
 אותהרפתק
 אותיות במוזיאון ישראל

 לאחר הביקור במוזיאון, בכיתהלמשחק ועבודה 

 



ל סֶּ ּיֹות ַהפֶּ לִּים ֵמאֹותִּ  .נַּסּו ְלַהְרכִּיב עֹוד מִּ

 ָמנּותאָ ֲהָבה לְ אַ 



ל ְבגַן  סֶּ ַהְפָסלִּים ַבמּוזֵאֹון יֵׁש פֶּ

ל ַביִּתְבצּוָרה   .  ׁשֶּ
יץ ְלתֹוכֹו ם ֻמזְָמנִּים ָלבֹוא ּוְלָהצִּ  .   ַאתֶּ

 

לבַ  סֶּ  ?יִּת אֹו פֶּ



 לּוף ְבֵעץ גִּ 
  

נְיּולּוַח   .זִּיַלנְד ָהְרחֹוָקה-ֵעץ מִּ
ין גִּלּוף זְֵמל ְוַסכִּ ְמָצעּות אִּ  .  ַהגִּלּוף נֲַעָשה ְבאֶּ

  



 יֹוָקןדְ 
 

ּיּור ְדיֹוָקן  ְך ְכָלל צִּ רֶּ  ַהָפנִּיםהּוא ְבדֶּ
ְליֹון ְוַהֵחלֶּק  ל ָהעֶּ  .ַהְדמּותׁשֶּ

פיָקסֹו ְמַצּיֵר ָלנּו ָכאן ְדיֹוָקן ְמיָֻחד 

ים בֹו. ְמאֹד ם רֹואִּ  ?ָמה ַאתֶּ
ָלכֶּם אֹו  ים ְלנַּסֹות ְלַצּיֵר ְדיֹוָקן ׁשֶּ רֹוצִּ

ל ָחֵבר ָתה/ׁשֶּ    ?ֲחֵבָרה ֵמַהכִּ
   



ר  הַ יַכל הֵ   ֵּספֶּ
  

ְמָערֹות ְבקּוְמַראןְבֵהיַכל    נְִּמְצאּו בִּ ר יֵׁש ְמגִּלֹות ְקדּומֹות ׁשֶּ ,  ַהֵּספֶּ

ַלח ל ַפַעם. ְבֵאזֹור יַם ַהמֶּ ים ׁשֶּ  .  ְמגִּלֹות ֵהן ַהְּסָפרִּ
יק ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם ר ַהתֹוָרה ָהַעתִּ ר ֵהן ֵספֶּ  .ַהְמגִּלֹות ְבֵהיַכל ַהֵּספֶּ
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ַבע ָצהֹב ן וַ   גֹוְך ָאַהב ְלַצּיֵר ְבצֶּ

 

נְט    ְפנֵי יֹוֵתר מִּ וִּינְסֶּ ַחי לִּ  . ָׁשנָה ְבהֹוַלנְד 150-ַון גֹוְך ָהיָה ַצּיָר ׁשֶּ
ים ְלַצּיֵר י אֹוֲהבִּ ם ֲהכִּ ַבע ַאתֶּ  ?ְבֵאיזֶּה צֶּ

 



 כּוכִּיתזְ 
 

ם  ַגם זְכּוכִּית יְַדְעתֶּ ְפָׁשר ְלנֵַפחַ ׁשֶּ  ?ָבלֹוןְכמֹו  אֶּ
 



ְצַפת   ֹול חרִּ

ינַם  ת ְבסּורִּ  ְבֵבית ַהְכנֶּסֶּ
   

ם  לֹו ֲעשּויָה ֵמחֹולֲהיִּיתֶּ ְצָפה ׁשֶּ ָהרִּ ת ׁשֶּ  ?ַפַעם ְבֵבית ְכנֶּסֶּ
 



 ַבעטֶּ בַ יָרה טִּ 

ְמיֹון יאּות אֹו דִּ  ?  ְמצִּ
   

נֶּה    ים רֶּ ּיּורִּ ּיֵר צִּ צִּ ְלגִּי ׁשֶּ יט ָהיָה ַצּיָר בֶּ ַמגְרִּ

ּיִּים ְמיֹונִּּיִּים ַוֲחלֹומִּ  .דִּ
 



ל ַפַעםרּוָׁשַליִּם יְ   ׁשֶּ
 

ְפנֵי ַאְלַפיִּם ָׁשנָהֵאיְך  יר? נְִּרֲאָתה יְרּוָׁשַליִּם לִּ יא ׁשֹונָה ֵמַהּיֹום? ַמה ָהיָה ָבעִּ ה הִּ  ?  ַבמֶּ
ְקָדׁש ַהֵשנִּי ְתקּוַפת ֵבית ַהמִּ ל יְרּוָׁשַליִּם בִּ גֶּם ׁשֶּ ְעֵתק ֻמְקָטן ְלֵׁשם ַהְמָחָׁשה. ַבמּוזֵאֹון יֵׁש דֶּ גֶּם הּוא הֶּ  .  דֶּ

 



ְשַחק  ָקדּוםדּור כַ  מִּ

 

ָחד    ים ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם ֻהְמָצא  אֶּ ְשָחֵקי ַהַכדּור ַהְקדּומִּ מִּ מִּ

יָקה רִּ ת ַאמֶּ  .  ְביַבֶּׁשֶּ
ְבעֹט ַבַכדּור ְבָמְתנֵיהֶּם ים לִּ יכִּ ָהיָה  . ַהַשְחָקנִּים ָהיּו ְצרִּ

ם ְלבּוׁש ֲהגָנָה ְמיָֻחד ַלָמְתנַיִּם  .ָלהֶּ
ת ְלבּוׁשֹו ַהְמיָֻחד ל ַהַשְחָקן ַהזֶּה ְואֶּ סֶּ ת פֶּ ְראּו אֶּ  .  תִּ

ים ְלנַּסֹות ְלַשֵחק  ?רֹוצִּ
 
 



 ֵבית-מּוד ָהָאלֶּףלִּ ּוַח ל

 

יֵדי כִּתֹות אזֶּהּו  ת ַתְלמִּ ֵמׁש אֶּ שִּ  . ְבָמרֹוקֹו' לּוַח לִּמּוד ׁשֶּ
ְפנֵי  ּיֹות  לִּ ת ָהאֹותִּ ים אֶּ ְקקּו ַהּיְָלדִּ ְבַמֲהָלכֹו לִּ ס ׁשֶּ קֶּ ָתה טֶּ ים ָהיּו עֹוְרכִּים ַבכִּ ַהְתָחַלת ַהלִּמּודִּ

ְדַבׁש ים. ַהְמֻצפֹות בִּ יקּות ַהלִּמּודִּ ְמתִּ ל לִּ  .זֶּה ָהיָה ֵסמֶּ
 
 



יָקה  ֵּסָכה מַ  ת ַאְפרִּ ּיַבֶּׁשֶּ  מִּ
 

יָקה  ים  ְבַאְפרִּ ים ְמיָֻחדִּ ְטָקסִּ ְמַׁשְמׁשֹות ַהַמֵּסכֹות לִּ

ים ַבחּוץ ְתַקּיְמִּ מִּ  .ׁשֶּ



 ֹוףנ

ָאַהב ְלַצּיֵר נֹוף י ׁשֶּ יָסרֹו ָהיָה ַצּיָר ָצְרָפתִּ  .  ָהיָה יֹוֵצא ֵמַהַביִּת ּוְמַצּיֵר ַבחּוץהּוא . פִּ
ים  ָלהֶּםהַצּיָרִּ ָחיּו ְלָפנָיו נֲָהגּו ְלַצּיֵר ַרק ְבתֹוְך ֲחַדר ַהְסטּוְדיֹו ׁשֶּ  .ְבֵאירֹוָפה ׁשֶּ

 
 



ּיַַפן סָ   מּוַראי לֹוֵחם מִּ
  

ת  ְלבֹשֶּ ּיַַפן ָהְרחֹוָקהתִּ ל ַסמּוַראי מִּ  . ׁשֶּ
ים  ְתַאְמנּו ַהָּסמּוָראִּ הִּ ים ׁשֶּ ָהיּו לֹוֲחמִּ

 .ְבַחְרבֹוֵתיהֶּם ַהְרֵבה ְמאֹד ָׁשנִּים
 



   צִּיםעֵ 

ם  יתֶּ ְך  ְראִּ רֶּ ים ָכֵאלֶּה ַבדֶּ ֵעצִּ

ר  ?  ְלֵבית ַהֵּספֶּ
ים ָהֵאלֶּה  ?  ָמה ְמיָֻחד ָבֵעצִּ

ים  ְמצֹא ֵעצִּ ְפָׁשר לִּ ֵאיפֹה אֶּ

 ?ָכֵאלֶּה
 



יםסֵ פְ    יָפסִּ
 

ים ֲעשּויִּים ֵמֲאָבנִּים  ְפֵסיָפסִּ

ְבעֹונִּּיֹות ְקַטנֹות  .צִּ
ָעָבר  ְך ְכָלל  ֵהם בֶּ רֶּ ים ְבדֶּ ָהיּו ֻמנָחִּ

ְצָפה יחַ , ַעל ָהרִּ  .  ְכמֹו ָׁשטִּ
 



ת  צִּ בְ  ּיּורצִּ  ׁשֶּ  ְבֵעי ַהקֶּ
  

ים ַבמּוזֵאֹון ָכנֵס ְלעֹוָלם ַהְצָבעִּ ְתכֶּם ְלהִּ ינִּים אֶּ ת ַמזְמִּ ׁשֶּ ְבֵעי ַהקֶּ  .צִּ
 



     ְלָמרקַ 

יםַגם  ים ַקְלָמרִּ ידִּ ְפנֵי ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ָׁשנִּים ָהיּו ַלַתְלמִּ  . לִּ
ְכֵסה   ְפנֵי יֹוֵתר מִּ מִּ לִּ ַבְתמּונָה הּוא מִּ יק ׁשֶּ , ָׁשנָה 3,200-ַהַקְלָמר ָהַעתִּ

ְצַריִּם לְֶּך מִּ י מֶּ ל ַפְרעֹה ַרעְמֵסס ַהְשלִּיׁשִּ  .ּובֹו ָחרּות ְׁשמֹו ׁשֶּ
 



יןראּוֵבן רְ   ּובִּ

 

ל  ֲאנְַחנּו  י ׁשֶּ ים ָכאן ְדיֹוָקן ַעְצמִּ רֹואִּ

ין ַהַצּיָר  , ְראּוֵבן רּובִּ ּיּור ׁשֶּ ְכלֹוַמר צִּ

ת ַעְצמֹו ּיֵר בֹו אֶּ  .צִּ
 ?ֵאיפֹה הּוא יֹוֵׁשב

 ?הּוא ַמֲחזִּיק ַבּיָדַמה 
 
 



 'אכִָּתה לֹום ׁשָ 

 



יָקהיק תִּ  רִּ ת ַאמֶּ ּיַבֶּׁשֶּ  מִּ
 

יק    יָאנִּים תִּ ינְדִּ ל אִּ ֵמָאה ָׁשנָה ׁשֶּ ְפנֵי יֹוֵתר מִּ לִּ ָחיּו  מִּ ׁשֶּ

יָקה רִּ ת ַאמֶּ  .ְביַבֶּׁשֶּ
יֵדי כִָּתה א ים ' אּוַלי ַפַעם ָהיּו ַתְלמִּ יקִּ הֹוְלכִּים עִּם תִּ

 ?ָכֵאלֶּה ְלֵבית ַהֵּספֶּר
 



 ירושלים, כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל


