
  



 יך משחקים?א

 .שים ואתריםאי –גוזרים את הקלפים ומחלקים לשתי ערימות 

 עם הקלפים פורסים על משטח את ו לפים בכל ערימהאת הקרבבים עמ

 .האתרים תמונות

 .כלפי מטה םעם הפני קלפי האישיםרימת הופכים את ע

ֲחִקיםקובעים תור ל  .)אפשר בהגרלה( ְמשַׂ

לזהות מת קלפי האישים ומנסה קלף מעריבתורם ת /שולפ שחקן/ית  לכ

 .לאיזה אתר הוא קשור

 – בקול אקרובודקים תשובות בעזרת הטבלה המצורפת )לא לשכוח ל

 התשובה לא נכונה? מחזירים לתחתית הערימה.. ידעו(שכולם 

 .שצבר/ה הכי הרבה קלפיםמי  –מנצח/ת במשחק 
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 טחנת הרוח משה חיים מונטיפיורי 1 

ת "משכנות שאננים" את טחנת הרוח בשכונ

כדי לספק מונטפיורי משה חיים הקים סר בירושלים, 

המבנה הראשון  ההייתהטחנה  .למתיישבים פרנסה

 .1858שנבנה בשכונה זו בשנת 

 

 בית העלמין כנרת נעמי שמר 2 

משוררת בית העלמין כנרת הוא מקום קבורת של ה

 .כנרתקבוצת והפזמונאית נעמי שמר, בת 

 

 בית שערים אלכסנדר זייד 3 

-ו "בר גיורא"ני רגוממייסדי אהיה  אלכסנדר זייד

כשומר אדמות קק"ל בצפון במהלך סיוריו . "השומר"

הארץ, גילה קברות עתיקים שהובילו לחשיפתה של 

 הקבורה בית שערים. עיר
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 גוריון-צריף בן גוריון-דוד בן 4 

 

 את תפקיד ראש הממשלה, פרש 1953נת בש עזיבתועם 

. הוא לחייו בקיבוץ שדה בוקר שבנגבגוריון -דוד בן

 העל מנת לשמש דוגמ ,צריף שנבנה עבורוב התגורר

 אישית ליישוב ולהפרחת הנגב.

 

 מקווה ישראל בנימין זאב הרצל 5 

ל בעקבות ביקורו שבנימין זאב ארצה, הגיע  1898בשנת 

אצלו כוונה לפעול מתוך לם השני, קיסר גרמניה וילה

את הקיסר  שת. חוזה המדינה פגימדינה יהודשל  הקמתהל

תמונה עם האירוע שתועד ב, הגרמני במקווה ישראל

ת "חתך" אהצלם דוד וולפסון  .השהתפספסהמפורסמת 

בהמשך מחוץ לתמונה. ואת ראש סוסו של הקיסר הרצל 

הקיסר עם  את הרצל הפוטומונטז' שחיבר תמונת הורכבה

וכל השאר  ,צולם בשלמותוש שנחתך והורכב על סוס אחר

 היסטוריה.
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 הרודיון המלך הורדוס הגדול 6 

מכלול ידי המלך הורדוס הגדול כ-הרודיון הוקם על

חומות, מגדלי שמירה, מתחם כלל ש ,ארמונות ענק

תיאטרון ו ההר מפואר, מרכז מנהלי למרגלות יםבילוי

הו העיד כי המלך מתתי-וסף בןההיסטוריון י .מלכותי

משלחת חשפה  2007בשנת ואכן,  הבנאי נקבר באתר זה

ז"ל את מה שנחשב לקברו של  נצראהוד בראשות פרופ' 

 .על צלע ההר מונומנט קבורה גדול ומרשיםתוך ב, הורדוס

 

 יודפת העתיקה מתתיהו-יוסף בן  7 

לספירה( היה  66-67)ברומאים גדול הבתקופת המרד 

. הוא בגליל ובגולןהיהודי מנהיג המרד מתתיהו -יוסף בן

 כמפקדתו הראשית.יודפת ששימשה גם העיר ביצר את 

תה העיר הראשונה שהותקפה על ידי הרומאים יהי ודפתי

יום,  47מצור קשה ומתמשך של  ולאחרבתגובה למרד 

 .עד היסוד נהרסה העיר
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 צריף הנשיא צבי-יצחק בן 8 

 -1952אולם קבלות הפנים של משכן נשיאי ישראל בשנים 

ביה שכן בצריף עץ פשוט למראה בשכונת רח 1972

 בירושלים.

-יצחק בןאת תפיסת עולמם השורשית של  ביטאצריף, ה

ושל רעייתו רחל של מדינת ישראל השני נשיאה  –צבי 

הרצאות של אולם כיום משמש הצריף ה צבי.-ינאית בן

 צבי".-"יד יצחק בן

 

 בית עגנון ש"י עגנון 9 

״לא אשכח את ביתי, כי קטן הוא ולא אתבייש בו בשביל 

שיש גדולים וטובים ממנו. ביתי קטן, אבל מקום יש 

 -ביתי לאדם שכמותי שאינו מבקש גדולות״ )ש״י עגנון ב

שמואל  חתן פרס נובל לספרותביתו של  ״מאויב לאוהב״(.

משמש היום  ,ות בירושליםינת תלפשכובלב , יוסף עגנון

סיפור  תאתולדות חייו של הסופר ואת שמספר  מוזיאון

 יצירתו הספרותית.
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 מרדכי-קיבוץ יד מרדכי אנילביץ' 10

 -קרא על שמו של מרדכי אנילביץ' נה, בקיבוץ יד מרדכי

 -הנאצים נהרג בקרב מול ש מרד גטו ורשהשל  יומפקדמ

 התחולל אחד הקרבות המכוננים של מלחמת העצמאות.

 

 בית העצמאות מאיר דיזינגוף 11

שוכן  רז על הקמתה של מדינת ישראלהבית שבו הוכ

-של תל ה שעלתה בגורלו של ראש העיר הראשוןבחלק

, מאיר דיזנגוף, בהגרלת המגרשים )"הגרלת אביב

 המבנה המקורי. 1909הצדפים"( שהתקיימה באפריל 

שנבנו הבתים  ונימראש הנגוף, היששימש ביתו של דיז

 אביב.-תלעיר ב

 

 ראש פינה אלעזר רוקח 12

 "ג'עוני"הכפר רוכש אדמות פעיל ציוני,  -אלעזר רוקח 

 "ראש פינה".-ל ךשהפכה בהמש "גיא אוני" ימיוממק
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 חצר כנרת רחל המשוררת 13

 יכותיהמחנהייתה )"רחל המשוררת"( ין רחל בלובשטי

בטאה בשיריה  היא צר כנרת.בחלמות חוות העשל הראשונות 

 את חוויותיה מהחווה.

 

 בית לוי אשכול גולדה מאיר 14

 ידי ממשלת ישראל לצורך-על 1950-בבמבנה שנרכש 

ראשי הממשלה דוד , התגוררו הסבתו כמשכן ראש הממשלה

  גוריון, לוי אשכול וגולדה מאיר.-בן

ם קיבל את שמו ממנהגה של גולדה מאיר "המטבחון" המפורס

 במטבחו של בית זה. ,תלהתייעצו מקבלי החלטותכנס ל

 

 מחנה מעפילים עתלית משה סנה 15

 ראש המפקדה הארצית של "ההגנה"קרא על שמו של האתר נ

 סנה.משה  –
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 בית אוליפנט  נפתלי הרץ אימבר 16

, רמלבדלית אל כשתו או ֵסר לורנס אוליפנטשל  םבבית

 השיר מחבר ,רבאימ-התגורר מזכירם האישי נפתלי הרץ

 כיום בהמנון הלאומי. יםמושרקים ממנו חלש ,"תקוותינו"

 

 אום רשרש ןאברהם אד 17

בחצר משטרת דגל הדיו תולה  – אברהם ַאָדן )"ְבֶרן"(אלוף 

 שחרור.אום רשרש באילת, במלחמת ה

 

 מזכרת בתיה הברון רוטשילד 18

ידי הברון -על ישראל-בארץשהוקמה המושבה הראשונה 

 .אדמונד ג'יימס דה רוטשילד
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 יעקב ןכרוז ה אהרונסוןשר 19

נבנה בשנת שביתה של משפחת אהרנסון בזכרון יעקב היה 

מחתרת ושל שרה אהרונסון והיה מוקד פעילותה של  1884

 ניל"י.

 

 מצודת שוני זאב ז'בוטינסקי 20

שטח על ה, בוטינסקיפארק ז' ו שלבינמצא בלמבצר שוני 

 מחנה אימונים של האצ"ל.כששימש 

 

 היטבר הרמב"ם 21

 ם.הרמב" –מקום קברו המיוחס של רבי משה בן מימון 

 

 בית הספר "אחד העם" אשר צבי גרינברג 22

מו, או נכון שעל  ראק, נהעיר חדרהה הראשון של בית ספר

ד ָהָעם" – אשר צבי גרינברג שלתר על שם העט יו  ."ַאחַׂ
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 מוזיאון האצ"ל דוד רזיאל 23

)ארגון צבאי האצ"ל של ארגון ו היה ממייסדידוד רזיאל 

שנשלח כמלחמת העולם השנייה ב נפל הוא. ומפקדו (אומיל

 וחבלהן לפעילות מודיעיכוח בראש על ידי הבריטים 

 .נאצי-בה התרחש מרד פרושבעיראק, 

 

 מערת המכפלה הרב גורן 24

ראשי ממשחרריה הימים היה הרב הצבאי ה-במלחמת ששת

  כפלה.ל העיר חברון ומערת המש
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