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.1937והוכרזה כעיר בשנת 1878שנוסדה כמושבה בשנת , היא עיר במרכז הארץ. 1

www.petah-tikva.muni.il 

? מהו שמה הראשון של המושבה. 2

demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/355044335/820406901.ppt

? מיהם המתיישבים הראשונים במושבה. 3

http://he.wikipedia.org/wiki

? מהיכן הגיעו המים לתושבים. 4

www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/visitorscenter/Pages/Rosh_Haayin.aspx-45k-



–הילדים מדברים עברית , העבודה עברית, הפועלים עבריים, האדמה היא עברית-פה ראיתי "1.

".ואהבתי זאת! זוהי ארץ ישראל: אמרתי לעצמי

?מהו המקום אותו מתאר דוד בן גוריון בדבריו

: את חלומם שבגליל הוא וחבריו החלוצים יכלו להגשים, נאמר על בן גוריון. 2

. כיבוש העבודה וכיבוש השמירה, "כיבוש האדמה"

?כיצד מממשו את חזונם? למה הכוונה בדברים אלו

:מקורות מידע

המכון למורשת בן גוריון

אדם בגליל–בית יגאל אלון 

98מ  "מק

דף מידע

wapedia

רה'בן גוריון בסג

? האם גיליתם את שם המקום 

:הבא וענו על השאלות ( מכוורת" )בלדה לדוד בן גוריון "קראו את מילות השיר  . 3

? רה'באילו בתים בשיר מתוארים חיי דוד בן גוריון כפועל בסג. א

?רה 'באילו קשיי התאקלמות ניתקל בהיותו בסג. ב

http://bgh.migvan.co.il/info/develop/biography/welcome.htm
http://www.bet-alon.co.il/info/people_details.php?people_id=95
http://web.macam98.ac.il/~ltami/sara/dvid.htm
http://www.ilschool.org/jew/benguryon.htm
http://wapedia.mobi/he/%25D7%2590%25D7%2599%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594
http://www.tzafonet.org.il/schools/ClassesInfoFiles/10294_720243.doc
http://vitkin.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=69675&nOwnerID=168173&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=2oxu&sSearchText=


. ומושא געגועיהם בשנות הגלות, מרכז חיי היהודים בימי קדם,  היא העיר הגדולה ביותר בארץ. 1

. עיר המקודשת לשלוש הדתות

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1

לבקר את עבודת הממשלה ולהחליט , אני היא הרשות שתפקידה לחוקק חוקים. 2

. הנבחרים אחת לארבע שנים, חברי כנסת120יש בי . ולאשר פעילות בנושאים מהותיים

?היכן אני נמצאת 

http://www.knesset.gov.il/

...לחצו על התמונה ותגלו

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1
http://www.knesset.gov.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA


כתבו רשימה של תפקידים ציבוריים  חשובים אותם מילא . 2

.  גוריון–דוד בן 

בן_דוד/http://he.wikipedia.org/wikiאתרויקיפדיה

גוריון_

?היכן התרחש הטקס –תארו את טקס הכרזת העצמאותבסרטון הבא צפו . 3

.  שנים100השנה חגגתי . אני העיר העברית הראשונה .  1

:  ענו על השאלות 

גוריון בעיר זו כיצד נקרא הרחוב -באיזה רחוב גר דוד בן. א

?כיום

העתיקו את המפה וסמנו  ...ותגלולוואלה מפות הכנסו

.עליה את הרחוב

?גוריון -למה משמש היום ביתו של דוד בן. ב

:בקישור הבאהעזרו

ויקיפדיה–בית בן גוריון 

http://he.wikipedia.org/wiki/דוד_בן_גוריון
http://www.youtube.com/watch?v=EfqxqSB5Rl8
http://maps.walla.co.il/?m=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F


, בנושא דוד בן גוריוןבקישור המצורף כאןולאתר הכנסת המצורף כאןהכנסו לאתר קיבוץ שדה בוקר בקישור . 1

:קראו בעיון את המידע וענו על השאלות הבאות

.מלאו את הטבלה לאחר הקריאה, דוד בן גוריון מגיע לשדה בוקר בשלוש תקופות שונות בחייו

:פ המידע שקראתם "השלימו את הטבלה ע. 2

שנת  

ההצטרפות

העיסוק  

במשק

תפקידו  

בממשלה  

באותה 

תקופה

חברים של  

משפחת בן  

גוריון בקיבוץ

עיסוקה  

שלפולה  

בקיבוץ

תקופה  

ראשונה

תקופה שניה

תקופה  

שלישית

, לסרטון לחצו כאןלכניסה , הכנסו לסרטון של מסע אחר בנושא מורשת בן גוריון בנגב . 3

?  מהי מורשתו של בן גוריון וכיצד היא באה לידי מימוש במדרשת שדה בוקר

? מהם הנימוקים להתיישבות בנגב

הסבירו את המשפט בהסתמך על המידע  , "נאה דורש ונאה מקיים"על בן גוריון נאמר כי הוא 

.שקראתם

, קראו את מסלול הטיול בעקבות חייו של בן גוריון בנגב, ל כאן"של קקהכנסו לאתר . 5

,  ערכו רשימה של האתרים המוצעים במסלול הטיול

. סכמו בקצרה על כל אתר וכתבו מדוע וכיצד הוא קשור לחייו של דוד בן גוריון בנגב

http://www.sde-boker.org.il/onbengurion.html#mainsub2
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/ben_gurion.htm
http://www.masa.co.il/yotvata/video/307/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8/
http://212.199.160.128/kkl/radF9326.html
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