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שולחן ערוךהגדות מצוירות

דונה גרציה

VENI VIDI VICI

אמר רבי יוחנן: אי מושיבין בסנהדרין אלא בעלי 
זקנה,  ובעלי  מראה,  ובעלי  חוכמה,  ובעלי  קומה, 
ובעלי כשפים, ויודעים בשבעים לשון, שלא תהא 
סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. אמר רבי יהודה 
אמר רב: אין מושיבים בסנהדרין אלא מי שיודע 

לטהר את השרץ מן התורה )סנהדרין י"ז, ע"א(

נפוליאון

זיגמונד פרויד 

צ'רלס דארווין

קרל מארקס

אלברט איינשטיין

דוד בן גוריון

ח.נ. ביאליק

ספר האגדה

ש"י עגנון

 Dreamstime ;בשיתוף עם עמותת גשר               עיצוב גרפי: סטודיו ורד ביתן  /  הזכויות לצילומים: מוזיאון ישראל, ירושלים; בית התפוצות; לע"מ; ויקיפדיה

עקדת יצחק, ספר פיוטים ותפילה, 
מוזיאון ישראל, ירושלים

משה, מיכלאנג’לו בואונרוטי, רומא

משנה תורה לרמב”ם,, איטליה 
מוזיאון ישראל, ירושלים

מגילת ישעיהו, מוזיאון ישראל, ירושלים

מגדל דוד, ירשלים

שלמה המלך ומלכת שבא, פירנצה, איטליה

כד יווני

קשתים בבליים, מוזאיקה אשורית, מוזיאון ברלין

מודל בית המקדש השני, מוזיאון ישראל, ירושלים

מגילת אסתר

ישו

יוליוס קיסר

עמוד מתוך מהדורת וילנה של התלמוד

דף מהבשורה על פי מתי, כתב יד מהמאה ה-9

הצבא הצלבני, הונגריהמזרקה במסגד, קזבלנקה, מרוקו

כריסטופר קולומבוס, בול זיכרון
הקוראן

הגדת ראשי הציפורים, גרמניה, 1300, מוזיאון ישראל, ירושלים

דונה גרציה

האדם הוויטרובי,לאונרדו דה וינצ’י
ונציה, 1490

בול לציון נחיתת האדם הראשון על הירח

הסכם שלום עם ירדן, 1994
צילום יעקב סער, לע”מ

הסכם שלום עם מצרים, 1979
צילום יעקב סער, לע”מ

משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

המטה לתרבות ישראל
 

שחזור פנים בית הכנסת ויטוריו ונטו, איטליה, 1700 
מוזיאון ישראל, ירושלים

E=mc2
משוואת תורת היחסות

נר חרס
שבויים יהודיים נושאים כלים מבית המקדש

שער טיטוס, 82, רומא

הזוגות: שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי

ל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה כֹּ
ה, ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמיָּ

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ה, ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפיָּ

ְקָוֵתנּו, עֹוד ֹלא ָאְבָדה ּתִּ
נֹות ַאְלִּפִים, ְקָוה ַּבת שְׁ ַהּתִּ
י ְּבַאְרֵצנּו, ִלְהיֹות ַעם ָחְפשִׁ

ַלִים.  ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּושָׁ

מגילת רות

פולמוס עם הקראים 980

ספר הזוהר  1300

י.ל. פינסקר

אוטואמנציפציה

איחוד ירושלים  1967

שיעור של רב אשי בישיבת סורא, בבל, המאה ה-5
בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע”ש אוסטר

אם תרצו אין זאת אגדה
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