
חידון ישראלים פורצי דרך
לכבוד שנת ה70 למדינת ישראל

חידון כלל פנימייתי
באדיבות יסמין יצחק פור , אחוזת שרה

70 למדינת ישראל, אך ניתן לערוך אותו לקראת יום העצצ -החידון נכתב לכבוד חגיגות ה
מאות של כל שנה אחרת. החידון מספר על "ישראלים פורצי דרך" והוא מכיל מידע אודות 
אישים נבחרים אשר הגיעו להישגים יוצאי דופן ותרמו לפיתוחה וקידומה של מדינת ישראל 

במגוון רחב של תחומים: ספורט, מדע, יהדות, צבא, תרבות, כלכלה ועוד.
לקראת יום החידון )בין כשבועיים לחודש לפני( מחלקים לכל קבוצה חוברת ובה החומר 

לחידון )מצורף( ומבקשים מהמדריכים ללמוד עם החניכים לקראת החידון הגדול. על מנת 
לסייע בידי המדריכים ולהוסיף עניין אצל החניכים מכינים כמה פעילויות בנושא ומעבירים 

אותן בין הקבוצות.
כדי לעורר מוטיבציה אצל הילדים )והמדריכים!!!( אפשר להכריז על פרס אטרקטיבי... 
צכמו כן מומלץ ליצור אווירה ברחבי הפנימיה של החידון המתקרב באמצעות שלטי "היד

עת...", תמונות של דמויות ועוד כיד הדמיון.
בחידון מידע על אישים נבחרים אשר השיגו הישגים יוצאי דופן וקידמו את מדינת ישראל. 

החידון הינו פעילות תחרותית בין קבוצות. 
אורך החידון: שעה – שעה וחצי

מצורפות 2 הצעות: אחת עבור בוגרים והשנייה עבור ילדים צעירים.
מיקום: חדר גדול ומרווח דיו לכל הקבוצות המשתתפות.

ציוד:
מחשב + ברקו, רמקולים	 
מצגת החידון	 
חוברות "החומר לחידון" לשופטים	 
קלסר לכל שופט )מצורף בנספחים(	 
כלי כתיבה לקבוצות ולשופטים	 
טבלת ציוד לשלבי החידון	 
תעודות למנצחים	 

שלבי החידון:

חומרים לכל קבוצההשלב
דף תשובותא' – נכון או לא נכון

שקית ובה חפצים + דף תשובותב' – חפצים
דף תשובותג'- זהה את הדמות

תעודות זהות ד'- שלב הרבנים

הערה חשובה!
לא לשכוח לרשום את שם הקבוצה על כל דפי התשובות.
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ספורט
יעל ארד  

"כל אחד יכול ללכת בדרך המובילה להצלחה"

אומרים שאי אפשר לשכוח את הפעם הראשונה.

זו כנראה הסיבה שלעולם לא נשכח את השם יעל ארד. 

אחרי יותר מ-2000 שנים של המתנה, זכינו במדליית 

בכורה במשחקים האולימפיים. זה קרה באולימפיאדת ברצלונה בשנת 1991.

הצבע - כסף. המקצוע - ג'ודו.יעל ארד היא ג'ודאית ישראלית, הנחשבת לאחת 

מהג'ודאיות הישראליות הטובות ביותר בכל הזמנים. סגנית אלופה אולימפית, סגנית 

אלופת העולם ואלופת אירופה. הישראלית הראשונה שזכתה במדליה אולימפית- 

מדליית כסף. 

כבר בגיל 8 התחילה יעל ארד להתאמן, אך נתקלה בקושי, אין עוד בנות שרוצות להיות 

ג’ודוקא. יעל לא נכנעה והתחילה להתאמן מול ג’ודוקא גברים. היא שיחקה במועדון 

הג’ודו מכבי תל אביב. בגיל 22 היא פרצה לצמרת העולמית.

בגיל 25  בשנת 1992 השתתפה יעל ארד באולימפיאדת ברצלונה בתחרות הג’ודו. בג’ודו  

שיטת הניקוד היא שעל כל מהלך מוצלח מקבלים נקודות. יעל הגיעה עד לגמר אחרי 

קרבות קשים מול הג’ודוקות הטובות בעולם תוך כדי שהיא מנצחת בחצי הגמר את 

אלופת העולם הבלתי מנוצחת עד אז. 

אולם בגמר קרה מקרה מפתיע, יעל עלתה לקרב מול ג’ודוקא צרפתיה. בסוף הקרב 

השופטים לא נתנו ניקוד לא ליעל ולא לצרפתיה! בכדי לפתור את המצב המסובך 

השופטים צפו בסרטוני הקרב והחליטו לתת את הניצחון לצרפתיה על מהלכים יותר 

מוצלחים.

יעל זכתה במדליית הכסף. הישג זה היה מרגש מאוד, זו הזכייה הראשונה אי 

פעם  ספורטאי ישראלי במדליה אולימפית. באותה אולימפיאדה עצמה זכה גם אורן 

סמדג’ה שהגדיל את ההישג, כשזכה במדליית ארד גם כן בג’ודו  הישגם של השניים הביא 

לסיומה של תקופה ארוכה בת 40 שנים של השתתפות במשחקים האולימפיים בה לא 

זכתה ישראל במדליה אולימפית.

כיום יעל ארד מנהלת את כל הפעילות המסחרית של ערוצי ניקלודיאון בישראל.

מאז יעל ארד נותר הג’ודו תחום בו ישראל משיגה השגים רבים! זכינו בעוד 3 מדליות 

ובהן 2 בשנה שעברה אריק זאבי זכה באולימפיאדת אתונה )2004( במדליית ארד .ובשנה 

שעברה )2016( במשלחת הישראלית לאולימפיאדת ריו דה ז’ניירו, זכו ירדן ג’רבי  ואורי 

ששון  במדליות ארד. 

אורי ששון התפרסם בכך שכאשר ניצח בקרב מול הנציג של מצריים, המצרי לא היה מוכן 

ללחוץ לאורי את היד כי אורי ישראלי. המצרי ספג שריקות בוז צורמות מהקהל ואורי 

ייצג אותנו בכבוד בכך שהראה לכל העולם כי ישראל היא מדינה מכבדת וספורטיבית.

גל פרידמן 
"שנים התאמנתי ונבניתי לקראת הרגע הזה. 
והנה - הוא הגיע! זה הצליח! ייצגתי בכבוד 

רב את מדינת ישראל."

וכמו שאי אפשר לשכוח את הפעם הראשונה 

בה קיבלנו מדליית כסף כך לא נצליח להפסיק 

להתרגש ממדליית הזהב הראשונה של ישראל.

את המדליה הביא לישראל גל פרידמן, גולש רוח ישראלי על גלשן מסוג “מיסטרל”. 

פרידמן הוא הספורטאי הישראלי היחיד שזכה במדליית זהב אולימפית והיחיד שזכה 

בשתי מדליות אולימפיות.

אביו אורי היה מראשוני הגולשים בארץ. כבר בילדותו  גלש בכל מזג אוויר ובכל מצב. 

בגיל 9 הצטרף למועדון גלישה והחל להתאמן בצורה מקצועית. 

בגיל 20 גל זכה במדליה הראשונה שלו ובגיל 21 היה סגן אלוף העולם בגלישת רוח.

גל רצה מאוד לייצג את ישראל באולימפיאדת סידני בשנת 2000 אך הפסיד לעמית ענבר 

בתחרויות בארץ. לאחר האכזבה מההפסד גל פרש מתחום השיט  והחל לרכב על אופני-

הרים. הוא האמין כי אם יתמיד יוכל להיות אלוף הארץ במקצוע הקשה, אבל הים קרא לו 

לחזור. ברגע שגל פרידמן חזר למים, הוא היה נחוש לנצח בכל מחיר.

הנחישות שלו הובילה למטרה ובשנת 2004 באולימפיאדת אתונה זכה במדליית זהב 

הראשונה של מדינת ישראל! 

אולימפיאדת הנכים

מהי אולימפיאדת הנכים? 
אולימפיאדת הנכים מזכירה מאוד את האולימפיאדה שאנחנו מכירים, אלא שמתחרים 

בה ספורטאים מצוינים הסובלים מנכויות שונות. באולימפיאדת הנכים הופכים את ענפי 

הספורט לנגישים יותר, לדוגמה מאפשרים שימוש בכיסאות גלגלים מיוחדים ועוד.

הכול התחיל בתחרויות ספורט שהתקיימו בבית החולים באנגליה, בשנת 1948. 

בתחרויות האלה השתתפו לוחמי מלחמת העולם השנייה שסבלו מפגיעה בעמוד 

השדרה ונדרשו לשיקום ממושך בבית החולים. ארבע שנים מאוחר יותר החלו להשתתף 

בתחרויות אלה גם מתחרים מחוץ לאנגליה, ומאז ניתן לתחרויות אופי בנלאומי.

נהוג לציין שלוש קטגוריות תחת הכותרת "אולימפיאדת הנכים": תחרויות לחירשים, 

תחרויות לסובלים מנכות גופנית ותחרויות לסובלים מנכות שכלית.

בימינו אנו מנסים לאמץ את הגישה שלא לראות בספורטאים שמשתתפים 

באולימפיאדת הנכים אנשים מוגבלים. אלא תחרות לאנשים אשר נחישותם 

ודבקותם בעשייה, העבודה הקשה שלהם וההתגברות היום־יומית על 

אתגרים ומכשולים רבים מסמלות יותר מכול את ניצחון הרוח על הגוף.

??
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בישראל פועלות קבוצות ספורט נכים מן הטובות בעולם וספורטאיהן מצטיינים בייחוד 

בענף השחייה. 

מבין הספורטאים הישראליים הזוכים:

ציפורה רוזנבאום היא הספורטאית המעוטרת ביותר מישראל בספורט הנכים. היא זכתה 

ב-30 מדליות )באתלטיקה, בשחייה טניס שולחן ובכדורסל(. היא מדורגת במקום רביעי 

בעולם בכל הזמנים בצבירת המדליות. 

השחיין אורי ברגמן הוא הספורטאי השני המעוטר ביותר מישראל בספורט הנכים. הוא 

מדורג במקום 32 בעולם בכל הזמנים לפי כמות מדליות זהב שהשיג.

השחיין יוסף ונגר זכה ב-19 מדליות הוא מדורג במקום 22 בעולם בכל הזמנים לפי כמות 

המדליות שצבר.

סייבר וטכנולוגיה

אהוד שבתאי
"אני מתכבד להשיא משואה זו לכבוד היזמים 

והמחדשים המצעידים את ישראל לקדמת הבמה 
העולמית..."

אהוד שבתאי מייסד וממציא את אפליקציית וויז, Waze. ווייז היא אפליקציית ניווט 

לטלפונים ניידים חכמים. האפליקציה נבנתה כדי לעזור ולכוון נהגים להגיע למקומות 

שאינם מכירים בדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר. הדבר המיוחד ביותר באפליקציה 

הוא שהאפליקציה משתמשת ב"חוכמת המונים" כדי לדעת בזמן אמת מה הדרך הקצרה 

ביותר וללא פקקים. 

האפליקציה על ידי חוכמת המונים משתפת את כל הנהגים המשתמשים בתוכנה. כל נהג 

מדווח על פקק, תאונה או עיכובים בדרך ע"י כמות הגדולה של נהגים ועידכונים נוצרת 

מערכת מידע ענקית שכולם יכולים להיעזר בה.

בשנת 2011  החלה החברה לפעול והעסיקה כ-80 עובדים ותוך שנתיים השתמשו 

באפליקציה כ-51 מיליון נהגים!!

ביוני 2013 הודיעה חברת גוגל כי רכשה את Waze תמורת סכום של 966 מיליון דולר.

אפליקציית ווייז נפוצה כיום בכ-120 מדינות, ומצויה בשימוש יום-יומי של מיליוני 

נהגים ברחבי העולם. פיתוח מקורי זה הציב את ישראל במקום של כבוד לצד מפתחי 

אפליקציות מובילות בקנה מידה עולמי.

אז מה זה חוכמת המונים?
חכמת המונים אומרת ששילוב ידע של המון אנשים רגילים טובה יותר מידע 

של מעט מומחים. לדוגמא במשך המון שנים החוקרים ניסו למצוא דרך לפרק 

חלבון בכדי ליצור תרופות. לאחר הרבה זמן הם החליטו להיעזר בציבור. 

הם פיתחו משחק שתפקידו לפרק חלבון. הם הפיצו את המשחק ברשת,

כשהם מעודדים את המשתתפים לשחק בו בחינם, ולהתחרות זה בזה 

בפירוק חלבונים. המשחק עזר לפענח את מבנהו של חלבון

מורכב במיוחד. ההישג עשוי להוביל לפיתוח תרופות במלחמה כנגד מגפת 

האיידס. מבנהו של חלבון זה היה בגדר תעלומה עבור החוקרים בתחום

 במשך יותר מעשר שנים, אך השחקנים הפשוטים הצליחו לפתור אותה 

תוך שלושה שבועות בלבד! זו היא דוגמה נוספת לדרך בה יכולים שחקנים 

מן השורה לתרום את שילוב מוחותיהם לטובת המדע.

אמנון שעשוע  
"ידענו שתאונות דרכים היא בעיה לא פתורה, 

ובעולם מחפשים פתרונות, רצינו לבדוק אם 
אפשר לעשות את זה עם מצלמה אחת..."

אמנון שעשוע הינו פרופסור למדעי המחשב 

באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1999

בהיותו בן 39 בלבד הקים את חברת מובילאיי )Mobileye(. חברת מובילאיי פיתחה 

מערכת בטיחות לכלי רכב. המערכת כוללת מצלמה אחת בלבד, ומצפצפת בקול כאשר 

הנהג לא שם לב וסוטה ממסלולו או עומד לעשות תאונה. המערכת ממש מצילה חיים. 

הטכנולוגיה של מובילאיי כל כך מיוחדת וחכמה עד כדי כך שהרבה חברות רכב ביקשו 

להתקין את המערכת ברכבים שלהן. 

המשרדים הראשיים של מובילאיי ומרכז הפיתוח ממוקמים בירושלים, ומשרדי המכירות 

פרוסים ברחבי העולם - ירושלים, הולנד, לוס אנג'לס ודטרויט שבארצות הברית, 

ניקוסיה שבקפריסין, וטוקיו שביפן.

בשנה שעברה )2017( נמכרה מובילאיי לאינטל תמורת 15.3 מיליארד דולר, בעסקה 

הגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי!

נכון להיום חברת מובילאיי בהובלת פרופסור שעשוע מפתחת מכונית אוטונומית ללא 

נהג. כך שנוכל להקליד את היעד אליו אנו רוצים לנסוע והרכב ינהג בעצמו אל היעד ללא 

התערבות של הנהג.

פרופסור שעשוע משתמש בחוכמתו גם לפיתוחעזרים לאנשים מוגבלים. הוא הקים 

חברת “ אורקם טכנולוגיות”, המפתחת משקפיים לסיוע ללקויי ראייה, באמצעות 

טכנולוגיה של עיבוד תמונה והקראה ממוחשבת.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%9D_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


ד"ר גבריאל עידן
"אני מתכבד להשיא משואה זו... לכבודם של פורצי הדרך 

בתעשייה הבטחונית והאזרחית שעל פעילותם הברוכה 
מושתת קיום מדינתינו"

כשדוקטור גבריאל עידן היה בן 33 , הוא ראה הרבה מטופלים אשר
עוברים ניתוחים שונים ובדיקות שונות. הסבל והכאב של החולים נגע לליבו. אך דוקטור 

עידן לא היה דוקטור לרפואה, הוא בכלל היה בעל תואר דוקטור להנדסת אלקטרו-

אופטיקה ברפאל )אלקטרו-אופטיקה הינו תחום שעוסק באלקטרוניקה ואור כגון 

לייזרים ומצלמות(. דר' גבריאל עידן החליט כי הוא ישנה את הדרך בה מטפלים בחולים 

והשקיע בכך מאמצים רבים. לקח 10 שנים עד שהטכנולוגיה התפתחה והוא יכל להתחיל 

לחשוב על פתרון! המחקר שלו התבצע במעבדות של חברת רפא"ל )שאצלה גם הומצאה 

כיפת ברזל(. בשנת 2001 סוף סוף דר' גבריאל עידן הצליח לסיים את ההמצאה שלו: 

גלולה )כמו כדור של תרופה בצורת אליפסה( שבתוכו מצלמה זעירה. אורכה 26 מ"מ- 

כמו אורך של נמלה ומשקלה כארבעה גרם- כמשקל כפית סוכר. את הגלולה בולעים 

עם כוס מים והיא עוברת בתוך הבטן שלנו ומצלמת את פנים הבטן ובסופו של דבר היא 

יוצאת מהגוף בדרך הטבע. 

 עד היום יוצרו כמעט שלושה מיליון גלולות, ומשתמשים בהם חולים מכל העולם. 

ד"ר גבריאל עידן שמח בעיקר שזה היטיב את חייהם של הרבה אנשים והפך את הבדיקות 

לתהליך פשוט ולא מכאיב. בשנת 2015 הדליקו דר' גבריאל עידן ודני גולד משואה ביום 

העצמאות.

הידעת?
את השידור הראשון של הקפסולה עשו מתוך מעיים שלתרנגולת מוקפאת  שקנינו 

בסופרמרקט וכך גילו מה הדרך לשדר מתוך הבטן. 

דני גולד 
" כדי לפתח את המערכת ...גייסנו כמה עשרות אנשי צוות,

מהמוחות המבריקים ביותר של ישראל, שכללו צעירים 
בשנות העשרה לחייהם, יחד עם מומחה בליסטיקה 

בן שבעים שהחזרנו אותו מהפנסיה..."
 

דני גולד נולד וגדל בתל אביב להורים ניצולי שואה. דני גולד ידע כי חשוב לו לתרום 

למדינה ועל כן בזמן גיוסו דני גולד החליט כי הוא רוצה להתגייס לעתודה. )בעתודה 

החייל או החיילת לומדים לפני הצבא לימודים אקדמאים באוניברסיטה ולאחר 

מכןמתגייסים לצבא ומשתמשים בידע שרכשו לטובת הצבא(. דני הצעיר בחר ללמוד 

הנדסת אלקטרוניקה ולאחר סיום התואר החל לשרת בחיל האוויר. במהלך שירותו 

הצבאי הוא שירת במגוון תחומים.

כיפת ברזל
הרעיון של מערכת כיפת ברזל התחיל להרקם במוחו של דני גולד הרבה לפני זמנה וכך 

הוא מספר: "זה קרה לפני 23 שנה כאשר פרצה מלחמת המפרץ. אני אז שירתתי כקצין 

ביחידה ללוחמה אלקטרונית של חיל האויר ונקלעתי לתל אביב יחד עם אחי .עצרנו 

בתחנת דלק כדי לתדלק את רכבינו. לפתע נשמעה אזעקה ומעל ראשינו חלפו טילי 

סקאד. אני ראיתי את זה וכעסתי. אמרתי לעצמי: איך ייתכן שמדינה שאמורה להיות 

מעצמה טכנולגית עדיין לא מצאה דרך להתמודד עם טילים אפילו לא ניסינו לעשות 

זאת. 

באותם ימים שלחה ארצות הברית לישראל סוללות של טילי "פטריוט" שהיו אמורים 

ליירט )לפגוע בטיל בעודו בשמיים בכדי שיתפוצץ באוויר ולא יפגע בקרקע( את טילי 

הסקאד, אך התוצאות היו עלובות, לעיתים טילי הפטריוט עצמם גרמו יותר נזק מאשר 

הסקאד אותו ניסו ליירט "לא מדובר היה במערכת שנועדה לכתחילה ליירט טילים", 

מספר גולד, "אלא מערכת ליירוט מטוסים שעשתה הסבה ליירוט טילים, והתוצאות לא 

היו טובות".

ואז במהלך שירותו הצבאי, אחרי שעסק באינספור תפקידים משמעותיים, הוא מונה 

לראש ענף מחקר ופיתוח )מו"פ( במינהל מפא"ת - גוף של משרד הביטחון האחראי על 

ריכוז תחום המחקר ופיתוח של אמצעי לוחמה צבאיים בישראל.

 היה זה תפקיד רב עוצמה, במסגרתו חלש על תקציב של מיליונים והיה אחראי על 

קידום הדור הבא של אמצעי הלחימה בישראל. זה היה הזמן לממש את הרעיון עליו 

תמיד חלם: 'יירוט טילים'.



גולד הקים צוות אשר הורכב ממומחים רבים. הצוות פנה לתעשיות הביטחוניות וביקש 

רעיונות למערכת יירוט טילים. התקבלו 24 רעיונות  שונים כגון יירוט באמצעות קרני 

לייזר אך הצוות של גולד פסל את כולם! ואז הגיעה חברת רפא"ל והציעה את הרעיון של 

טיל מיירט חכם, העובד בכל תנאי ובכל שעה. ד"ר דני גולד בחר במערכת הזו, טיל שיוכל 

לזהות את האיום, לעוט עליו ולהשמידו. 

מערכת כיפת ברזל כוללת 3 חלקים- 

מכ"ם )מגלה כיוון ומרחק(- שתפקידו לזהות את הטילים.. 1

טיל חכם- טיל שידע לעקוב אחר טיל האויב ולהשמידו.. 2

מערכת תפעול ובקרה- המוח שמתפעל את כל המערכת ועליו מופקדים חיילים.. 3

כיפת ברזל הינה מערכת ניידת שניתן להזיז אותה ממקום למקום לפי הצורך.

דני גולד התרשם מן ההצעה אך עוד לא קיבל אישורים להתחיל בייצור, היו מתנגדים 

והיה לוקח זמן רב לאשר את המערכת. דני החליט לא לחכות והתחיל בניסויים לשם 

ייצור כיפת ברזל. מבקר המדינה כעס מאוד הוא חשב שדני גולד היה צריך לחכות 

לאישור הממשלה ולאישור הרמטכ"ל ושר הביטחון. 

לימים התברר כי זהו נס שדני לא חיכה לאישורים כיוון שכשהתחיל מבצע עמוד ענן 

המערכת כבר הייתה מוכנה ויירטה כ84% מטילי האוייב ובצוק איתן היתה הצלחה 

של 90%! הישג זה הוכיח כי מדינת ישראל יכולה להגיע לשיאים מדהימים ביכולותיה 

הטכנולוגיות וזכתה לשבחים רבים בארץ ובעולם

 בשנת 2014 סיים את שירותו הצבאי בדרגת תת אלוף. כשהשתחרר ניסה להתקבל 

לתפקיד ראש מפא"ת בו עבד אך הוא לא נבחר. לאחר שיחרורו מהצבא הקים חברה 

עסקית לאחר שנתיים בלבד חזר לעולם הביטחון של מדינת ישראל ומונה ע"י שר 

הביטחון לראש מפא"ת- מחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית .

על הפיתוח של מערכת "כיפת ברזל", זכה דני גולד בפרס ביטחון ישראל.

 מפא"ת- מחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית .
תחומי העיסוק של מפא"ת נשמרים בדרך כלל בסוד. אולם ידועים מעט מתחומי העיסוק 

של ארגון המחקר הגדול ביותר של מערכת הביטחון: 

פיתוח וייצור נשקים להגנה על ישראל, ייצור מערכת לגילוי מנהרות של חמאס, חקר 

חלליות ולוויינים, מערכות הגנה אווירית, באמצעות

אלקטרו אופטיקה למשל :

משגרים לעבר האויב אנרגיה אלקטרו מגנטית המסנוורת את האויב, 

ומטוסי התקיפה הישראלים יכולים להיכנס לתקיפה ללא הפרעה 

כי האויב אינו רואה אותם. מפא"ת בניהולו של גולד לא רק עוסקת 

בהגנה פיזית אלא פועלת רבות בתחום הסייבר והגנה מפני תקיפות

 מחשבים עוינות.

אביעזרי פרנקל 
" ראיתי מודעה בעיתון שבמכון וייצמן מחפשים מהנדסים 

כדי לבנות מחשב דיגיטלי. זה הדליק את הדמיון שלי. 
מחשב דיגיטלי?! מה זה היצור הזה? אני רוצה לדעת 

מה זה מחשב דיגיטלי!." 

אביעזרי נולד בגרמניה ליואל ולאסתר פרנקל. עם עליית 

הנאצים לשלטון עברה משפחתו לבאזל שבשווייץ, שם פעל אביו לחילוץ יהודים 

ולעלייתם לארץ ישראל. בשנת 1939 עלתה משפחתו לירושלים. לאחר שסיים את בית 

הספר היסודי "חורב", הפך לעוזר חשמלאי, ועבד שלוש שנים כחשמלאי. 

אביעזרי רצה להתקבל לאונברסיטה ועל כן בבקרים היה עובד כחשמלאי ובערבים 

היה מתכונן לבחינות הכניסה לטכניון. המאמצים השתלמו והוא התקבל לטכניון והחל 

בלימודי הנדסת חשמל בפקולטה למדעים. 

כשהיה בן 24 בלבד הוא התקבל לעבודה במכון ויצמן למדע, והשתתף בבניית המחשב 

הישראלי הראשון!

אביעזרי המשיך ללמוד בארץ ובחו"ל. הוא אמנם התמחה במחשבים אך לבסוף את 

התואר דוקטור שלו , הוציא במתמטיקה. 

כיום אנו רגילים לכך שיש מנועי חיפוש במחשב. אנו מקלידים מילה והמחשב עובר 

בהמון אתרים ומוצא לנו את האתרים הקשורים למילה שלנו. אך פעם לא היה כך. 

האתרים היו בנויים כמו תמונות, לכל "תמונה" צירף בונה האתר מספר מילים שמתארות 

את האתר מילים אלו נקראו מפתחות או תגיות. המחשב היה מוצא רק את המילים 

במפתחות. אביעזרי חשב כי מצב זה לא הגיוני. הוא רצה ליצור מצב שכל האתר יהיה 

מורכב ממילים ולא מתמונות וכך מנוע החיפוש יוכל למצוא כל מילה שירצה.

אף אחד לא האמין שדבר כזה אפשרי. לגלגו עליו. אך למזלו הנהלת מכון ויצמן החליטו 

להאמין בו ולהשקיע ברעיון שלו כספים רבים.

פרופסור אביעזרי החליט לקחת את הרעיון ולא להשתמש בו על סתם מילים אלא בחר 

להשתמש ברעיון שלו ליצירת מנוע חיפוש למציאת מילים בספרי שאלות ותשובות 

שכתבו לרבנים במהלך השנים.

במשך 11 שנים עמל פרופסור אביעזרי על פיתוח הרעיון שלו. 

במהלך תהליך הפיתוח נפגש הפרופסור עם רבנים ומדענים ושכנע אותם כי דבר זה חשוב 

ויקל על לימוד התורה. הוא האמין כי שילוב של תורה ומדע הוא הדבר הטוב ביותר.

פרופסור אביעזרי הוכיח כי חלומו לא היה לשוא, הוא הצליח להקים את מאגר החיפוש. 

מאז המאגר התרחב וכולל תנ"ך, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ועוד. אלפי אנשים 

משתמשים בפרוייקט השו"ת בכל יום.

פרופסור אביעזרי פרנקל נשא בשנת 1956 את שאולה, ולהם שישה ילדים. נכדו נפתלי 



נרצח ברצח שלושת הנערים.

חלל ואוויר
אילן רמון 

"שלום לך אדוני ראש הממשלה. 
מה שרואים מכאן זה באמת מדהים. כדור הארץ 

שלנו יפהפה מכאן. ארץ ישראל נראית כמו על 
המפות: קטנה- אבל מקסימה".

אילן רמון נולד רמת גן, הוא למד בבית הספר היסודי רמת חן כשהיה בן 8 עברה המשפחה 

לגור בבאר שבע.

אילן התגייס לחיל האוויר והחל בקורס טיס, ולאחר שמונה חודשים מפרכים נאלץ 

לעזוב את הקורס בגלל ששבר את ידו. בינתיים החלה מלחמת יום הכיפורים ואילן שירת 

ביחידת לוחמה אלקטרונית, אך כל הזמן הזה הוא רצה לחזור לקורס הטיס. הוא לא וויתר 

על החלום וחזר שוב לקורס הטיס. בגיל 20 הוא סיים את הקורס במגמת טייס קרב, והיה 

לחניך המצטיין. בגיל 26 נבחר עם עוד מספר קטן של טייסים לנסוע לארצות הברית כדי 

ללמוד להטיס את מטוס ה־F16. אילן היה בין הראשונים שידעו להטיס את המטוס.

לאחר שחזר מארצות הברית השתתף במבצע המרשים ביותר של חיל האוויר- הפצצת 

הכור בעיראק. כוחות המודיעין הישראלי גילו  כי עיראק בונה כור גרעיני, בו היא 

מתפתחת פצצת אטום אשר תשמיד את ישראל. הממשלה החליטה כי לא ניתן לתת לזה 

לקרות, והטילה את הפקודה על חיל האוויר לטוס לשטח אוייב ולהפציץ את הכור. אילן 

רמון היה מהראשונים שנטלו חלק בתכנון המבצע וצעיר הטייסים. רמון לקח על עצמו 

להיות המטוס האחרון במבנה התקיפה. המטוס האחרון הינו המיקום המסוכן ביותר, מפני 

שהמטוס הראשון מפתיע את האויב ועד שהמטוס האחרון מגיע הם ערוכים לקראתו 

ומפציצים אותו בטילים נגד מטוסים. ואכן זה מה שקרה המטוס הראשון הפציץ בהצלחה 

את הכור ולאחר מכן שוגר טיל לעבר מטוסו של אילן רמון, חבריו קראו לו בקשר מספר 

פעמים אך רק לאחר מספר דקות אילן ענה ואמר שהצליח להתחמק! 

בגיל 29 לאחר שחרורו מהצבא  פנה ללימודים באוניברסיטת תל אביב, וכעבור ארבע 

שנים קיבל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. לאחר לימודיו  חזר שוב לחיל 

האוויר האהוב עליו.

בשנת 1995פנתה ארצות הברית לישראל בהצעה לשלב במשלחת החלל שלה נציג 

ישראלי. הצעה זו הינה משמעותית בקידום חקר החלל של ישראל. לבסוף לאחר שנתיים 

של מיונים נבחר אילן רמון  להיות טייס החלל הישראלי הראשון על ידי חיל האוויר. וכך 

בהיותו בן 34 אילן רמון ומשפחתו: אשתו רונה, וארבעת ילדיהם – עברו לגור במתקן 

האימונים לאסטרונאוטים בארצות הברית בו עבר אילן רמון אימונים רבים לטיסה בחלל.

אילן רמון לקח עמו לחלל חפצים שונים המייצגים את החברה הישראלית, בהם: נס 

הנשיא )דגל כחול כהה ועליו סמל המדינה בצבע כסף(, דגל ישראל, דגל חיל האוויר 

הישראלי, דגלון עם סמל סוכנות החלל הישראלית, אבן עם סמל אוניברסיטת תל אביב 

בה למד, דגלון עם סמל מוזיאון חיל האוויר, דגלון עם סמל העיר רמת גן עיר הולדתו, 

דגלון עם סמל העיר באר שבע העיר בה גדל, דגלון עם סמל בית הספר "בליך", הממוקם 

בשכונת מגוריו של רמון, רמת חן, ובו למדו ילדיו כשחזרו לישראל. העתק של ציור שצייר 

פטר גינז, נער במחנה ההשמדה בשואה, בה צייר "כדור הארץ במבט מהירח", ספר תורה 

זעיר שקיבל מניצול השואה פרופסור יהויכין יוסף, ספר תנ"ך קטן, מטבע ארכיאולוגי 

של שמינית השקל מהמרד הגדול בבית המקדש, מספר מזוזות ודולר שעליו ברך הרבי 

מליובאוויטש.

רמון התעניין טרם נסיעתו כיצד לקיים מצוות בחלל. בשאלה לגבי שמירת יום השבת 

בחלל השיבו רבנים כי עליו לספור שישה פרקי זמן שאורכם 24 שעות, ולשמור את השבת 

בפרק הזמן השביעי.

לאחר מספר דחיות בשיגור, מעבורת החלל קולומביה שוגרה ב-16 בינואר 2003 )י"ג 

בשבט, ה'תשס"ג( ממרכז החלל קנדי, למשימה בת 16 ימים בחלל.

לאחר 16 ימים בחלל ב־1 בפברואר 2003 כאשר נכנסה החללית לאטמוספירה של כדור 

הארץ , התחממה הכנף של החללית ומול עיני כל העולם המצפות לנחיתה, החללית 

התפוצצה. אילן רמון נספה יחד עם ששת חבריו לצוות. 

לאחר 4 ימים הצליחו לזהות את גופתו של אילן ולאחר עוד חמישה ימים הביאו אותו 

ארצה לקבורה. 

במהלך שהותו בחלל כתב אילן רמון יומן. היומן התגלה בטקסס שבועות אחדים לאחר 

האסון, כשהוא חרוך מעט. שמונה עמודים מתוכו שרדו את הפיצוץ. בעמודים שנמצאו 

תיעד רמון את חוויותיו מאז השיגור ועד היום השישי למסעו בחלל. אחד הדפים 

ששוחזרו בעזרת המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל, היה דף, שעליו כתב רמון 

את מילות הקידוש לליל שבת. הוא גם טרח לנקד בכתב ידו את האותיות כדי שלא 

לטעות בהגייתן.

אסף, בנו הבכור של אילן רמון ספג את האהבה של אביו לחיל האוויר ולטייס. כשהגיע 

זמנו להתגייס ידע מראש שהוא ילך בעקבות אביו לחיל האוויר. כמו אילן גם אסף וסיים 

בהצטיינות את קורס הטיס במגמת קרב. שבועות אחדים לאחר סיום הקורס, אסף עלה 

על מטוס לטיסת אימונים. לחץ האוויר במטוס גרמו לאסף לאבד את ההכרה וכך מטוסו 

התרסק ואסף נהרג. אסף רמון נקבר לצד אביו, בבית העלמין בנהלל.

אלמנתו של אילן רמון, רונה, מקדמת ומעודדת את חקר החלל הישראלי ופועלת רבות 

להנצחה של אילן ומורשתו. בשנת 2016 היא נבחרה להדליק משואה בטקס ביום 

העצמאות ה-68 ואמרה: "אני, רונה רמון, בת לגילה וישראל מראשוני עליית הנוער 

מטורקיה מדליקה משואה זו לכבודם של אהובם אילן ואסף שמהווים נר ומגדלור 

להגשמת חזוני, לכבודם של טייסי חיל האוויר לדורותיהם המגנים עלינו ממעל, לכבודם 

של אנשי החלל הפורצים גבולות למען האנושות.

אילן רמון  היה ציוני והאמין בכל לבו בחשיבות החינוך ובתרומה לחברה הישראלית מתוך 

עשייה. 



יעל רום
"הצנחנים, במדים ירוקים, ישבו למרגלות המטוס כשהגענו,... 
באותו רגע חשבתי שבעוד כמה שעות אנחנו הולכים להצניח 

אותם בקצה העולם, הם יוצאים לקרב ומי יודע מה יקרה 
איתם.  מי יודע מי מהם יחזור בכלל". 

כיום נשים עובדותבכל כך הרבה מקצועות והן יכולות להיות

כל שירצו. אך הדבר לא היה כך כלל. עד לפני כ40 שנה 
נשים לא יכלו להתקבל לכל עבודה שרצו, התפקידים היו 

שמורים לגברים בלבד. כשיעל הגיעה לגיל 18 היא התגייסה 

לגדודי הנוער )גדנ"ע(. 

בעת שחיכתה כי קורס מפקדי גדנ"ע יתחיל היא שירתה בחדר אוכל של בסיס הגדנ"ע. 

באחת הארוחות בהן יעל עבדה סיפרו לה שני טייסים כי מתחיל קורס טיס והיא תוכל 

להשתחרר מהגדנ"ע ולהיות טייסת. דבר זה קסם לה מאוד ויעל יצאה עם עוד חברים 

מהגדנ"ע למיונים לטייס. לאחר שרבים נכשלו ונשרו מהקורס יעל התמידה וסיימה את 

הקורס במקום השני. לא קיבלו את יעל להיות טייסת ושלחו אותה להיות מדריכת טייס.

יעל לא וויתרה על החלום והתעקשה אינספור פעמים שיורשה לה לטוס. אחרי חצי 

שנה של שכנועים הסכימו להעביר אותה חזרה למקומה הראוי- המטוס. יעל רום הייתה 

הטייסת הראשונה שעברה קורס טיס צבאי מלא במסגרת חיל האוויר הישראלי והוסמכה 

לקברניטה בחיל האוויר. 

יעל שהוסמכה לטוס על שבעה סוגי מטוסים, הייתה גם הטייסת הראשונה שטסה בטיסה 

מבצעית מעבר לקווי האויב והראשונה שהטיסה מטוסים בחברת תעופה אזרחית - 

"ארקיע". היא שירתה כטייסת דקוטה והשתתפה במבצע קדש.

יעל רום שירתה עשר שנים בחיל האוויר בשירות החובה ובהמשך בקבע ובמילואים, 

בתפקידי הובלה והצנחה.

מתוך הקושי שחוותה יעל בהיותה אישה היא פעלה רבות לקדם נשים לתפקידים 

משמעותיים וכן לקדם את הספורט הנשי. כמו כן יעל הייתה יועצת ראש הממשלה 

לענייני נשים.

יעל רום נפטרה מסרטן בשנת 2006. בעיר פתח תקווה הוחלט להנציחה ולקרוא רחוב על 

שמה. ברחוב זה נמצא גם מרכז מסחרי "רום".

תמר אריאל
"היא לא הרגישה שליחה או נציגה של הזרם הדתי, הסובבים 

אותה כיבדו את צביונה הדתי. אי אפשר היה לספר לידה
בדיחה גסה, ולא משום שהיא הייתה מעירה על כך, 

אלא משום שאנשים כיבדו אותה והעריכו אותה"- 
מפקדה של תמר 

תמר אריאל נולדה במושב הדתי משואות יצחק. כשתמר 

הגיע לגיל 16 היא קיבלה זימון לצבא והיא התקבלה לקורס טיס היוקרתי. תמר התלבטה 

בין הצבא והשירות לאומי. היא חששה כי יהיה לה קשה להיות דתיה בצבא. היא בחרה 

לעשות שירות לאומי והייתה קומונרית בבני עקיבא. תמר עשתה שירות לאומי במשך 

שנתיים. כאשר סיימה את שירותה היא הרגישה כי היא רוצה לתרום עוד למדינה. וכך 

אחרי שנתיים, היא התגייסה לשירות בצה"ל לעוד שלוש שנים!

בגיל 20 התקבלה תמר לקורס טיס בחיל האוויר. בפעם הראשונה שעלתה על מטוס, 

מטוסה התרסק. תמר נפצעה בגב ונזקקה לחצי שנה של התאוששות. תמר לא הרפתה 

ועל אף הקושי, מייד לאחר החלמתה שבה לקורס הבא וצורפה למגמת נווטי קרב.  

לאחר 4 שנים מפרכות שכללו פציעה ושני קורסים תמר סיימה את קורס הטיס והייתה 

ל"נווטת הדתייה הראשונה בצבא". לטקס הסיום היא בחרה להגיע עם מדים שכללו 

חצאית ארוכה בכדי להראות לבנות נוספות כי זה היה אפשרי לשרת בצבא ולשמור על 

הערכים שלה. 

תמר הספיקה לשרת כנווטת בטייסת במשך כשנה, והשתתפה בשלושים ושלוש טיסות 

מבצעיות. עשרים ואחת מהן נערכו במבצע "צוק איתן" נגד החמאס ברצועת עזה. בתום 

המבצע נבחרה על ידי מפקד הטייסת כלוחמת המצטיינת של היחידה.

לפני שלוש שנים תמר טסה לנפאל עם חברים לפני ראש השנה והייתה אמורה לחזור 

מייד אחרי שמחת תורה. הוריה שוחחו עמה בפעם האחרונה במוצאי יום הכיפורים, 

והיא סיפרה להם שהיא יוצאת לטיול של מספר ימים. במהלך הטיול החלה סופת שלגים 

שכללה מפולות שלגים רבות. תמר וחבריה נתקעו על ההר ובדרך חזרה בנסותם להנצל 

היא מתה מהקור והשלגים. תמר לא זכתה לשמוע כי היא הייתה החיילת המצטיינת בצוק 

איתן, והוריה קיבלו בשמה את אות חיילת המצטיינת.

נסיבות חייה ומותה הפכו את דמותה לסמל ולמודל חיקוי לנשים דתיות רבות בישראל, 

הבוחרות בשירות משמעותי. על שמה קרויים בית ספר תיכון בנתניה, מכינה קדם-

צבאית, בית מדרש, מרכז חינוך וספורט, בית כנסת ועוד. כמו כן, מתקיימים מדי שנה 

אירועים על שמה, כמו "מרוץ שפיר" השנתי ועוד..



משפטים
אדנקו סבחת-חיימוביץ
"אני, שנולדתי בכפר נידח באתיופיה, 

זכיתי להיות שופטת בישראל"

אדנקו  נולדה בכפר בשם מוורי שבצפון אתיופיה. 

פירוש שמה באמהרית הוא "לשבח" או "להלל". כשהייתה בת שמונה עלתה במבצע משה 

עם משפחתה לישראל וגדלה בירושלים. אביה של אדנקו עבד בבית דפוס, ואמה כמנקה. 

אדנקו ראתה את שני הוריה עובדים מאוד קשה, והם תמיד הסבירו לה שבגלל שהם עלו 

לארץ בגיל מבוגר ולא הייתה להם השכלה, לא היו להם בארץ הרבה אפשרויות. אימה 

של אדנקו אמרה לילדיה כל הזמן שהם חייבים ללמוד, כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר. 

ההורים הטמיעו בילדים שלהם את התפיסה שכל האפשרויות פתוחות בפניהם, ושהם 

צריכים לא לבזבז אותן ולרכוש כלים להצליח בעתיד. בתיכון עברה לפנימיית כפר בתיה 

אך לאחר שנתיים חזרה הביתה. 

בתיכון לא חשבו כי אדנקו  מסוגלת לסיים את הבגרויות ולאחר מאבקים ומאמצים רבים 

היא שכנע את הבית ספר וסיימה את כל הבגרויות שלה.

כשהגיע זמנה לשרת בצבא אדנקו נרשמה לעתודה ובמסגרתה החלה ללמוד לתואר 

ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב. במהלך שירותה הצבאי היא שרתה כעורכת דין 

בפרקליטות הצבאית. כאשר השתחררה מהשירות הצבאי הייתה קצינה מצטיינת בדרגת 

סרן. 

לאחר שיחרורה עבדה אדנקו בתור עורכת דין בביטוח לאומי ולאחר מכן כעורכת דין 

עצמאית. אדנקו לא שכחה מהיכן הגיעה וייצגה בבית המשפט מקרים של עולי אתיופיה 

ואת רובם עשתה בהתנדבות.

אסתר טפטה-גרדי

אסתר גם היא עולה מאתיופיה ולמדה באולפנית בני עקיבא ולאחר מכן שרתה שנתיים 

בשירות לאומי. בעלת תואר שני במשפטים. אסתר עבדה במגוון תפקידים משפטיים 

במגזר הציבורי. 

אסתר ואדנקו היו פעילות כעורכות דין חברתיות בארגון "טבקה" משפט וצדק לעולי 

אתיופיה ופועלות רבות לשילוב הוגן של עולי אתיופיה. 

לפני שנתיים מונו שתיהן לשופטות בבתי משפט שלום, והיו לשופטות הראשונות מן 

העדה האתיופית.שרת המשפטים איילת שקד בירכה את שתי בנות העדה האתיופית: 

"פרצתן דרך". "אתן גאווה עצומה הן לעליית יהודי אתיופיה והן למדינת ישראל"

כלכלה
סטף ורטהיימר

" באחד מהביקורים האלה בעיר הולדתי גיליתי שבית הכנסת 
הישן נהרס ונשדד בפראות בידי הנאצים או התושבים 

המקומיים בעת המלחמה, והפך לאסם של תבואה לחזירים. 
כשנכנסתי בראשונה לבית הכנסת וגיליתי את ההרס שנעשה בו, הפשלתי את השרוולים 

והתחלתי לנקות את המקום " 

זאב-סטף ורטהיימר נולד בגרמניה. בגיל 11 ונאלץ להימלט עם משפחתו מאימת מלחמת 

העולם הראשונה. משפחתו עלתה לארץ והתגוררה בתל אביב. בגיל 16 סולק מבית הספר 

בו למד ולא סיים את שנות לימודיו. סטף החל לעבוד בחנות למכירה ותיקון של מצלמות 

ובמקביל למד אופטיקה. סטף הצטרף לפלמ"ח )פלוגות המחץ שלימים הצטרפו עם שאר 

המחתרות לצבא ההגנה לישראל( והשתמש בכישוריו וידיעותיו על אופטיקה כדי לתרום 

למאמץ המלחמתי. הוא גילה את הכשרון המכני שלו ופיתח תותח ללא רתע. סטף הבין כי 

הוא מוכשר בייצור נשק וכך במשך תקופה המשיך סטף לעסוק בפיתוח נשק, ובין היתר 

נמנה עם מפתחי המרגמות.

כשאומרים פיתוח נשק, החברה הראשונה שעולה לנו בראש היא חברת רפא"ל )רשות 

לפיתוח אמצעי לחימה(. סטף פנה אליהם והתקבל לעבודה ברפא"ל. אולם כשהיה בן 23 

פוטר כי לא היה לו תואר של מהנדס ולא היתה אפשרות להמשיך להעסיקו. 

האהבה לפיתוח כלי נשק המשיכה לבעור בקרבו, והוא הקים בחצר ביתו בית מלאכה 

קטן. הוא החל לייצר להבים- כלים לחיתוך מתכות. את הלהבים שיווק בעצמו, כשהוא 

רכוב על אופנוע ונוסע מלקוח אחד לאחר כדי להציע את הלהבים שפיתח. לכלים שייצר 

הייתה הצלחה, זה נתן לו את הדחיפה להקים חברה מסודרת. 

כך נולדה ישקר – חברה לייצור כלי חיתוך למתכות, אשר הפכה עם השנים לחברה 

מובילה בתחומה המייצאת את תוצרתה למדינות בכל רחבי העולם. 

בשנת 2006 קנה את החברה וורן באפט- אשר נמצא כיום במקום השלישי בעשירי 

העולם. והפך את חברת ישקר הישראלית לשם דבר עולם כולו.

סטף ורטהיימר מאמין שתפקידו לקדם את המדינה ולא רק לדאוג לעצמו. הוא הקים 

מסגרות חינוכיות לנוער במצוקה, כדי שיצליחו למצות את היכולות שלהם כמוהו. 

הוא גם הקים פארקי תעשיה בגליל ובנגב. הקמת פארקי התעשיה  גרמה לכך שאנשים 

רבים שרצו לעבוד במפעלים של סטף עברו לגור בגליל ובנגב וכך מפעליו גרמו לחלוציות 

ויישוב הנגב והגליל.

על תרומה זו למדינה זכה סטף להדליק משואה ביום העצמאות ה-58 למדינת ישראל על 

פיתוח הגליל.

http://www.leoran.org.il/%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%98%d7%a4%d7%98%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%93%d7%99/
http://www.leoran.org.il/%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%98%d7%a4%d7%98%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%93%d7%99/


תרבות
חיים טופול 

"ציצית וכיפה ממש לא מצחיקות אותי. גם אני הלכתי 
ככה כנער וחבשתי על הראש ברט גדול תזכור שהעניין 

הזה של ציציות לא התחיל היום ולא ייגמר מחר, 
זה רץ כבר 3,000 שנה"

 חיים טופול גילה את כישרון המשחק שלו כבר בגן הילדים. בגיל 5 הוא קיבל את תפקיד 

ראשי בהצגה בגן והגננת אמרה לאימו שהוא צריך להיות שחקן. כשהוא הגיע לבית ספר 

יסודי על אף כל התעלולים שהוא עשה, המורים ראו בו את הכישרון החבוי בו והקפיצו 

אותו מכיתה ב לכיתה ג.

בהגיעו לצבא, חיים התקבל לשרת בנח"ל. בסוף הטירונות  הוא היה אמור לשרת בנח"ל 

המוצנח. חיים קיבל פתאום הודעה שעליו להגיע למפקדת הנח"ל ביפו. 

הוא מספר: "לא הבנתי מה קרה. יוסי בנאי עבר שם ואמר 'הגעת? יופי'. עניתי 'מגיע 

למה?', התפלאתי. יוסי בנאי ענה 'אלינו, ללהקת הנח"ל'. מתברר שלאחר הופעה של 

להקת הנח"ל שערכו בבסיס שלנו ראו אותי מבדר את החבר'ה ושמו עלי עין".

חיים אמר למפקד הלהקה כי הוא הולך לצנחנים. "אתה לא הולך לשום צנחנים; אתה פה! 

תשמע, אתה חייל ועליך לעשות מה שאומרים לך" ענו לו . בשירותו בנח"ל הכיר את גליה 

שלימים הייתה אשתו הוא מספר שזו הייתה אהבה ממבט ראשון ותוך ארבעה ימים הפך 

אותה לחברתו.

במהלך שירותו בלהקת הנחל, אפרים קישון כתב כל מיני קטעים קצרים על התמודדויות 

של עולים חדשים בארץ. חיים טופול ואפרים קישון נהיו חברים טובים. ויותר מאוחר 

כאשר אפריים קישון הפך את הקטעים הקצרים לסרט, הוא בחר בחיים לשחק את הדמות 

הראשית. וכך בגיל 29 חיים טופול כיכב ב"סלאח שבתי" בתפקיד סלאח- עולה חדש 

מעדות המזרח שהוא ומשפחתו נתקלים בקשיי עליה בשנים שלאחר הקמת המדינה. 

הסרט הפך ללהיט והתפרסם בכל העולם. הסרט היה מועמד לאוסקר וזכה בשני פרסי 

גלובוס הזהב.

               חיים טופול בסרט סלאח 
                  שבתי עם משפחתו

כשנה לאחר פריצתו בסרט סלאח שבתי, קרתה תקלה בתיאטרון. השחקן ששיחק את 

טוביה החולב בכנר על הגג חלה. מהתיאטרון פנו לחיים וביקשו שישחק את טוביה. בתוך 

שלושה ימים בלבד למד חיים טופול את התפקיד ששינה את חייו. 

לאחר שנתיים הציעו לחיים לשחק את טוביה החולב בתיאטרון הבריטי- שנחשב 

לתיאטרון הטוב ביותר בעולם. ההצגה זכתה לתשבחות מכל רחבי העולם. בעקבות 

ההצלחה הפיקו לסרט את "כנר על הגג". לגבי השחקן הראשי,לא הייתה בכלל התלבטות. 

חיים טופול כיכב גם בסרט ההוליוודי.

במשך 44 שנים, חיים טופול שיחק ברחבי העולם בתפקיד "טוביה החולב", והציג כ-3,500 

פעמים. 

מייד לאחר שסיים להציג בתיאטרון, הוא פנה לפרוייקט מיוחד. הוא יזם והקים את "כפר 

נהר הירדן", כפר נופש לילדים החולים במחלות חשוכות מרפא על תרומתו המיוחדת זו 

לחברה ולמדינה הוא זכה להיות חתן פרס ישראל לשנת 2015.

יצחק פרלמן 
" זה נכון שהחיים בניו-יורק נוחים מאד ליהודים,

 אבל רק פה אנחנו מרגישים בבית". 
יצחק פרלמן נולד בתל אביב. מגיל קטן מאוד רצה 

לנגן בכינור. בגיל 3 ההורים שלו ראו את האהבה 

שלו לכינור, והחליטו לרשום אותו ללימודים. הוא 

לא התקבל כיוון שהיה עוד קטן אז הוא התחיל ללמד את עצמו לנגן כינור על כינור 

צעצוע.

אך בגיל ארבע קרה אסון, יצחק חלה במחלת הפוליו – שיתוק ילדים. הוא נלחם במחלה 

והחלים אך נשאר נכה בשתי רגליו. הוא נאלץ לצעוד בעזרת קביים. עד היום הוא הולך 

בעזרת קביים ומנגן בישיבה. הוא למד באקדמיה למוזיקה "שולמית" ביפו. באקדמיה 

התגלה כשרונו המדהים והוא עבר ללמוד בג'וליארד" שבניו יורק-אחד מבתי ספר 

הטובים ביותר למוזיקה ומחול.

עד מהרה כשרונו שבה לבבות רבים והוא החל להופיע בכל העולם. הוא ניגן עבור סרטים 

כגון "רשימת שינדלר" ו"רחוב סומסום". הופעותיו הזכורות ביותר הן: ארוחת ערב בבית 

הלבן מול המלכה אליזבת השנייה והנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש. וכן טקס ההשבעה של 

ברק אובמה לנשיא ארצות הברית.

יצחק פרלמן מרבה להשתתף כמנצח עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. לפני 

שנתיים זכה במדליית החירות הנשיאותית מנשיא ארצות הברית ברק אובמה. יצחק 

פרלמן מהווה השראה לדורות רבים של נגנים ומוכיח כי על אף נכותו הפיזית האדם יכול 

להגיע לאן שיחלום.



ציונות ועליה
נתן שרנסקי  

"אדני השופט... דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין 
האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, 
היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי 

לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי "

נתן שרנסקי נולד באוקראינה )בברית המועצות( למשפחה יהודית. כבר בצעירותו גילה 

כשרון במדעים מדויקים ובשחמט. 

בימיו של שרנסקי ברית המועצות -רוסיה הגדולה- הייתה מעצמה ענקית ששלטה על 

חלקים נרחבים של אירופה. אך ברוסיה היה שלטון קשה. הם האמינו בשליטה כמעט 

מוחלטת של המדינה על חיי האזרחים. המדינה הייתה מחליטה עבורך מה תקרא, איך 

תצביע, איפה תגור. באותם שנים לא הסכימו ליהודים להיות דתיים ולא הסכימו להם גם 

לעזוב את רוסיה ולעלות לישראל! 

בגיל 25 ביקש שרנסקי ויזה כדי לעלות לישראל. הרוסים לא הסכימו לתת לו ויזה. נתן 

שרנסקי שהיה ציוני נלהב, לא התייאש הוא נשאר ברוסיה ועודד יהודים לברוח מרוסיה 

ולעלות למדינת ישראל.

שנה לאחר מכן נתן התחתן עם אביטל. לאביטל היתה אפשרות לעלות לארץ  ויום לאחר 

נישואיהם היא עלתה לארץ ישראל. אביטל ונתן חשבו כי בעקבות עלייתה של אביטל 

לארץ, יקלו על נתן לעזוב את רוסיה.

אך דבר זה לא קרה. ברוסיה לא אהבו את המרד של נתן ואת כך שהוא מעודד יהודים 

לעלות לארץ ישראל. הם חיפשו איך להתנקם בו. כשנתן היה בן 31, העלילו הרוסים שנתן 

מוכר סודות לאויבת הגדולה שלהם, אמריקה. נתן  שרנסקי נעצר ועמד למשפט. בית 

המשפט החליט כי הוא מרגל לטובת אמריקה ונגזרו עליו 13 שנות מאסר. 

במהלך שנותיו בכלא הפך שרנסקי לסמל על התמדה, אמונה בדרך והעוז לא להשבר גם 

מול עינויים קשים. הוא היה הדמות המשמעותית ביותר  במאבק על זכויות האדם בברית 

המועצות ומאבקה של היהדות שם.

שחרורו ועלייתו לישראל

במשך כל השנים שנתן שרנסקי היה עצור, נלחמה אשתו אביטל למען שחרורו. היא 

נפגשה עם חברי-כנסת ושרים בישראל. היא נסעה לארצות-הברית ולאירופה ונפגשה 

שם עם ראשי מדינות. אביטל ביקשה מכולם לעזור לבעלה להשתחרר מהכלא ולהגיע 

לישראל.

לאחר 9 שנים בכלא ובעזרתה של אמריקה, נכנעו  הרוסים.

נעשה הסכם בו ישחררו 5 מרגלים רוסיים מאמריקה תמורת 3 מרגלים אמריקאים, שאחד 

מהם היה נתן שרנסקי. ארצות הברית הייתה מוכנה לומר שהוא מרגל שלה, על אף שלא 

היה אך ורק כדי לשחררו.

נשיא ארצות הברית, דרש ששרנסקי ישוחרר שעה אחת לפני 2 המרגלים האחרים 

בעסקה כדי להבדיל ביניהם, שהרי שרנסקי הואשם לשווא בריגול. ואכן שרנסקי שוחרר 

ראשון. 

מיד לאחר החלפת המרגלים העניק לו שגריר ישראל בגרמניה את דרכונו הישראלי, 

ומשם נתן עלה ארצה.

נתן לא שכח את אחיו ברוסיה והמשיך לפעול לשחרורם עד שרוסיה נכנעה והורידה את 

מגבלות העליה ויהודי ברית המועצות יכלו לעלות בחופשיות לארץ ישראל.

באותה שנה הוזמן נתן שרנסקי עם אשתו לארצות הברית. שם הוענקה לשניהם מדליית 

הזהב של הקונגרס, העיטור השני בחשיבותו בארצות-הברית כהוקרה על מאבקם למען 

זכויות האדם. ועשרים שנה אחר כך, בשנת 2006 קיבל שרנסקי את מדליית החירות 

הנשיאותית של ארצות הברית מידי נשיא ארצות הברית, אז ג'ורג' בוש.

נתן שרנסקי היה לישראלי הראשון, ולאדם הלא-אמריקני הרביעי שקיבל את שני 

העיטורים האמריקניים החשובים הללו.

לאחר עליית הרוסים לארץ, נתן שרנסקי חש כי צריך לייצג אותם בכנסת. הוא הקים 

מפלגה שנכנסה לממשלה והיה לשר התעשייה והמסחר. כאשר כיהן כשר הוא העביר חוק 

שחייב לסמן את מחיר המוצרים על ידי הדבקת מחיר עליהם.

 ב2005 התפטר מן הממשלה במחאה על תוכנית ההתנתקות.

כיום נתן שרנסקי מכהן כיושב ראש הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית מאז הקמתה 

פעלה לעידוד עלייה והתיישבות בארץ. היא שומרת על קשר בין ישראל ליהודים בכל 

העולם ועוזרת לעולים חדשים להשתלב בארץ. לאחר כל פעולותיו היה טבעי כי נתן 

שרנסקי ייבחר להנהיג את הסוכנות היהודית.

בן גוריון
" "רק העזת היהודים הקימה את המדינה 

ולא החלטת או"ם שמום.""
דוד בן גוריון היה ראש הממשלה ושר 

הביטחון הראשון של מדינת ישראל. יש לו כינוי

מפורסם "הזקן". בן גוריון נולד בשנת 1886 

בפולין. וגדל בבית ציוני, בית שתמיד חלמו בו על ארץ ישראל.

בגיל 14 כבר התחיל להיות פעיל בתנועת הנוער הציוני ובגיל 20 הגיע בפעם הראשונה 

לארץ ישראל, ליפו. בימים אלה התורכים שלטו בארץ.

בן גוריון אמר: "הדבר ראשון שאני זוכר, זה את ריח הים והפרדסים מכה באפי כשהאנייה 

עגנה בנמל. ריח הים ליווה אותי מאז עלייתי ארצה ובכל זמן פנוי בחיי, אהבתי לחזור 

לחוף, להתעמל ו... לעסוק בספורט האהוב עלי – עמידת ראש! זה תמיד עזר לי 

להתרכז..."

לבן גוריון היה חלום, לבנות את ארץ ישראל ולעבוד את האדמה, לכן הוא לא נשאר 

ביפו אלא עבד קצת בבנין ומשם עבר לגליל, לעבוד בחקלאות. מהר מאוד הפך בן גוריון 



למנהיג היישוב במטרה להגשים את חלומו. הוא הספיק גם ללמוד משפטים בטורקיה אך 

הטורקים שחששו ממנו, קראו לו מורד וגרשו אותו לאמריקה. גם באמריקה לא הזניח 

את החלום על הקמת המדינה . הוא סבב בין אנשים, מנהיגים וקהילות ודיבר רק על דבר 

אחד: הקמת מדינה יהודית לעם היהודי. כשהתורכים עזבו את ארץ ישראל והאנגלים 

הגיעו, חזר בן גוריון לארץ עם אשתו, פולה והפך לראש ההנהלה הציונית וראש הסוכנות 

היהודית. בתפקידו זה פעל לסיום השלטון הבריטי והקמת המדינה. ואכן, ב- 14 במאי 

1948 הסתיים השלטון הבריטי, בן גוריון מונה לראש מועצת העם וכתב עם חבריו 

במועצה את מגילת העצמאות, בה הוכרז על זכותנו החוקית לחיות במדינת ישראל. ביום 

ה' באייר תש”ח, בעיר תל אביב, הכריז באופן רשמי על הקמת מדינת ישראל. מאז כולנו 

חוגגים מדי שנה בתאריך זה את יום העצמאות של מדינת ישראל.

כראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ושר הביטחון, הוביל בן גוריון את המלחמה 

הראשונה שלנו כמדינה, מלחמת העצמאות . הקים את צה”ל, קלט המוני עולים מכל 

העולם. הקים ערים, מושבים, בתי ספר ומפעלים. בשנת 1953 התפטר מראשות הממשלה 

ועבר לגור בנגב, בצריף קטן בקיבוץ ”שדה בוקר”. הוא האמין שהדבר החשוב ביותר 

לפיתוח הארץ הוא יישוב הנגב, ורצה להפריח את השממה ולגור שם בעצמו כדוגמא 

לכולם. בן גוריון נפטר בשיבה טובה בן 87 שנים אותם הקדיש  למען חיים טובים ובטוחים 

במדינת ישראל. ביתו הצנוע בשדה בוקר הוא היום מוזיאון שכולכם מוזמנים לבקר בו.

דוד בן גוריון עומד 
עמידת ראש

יהדות
הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

"הרצון להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה. 
לא בכמות המוטבים ולא באיכות הטוב,

 זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל. "

משפחתו של הרב קוק הייתה משפחה מיוחדת במינה. 

אימו של הרב קוק הייתה מבית של חסידי חב"ד. 

בזמנו הייתה מחלוקת בתוך העם היהודי. החסידות 

החלה להיווצר ומיד קמו לה מתנגדים חריפים שלא 

קיבלו את הדרך של החסידים כלל! ההתנגדות הייתה כל כך חריפה שנוצרו שתי קבוצות 

אחת של מתנגדים ואחת של חסידים. אך באופן מפתיע אימו של הרב קוק התחתנה עם 

אביו של הרב שלמד בישיבת וולוז'ין והיה ממשפחה של "מתנגדים". כך קרה שהרב קוק 

כבר מלידתו גדל בבית שחיבר בין שני צידי המחלוקת.

הרב קוק למד אצל רבנים שונים גם חסידים וגם מתנגדים וכך הכיר את שני הזרמים. 

בהיותו בן פחות מעשרים הוסמך להוראה והשתדך עם בת־שבע ונולדה להם בת אחת.

כבר בגיל 23 התמנה לרב עיר ולמד בחברותא עם גדולי הדור. כעבור שנה נפטרה אשתו. 

הרב קוק נותר אלמן עם בתו הפעוטה בת השנה וחצי. לאחר שנה התחתן עם רייזה רבקה 

שהייתה בת דודתה של אשתו הראשונה. ממנה נולד בנו הרב צבי יהודה קוק.

הרב חלם כל חייו לעלות לארץ ישראל. כאשר יואל משה סלומון ואנשי יפו, פנו אליו 

בבקשה שיבוא להיות רב עירם, הוא החליט לקפוץ על המציאה ולהגשים את חלומו. 

אנשי העיר ניסו לשכנע אותו שימשיך להיות רב עירם ואף הציעו לו הרבה כסף בשביל 

שישאר אך הרב לא נכנע ללחץ ועלה לארץ להיות הרב של יפו. תקופת יפו הייתה 

התקופה הפורייה ביותר בכתיבתו, ובה נכתב החומר לכמה מהיצירות החשובות שלו 

)שהתפרסמו מאוחר יותר( - אורות, אורות הקודש, עולת ראי"ה ועוד.

הרב האמין ביישוב הארץ והאמין שחשוב לחבר בין תורה לעבודה. הוא היה בקשר הדוק 

עם המתיישבים ופסק הלכות רבות הקשורות לחקלאות בארץ ישראל. 

בשנת 1913 יצא הרב קוק, בראש משלחת רבנים למסע המושבות הראשון. המסע נמשך 

כחודש. במסע זה הרב קוק עבר בין מושבות שונות לבקר אותם לשמוע איך ניתן לעזור 

ולנסות לקרבם לתורה. הרב בדרכו המיוחדת לא ראה בחלוצים החילוניים אוייבי היהדות 

אלא האמין כי עבודת הארץ הינה חלק משמעותי בעבודת ה' ומקרבת את הגאולה. 

שנה לאחר מכן הרב טס לכנס העולמי של אגודת ישראל בשווייץ. אך בהיותו בשוויץ 

פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב נתקע באירופה ולא יכל לחזור לארץ. הרבנים 

של לונדון פנו אליו שיהיה רב העיר. הרב שראה כי לא יוכל לחזור לארץ ישראל עד 

שתגמר המלחמה עבר ללונדון אך הודיע להם כי יהיה רבם בתנאי שיחזור ליפו בהזדמנות 

הראשונה שיוכל. בלונדון פעל רבות בכדי לסייע ליישוב שבארץ ועשה כל שביכולתו 



לקדם את הצהרת בלפור שתכריז כי מדינת ישראל שייכת לעם ישראל.

בתום המלחמה, לאחר תקופה של כשלוש שנים בלונדון, חזר הרב קוק לארץ ישראל. 

הרב באישיותו המיוחדת ידע להכיל ולקבל את כל האנשים בעם ישראל: דתיים, 

חילוניים, חרדים וציוניים. וכאשר הקימו את הרבנות הראשית בישראל היה ברור כי הרב 

קוק, אדם שמאחד סביבו את עם ישראל, יהיה האדם המושלם לתפקיד. 

לאחר שהתמנה לרב ראשי האשכנזי, הקים הרב קוק את ישיבת “מרכז הרב”. הישיבה 

ייחודית בשל כך שהייתה הישיבה הציונית הראשונה בארץ ישראל. ישיבה שלמדו בה 

תורה והרב הכניס לליבה את אהבת ארץ ישראל. בחיי הרב קוק הגיעה כמות התלמידים 

בישיבה לכשמונים תלמידים. ובמהלך השנים המשיך לנהל אותה בנו הרב צבי יהודה קוק 

והישיבה גדלה למאות תלמידים. מישיבת מרכז הרב יצאו גדולי הרבנים בציונות הדתית: 

הרב אברהם שפירא, הרב טאו, הרב חיים דרוקמן ועוד.

בסוף ימיו נאבק הרב קוק במחלת הסרטן. נערכו עצרות תפילה ובירושלים הוכרז יום 

תפילה כלל־עולמי .הרב קוק נפטר בגיל שבעים בשנת 1935 ולא זכה לראות בהקמת 

המדינה.

הרב ישראל מאיר לאו
" ציוני זה מי שאוהב את ארץ ישראל 

ומי שרואה בה את ביתו ועתידו. אני לא 
עזבתי את הגולה בשביל לשוב אליה, לעולם. " 

סיפורו של הרב לאו הינו סיפור מופלא על 

ילד שהחל את דרכו בזוועות השואה, 

שרד יתום את השואה והגיע עד למעמד 

רב ראשי למדינת ישראל.

סיפורו מתחיל בפולין. הוא נולד למשפחה שלה ארבעה בנים והוא הקטן מבין כולם . 

כשהיה בן 5 הגיעו הנאצים לעיירה בה הוא גר. אמו הבינה כי עליהם לחמוק מהנאצים כדי 

להישאר בחיים. אביו ואחיו לא הצליחו לחמוק איתם ונשלחו יחד עם רוב יהודי העיירה 

למחנה ההשמדה טרבלינקה ושם נהרגו.

לאחר שנתים הנאצים שוב נכנסו לעיירה והפעם לא הייתה ברירה אלא ללכת עם 

הנאצים. הנאצים עשו חלוקה בין נשים וילדים לבין  גברים. אימו ידעה כי את הנשים 

והילדים הנאצים הולכים להרוג וכך דחפה את ישראל מאיר הקטן שהיה בן 7 לכיוון אחיו 

הגדול ואמרה לו שישמור עליו. נפתלי וישראל הגיעו אל מחנה העבודה ונפתלי עשה כל 

שביכולתו לשמור על אחיו הקטן. האחים עברו תלאות רבות וסבלו מרעב וקור. במהלך 

שהותם במחנה נתקלו גם באנשים טובים שעזרו להם לשרוד. ישראל מאיר מספר על 

אישה ששמעה אותו בוכה מרעב וויתרה על האוכל שלה בשבילו, ועל חייל רוסי ששמר 

על חייו. עד היום הרב חוזר ואומר שזה נס שילד כל כך קטן בלי הורים שישמרו עליו שרד 

את השואה.

כאשר שוחרר המחנה על ידי חיילי ארצות הברית היה ישראל לאו בן 8 היה האסיר הצעיר 

ביותר ששוחרר מהמחנה.

כמה חודשים לאחר מכן עלו ישראל מאיר ונפתלי לארץ ישראל. הם עברו להתגורר אצל 

דודיהם שאימצו אותם. ישראל מאיר החל ללמוד בבית הספר ולהשלים את כל השנים 

שהפסיד במלחמה.

בגיל 22 התחתן עבר לגור בפתח תקווה ועבד כמורה לתנ”ך.

הרב לאו שימש במספר תפקידים רבניים. הוא התחיל כרב בית הכנסת, ובהמשך מונה 

לרב שכונות צפון תל אביב.

בהיותו בן 51 נבחר לכהן בתור רבה של העיר תל אביב כולה והגיש תוכנית טלוויזיה בשם 

“שלום לבוא שבת” בה היה מדבר על פרשת השבוע.

חמש שנים לאחר מכן נבחר לכהן כרב ראשי האשכנזי של מדינת ישראל, הוא פעל 

בתפקיד זה 10 שנים.

בהגיעו לגיל 80 פרש הרב לאו מתפקידיו הציבוריים. אך ממשיך לכהן כיושב ראש "יד 

ושם" דווקא בגלל סיפורו המיוחד ואישיותו הנעימה נבחר להיות מוביל הדרך לאירגון 

שכל תפקידו הוא לשמר את זיכרון השואה.

הרב לאו, זכה גם בפרס ישראל ונחשב לאחת הדמויות התורניות האהובות ביותר 

בישראל. הרב פעל למען נושאים רבים ומגוונים כגון אחדות ישראל והיה לדמות 

המחברת בין היהדות החרדית לישראליות. הוא פעל לקיום קשר בין הדתות השונות 

ונפגש עם האפיפיור הנוצרי )תפקיד כמו הרב הראשי של כל העולם לנוצרים( וכך היה 

לרב הראשי הראשון שנפגש עם אפיפיור. גם לאחר סיום תפקידו כרב ראשי המשיך 

בפעילות לשימור הקשר בין הדתות. המלחמה בתאונות הדרכים, מאבק למען היהודים 

הרוסים שימור זכרון השואה ועוד.

רב לאו זכה לראות את בנו רבי דוד לאו נבחר לתפקיד הרב הראשי לישראל עוד בחייו.

הרב מרדכי אליהו
"כל ישראל בני מלכים הם. ועל בן מלך להזהר 

בדיבורו שיהא בנחת ובנימוס, וכן לא לאכול בשוק, 
ולהתלבש כראוי, שלא יזלזל בתואר של 'בן מלך'.

הרב מרדכי אליהו נולד וגדל בעיר העתיקה. אביו 

היה רב וכך מגיל קטן נמצאה התורה בביתם. 

הרב מספר כי בילדותו היה גר ממש ליד ישיבת 

"פורת יוסף" וכשראה את כל הרבנים בישיבה חלם

להיות רב. הוא התחיל ללמוד תורה בגיל צעיר אך בגיל 11 אביו של מרדכי הצעיר נפטר 

ומרדכי היה צריך לעזור בפרנסת הבית. בכדי להשיג כסף מרדכי היה הולך למכור גרגרי 

חומוס  מבושלים. יום אחד ראה אותו אחד האנשים מהישיבה והצטער מאוד על כך 

שמרדכי הפסיק את לימודו בגלל קושי כלכלי. הוא החליט לעזור למרדכי והציע לו 

שיקנה ממנו את כל כוסות החומוס אם יחזור ללימודו. על כל משנה שילמדהוא ישלם על 

כוס חומוס אחת. וכך מרדכי חזר ללימודו והצליח לעזור בפרנסת הבית. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91


בגיל 21 בהיותו צעיר בשנות העשרים לחייו, החל הרב לעסוק בפעילות חסד בקנה מידה 

גדול. הוא יזם מתן שיעורי עזר לילדים משכונות מצוקה ומסר שיעורי תורה למבוגרים. 

אך דבר אחד הפריע לרב, הפיכת המדינה לחילונית. הרב מרדכי אליהו היה חבר במחתרת 

בשם "ברית הקנאים". המחתרת ניסתה ליצור מצב בו במדינת ישראל כולם ישמרו 

מצוות והמדינה תהיה דתית. מרדכי אליהו נעצר עם עוד 40 חברים בגלל נזק שגרמו 

למכוניות שנסעו בשבת, והחזקת נשק. הוא נשפט למאסר של 10 חודשים. הרב מספר כי 

בהיותו בכלא, הפך את בית הכלא לבית מדרש אחד גדול, אישיותו הכובשת גרמה אפילו 

לעבריינים הכי מסוכנים להעריך אותו. עד כדי כך, שבערב שבועות רצה הרב לקיים 

לימוד כל הלילה כפי שנהוג בחג. הסוהרים אסרו זאת. במחאה על כך כל הכלא שבת רעב 

עד שבית הסוהר יאפשר לרב לקיים את מצוות לימוד התורה!

כשהתבגר אמר אני מודה שהדרך שבה הלכתי בעבר אינה מתאימה לדורנו. הוא מסביר כי 

אמנם עדיין חשוב להכניס תורה ומצוות למדינת ישראל אך הדרך צריכה להיות אחרת. 

מתונה יותר. 

לאחר שחרורו מהכלא הרב מרדכי אליהו הלך ללמוד רבנות ודיינות.

בגיל 31  סיים את לימודיו ובן גוריון שהתרשם ממנו מאוד מינה אותו לדיין ברבנות באר 

שבע. הרב אליהו היה הדיין הצעיר ביותר בארץ. 

בגיל 53  על אף שלא היה רב עיר או רב קהילה בכלל, נבחר לתפקיד הרב הראשי הספרדי.  

הרב פעל רבות למען חיזוקה של ארץ ישראל ועם ישראל. הוא תמך בהתיישבות וקרא 

לשמור על הארץ שלנו בכל מחיר. לרב גם היה חשוב החיבור לעם ישראל. הוא האמין 

שיהודים צריכים לחיות יחד ולא להפריד בין דתיים וחילוניים. וכך הרב הקים את 

הגרעינים התורניים. בהם משפחות של דתיים עוברות לגור בתוך שכונות חילוניות כדי 

ליצור חיבור ואהבה בעם ישראל.

הרב אליהו היה רבו של המרגל האמריקאי־ישראלי יונתן פולארד, השתתף במאבק 

לשחרורו, ואף ביקר אותו בכלאו שבארצות הברית תשע פעמים.

הרב מרדכי אליהו נפטר בהיותו בן 81. בעקבות אהבתו הגדולה של הרב לארץ ישראל, 

מצבתו נבנתה מאבנים שנלקחו מארבעת ערי הקודש: חברון ירושלים טבריה צפת  וכן 

מקבר יוסף שבשכם.

המצבה של הרב אליהו

הרב עובדיה יוסף
"חיילי צה"ל, הם מוסרים את נפשם בשביל זה, 

כמה מסכנים נהרגים, על יחוד קדושת השם, 
על יחוד קדושת ארץ ישראל, לכן צריכים להעריך 
את הדבר הזה, לברך אותם. אם רואים חייל, 

צריך לנשק אותו, "
הרב עובדיה יוסף נולד בבגדאד, והיה בנם הבכור של יעקב וגורג'יה. שהיה בן ארבע, 

עלתה משפחתו לארץ ישראל, והתיישבה בשכונת "בית ישראל" בירושלים. אביו של הרב 

עבד במכולת ומשפחתו הייתה ענייה. הבן עובדיה נאלץ להתחיל לעבוד בגיל צעיר. 

בתלמוד התורה התגלה כשרונו המיוחד של עובדיה הצעיר. זכרונו המופלא. הרב זכר 

את כל התנ"ך בעל פה, וכששאלו אותו כיצד הוא זוכר את התנך? השיב בתמימות כי 

למד אותו בהפסקות בין השיעורים. הרב של תלמוד התורה פנה לאביו של עובדיה 

ושכנע אותו כי בנו חייב להמשיך ללמוד בישיבה וכי אי אפשר לתת לכישרון שכזה ללכת 

לאיבוד. אביו השתכנע ועובדיה הצעיר נרשם לישיבת פורת יוסף ושקע בלימודי התורה.

מספרים על הרב כי הוא השקיע כל רגע בלימוד התורה. בדרך אל הישיבה ובחזרה החזיק 

בידו ספר גמרא ותוך כדי הארוחות תמיד היה פתוח ספר כלשהו לפניו.

 כשהיה בן 18 החל להעביר את שיעור קבוע בבית הכנסת בעיר. בשיעור זה התגלתה 

חוכמתו של הבחור הצעיר והחלו להגיע אנשים רבים לשמוע את השיעור.

בהיותו בן 20 סיים הרב עובדיה יוסף את לימודי הרבנות והדיינות וקיבל את הסמכתו 

מהרב הראשי. לאחר 4 שנים נשא לאישה את מרגלית.

הרב ואשתו יצאו לשליחות במצריים בכדי לנסות לחזק את הקהילה. לרב היה מאוד קשה 

במצריים כי הרגיש שאין מספיק חשיבות להלכות ולכשרות בקהילה במצריים. דבר זה 

ציער אותו מאוד. במצריים גם נפגעו עיניו ובמהלך השנים ראייתו הידרדרה והוא נאלץ 

ללכת עם משקפיים כהים.

לאחר חזרתו לארץ שמש דיין בפתח תקווה וירושלים. בעקבות בקיאותו הרבה, הרב יכל 

לפסוק במגוון רחב מאוד של נושאים. הרב היה ידוע בחשיבה מחוץ לקופסא ובמציאת 

פתרונות יצירתיים גם למקרים מסובכים מאוד. חלומו של הרב היה כי בארץ ישראל לא 

יהיו הרבה דעות הלכתיות אלא הלכה אחת לכולם, כמו שהיה בבית המקדש. 

כשהיה בן 52 נבחר לרב הראשי הספרדי לישראל . בשנות פעילותו כרב ראשי פעל 

הרב יוסף במספר עניינים הלכתיים וחברתיים בעלי משמעות לאומית. אחת הפסיקות 

המיוחדות ביותר של הרב התיה לגבי יהדות אתיופיה. 

יהודי אתיופיה חלמו במשך שנים רבות לעלות לארץ ישראל. אך יהדות אתיופיה הייתה 

יהדות מיוחדת. בזמן בית המקדש הראשון יצאו היהודים לגלות בבל. בעוד אחיהם 

היהודים הצליחו לחזור לארץ עם עזרא ונחמיה, יהודי אתיופיה איבדו קשר עם הארץ 

ולא יכלו לחזור. בינתיים בארץ ישראל נבנה בית המקדש השני ונחרב, נכתבה המשנה 

התלמוד ועם ישראל יצא לגלות שוב. כאשר לאחר 2000 שנה חזרנו לארצנו הגיעה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3


השמועה ליהודי אתיופיה. הם התרגשו כל כך ורצו לעלות לארץ ישראל. אך אף אחד לא 

האמין להם כי הם יהודים, בגלל שלא ידעו מה זה משנה וגמרא, והיו להם מנהגים משונים 

מימי בית ראשון שאף אחד לא הכיר. האתיופים שלחו משלחות לרבנים בארץ בכדי 

לשכנע אותם כי הם יהודים. 

הרב עובדיה יוסף שהיה הרב הראשי והבין כי חייב לחקור זאת ולגלות את האמת. 

הוא ביקש מהשליחים שיספרו לו על מנהגיהם . הרב חקר היטב את המנהגים ותרבות 

אתיופיה והחליט כי הם יהודים. על אף שרבנים אחרים לא הסכימו איתו הוא נלחם בעבור 

יהדות אתיופיה כדי שיוכלו לעלות לארץ. בעקבות הלחץ שהפעיל הרב ופסיקתו כי הם 

יהודים, התקיים "מבצע משה" בו עלו היהודים האתיופים לארץ ישראל. 

בגיל 93 בשנת 2013 כבה המאור הגדול, ומרן פוסק הדור השיב את נשמתו לבורא. 

הלווייתו נערכה ביום פטירתו, בירושלים, ובה השתתפו כ-850,000 איש. זו היתה הלוויה 

הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. 

שלבי החידון:
שלב א: נכון או לא נכון

מחלקים לכל קבוצה דף תשובות ומקרינים את השאלות במצגת. על הקבוצות 
להקיף את התשובות הנכונות בדף ולהעביר לשופטים לבדיקה. 

כל שאלה מזכה ב5 נקודות, סך הכל 50 נקודות לשלב.

קטנים:
1. השופטת אסתר טפטה- גרדי היא ממוצא אתיופי )נכון(

2. יעל רום הייתה הטייסת הראשונה )נכון(
3. אילן רמון נהרג בהתרסקות מטוס במהלך טיסת אימונים ) לא נכון(

4. יצחק פרלמן לימד את עצמו לנגן בגיטרה )לא נכון(
5. יעל ארד זכתה במדליית ארד )לא נכון(

6. הרב לאו הוא ניצול שואה )נכון(
7. חיים טופול היה שחקן ראשי בסרט 'סלאח שבתי' )נכון(

8. גל פרידמן היה אלוף הארץ ברכיבה על אופני הרים )לא נכון(
9. אביעזרי פרנקל השתתף בבניית המחשב הישראלי הראשון )נכון(

10. אפליקציית וויז משתמשת בחוכמת המונים )נכון(

גדולים:
1. תמר אריאל הייתה הטייסת הראשונה. )לא נכון(

2. נתן שרנסקי ישב 9 שנים בכלא במקום 13. )נכון(
3. יעל ארד התאמנה תמיד מול ג'ודוקא בנות. )לא נכון(

4. גל פרידמן היה אלוף הארץ ברכיבה על אופני הרים. )לא נכון(
5. פרוש המושג "חוכמת ההמונים": עדיף ידע של המון אנשים רגילים, מאשר ידע 

של מעט מומחים. )נכון(
6. אפליקציית וויז מזהירה את הנהג כשהוא סוטה מהמסלול או עומד לעשות תאונה 

)לא נכון(
7. אביעזרי פרנקל השתתף בבניית המחשב הישראלי הראשון. )נכון(

8. אילן רמון נהרג בהתרסקות מטוס במהלך טיסת אימונים. )לא נכון(
9. יצחק פרלמן לימד את עצמו לנגן בגיטרה.)לא נכון(

10. ד"ר גבריאל עידן לא היה ד"ר לרפואה. )נכון(



או נכון
לא נכון?

1. נכון /לא נכון

2. נכון /לא נכון

3. נכון /לא נכון 

4. נכון /לא נכון

5. נכון /לא נכון 

6. נכון /לא נכון 

7. נכון /לא נכון 

8. נכון /לא נכון

9. נכון /לא נכון

10. נכון /לא נכון

סמנו נכון או לא נכון

שלב ב- שלב החפצים
מכינים מראש שקית/ארגז חפצים לכל קבוצה )מקסימום 10( המרמזים על 
אחד האישים. המשימה שלהם היא לזהות על מי או על מה מרמז כל חפץ. 
עליהם לכתוב את התשובה בדף התשובות ולהעביר לשופטים. כל זיהוי נכון 

מזכה ב-5 נקודות, סה"כ 50 נקודות לשלב. 
 

הצעות לחפצים שונים אותם ניתן לשים בשקית:
כוכבים- אילן רמון

ירח- אילן רמון
מכונית צעצוע- וויז או מובילאיי

משקפיים כהות- הרב עובדיה יוסף
תרנגולת- צעצוע או סוכריה על מקל- דוקטור גבריאל עידן.

מדליית זהב-גל פרידמן
דולר- אילן רמו

כינור- יצחק פרלמן
מצלמה-מובילאיי או קפסולת וידאו
שקית עם גרגרי חומוס- הרב אליהו

מטוס- יעל רום, אילן רמון
אקדח- מפא"ת או סטף ורטהיימר

אזיקים- נתן שרנסקי או הרב אליהו
מצפן- תמר אריאל

טלאי צהוב- הרב לאו
מגילת העצמאות- בן גוריון

מדבקת מחיר- נתן שרנסקי
דמות מרחוב שומשום- יצחק פרלמן

פסל אוסקר- חיים טופול
סמל הטכניון- אביעזרי פרנקל



את זהה
החפץ!

1.מדליית זהב-

2.מכונית-

3. תרנגולת-

4. דולר-

5. כינור-

6. משקפים כהים-

7. מצלמה-

8. חומוס-

9. מטוס-

10. אקדח-

עליכם לזהות לאיזו דמות שייך כל חפץ

שלב ג-זהה את הדמות
מקרינים את המשפטים הבאים ומשימת הקבוצות היא לגלות דמות אחת או 

יותר העונה לתיאור שבמשפט. 
כל תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות, סה"כ 50 נקודות.

קטנים:
עבדתי בחברת רפא"ל והקמתי מערכת הגנה למדינת ישראל.מי אני? )דני גולד(1. 

פיתחתי את המחשב הראשון בישראל.מי אני? )אביעזרי פרנקל(. 2
הייתי ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.מי אני? )דוד בן גוריון(. 3
ישבתי בכלא ברוסיה.מי אני? )נתן שרנסקי(. 4
ניגנתי בהשבעה של נשיא ארצות הברית, ברק אובמה.מי אני? )יצחק פרלמן(. 5
קיבלתי "חיילת מצטיינת" במבצע צוק איתן.מי אני?  )תמר אריאל(. 6
הקמתי במו ידי חברה לחיתוך מתכות.מי אני? )סטף ורטהיימר(. 7
המצאתי את מובילאיי.מי אני? )פרופסור אמנון שעשוע(. 8
זכיתי במדלית זהב באולימפיאדה.מי אני? )גל פרידמן(. 9

הקמתי את כפר הנופש  נהר הירדן.מי אני? )חיים טופול(. 10

גדולים:
שנינו עבדנו בחברת רפאל.מי אנחנו? )סטף ורטהיימר, גבריאל עידן. *)דני . 1

גולד(*- תשובה שתתקבל(
נכדי נרצח ברצח שלושת הנערים.מי אני? )אביעזרי פרנקל(. 2
שנינו ייצרנו מוצרים שמשתמשים במצלמה.מי אנחנו? )אמנון שעשוע . 3

)מובילאיי(- גבריאל עידן )קפסולה((
שנינו ישבנו בכלא.מי אנחנו? )נתן שרנסקי, הרב מרדכי אליהו(. 4
שנינו זכינו במדליית החרות הנשיאותית מידי נשיא ארצות הברית.מי אנחנו? . 5

)יצחק פרלמן, נתן שרנסקי(
שלושתינו שירתנו בחיל האוויר.מי אנחנו? )יעל רום, אילן רמון, תמר אריאל(. 6
הקמתי במו ידי חברה לחיתוך מתכות.מי אני? )סטף ורטהיימר(. 7
שנינו פיתחנו אמצעים לעזרה לנהגים.מי אנחנו? )אמנון שעשוע- מובילאיי. 8
אהוד שבתאי(. 9

כיום מנהלת את כל ערוצי ניקולודיאון.מי אני? )יעל ארד(. 10
שרתתי שנתיים בתור קומונרית בבני עקיבא.מי אני? )תמר אריאל(. 11
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שרד הפנים
מ

תעודת זהות
وزارة الداخلية

بطاقة الهوية

שלב ד- שלב הרבנים
מחלקים לכל קבוצה:

 א. 4 "תעודות זהות" )ראה תמונה( - כל תעודה נושאת את שמו של אחד 
הרבנים עליהם למדו. 

ב. מעטפה ובה 20 פתקי עובדות – 5 על כל רב + תמונותיהם של הרבנים.
משימת הקבוצות היא להצמיד לתעודתו של כל רב את התמונה המתאימה 

ולצרף את 5 העובדות הנכונות לגביו.
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מדינ לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ“ה- 1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום ”הלאום “, ”המצב האישי“, ו“שם בן הזוג“- ראיה לכאורה לנכונותם.
ووفقا لل�دة 3 من قانون تسجيل السكان، 1965-، تكون بيانات التسجيل � هذه الشهادة - باستثناء تسجيل "الجنسية" و "الحالة الشخصية" و "اسم الزوج" - دلي� واضحا ع� دقتها.
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השם הפרטי
االسم األول

תאריך הלידה
تاریخ المیالد

הלאום
األمة

מדינת ישראל  دولة إسرائیل
משרד הפנים  وزارة الداخلیة

תעודת זהות
بطاقة الھویة

25631558

אליהו

מרדכי
כ"א באדר א' ה'תרפ"ט

03.03.1929
יהודי

עובדות חשובות
حقائق ھامة
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ת

ם בן הזוג“- ראיה לכאורה לנכונו
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מצב האי

ם “, ”ה
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שו
מעט רי

תעודה זו - ל
שב

ם 
שו

שכ“ה- 1965, יהיו פרטי הרי
ת

סין, ה
ם האוכלו

ש
מר

חוק 
לפי סעיף 3 ל

� دقتها.
ضحا ع

صية" و "اسم الزوج" - دلي� وا
شخ

سية" و "الحالة ال
سجيل "الجن

شهادة - باستثناء ت
سجيل � هذه ال

ت الت
سكان، 1965-، تكون بيانا

سجيل ال
ن قانون ت

�دة 3 م
ووفقا لل

מספר זהות
رقم ھویة

שם המשפחה
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تاریخ المیالد

הלאום
األمة

מדינת ישראל  دولة إسرائیل
משרד הפנים  وزارة الداخلیة

תעודת זהות
بطاقة الھویة

25631558

יוסף

עובדיה
י"ב בתשרי ה'תרפ"א

23.09.1920
יהודי

עובדות חשובות
حقائق ھامة







1 23

ישראלים
פורצי דרך

קלסר שופטים

 
בס"ד

 

שלב נכון או לא נכון
- 

קטנים
 

ת הקבוצות ב
מזכה א

שאלה 
כל 

5 
נקודות

- 
שלב 

סהכ ל
50

 
נקודות.
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3. 
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לא נכון
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לא נכון
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נכון
 

 
 

8. 
לא נכון
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שלב נכון או לא נכון
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שלב החפצים
 

שאלה מזכה את הקבוצות ב
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סהכ ל
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נקודות. 

 
שאלה.

שאלות. במידה והחניכים כתבו את אחת האופציות הם מקבלים ניקוד על ה
שנן מספר אופציות לחלק מה

שלב זה י
ב

 
 

אחווה
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גל פרידמן
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.אילן רמון

 
 

 

5
.יצחק פרלמן
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.דני גולד
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אביעזרי פרנקל
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דוד בן גוריון
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שרנסקי
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חיים 
טופול
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שלב 
מות

זהה את הד
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גדולים
 

מזכה את הקבוצות ב
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כל 
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נקודות
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סהכ ל

50
 

נקודות.
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2
  .

אביעזרי פרנקל
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שוע )
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מנון 
א
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4.
מרדכי אליהו

שרנסקי, הרב 
נתן 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
. יצחק פרלמן

שרנסקי
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6.
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ת
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 דף תשובות שלב הרבנים
 (נקודות 2קודות )גם התמונה נחשבת נ 48סהכ  -נקודות  2כל עובדה שווה 

 הרב קוק:
 תמונה 
 מתנגד היה ואביו חסידית ממשפחה הייתה אימו 
 לבדו ביתו את לדגל ונשאר נישואיו מיום שנה לאחר התאלמן 
 עלה למעלה עלה ,אדם בן” את כתב“ 
 לונדון העיר של רב היה 
 ישראל מדינת של הראשון הראשי הרב היה 
 

 

 הרב ישראל מאיר לאו:
 תמונה 
 מהשואה ניצל 
 ושם יד” ראש כיושב מכהן כיום“ 
 שבת לבוא שלום” התכנית את הגיש“ 
 האפפיור עם ונפגש בעולם היהודת לקידום פעל 
 אותו אימצו שלו דודים 
 
 

 הרב מרדכי אליהו:
 :תמונה 
 משפחתו את לפרנס בכדי חומוס מכר 
 חודשים 10 בכלא ישב 
 ישראל במדינת ביותר הצעיר הדיין היה 
 הארץ בכל תורניים גרעינים הקים 
 הקודש ערי של מאבנים נבנתה שלו המצבה 
 
 

 
 הרב עובדיה יוסף:

 תמונה 
 לארץ שיעלו ודאג יהודים אכן אתיופיה יהודי כי פסק 
 כהים משקפיים עם הלך ולכן נפגעו עניו 
 פ“בע התנך כל את זכר 
 במצריים רב היה 
 ישראל במדינת גדולה הכי ההלוויה הייתה שלו ההלוויה 
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טבלת סיכום כללי
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אלון
 

דקל
 

מון
רי
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1 23

 לתעודה

חידון לשנת תשע“ח
שנת ה-70 למדינת ישראל 

וזאת
כי קבוצת:

זכתה במקום הראשון
בחידון 

”ישראלים פורצי דרך“

1 23

 לתעודה

חידון לשנת תשע“ח
שנת ה-70 למדינת ישראל 

וזאת
כי קבוצת:

זכתה במקום השני
בחידון 

”ישראלים פורצי דרך“



1 23

 לתעודה

חידון לשנת תשע“ח
שנת ה-70 למדינת ישראל 

וזאת
כי קבוצת:

זכתה במקום השלישי
בחידון 

”ישראלים פורצי דרך“

   

    א-ת ישראלים פורצי דרך

מטרה:

למידה על ישראלים פורצי דרך באופן חווייתי.

חומרים:

לוח פוליגל עליו כתובות אותיות הא’ - ב’. לכל אות מוצמד סקוצ’ )זכר(.	 

בידי המדריך דף שאלות ותשובות לפי סדר הא’ - ב’.	 

22 כרטיסי תשובות לכל קבוצה. כל סט מסומן בסימן זיהוי אחר, ומאחורי כל כרטיס מוצמד 	 
סקוצ’ )נקבה(.

מהלך הפעילות:

המדריך יחלק את הקבוצה לשתי תת קבוצות. כל קבוצה מקבלת את כרטיסי התשובות בהתאם 	. 
לסימון שלה.

הילדים יפרשו לפניהם את כרטיסי התשובות. המדריך יפנה שאלה לכל קבוצה בתורה. השאלות 2. 
לא יישאלו עפ”י סדר הא’ - ב’. קבוצה שמצאה את כרטיס התשובה, שולחת נציג להצמיד את 

הכרטיס לאות המתאימה )האות בה פותחת התשובה(.

במידה ושני נציגי הקבוצות מצאו ביחד את התשובה, שתי הקבוצות זוכות בנקודות. מנצחת - 	. 
קבוצה שצברה את מירב הנקודות.



חידות לפי סדר א-ת

א- השתתף בבניית המחשב הישראלי הראשון )אביעזרי פרנקל(

ב- חלם והקים את מדינת ישראל )בן גוריון(

ג- הראשון שהביא לישראל מדליית זהב )גל פרידמן(

ד- לא חיכה לאישור והתחיל לייצר מערכת הגנה למדינת ישראל )דני גולד(

ה- הכינוי של בן גוריון )הזקן(

ו- אפליקציה המשתמשת בחוכמת המונים )וויז(

ז- זכה במדליית ארד בג’ודו )זאבי אריק(

ח- הקים את “כפר נהר הירדן”- כפר נופש לילדים חולים )חיים טופול(

ט- יעל רום הייתה )טייסת ראשונה(

י- מגיל 8 התחילה להתאמן בג’ודו מול בנים )יעל ארד(

כ-המערכת מיירטת טילי אוייב ויוצרה בישראל )כיפת ברזל(

ל- היה ניצול שואה והגיע להיות רב ראשי למדינת ישראל ))הרב( לאו ישראל מאיר(

מ- מערכת המזהירה את הנהג בפני תאונה או סטייה מהמסלול )מובילאיי(

נ- בעברו היה אסיר ציון )נתן שרנסקי(

ס-ייסד חברה לייצור כלי חיתוך למתכת )סטף ורטהיימר(

ע- רב בעל זיכרון מופלא, הצליח לזכור את כל התנ”ך בע”פ ))הרב ( עובדיה יוסף(

פ- נגן בינלאומי המשתמש בקביים לשם הליכה )פרלמן יצחק(

צ- הספורטאית שזכתה בהכי הרבה מדליות לישראל באולימפיידת הנכים )ציפורה רוזנבאום(

ק- הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל   ))הרב( קוק(

ר- טייס ואסטרונאוט אשר השתתף במבצע צבאי של הפצצת הכור בעירק )רמון אילן(

ש- המציא את אפליקציית וויז )שבתאי אהוד(

ת- נווטת דתיה שנהרגה בטייל בנפאל בשל סופת שלגים )תמר אריאל(

אביעזרי 
פרנקל

בן 
גוריון

גל 
פרידמן

דני 
גולד

וויזה''זקן''

זאבי 
אריק

חיים 
טופול



טייסת 
ראשונה

יעל 
ארד

כיפת 
הרבלאוברזל

נתן מובילאיי
שרנסקי

סטף 
ורטהיימר

)הרב(עובדיה 

יוסף

פרלמן 
יצחק

ציפורה 
רוזנבאום

הרב

קוק
רמון 
אילן

שבתאי 
אהוד

תמר 
אריאל

אביעזרי 
פרנקל

בן גוריון



גל
פרידמן

דני גולד

וויזה''זקן''

זאבי 
אריק

חיים 
טופול

טייסת 
ראשונה

יעל 
ארד

כיפת 
ברזל

הרב

לאו

   נתן מובילאיי
שרנסקי

    סטף 
ורטהיימר

עובדיה 
יוסף

פרלמן 
יצחק

ציפורה 
רוזנבאום



הרב

קוק
רמון 
אילן

שבתאי 
אהוד

תמר 
אריאל

בונוס או מינוס  
חידון טריוויה

מטרות:
העשרה בנושא ישראלים פורצי דרך באמצעות שאלון תחרותי. והכנה לחידון.

חומרים:
לוח פוליגל מחולק ל- 21 משבצות בגודל A4 - כל משבצת מחולקת ל- 3 .בראש 	 

כל חלק - צמדן זכר.
63 כרטיסי תשובות ל-21  שאלות -מחולק ל- א, ב, ג. )מאחורי כל כרטיס מופיע 	 

הניקוד על התשובה )על כרטיסי התשובות הנכונות הניקוד הוא חיובי ועל 
התשובות השגויות הניקוד הוא שלילי - מורידים נקודות(

כיסויים בגודל A4 - ממוספרים מ- 1 עד 21	 
דפי שאלות למדריך	 
דף ניקוד	 

הכנה לפעילות:
מצמידים את התשובות על גבי הלוח לפי הסדר ומעליהם את הכיסויים 

הממוספרים.
מהלך הפעילות:

1 .הקבוצה נחלקת לשתי קבוצות מתחרות.
2 .הקבוצה הפותחת בוחרת מספר מ- 1 עד 21.

3 .המדריך קורא את השאלה מדף השאלות שבידו, מרים את הכיסוי המתאים שעל
הלוח ומגלה את שלוש התשובות לשאלה שנבחרה.

4 .הקבוצה בוחרת בתשובה הנכונה לדעתה. ענו נכון – זוכים בניקוד הנקוב מאחורי
כרטיס התשובה. ענו תשובה לא נכונה – מורידים את מספר הנקודות הנקוב 

בכרטיס שבחרו והשאלה עוברת לקבוצה המתחרה.
5 .ממשיכים לשחק עד תום השאלות. מנצחת – הקבוצה שצברה את מירב הניקוד.



 דף שאלות למדריך
 באיזה מבצע השתתף בצעירותו אילן רמון? .1

 צוק איתן .א
 מלחמת לבנון הראשונה .ב
 הפצצת הכור בעירק .ג

 

 יעל ארד זכתה במדליה בתחום: .2
 שחיה .א
 קיצה .ב
 ג'ודו .ג

 

 מי היה הרב הראשי הצעיר ביותר במדינה? .3
 הרב מרדכי אליהו .א
 הרב עובדיה יוסף .ב
 הרב אברהם יצחק הכהן קוק .ג

 

 ברזל?מי המציא את כיפת  .4
 אהוד שבתאי .א
 דני גולד .ב
 אלברט איינשטיין .ג

 

 מהי אפליקציית וויז? .5
 אפליקציית ניווט לנהגים. .א
 אפליקצייה המתריעה מפני סטייה מהמסלול .ב
 אפליקציה משחק מרוצי מכוניות .ג

 

 באילו סרטים שיחק חיים טופול? .6
 כנר על הגג ורחוב שומשום .א
 סלאח שבתי וכנר על הגג .ב
 טוביה החולב וסלאח שבתי .ג

 

 המציא את הגלולה המצלמת במעיים?י מ .7
 דוקטור גבריאל עידן .א
 פרופסור אביעזרי פרנקל .ב
 פרופסור אמנון שעשוע .ג

 למה יצחק פרלמן נאלץ ללכת עם קביים ולנגן בישיבה? .8
 כי חלה בילדותו במחלת פוליו .א
 עבר בילדותו תאונת דרכים .ב
 חלה בסכרת שפגעה ברגליו .ג

 

 כמה חלקים במערכת כיפת ברזל? .9
 טיל, מערכת תפעול ובקרה.מכ"ם,  -3 .א
 מכ"ם, מצפן, טיל, מערכת תפעול ובקרה -4 .ב
 מפא"ת, טיל, הובלה. -3 .ג

 

 מי הקים את כפר נהר הירדן? .10
 סטף ורטהיימר .א
 חיים טופול .ב
 גל פרידמן .ג

 

 מה ראשי התיבות של מפא"ת? .11
 מחקר פעילות אוייב תעשייתית. .א
 מחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית .ב
 תשתית בטחוניתו מחקר פיגועי אוייב .ג

 

 מהיכן עלה נתן שרנסקי? .12
 ברית המועצות )רוסיה( .א
 סוריה .ב
 צרפת .ג

 

 כמה שנים ישב נתן שרנסקי בכלא? .13
 9 .א
 13 .ב
 שנתיים .ג

 

 מהו פרוייקט השו"ת? .14
 פרוייקט בו נפגשים עם רבנים ושואלים אותם שאלות .א
תכנת מחשב המאפשרת שליחת שאלות לרבנים וקבלת תשובות מהם  .ב

 מיידית.
 במחשב למציאת מילים בספרי שאלות ותשובותמנוע חיפוש  .ג

 
 



 בן גוריון מכונה: .15
 הזקן .א
 חוזה המדינה .ב
 המפורסם .ג

 

 איך נהרג אילן רמון? .16
 בהתרסקות מטוס .א
 בהתרסקות חללית .ב
 בתאונת דרכים .ג

 

 מי הייתה הטייסת הראשונה? .17
 יעל רום .א
 תמר אריאל .ב
 יעל ארד .ג
 

 חיימוביץ? -במה עסקה אדנקו סבחת  .18
 שרה בכנסת .א
 שופטת .ב
 רופאה .ג

 

 איזה רב התאפיין בזכרון יוצא דופן? .19
 הרב אברהם יצחק הכהן קוק .א
 הרב  ישראל מאיר לאו .ב
 הרב עובדיה יוסף .ג

 

 איזה רב ישב בכלא? .20
 הרב עובדיה יוסף .א
 הרב מרדכי אליהו .ב
 הרב אמנון יצחק .ג

 

 מה שם החברה שהקים סטף ורטהיימר? .21
 ישקר .א
 רפא"ל .ב
 מובילאיי .ג

בינגו ישראלים פורצי דרך

מטרות:
העשרה והכנה לחידון בנושא ישראלים פורצי דרך באמצעות משחק בינגו. 

חומרים:
לוחות בינגו	 
דיסקיות לכיסוי	 
דף שאלות למדריך	 

מהלך הפעילות:
לכל ילד לוח בינגו אישי, או לוח אחד לכל שני ילדים.

בידי המדריך דף שאלות כאשר התשובות מופיעות על גבי לוחות הבינגו.
המדריך יקרא את השאלות מתוך הדף,ילד שהתשובה אצלו יקרא בקול ויכסה את 

משבצת התשובה בדסקית.
המנצח הינו הילד אשר כיסה את כל הלוח שלו ראשון.



בינגו- דף שאלות למדריך

מי הרב הראשי הראשון? )הרב קוק(. 1
מי זכה באולימפיאדה במדליה זהב ראשונה למדינת ישראל? )גל . 2

פרידמן(
באיזה חברה פותחה מערכת כיפת ברזל? )רפא”ל(. 3
מי המציא את הוויז? )אהוד שבתאי(. 4
הוויז משתמשת בטכנולוגיה מיוחדת שנקראת... )חכמת המונים(. 5
מה המציא דוקטור גבריאל עידן? )קפסולה שמצלמת את הבטן(. 6
אני המצאתי את המחשב הראשון )אביעזרי פרנקל(. 7
האסטרונאוט שייצג את מדינת ישראל בחלל? )אילן רמון(. 8
יצחק פרלמן מנגן על )כנור(. 9

קראו לי גם “הזקן” )בן גוריון(. 10
הייתי אסיר במשך 9 שנים )נתן שרנסקי(. 11
כיצד נהרגה תמר אריאל? )במפולת שלג בנפאל(. 12
הייתי שחקן תיאטרון וקולנוע והקמתי את כפר הנופש “נהר הירדן” . 13

)חיים טופול(
 שרדתי את השואה והפכתי לרב הראשי לישראל )הרב ישראל מאיר 41. 

לאו(
הרב מרדכי אליהו בצעירותו עזב את הישיבה בכדי למכור______ . 15

)חומוס(
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