   מול בית הפקידות ,הנדיב וברח – (7גן המושבה ), טיולהגן 

את הגן נטע פקיד הברון השתרע על שטח נרחב יותר. הוא בעבר , וממוקם במרכז המושבההגן 

עם טעו בו רק עצי נוי. יהוא הגן הראשון בארץ ישראל שנ. גן זה 2888-2884פרניס דיגור, בשנים 

 , והםהגן היה מקור גאווה לתושבי המושבה .שטחי דשאונשתלו בו  בגן צנרת מיםהורכבה  ,הזמן

פקידי הברון.  ושבנ ברכההרבו לטייל בו לאחר יום עבודה מתיש. גולת הכותרת של הגן היא ה

 דגי נוי ומזרקות. כיום מצוי במקום גן משחקים משוכלל לנוחות התושבים.  ברכהב

 

   דרך היקב – (8)היקב 

לפני יותר ממאה שנים.  – 22-לציון ניטעו הכרמים הראשונים כבר במאה ה-ובראשון יעקב-זיכרוןב

הרבה לימוד סודות היין דרש  .בארץ נבט, גדל והעמיק הידע המקצועי בצפונות היין בכרמים אלו

של איכרי המושבות להיות הכורמים  יכולתםואמונה אדירה ב במקום יזע, היאחזות עיקשת

 בארץ הנושבת.  הראשונים

 – ובעיקר איש החזון ,רוטשילד הוא המייסד, הבונה, המקים, איש המקצוע-הברון אדמונד דה

 ציונית. -ישראליתהמציאות בחלום על יקב צרפתי , את הכנגד כל הסיכוייםשהגשים, 

הוא  –ענבים  אשכול םשני המרגלים נושאי – לאחד מסמלי הציונות, ולוגו היקבים היויקבי כרמל 

 בעולם כולו. יםעד היום אחד מסמלי התעשייה של מדינת ישראל המוכר

 

 

ור
חז

 

http://myzy1882.wordpress.com/%D7%92%D7%9F-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C/
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 מהלך הפעילות ביש"מ  

דר
סו

 

מיקום 

 הפעילות

ציוד  זמן הערות  דגש מיוחד תיאור הפעילות נושא הפעילות

 מיוחד 

 גן הגבעה 2
בשכונת גבעת 

 עדן
 א

 
)גישה דרך 

רחוב הכלנית 
או רחוב 
 ,הנרקיס

 -בראש הגבעה
 (מגדל מים

הצגת נושא  -א
 היש"מ 

 
 
 
 

  תצפית -ב

מה מצפה לנו  .א
קישור  – היום

היש"מ לסדנה 
 והצגת המסלול

 
מגבעת תצפית  -ב

אל מישור   (3עדן )
המהפך  – החוף

 הציוני 
 (5) מפת התצפית

פתרון  חידות  
כולל  ,התצפית

   ן במפה.סימו
יכול להתבצע 

  ,בנסיעה
ובשטח יתבצע 
זיהוי האתרים 

 יפ-לבשטח )ע
 המפה( 

11  
 דק'

תצפית 
 מגבעת עדן

הנחיות  – (0)
 למורה 
 תצפית

מגבעת עדן 
 תשובות – (2)
 
 

 כברהביצת 
מפת  – (1)

PEF  
 כברהביצת 

 תמונה  – (/)
גן הגבעה אל מ 1

 רמת הנדיב
  דק' 21    נסיעה

 ,רמת הנדיב .1
בכניסה למרכז 

 המבקרים

 ארוחת בוקר התארגנות
 שירותיםו

  דק' 11  

מרכז  .4
 המבקרים

 יב דברמת הנ
 ב

חיי הברון 
ותרומתו ליישוב 

 בארץ ישראל

 צפייה בסרט
 "מעבר לגנים"

יש להגיע 
 עשרלמקום 

דקות לפני 
 הכניסה

 

יש להצטייד 
באישור הזמנת 

 הסרט מראש
צופים   71עד 

בלבד ובהזמנה 
 מראש 

  דק' 11

2. 

 

 גן הנדיב         
 ב

 סיור בין אתרים
/-0  

האלמנטים השונים  
בגן הנדיב  

 ומשמעותם  

הזמן כולל  
הליכה בין 
 האתרים 

-שעה ו
  דק' 42

 

  שער הכניסה 
 לגן

(0) 

 (7) סמל המשפחה
 

  סיפורו של הגן

 ידי-על ההדרכ
 המש"צים

אין לאכול 
במהלך הביקור 

  . בגנים

סמל  דק' 21 
 (7) המשפחה

 גן הריחות
(3) 

 הדמיית עיוורון
 
 
 
 
 
 

 –על העיוורון 
 שיחה 

פי -זיהוי  צמחים על
 ,הריח בלבד

 ניים מכוסות  יכשהע
 
 
 
 
.כיצד התמודדתם 2

 עם המגבלה 
. מה למדתם על  1

המוגבלות של 
באמצעות העיוורים 
 חוויה זו  

תכם  ע. מדוע לד1
 יצרו כאן גן ריחות 

יש להימנע 
מתלישת 

ם גדולים חלקי
 צמח. מה

להעביר  אפשר
בין אחד עלה 
זוגות כמה 

 תלמידים

המש"צים יכסו 
את עיני 

 התלמידים 
או  במטפחת

יבקשו מהם 
לעצום אותן. 

התלמידים ילכו 
לאורך המעקה 
המצוי במקום. 
בכל פעם שיגיעו 

יושיטו יד  ,לשלט
קדימה, יתלשו 

 ,מהצמחעלה 
אותו, ימוללו 

וינסו  יריחו אותו
לנחש איזה צמח 

 תבלין זה.

 מטפחות דק'  11
לכיסוי 
 העיניים 

 גן הדקלים
(2) 

כאחד  התמר עץ הדקל  
משבעת המינים של 
ארץ ישראל וכסמל 

 מושבות הברון

להדגיש את יש 
ההבדל בין 

שבעת המינים 
לארבעת 
 המינים

"כי ה' אלוהיך 
מביאך אל ארץ 
טובה, ארץ נחלי 

מים, עיינות 
ותהומות יוצאים 

 תנ"ך דק' 21
 דברים ח, 
 ח-ז
 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.ramat-hanadiv.org.il/content/generalpage/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%9F
http://www.ramat-hanadiv.org.il/content/generalpage/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%9F
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_(%D7%A2%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_(%D7%A2%D7%A5)
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0508.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0508.htm
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דבש משמעו  -
, שממנו תמר

דבש מפיקים 
 תמרים

בבקעה ובהר, 
 חיטהארץ 

 גפןו שעורהו
, רימוןו תאנהו

שמן  זיתארץ 
  ".דבשו

 גן המפלים
(5) 

היישובים  44מפת 
להם הברון ש

 עזררוטשילד 

 התאמת  
כיווני המפה לשטח 

ישובים י+ חידון 
)פעילות   במפה

 משצ"ים(

דורש הצבה של  
במקום  מש"צ

לסידור ההפעלה 
לפני שמגיעה 

 הקבוצה 

בריסטולים  דק' 21
 להסתרת

חלק משמות 
המקומות 

רצוי במפה )
אלו ששמם 

קשור 
 למשפחה(

תחרות זיהוי 
שמות 

היישובים 
 פי רמזים -על

 גן הקבר
(1) 

המוטיבים  לכל פרט משמעות  
 המופיעים בגן הקבר

הברון  דק' 22  
 (8) רוטשילד

  תמונה –
 ורדיםוגן ה

(/) 
 מאפייני הגן 

 
 

סיכום הביקור 
 ברמת הנדיב 

 שלמאפיינים 
 משפחת רוטשילד

 
 שטרסיכום בעזרת 

 דיוקן הברון –
 (9) רוטשילד

 מוטיב ה
"החמש" 

 שמופיע בגן

 אינושעון השמש 
שעון מתחלף ל

 קיץלשעון חורף ו

דיוקן  – שטר דק' 22
 הברון

 (9) רוטשילד
 

 )ב(מגן הנדיב   .4
 יעקב-זיכרוןל

 )ג(

חניית האוטובוס    נסיעה 
 חניון אגד הישןב
ליד גן  –

המייסדים ובית 
   .הקברות
נקודת זוהי גם 

האיסוף בסיום 
  הפעילות

  דק' 21

 –יעקב -זיכרון .7
         מרכז המושבה 

 (ג )

  בעקבות ראשונים

 יד למייסדים
(0) 

 

 ,כללי התנהגות הנחיות לפעילות  
 בטיחות וביטחון 

.רשימת 2
החוליות 

 ומספרי טלפון
  של המשתתפים

.  הדגשת 1
מיקום המורים 

והמש"צים 
במהלך  
 הפעילות

.  קביעת שעת  1
   סיום לפעילות

יש לתת 
לתלמידים את 

מספר הטלפון של 
 המורה 

  דק' 21

 –יעקב -זיכרון
 מרכז המושבה 

 ג          

 7-0 אתרים   

 

בעקבות ראשונים 
 (01) יעקב-זיכרוןב

ניווט משימתי 
בין  אתרי   בחוליות

 ראשית המושבה 
  7-0 אתרים

 מש"צים 
יוצבו בתחנות 
 לאורך הציר

 

התלמידים אינם 
 (8) מגיעים ליקב
בשל בעיית 

לכן  ,בטיחות
יבצעו שאלון 

רחוב. אפשרות 
השגת  –נוספת 

המידע  דרך 
האינטרנט 
 )בטלפון( 

בעקבות  דק' 21
ראשונים 

-זיכרוןב
 – (00) יעקב

 תשובות 

 יד למייסדים   
(0) 

 מעגל השל"ח 
 וסיכום היש"מ

ור  דק' 11   (03)מעגל של"ח 
חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_(%D7%A4%D7%A8%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_(%D7%A4%D7%A8%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A9_%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A9_%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A9_%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A9
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ

  למורההנחיות  – (0תצפית מגבעת עדן )

 טחון ובטיחותיב 

לכיוון הטיילת היורדת  פונות כך שדלתות האוטובוסחונה לשכונת גבעת עדן ו העולהאוטובוס 
על שפת שגדר ה. מורידים את התלמידים מהאוטובוס, הולכים לאורך יעקב-זיכרוןמהשכונה, כיוון 

 מצוק הפונה למישור החוף.

 מוצלות.אין בו פינות , לשמש שימו לב, השטח חשוף

  

 מהלך התצפית 

 ישובים מדרום לצפון. יסריקת ה א.

ישובים ואתרים. יצים מראש לפי רשימת "את המש לסדרמצטרף לכל מורה של"ח. יש  צמש"ב. 
 , כשהם אוחזים בידיהם שלטים עםשל מורה השל"ח סימוןלפי  ,לפני התלמידים יעברוצים "המש

  .שוביםישמות הי

משימת הקבוצה היא להצביע על  .בתצפית ראהמקבלים שם של אתר הנכל שלושה תלמידים ג. 
 האתר בשטח.

קיבוץ שמורת ברכות תמסח,  זרקא,-בתצפית זאת הם: ג'סר א הנראיםשובים והאתרים יהיד. 
, נחל דליה, רכסי הכורכר, כביש יעקב-זיכרוןצבי,  צומת -מעייןקיבוץ הדגים,  ברכות, מיכאל-מעגן
 אילה, מושב הבונים.-נחשולים, מושב עיןוץ קיב, מושב דור, החוף

   

  מדברים על 

 (באזור חשוב להדגיש את המהפך הציוני, ישוביםיהעל )הסבר קצר על האתרים ו

   תמסח ברכות .2

 ברכותהן השריד האחרון לביצה . כברההשתרעה בעבר ביצת  המקום שבו עומדים למרגלות
 .תמסח

  .תמונה – (/) כברהביצת  ,2881משנת  PEFמפת  – (1) כברהביצת 

 וכביש החוף רכסי הכורכר .1

 העובר בין   ,(1כביש החוף )כביש מס' ואת התלמידים מתבקשים לזהות את רכסי הכורכר 
 הכורכר. ירכס

http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%AA%D7%9E%D7%A1%D7%97
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13035
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13035
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אתם נאלצו שממאפייני הרובד הפיזי של מישור החוף שרכסי הכורכר הם יש להדגיש 
 החלוצים להתמודד. 

 

  זרקא-סר א'ג .1

 .בוש הביצהיכפר ערבי שתושביו השתתפו בי

   מיכאל-מעגןקיבוץ  .4

 .יבוש הביצותילאחר שהוקם ישוב יתולדות ה

  דגים ברכות  .2

 של הענף תרומתו ,הדגהענף שיובשו לפיתוח  כברהניצול התנאים הטבעיים של ביצות 
 לחקלאות במישור החוף.

 צבי-מעייןקיבוץ  .4

 היה ליד הביצה.שבתחילה הקיבוץ עבר למיקומו הנוכחי לאחר         

  יעקב-זיכרוןמחלף   .7

 מהפך הציוני.ומתה לתרוהתפתחות רשת הכבישים 

 )ביצת נחל דליה(נחל דליה  .8

ליד הכפר  חולף ,זורם מערבה הוא .מנשה-ליד קיבוץ דליה ורמת ,בכרמלראשיתו של הנחל 

 פורדיס ונשפך לים התיכון.

את ביצות רכסי הכורכר על  הכולל – של נחל דליה טבעי הדגים, נשמר קטע ברכותבין 

  .ןיהחיותעל צמחייתן ו

  מושב דור .2

  .עסקו בתחילה בדייג , הםעולים מסלוניקי שביווןהמושב הקימו  את

  קיבוץ נחשולים .21

על אדמותיו של הכפר הערבי  ,2248בשנת  את הקיבוץ ימועולים מטורקיה וילידי הארץ הק

לים ואת  וקרבתאת ביע מהקיבוץ מו של ש. לפורדיס עברושתושביו גורשו או  – טנטורה

 יג.ירצון המתיישבים לעסוק בד

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92'%D7%A1%D7%A8_%D7%90-%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C
http://www.circle.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/article_44.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3_%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91)
http://www.nahsholim.org.il/Site/Templates/History.asp?catID=3
http://www.nahsholim.org.il/Site/Templates/History.asp?catID=3
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 מהתצפית ביחס למהפך הציוני ות העולות המסקנ 

עם התנאים הפיזיים הקשים שהיו  של המתיישבים התמודדותבזכות ההמהפך הציוני התאפשר 
 .(האתגרים שעמדו בפניהם אחדרק ה באזור מישור החוף )ייבוש הביצות הי

מערך מתפתחים, נבנה  ה ומסחריתעשי שובים, חקלאות,יהיום: י גםנמשך באזור המעשה הציוני 
 פריפריה. למרכז ה על הקשר ביןהאוכלוסייה באזור ו ה שלגודל, המעיד על כבישים

  המעשה הציוני. ושלבמהלך היש"מ נראה ביטויים שונים של המהפך הציוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ור
חז
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                                                חידות מצוירות – (3תצפית מגבעת עדן )

 מאת: רונית בין

  א.

  

 

 

   _____________                                ___________ 

 

 ב. 

 

     ______________________         __       ______________ 

 

  ג.

 

 

                  ____________              ______________ 

 ד.

  

           

 

 

        __________________                           __________ 

 

 ה.

 

   
                 ___________                             _____________ 

 ות +
מילה נרדפת 

 ל....

 בערבית 

  א
  X פ  +

 ות +

 

+ 

  
 

 
 

 

    X _  _  _  _ + מ

 הוראות  

 פתרו את החידות  .א

שמות ציינו את  .ב
מפה  המקומות ב
 .בשטח םומצאו אות

 . 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:A_Pools_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Crocodile_Crocodylus-porosus_amk2_without_Spot.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/f/f8/ZoharBridge.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Schnittblumenstrauss.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/A_small_cup_of_coffee.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:A_Pools_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/AS_HMAS_Canberra_1.jpg
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 ברביםמילה נרדפת  

 

  ו.

     

 

 

           _________________                                   _____________ 

 ז.

 

 

 

 

             ____________            __________ 

 

  ח.

 

 

      ___________                    ______________ 

 

  ט.

     

                          

 

 

          _____________                      ___________ 

  

 י.

                                                        _____________ 

 ה
+ 

__ __ __  __ X 

 ההפך מנקבה ון +

 __  __ י__   

 סיומת לשם האל

____  ____ 

מילה נרדפת     

 עניל

+ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Waves_in_pacifica_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/5/50/Kvish_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Las_Teresitas2a.jpg
http://www.scooper.co.il/pr/1009273/e82dfa4b-6c83-4fcd-acfe-c14225b4a442/0/%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Ambro-creek.jpg
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 בות ותש – (2תצפית מגבעת עדן )

 

 תמסח ברכות .א

 קארז-גסר א .ב

 דגים ברכות .ג

 מיכאל -מעגן .ד

 צבי-ןימעי .ה

 יעקב-זיכרוןמחלף  .ו

 נחל דליה  .ז

 ש החוף יכב .ח

 מושב דור  .ט

 נחשולים  .י

   .מושב הבוניםואילה -מושב עיןעל  להוסיף חידותאפשר 

 

 

 

 

ור
חז
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 (5מפת התצפית )

  עמוד ענן :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ור 
חז

 

http://amudanan.co.il/
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 2881משנת  PEF)הקרן לחקר א"י )  מפת – (1) כברהביצת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויקפדיה :מתוך

ור
חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Kabarah.jpg
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 2212תמונה משנת  – (/) כברהביצת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ויקיפדיה :מתוך, (0931תאואים בביצות )
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 (7משפחת רוטשילד ) סמל

 

 

ור
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 המוטיבים המופיעים בסמל

 

 לאמץ להם סמל המביע כוח ושליטה. נהגומכובדים ואנשים עשירים אנשים אנשי אצולה, 

 

 סמלה של משפחת רוטשילד מרכיבים רבים:ב

 

 ביטוי לאצולה. –קרן( ואריה משני צדי מגן -סוס )חד

 

נחשב  . הואמופיע באגדות קדומות באירופה – קרן זהב אחת על מצחושצור דמוי סוס י – קרן-החד

 לבעל תכונות אציליות, ולכן שימש סמל לאצולה. 

 

גיה ב)מופיע גם בסמל הולנד, מרוקו, נור מסמל גבורה, אומץ, כוח ומלכות .מלך החיות – האריה

 .העיר ירושלים(ו

 

סמל  – בשניים מהם מופיעה יד המחזיקה חמישה חיצים :המגן עצמו מחולק לארבעה חלקים

 ,מימין למטה שוב מופיע מלך החיות ;לקשר האמיץ בין חמשת האחיםולאחדות המשפחה 

 הנשר, סמל הקיסרות הגרמנית בתקופות שונות בהיסטוריה. –ומשמאל למעלה  ;האריה

 

 הכובע שיהודי פרנקפורט חויבו לחבוש כסימן היכר. –במרכז המגן 

 

 Concordiaמתחת לסמל מופיעות בלטינית המילים שהיו נר לרגליה של משפחת רוטשילד: 

  )יושרה(. Integritas-)חריצות( ו Industria)אחדות(, 

 אח"י(. :ראשי תיבותבלהלן שלושת המילים האלו יצוינו )
 

 המגן בסמל המשפחה היה בצבע אדום. 

 .מגן אדום –רוטשילד מכאן שם המשפחה . רוט –בגרמנית אדום  ;שילד –באנגלית מגן 
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  ויקיפדיה מתוךתמונה  – (8) הברון רוטשילד

 רוטשילד-אדמונד דה-הברון בנימין
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http://www.carmelwines.co.il/video/history/files/set1/6.png
http://www.carmelwines.co.il/video/history/files/set1/6.png
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 (9) הברון רוטשילד ןדיוק – שטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boi.org.il/he/Currency/PastNotesAndCoinsSeries/Pages/Default.aspx#Top
http://www.boi.org.il/he/Currency/PastNotesAndCoinsSeries/Pages/Default.aspx#Top
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 מלפנים ומאחור מרכיבי השטרפירוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פועלים חקלאיים; המלים "חמש רוטשילד וקבוצת -דיוקנו של הברון אדמונד דה חזית השטר

 מאות שקלים", ו"בנק ישראל" בעברית.

שובים בארץ ישראל, בשתי שורות, באותיות יי 44אשכול ענבים; שמותיהם של  השטר גב

 שקל" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית. 211זעירות; המלים "

 רוטשילד.-דיוקנו של הברון אדמונד דה סימן מים

 השטר. יחד הם , המשתקפים מול שני מעוינים בגבחזית השטרמעוינים בארבעה  השתקפות 

 ד, הנראה כנגד האור.ייוצרים מגן דו

 , בפינה הימנית התחתונה.חזית השטרעיגול ב סימן לעיוורים

 צבי נרקיס. עיצוב

 .2281בדצמבר  2 תאריך הנפקה

תאריך ביטול כהילך 

 חוקי

 .2284בספטמבר  4
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http://www.boi.org.il/he/Currency/PastNotesAndCoinsSeries/Pages/Default.aspx#Top


31 

 

  משימות – (01) יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב

 יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב
 ינשטין(י)אלברט א"בלב לבו של הקושי שוכנת הזדמנות"            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב

 

משימות 
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 יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב
 

 שימו לב – וחוקרים גששים ,בלשים ,תלמידים

 

אחריות ומנווטים בעצמכם, בקבוצות, בעקבות ראשוני  על עצמכם ביש"מ זה אתם מקבלים

 , בעזרת מפה עירונית של המקום.יעקב-זיכרון

 

עליכם להגיע לכל הנקודות המצוינות בשאלון ולענות במדויק על כל השאלות הנוגעות לאתרים 

 בדרך.תעברו השונים ש

 

 

 נקודת הסיום: יד למייסדים 

 : _________ת סיוםשע

 

 טחון ובטיחותיהוראות ב

 . יש להקפיד על כל כללי הזהירות בדרכים.2

 . אסור לקבוצה להתפצל, כולם נשארים יחד, גם לאחר סיום המשימות.1

 ולשטחים פרטיים. בתים . אין להיכנס לחצרות1

 .פרהסת אתכם ואת ביהמייצגת בכבוד  ,. יש להתנהג בצורה בוגרת4

 . יש לדבר בנימוס, בשקט ובכבוד לתושבי המקום.2

 אין לעלות על שום כלי רכב. ,. במהלך היש"מ4

 . אין לגעת בחפצים חשודים.7

    רחוב הנדיב, והמש"צים נמצא בפינת רחוב המייסדים או . במקרה של בעיה, אחד המורים 8

 _____________.: _או המש"צ מורהטלפון הליד בית הכנסת.    

 . יש להגיע ליד למייסדים עד השעה ________ ולא מאוחר מכך.2

 

 שמות חברי החוליה 

 __________ , __________ , __________ , __________ , __________ 

 כיתה: ______

 בהנאה                 

  צוות של"ח וידה"א        
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0 3 

2 

5 

1 7 

/ 

 המפה מאדיבות  "עמותת הגדעונים"
 זיכרון יעקב–עמותת תיירות 

 לשימור שחזור ופיתוח המושבה 
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 יד למייסדים )0(

 התקרבו לתבליטים שעל הקיר. 

או  רווקים, מבוגריםאו  צעיריםהאם היו על האנשים שחיו במקום? מהתבליט ללמוד אפשר מה  -

 חילונים? _________________________________ או דתיים ,בעלי משפחות

 גידלו אנשי המושבה?שמה היו שלושת הגידולים החקלאיים  -

 _______________ ,_______________ ,_______________ 

 חפצים ממתכת. מהם?שלושה תלויים על הקיר בצד ימין, בין הקשתות,  -

__________________________________________________________ 

 מדוע קוראים למקום "יד למייסדים"? -

__________________________________________________________ 

 מה מזכירה לכם צורת המבנה? ________________________ -

 

 (3) בית העלמין

 רדו בשביל הראשי של בית העלמין. 

 . של מנהיג מחתרת ניל"ייד זיכרון לזכרו בסוף עיקול השביל שמאלה, נמצאת 

 לפי הכתוב על המצבה:

 מה שם המנהיג? ________________________________________ -

 מצא את מותו? ______________________________________הוא איך  -

 

 .יעקב-זיכרוןשל ראשוני  קברי הילדיםצד ימין את ברדו עוד קצת בשביל ומצאו 

 קברים אלו: לשרשמו שני מאפיינים  -

2. _________________________ 

1 . _________________________ 

 נמצאים קברים המגודרים בגדר מתכת נמוכה. ,מאחורי קברי הילדים -

 מצאו את קברו של הלל יפה, רופא המושבה. העתיקו את הכתוב על קברו.

________________________________________________________ 

מצאו את קברה של שרה אהרונסון. ליד מי היא קבורה? מה הקשר ביניהן?  -

________________________________________________________ 

 פי הכתוב על המצבות?-מה היה יחסם של המתיישבים הראשונים לדת על -

________________________________________________________ 
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  (2)בית אהרונסון  –מוזיאון ניל"י 

 קראו את השלט שבחזית המבנה.

 מה פירוש השם ניל"י: _____________________________ -

הציור המופיע על הגדר? מדוע מופיע ציור זה על גדר הבית?  והתקרבו לגדר, מה -

________________________________________________________ 

 מהאנשים שהתגוררו בבית זה:חמישה רשמו את שמותיהם של  -

 __________ , __________ , __________ , __________ , __________ 

 המחתרת פעלה נגד ה ___________ ולטובת ה _______________. -

 מי נתפס בבית זה ומה עלה בגורלו? ______________________________ -

________________________________________________________ 

 

 (5)בנימין  ברכת

 .והתבוננו במבנה וקראו את השלט שבחזית

 על שם מי המבנה? _______________________________ -

 כמה קשתות יש בחזית המבנה? ___________ -

 מעל הקשתות מופיעה כתובת. מי האנשים המוזכרים בכתובת זו? -

מבארו מים ועל הברכה יזכרו לטוב צירו הנאמן  "למזכרת __________אשר קם על נדיבות ויזל

 השר _______________ ופקידו עושה דברו ____________.

 למה שימש המבנה? -

________________________________________________________ 

 

 (1) "אוהל יעקב"בית הכנסת 

 .וילא בכניסהשהתבוננו במבנה וקראו את שלט ההסבר 

 קרוי בית הכנסת?על שם מי  -

________________________________________________________ 

 איזה סכסוך פרץ במקום לאחר התחלת השימוש בו?

________________________________________________________ 

 בחזית הבניין יש שעון. מה מיוחד בו? _____________________________ -

 ם אתם רואים בחזית הבניין?ידיסמלים יהו לואי -

________________________________________________________ 
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 (/) גן הטיול

 סוגי עצים שאתם מזהים בגן.שלושה רשמו שמות של  -

_________________ ,__________________ ,________________ 

 משחקים? ______האם יש בגן מגרש  כמה ספסלי ישיבה יש בגן? ___ -

 ללמוד מהשלט שנמצא בכניסה לגן? אפשר מה  -

 _____________________________________________________ 

 

 (7)בית הפקידות  –ראשונה העלייה המוזיאון 

 בחזית המבנה.שקראו את שלט ההסבר 

 איך נקרא המקום בעבר? ___________________________ -

 בעבר? ___________________________למה שימש הבניין  -

 ? _______________איזה כנס התקיים בעבר במקום זה ובאיזו שנה  -

 ? _________________מה נוסד בכנס זה  -

 

 שאלון רחוב – (8)יקב 

 

  .פנו בנימוס .א

   .משימתכם אתעצמכם ואת הציגו  .ב

 . זכרו להודות לאנשים .ג

 

 שאלון  רחוב

 מי תרם את הכסף להקמת המקום? _____________________.2

 לאיזו בעיה נתן המקום פתרון? _______________________________. 1

מדוע הוקמה שכונת מגורים בסמוך למקום מיד עם הקמתו? . 1

______________________________________________________ 

 ___________ כיצד הוא נקרא? האם המקום עדיין פעיל?.4

 

 

 

 

 שימו לב: אינכם צריכים להגיע לאתר זה, אלא לפנות לאנשים ברחוב ולשאול אותם את השאלות
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 המושג לפירוש את חבר 

 או להמשך הביטוי( חברו בין המושג לפירושו) ?אלוהאם אתם מכירים מושגים 

 יקב

 כורם

 בציר

 צימוקים

 ארומה

 הברון בנימין רוטשילד

 גת

 כרם

 יין ישמח

 שיכור

 נכנס יין

 ענבים מיובשים

 יצא סוד

 מתקן הפיכת הענבים ליין בעבר

 מקום גידול גפנים, זיתים ושקדים

 ניתוק הענבים מהגפן

 לבב אנוש 

 ניחוח היין

 כלוט

 תרם כסף להקמת שישה יקבים בארץ

 האדם שעובד בכרם

 מתקן הפיכת הענבים ליין כיום
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 מי יודע ,מי מכיר

 

 

 

 זה? _______________________ פסלהיכן נמצא                                     

  .בסיום( את התמונה למורה הצטלמו במקום )צרו העמדה יצירתית והציגו                                     

 

 ? ______________חצר האיכריםבאיזו כתובת נמצאת   

 

 הזה? _____________ האתרמה שם   

 

 הזה? ___________________ מגדל המיםהיכן נמצא   

 

 :המועצהמסמל ללמוד אפשר מה                                                       

 שוב  ______________ישם הי                                                      

 שנת ההקמה _____________                                                      

  )היעזרו בחבר        אזור בארץ ______________                                                      

 טלפוני/אינטרנט/אנשים ברחוב(                                                     

 ראשונים __________________תושבים הפרנסת המקור                                                      

 עיסוקים נוספים  ___________________                                                     

 תגלית היסטורית חשובה ______________                                                     

ור
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 תשובות  – (00) יעקב-זיכרוןבעקבות ראשונים ב

        

 יד למייסדים )0(

 התקרבו לתבליטים שעל הקיר. 

 או רווקים ,מבוגריםאו  צעיריםהאם היו על האנשים שחיו במקום? מהתבליט ללמוד אפשר מה  -

 דתיים. ,צעירים ובעלי משפחותחילונים?  או דתיים ,בעלי משפחות

 גידלו אנשי המושבה?שמה היו שלושת הגידולים החקלאיים  -

 .חיטה, גפן, זית

 חפצים ממתכת. מהם?שלושה תלויים , בין הקשתות, על הקיר בצד ימין -

 .פעמונים ולהב מחרשה שני

 מדוע קוראים למקום "יד למייסדים"? -

  .נצחומפועלם בו ו ,כגורןלמייסדים המקום שימש 

 .מגילהמה מזכירה לכם צורת המבנה?  -

 

 (3) בית העלמין

 רדו בשביל הראשי של בית העלמין. 

 . יד זיכרון לזכרו של מנהיג מחתרת ניל"יבסוף עיקול השביל שמאלה, נמצאת 

 לפי הכתוב על המצבה:

 .אהרון אהרונסוןמה שם המנהיג?  -

 .מטוסו התפוצץ מעל תעלת למאנשאיך מצא את מותו?  -

 

 .יעקב-זיכרוןשל ראשוני  קברי הילדיםצד ימין את ברדו עוד קצת בשביל ומצאו 

 קברים אלו: לשינים רשמו שני מאפי -

  .קטנים. 2

  .שמותעליהם אין . 1

 נמצאים קברים המגודרים בגדר מתכת נמוכה. ,מאחורי קברי הילדים -

 מצאו את קברו של הלל יפה, רופא המושבה. העתיקו את הכתוב על קברו.

________________________________________________________ 

 אהרונסון. ליד מי היא קבורה? מה הקשר ביניהן?מצאו את קברה של שרה  -

 .שרה מא שלימלכה אהרונסון, אליד 

 פי הכתוב על המצבות?-מה היה יחסם של המתיישבים הראשונים לדת על

  .אישה יראת ה', צדיקה –דתיים היו 
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 (2)בית אהרונסון  –מוזיאון ניל"י 

 קראו את השלט שבחזית המבנה.

 .נצח ישראל לא ישקרמה פירוש השם ניל"י:  -

חיטה, אהרון הציור המופיע על הגדר? מדוע מופיע ציור זה על גדר הבית?  והתקרבו לגדר, מה -

 גילה את אם החיטה. ,שגר בבית זה ,אהרונסון

 מהאנשים שהתגוררו בבית זה:חמישה רשמו את שמותיהם של  -

 .פישל, מלכה, אהרון, אלכסנדר, רבקה, שרה, צבי, שמואל-אפרים

 .בריטיםולטובת ה ,יםקורטהמחתרת פעלה נגד ה -

 מי נתפס בבית זה ומה עלה בגורלו?  -

 .ת אקדח במקלחתישרה אהרונסון, התאבדה בירי

 

 

 (5)בנימין  ברכת

 .והתבוננו במבנה וקראו את השלט שבחזית

 .רוטשילד-אדמונד דה-הברון בנימיןעל שם מי המבנה?  -

 .שלושכמה קשתות יש בחזית המבנה?  -

 מעל הקשתות מופיעה כתובת. מי האנשים המוזכרים בכתובת זו? -

השר אשר קם על נדיבות ויזל מבארו מים ועל הברכה יזכרו לטוב צירו הנאמן הנדיב "למזכרת 

 יעקב בן שמואל.ופקידו עושה דברו  אליהו שייד

 למה שימש המבנה? -

 מאגר מים לתושבי המושבה.  

 

 (1) "אוהל יעקב"בית הכנסת 

 .אליו בכניסהשהתבוננו במבנה וקראו את שלט ההסבר 

 על שם מי קרוי בית הכנסת? -

 .יעקב רוטשילד, אביו של הברון בנימין רוטשילד

 איזה סכסוך פרץ במקום לאחר התחלת השימוש בו?-

 האם נשים וגברים ישבו יחד בתפילה. הוחלט שכן.

 .מספריםבאותיות במקום ב השעות מצוינותבחזית הבניין יש שעון. מה מיוחד בו?  -

 ים אתם רואים בחזית הבניין?יסמלים יהוד לואי -

 .ה, דגליכיוד, חנימגן דו
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 (/) – גן הטיול

 סוגי עצים שאתם מזהים בגן.שלושה רשמו שמות של  -

 .אורן, פיקוס, זית

 .כן האם יש בגן מגרש משחקים? .14כמה ספסלי ישיבה יש בגן?  -

 ללמוד מהשלט שנמצא בכניסה לגן? אפשר מה  -

 _____________________________________________________ 

 

 (7)בית הפקידות  –ראשונה העלייה המוזיאון 

 בחזית המבנה.שקראו את שלט ההסבר 

 .בית הפקידותאיך נקרא המקום בעבר?  -

 .מושב פקידי הברון רוטשילדלמה שימש הבניין בעבר?  -

 2211 כנסייה הארץ ישראלית בשנתהאיזה כנס התקיים בעבר במקום זה ובאיזו שנה ?  -

 אגודת המורים העבריים בא"י )לימים הסתדרות המורים( מה נוסד בכנס זה ?  -

 

 שאלון רחוב – (8)יקב 

 .רוטשילד-הברון בנימין דהמי תרם את הכסף להקמת המקום? 

 .ה ראשונה שהתיישבו במקוםיעליהפרנסה לעולי לאיזו בעיה נתן המקום פתרון? 

 .מגורים לפועליםמדוע הוקמה שכונת מגורים בסמוך למקום מיד עם הקמתו? 

 .כן, יקב כרמל מזרחי? כיצד הוא נקראהאם המקום עדיין פעיל? 

 

 המושג לפירוש את חבר 

 או להמשך הביטוי( חברו בין המושג לפירושו) אלו? האם אתם מכירים מושגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקן הפיכת הענבים ליין כיום – יקב

 האדם שעובד בכרם – כורם

 הענבים מהגפן ניתוק – בציר

 ענבים מיובשים – צימוקים

 ניחוח היין – ארומה

 תרם כסף להקמת שישה יקבים בארץ – הברון בנימין רוטשילד

 מתקן הפיכת הענבים ליין בעבר – גת

 מקום גידול גפנים, זיתים ושקדים – כרם

 לבב אנוש  – יין ישמח

 כלוט – שיכור

 יצא סוד – נכנס יין
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 מי יודע ,מי מכיר

 

 

 

 זה?  פסלהיכן נמצא                                     

 .42ליד בנק הפועלים במדרחוב, רחוב המייסדים 

 ? חצר האיכריםבאיזו כתובת נמצאת   

 .44רחוב המייסדים 

 הזה?  האתרמה שם   

 .בנימין ברכת

 הזה?  מגדל המיםהיכן נמצא   

 .אגד, ליד יד למייסדיםשל הישן ה יחניהמגרש ב

   

 :מועצהמסמל הללמוד אפשר מה                                                       

 .יעקב-זיכרון :שובישם הי                                                      

 .2881 ,תרמ"ב :שנת הקמה                                                      

 .)משמאל למעלה( הר הכרמל :אזור בארץ                                                      

 .גידול ענבים ליין :פרנסת התושבים הראשוניםמקור                                                      

  .ציור ונגינה :עיסוקים נוספים                                                     

 .אם החיטה :תגלית היסטורית חשובה                                                     

 

 

ור
חז

 

http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=1373529
http://www.tapuz.co.il/Albums/p-1066718-924262-1-1.html
http://www.panoramio.com/user/1219059
http://www.zimmer.co.il/sSearchByCity.asp?Scity=499
http://www.nostal.co.il/portal.asp?portal=
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 (03)של"ח המעגל 

  ח"מהו מעגל השל

 דיון במסר הערכי

 

.המעשה הציוני באחריותי לתרום את חלקי להמשךערכי: ההמסר                             

 

 מה למדנו היום שהיה חדש עבורך?  .0

 , הואבביקוריו. חמש פעמים 2212-2887 בין השנים שראלירץ באהברון רוטשילד ביקר  .3

ציונית  עשייה  ימהאפשר להבין מדבריו . במושבות בפרטבארץ בכלל והתרשם מהנעשה 

 בעיניו. 

  ותעסוק בו. קבל קטע מדבריו של רוטשילדתכל  חוליה  .א

המעשה בכלל או על  המעשה הציוניעל  רוטשילדאת דעתו של כל חוליה תציג  .ב

     , ותקשר את הדברים ללמידה ביש"מ.יעקב-זיכרוןהציוני ב

 

 קטע א

 להראות לבאי העולם כיעליכם להיות מחוברים בטבוריכם לקרקע כאבני השדה. אדיר חפצי "

אדמתכם,  מוכשרים ומסוגלים אנחנו היהודים לעבודת האדמה ולהיות איכרים חרוצים. עבדו את

  ".כי לא אעזבכם עד אשר תעשו חיל ותוכלו לעמוד על רגליכם בלי משען

 " מאת דוד שמש ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך :
 מט"ח  אתר 

 

 

 קטע ב

הציוני פעל  הציונים לא היו יכולים לעשות מה שעשו בלי עזרתי... אך נוכחתי לדעת כי הרעיון"
  ".ישראל אולי יותר מכספי ברוחו בארץ

 
 " מאת דוד שמש ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך :
 מט"ח  אתר 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
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 קטע ג

רואה את עכשיו כמוני ומבינה כי לא רק "אמר לרעייתו:  ,שוביםיהכרמים והי ,נוכח מראה השדות
רואה את שהצדק היה אתנו  ...זה כל אחיי ורעיי רומנטיקן ומשוגע הייתי, כפי שקראו לי בעבור

  "ו...בעינינו בשיבת עם ישראל לארצ ולא אתם. ואכן עוד נזכה לחזות

 
 " מאת דוד שמש ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך :
 מט"ח  אתר 

 

 

 קטע ד 

 עליכם לדבר רק בשפה שבה דיברו אבותינו לפנים, היא השפה העברית. 

 ,כשלא שמעו בני ישראל בקול נביאיהם ,: "לפניםשמירת התורה והתריע הוא דרש להקפיד על
ואתם הישמרו לכם פן תעזבו את דרכי תורתנו. הראו לכל באי העולם כי  ו.גרשם ה' מעל אדמת

ותורתו התמימה, הוא גם עובד חרוץ ומועיל לארץ ולאנושות האמונה הצרופה  יהודי ההולך בדרך

 ."בכלל

 " מאת דוד שמש ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך : 
 מט"ח  אתר 

 

 

 קטע ה

והמוסרית, אשר בה  העבודה הרוחנית –א הוא והסימן היהודי האמתי של הבית הלאומי הל
  (2212-ב )האוניברסיטה העברית יכלה רוח היהדות להתפתח, לכן תיחשב פתיחת האוניברסיטה

בלשון אבותינו, בלשון עברית, ילמדו באוניברסיטה. עוד  ת.למאורע גדול בקורות היהודים החדשו
 תיקרתי בפעם ראשונה את המושבות, הקפדתי על הלימודים העבריים בבימכבר, כאשר ב

 .הספר, ואחרי שנים אחדות שמחתי לראות שהלשון העברית נהייתה ללשון חיה
 

 " מאת דוד שמש ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך :
 מט"ח  אתר 
 

 

 קטע ו 

נהייתה לעיר גדולה, כוורת אמתית של אביב -בכל המקומות קמו לתחייה מושבות חדשות; תל
אנשים חיים ועובדים; היוזמה הפרטית יוצרת את העשיות מכל מין; אנו יכולים לומר שהבית 

-בתלשנשא נאום ב) .הלאומי עומד על שני בסיסים חזקים, שהם: עבודת האדמה והתעשייה
  (2212מאי באביב   

 שמש " מאת דוד ישראל-"ביקוריו של רוטשילד בארץבתוך :
 מט"ח  אתר 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
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 מפועלו של רוטשילד? ל החלוצים עללמוד  אפשרמה  .2

קשר ול ,)יש להדגיש את הנושא של תרומתם של יחידים למעשה הציוני נגד כל הסיכויים
 (.עולמם של התלמידיםלזאת גם 

ידי ביטוי בדבריו ללא באו ש) יעקב-זיכרוןציונית ראינו באילו ביטויים נוספים לעשייה  .5
  (לדוגמה: מחתרת ניל"י, מחקריו של אהרונסון וגילוי אם החיטה.)של רוטשילד(? 

  ? מעשה ציוני היוםבעיניך מהו  .1

 :  יעקב-זיכרוןהמורה יציין דוגמות מ

 הם חלק מההיסטוריה ששימור מבנים ואתרים המספרים את תולדות המקום ו
 מדינת ישראל.של הציונות ו של

 של המעשה לקיומו בכך תורמים  .דוגמה ומופת שהן הנצחת דמויות משמעותיות
 . ולהמשכיותו הציוני

  הווה.לצד העבר פועם  –פעיל  מדרחובקיום 

  במה  אנחנו יכולים לתרום להמשך המעשה הציוני ומדוע זה חשוב?.  4

 בשיר: נסיים

 כמו בסיפורים יעקב-זיכרון
 

 כתב והלחין: שלמה חי
 

 ,שמים לה נושקים
 ,מושבה קסומה

 יםקהאלוחלקת 
 .מא אדמהישל א

 
 ,שדות חול ורגבים הברון גאל

 ריחות יין היקבים
 .נישאים אל על

 
 ,יעקב-זיכרוןפזמון: יפה 

 ,נצח ישראל
 ,מכל בית ורחוב

 .לא ישקר
.... 

            
(  שבות מגזין המו) המשך: בתוך           

ור
חז

 

http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=28&search_str=זכרון%20יעקב
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=28&search_str=זכרון%20יעקב
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=28&search_str=זכרון%20יעקב
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=232073
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 תנ"ך

 
 ח-דברים ח, ז

 

 ביבליוגרפיה מומלצת

 אופקים  תרמ"ד: חלום מול מציאות",-תרמ"ב יעקב-זיכרון", (2287) רן ,אהרנסון
 .42-22, עמ' 31בגאוגרפיה, 

 

 אביב: -, תלסיפורי מושבות)עורך(,  ענר ,זאבבתוך:  ",יעקב-זיכרון", (2224) רן ,אהרנסון
 משרד הביטחון.

 

 סיורים במושבות  – לכו ונלכהאהרנסון,  ,", בתוך: רןיעקב-זיכרון, "(1114) רן ,אהרנסון
 .צבי-יצחק בן: יד ירושלים ,הראשונות

 

 בחור.  יעקב:-זיכרון, פעמון סדוק, (1111) איתי ,בחור 
 

 בכתובים ולאור  0908-0883 ובנותיה יעקב-זיכרוןעקשנים על ההר: , (1121) שאול ,דגן
 : מוזיאון העלייה הראשונה.יעקב-זיכרון, הזיכרונות

 

 ( 2247יערי, אברהם) ,"2881-2881 יעקב-זיכרוןכרונות המתיישבים, ייסוד המושבה ימז", 
כרונות מחיי יז כרונות ארץ ישראל: מאה ועשרים פרקייז, יערי )עורך( ,אברהם :בתוך

 א, מו.: מסדה, , ירושליםועד ימינו 07-היישוב בארץ מהמאה ה
 

 תל ,סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתיישבות – סיפורי בתים(, 2288) זאב ,ענר-
 .אביב: משרד הביטחון

 

 עיון במקורות  – מקור למקורות ,רמת הנדיב, (1112) יוסי ,שפניירושראל י ,רוזנסון
  .החברה להגנת הטבעהר גילה: , היהודיים על הכרמל וחוטם הכרמל

 
 

 

 

 

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0508.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%A2%D7%A0%D7%A8
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 נוספים ייםאינטרנט םקישורי

 הספרייה  – ופולמוס בית הכנסת יעקב-זיכרון: מאבקים ומסעות ,והלכה אידיאולוגיה
 .וירטואלית של מט"חוה

 וירטואלית של והספרייה ה דוד שמש, – רץ ישראללד באיו של הברון רוטשיביקור
  .מט"ח

 סיפור הברז.  – בנימין ברכת 

 קובץ  – גני רמת הנדיבPDF. 

 סרטון ביוטיוביעקב, -זיכרוןבלווי תמונות של המושבה  – ןהשיר על שרה אהרונסו.  

 יעקב-זיכרון.  

 אתר המועצה – זיכרון יעקב.    

 כתבות וסיפורים.  – יעקב-זיכרון 

 יוטיוב – 021בת  יעקב-זיכרון. 

 אושיק לוי – שלי יעקב-זיכרון.  

 חליק לייטנר – שלי יעקב-זיכרון.  

 אדמונד רוטשילד בתל-קטע מנאום שנשא הברון בנימין – מנאומו של הברון רוטשילד-

  .ישראל; נאום שהיה בעיניו צוואתו ליישוב-אביב לפני נכבדים מארץ

  ביוטיובן סרטו ,פורו של אבלשום פיינברגיס – סוד הדקל במדבר.  

 תמונות גן הנדיב: אז והיום.  

 

 

 

ור
חז

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16909
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
http://www.mesaper.co.il/Screens/Story.aspx?ID=0821ce65-ab2a-4cb8-a86d-5a5f57f1ddcf
http://www.ramat-hanadiv.co.il/UpLoadFiles/45102456.pdf
http://www.ramat-hanadiv.co.il/UpLoadFiles/45102456.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bjiLyA_hTHM
http://www.aboutisrael.co.il/heb/tourism.php?actions=details&tourism_id=694&top_id=295&s_cities=362
http://www.zy1882.co.il/index.asp?id=1287
http://www.zy1882.co.il/index.asp?id=1287
http://www.gfn.co.il/index.php?option=com_content&view=category&id=203
https://www.youtube.com/watch?v=RD_kv3PUhRk
https://www.youtube.com/watch?v=SNx2iD28zKk
http://myzy1882.wordpress.com/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4476
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4476
https://www.youtube.com/watch?v=9wEsPq3CDrk&list=PL134B03335B8EF1E4
http://www.ramat-hanadiv.org.il/lobby.aspx?boneId=247
http://www.ramat-hanadiv.org.il/lobby.aspx?boneId=247

