
ֲחֵבִרים ְיָקִרים,
ַהּיֹום ֵנֵצא ָיַחד ְלַמַּסע ְמַרֵּתק ְּבִעְקבֹות ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון 

ֶׁשְּמֻכָּנה ָהַרְמַּב"ם.

ָהַרְמַּב"ם ָהָיה ַרב ָּגדֹול, ַמְנִהיג ְוַגם ַמְדָען ְורֹוֵפא.
ָהַרְמַּב"ם ִנְפַטר ִלְפֵני ְּכ-800 ָׁשָנה ַא ָּכַתב ָלנּו ְסָפִרים ַרִּבים 

ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָלָכה, ְּבִמְׁשָנה ּוִבְרפּוָאה.

ְּבַמֲהַל ַהַּמָּסע, ִנְלַמד ַעל ַּתֲחנֹות ׁשֹונֹות ְּבַחָּייו, ַעל ְסָפָריו 
ְוַעל ִעּסּוָקיו. ְּבנֹוָסף, ַנְכִניס ָלִמְזָווָדה ַהְמצֶֹרֶפת ִמּדֹות טֹובֹות 

ּוְדָבִרים ֶׁשָּלַמְדנּו ֵמָהַרְמַּב"ם ְּבַמֲהַל ַהַּמָּסע.

!ּבֹואֹו ֵנֵצא ַלֶּדֶר

ִלְפֵני ֶׁשַּמְתִחיִלים...

ֶאת  ִנְצַּבע  ַּתֲחָנה  ְּבָכל  ְּבַחָּייו.  ׁשֹונֹות  ָּבֲאָרצֹות  ִּבֵּקר  ָהַרְמַּב"ם   
ַהֵחֶלק ַהַּמְתִאים ַּבַּמָּפה

 
#
      ַהְתָמָדה       ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה 

ַאֲהַבת ָהָאֶרץ    ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 

ִּגְזרּו ְוַהְדִּביקּו ַּבִּמְזָווָדה 
ֶאת ַהִּמָּדה ַהַּמְתִאיָמה:

ַמה ָלַּמְדִּתי ֵמָהַרְמּב˝ם?

ַּתֲחָנה 
ֲחִמיִׁשית

ַּתֲחָנה 
ְְׁשִליִׁשית

ַּתֲחָנה 
ְְרִביִעית

ַּתֲחָנה 
ְָׁשִנָּיה ְ

ַמָּסע ָהַרְמַּב"ם

ספרד

מרוקו

מצרים

ישראל



ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול
ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון - ָהַרְמַּב"ם

ָמְלאּו ֶאת ְּתעּוַדת ַהְּזהּות ְּבֶאְמָצעּות ַמְחָסן ַהִּמִּלים.

ַמְחָסן ִמִּלים:
ָהַרְמַּב"ם, ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון, ְטֶבְרָיה, י"ד ִניָסן 

ד׳תתצ"ח, כ׳ ֵטֵבת ד׳תתקס"ה.

ְּתעּוַדת ֶזהּות

ְׁשִמי:                                        

ַהִּכּנּוי ֶׁשִּלי:                              

                      :נֹוַלְדִּתי ְּבַתֲאִרי

                     :ִנְפַטְרִּתי ְּבַתֲאִרי

ְמקֹום ְקבּוָרִתי:                          

ָהַרְמַּב"ם ָהָיה "ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולֹות" ְּכלֹוַמר, ָאָדם ֶׁשעֹוֵסק ִּבְתחּוִמים 
ַרִּבים.

ַהְתִאימּו ֵּבין ִעּסּוָקיו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם ּוֵבין ָהִאיּוִרים ַהַּמְתִאיִמים.

ַמְדָען ּפֹוֵסק ֲהָלכֹות  רֹוֵפא   



ְמִׂשימֹות 

ֵאלֹות ַהָּבאֹות. ֲענּו ַעל ַהּׁשְ
ַהְּתׁשּובֹות מֹוִפיעֹות ַּגם ָּבִּתְפזֹוֶרת ֶׁשִּלְפֵניֶכם. ִמְצאּו אֹוָתן.

ְּבַהְצָלָחה!

1   ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה נֹוָלד ָהַרְמַּב"ם?      "                  "     
2 ְּבֵאיזֹו ֶאֶרץ נֹוָלד ָהַרְמַּב"ם?                       

3  ֶּבן ַּכָּמה ָהָיה ָהַרְמַּב"ם ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהּפֹוְלִׁשים?                  
4   ַמה ָהַרְמַּב"ם ִהְמִׁשי ִלְלמֹד?                        

ַיְלּדּותֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם

מתסרשע

שופמממ

הררהשמ

מהדההש

שחצתתד

ַּכָּמה ְּפָעִמים מֹוִפיַע ְׁשמֹו 
ַהְּפָרִטי ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם 
ָּבִתְפזֹוֶרת?              

ַמה ָלַמְדִּתי?
ַהַהְתָמָדה.  ִמַּדת  ַעל  ֵמָהַרְמַּב"ם  ָלַמְדנּו  זֹו  ְּבַתֲחָנה 
ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד   ְוִהְמִׁשי ִהְתִמיד  ַהְּנדּוִדים  ַלְמרֹות 
ַהַהְתָמָדה  ִמַּדת  ֶאת  ְוַהְדִּביקּו  ַהַהְקָּדָמה  ְלַדף  ִחְזרּו 

ַּבִּמְזָווָדה.

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון
מוצא: קורדובה

יעד: 

הפלגה נעימה
מסע הרמב"ם

איבריה
הפלגות 

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.

ְּבַדף ַהַהְקָּדָמה ֶאת ִצְבעּו ַּבַּמָּפה ּשֶׁ
ְסָפַרד ְּבֶצַבע ָאדֹם.



ִגים ֵמַחֵּיי ָהַרְמַּב"ם  ִּבְכָתב ַהִחיָדה ֶׁשִּלְפֵניֶכם מֹוִפיִעים ֻמּׂשָ
ג ָקׁשּור ְלַרְמַּב"ם. ְּבָמרֹוקֹו. ִּכְתבּו ֵּכיַצד ַהֻּמּׂשָ
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ַמה ָלַמְדִּתי?
ְּבַתֲחָנה זֹו ָלַמְדנּו ֵמָהַרְמַּב"ם ַעל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ָהַרְמַּב"ם 

ָלַמד ּתֹוָרה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוִחֵּזק ֶאת ַהְיהּוִדים ֶׁשְּסִביבֹו 
א ַלֲעזֹב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהַּיֲהדּות ַלְמרֹות ַהַּסָּכָנה.

ְּבַדף ַהְּפִתיָחה ֶאת ִמַּדת ַאֲהַבת  ָּכֵעת הֹוִסיפּו ַלִּמְזָווָדה ּשֶׁ
ַהּתֹוָרה.

ָהַרְמַּב"ם ְּבָמרֹוקֹו

ג           ֵאי ֲאִני ָקׁשּור?       ַהֻּמּׂשָ

עליית  גג   

פאס   

איגרות    

שבע  עשרה

חמש  שנים

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון
מוצא: קורדובה

יעד: פאס

הפלגה נעימה
מסע הרמב"ם

איבריה
הפלגות 

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.

ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָירֹוק ֶאת ָמרֹוקֹו, 
ִנָּיה  ַהַּתֲחָנה ַהּשְׁ



 ַהַּמָּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

יֹום ֵׁשִני ה׳ ְּבִאָּיר

ֲאִני ּכֹוֵתב ֲאֵליֶכם ִמֵּלב ַהָּים. ֵאיֶנִּני ַמֲאִמין ֶׁשֲאִני זֹוֶכה 
ְלַהְפִליג ֶאל ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ָעַזְבנּו ֶאְתמֹול 

ַּבַּלְיָלה ֶאת חֹוֵפי ָמרֹוקֹו ְּבַדְרֵּכנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ַחַּיי 
.ָחָלְמִּתי ַעל ָהֶרַגע ַהֶּזה ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּכאן, ַּבֶּדֶר

ִהְתַּפְּללּו ָעֵלינּו ֶׁשַהַהְפָלָגה ַּתֲעבֹור ְּבָׁשלֹום.
מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון 

יֹום ֵׁשִני ד׳ ְּבִסיָון
ְּכ1_  _ ָׁשבּועֹות ָנָדְדּנּו ָּבֳאִנָּיה. ַּגִּלים ַרִּבים ָעְברּו ָעֵלינּו. 
ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ָזִכינּו ְלַהִּגיַע ֶאל ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה. ָיַרְדנּו 

ֵמָה 2                 ֶאל חֹוף ָהִעיר ַעּכֹו ְּכֵדי ִלְפּגֹׁש ָּבּה ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים. 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם ְּבֶעְזַרת ַּבְנק ַהְּתמּונֹות ַעל 
ִּפי ֵסֶדר ַהִּמְסָּפִרים.

ַּבְנק ְּתמּונֹות:

ַמה ָלַמְדִּתי?
ְּבַתֲחָנה זֹו ָלַמְדנּו ֵמָהַרְמַּב"ם ַעל ַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ָהַרְמַּב"ם ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ַלְמרֹות ַהַּסָּכנֹות ֶׁשַּבֶּדֶר. הֹוִסיפּו 
ְּבַדף ַהְּפִתיָחה ֶאת ִמַּדת ַאֲהַבת ָהָאֶרץ. ַּבִּמְזָווָדה ּׁשֶ

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון

מוצא: פאס

יעד: עכו

הפלגה 

פאסטורסמסע הרמב"םנעימה

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.

ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָצהֹב ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ִליִׁשית ְּבַחָּייו. ַהַּתֲחָנה ַהּׁשְ

3  .4               .3                 .2       .1

ֵאין ִמִּלים ָּבֶהם אּוַכל ְלָתֵאר ֶאת ַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשָאֲחָזה ִּבי 
ִּבְזַמן ֶׁשָּדַרְכִּתי ַעל ַאְדָמָתּה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל3         -                 .
ּוִבְזכּות ֶׁשִּנַּצְלנּו ֶמָה4                ַהָּקָׁשה ַּבָּים ְוִהַּגְענּו ְּבָׁשלֹום 

ֶאל ָהָאֶרץ, ָנַדְרִּתי ֶׁשְּיֵהא יֹום ֶזה יֹום ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה 
ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ִלי ּוְלִמְׁשָּפְחִּתי ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות.

מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון

               



ְלַתְלִמידֹו  ָהַרְמַּב"ם  ַלח  ֶׁשּׁשָ ִמְכַּתב  ְלִפי  ָּכתּוב  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּמְכָּתב 
ְׁשמּוֵאל ִאְּבן ִתּיבֹון. ְּכֵדי ְלַמֵּלא אֹותֹו ֲעֵליֶכם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַּבְנק ַהְּתמּונֹות 

ְּבֶהְתֵאם ְלִמְסָּפִרים.

ָהַרְמַּב"ם ְּבִמְצַרִים

ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ַהָּיָקר ְׁשמּוֵאל ִאְּבן ִּתיבֹון

ִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ְל ַעל ַחַּיי ְּבִמְצַרִים ֵמָאז ֶׁשִהְתַחְלִּתי ִלְהיֹות 
ַה (1)              ֶׁשל ַהֻּסְלָטן.

ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ֶׁשל ִמְצַרִים ְוַה (2)             ֶׁשל 
ַהֻּסְלָטן ִנְמָצא ָרחֹוק ִמָּכאן, ְּבָקִהיר.

ְּבָכל ּבֶֹקר ֲאִני ַמִּגיַע ָל (2) ______ ּוְמַטֵּפל ִּבְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל 
ַהֻּסְלָטן ּוָבְמָׁשְרִּתים. ָהֲעבֹוָדה ָׁשם ַרָּבה ְמאֹד ַוֲאִני ַמִּגיַע ַּבֲחָזָרה 

ְלִעיִרי ָרֵעב ְוָעֵיף.

ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ַמִּגיַע ָלִעיר ָהַעִּתיָקה ְמַחִּכים ִלי ֲאָנִׁשים ַרִּבים. ֵהם 
רֹוִצים ֶׁשֲאַטֵּפל ָּבֶהם ְוֶאֵּתן ָלֶהם ֵעצֹות ְו (3)        . ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶאת 

ְסִליָחָתם, הֹוֵל ֶלֱאכֹול ְמַעט. ְּלַאַחר ַהְּמנּוָחה ַהְּקָצָרה ֲאִני חֹוֵזר 
ֵאֵליֶהם ּוִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעזֹר.

ַמה ָלַמְדִּתי?
ְּבַתֲחָנה זֹו ָלַמְדנּו ַעל ָהַרְמַּב"ם ֶׁשָהָיה רֹוֵפא ָחׁשּוב. ְּבנֹוָסף, הּוא 

ִהְמִׁשי ִלְכּתֹב ֶאת ִסְפרֹו ֶהָחׁשּוב ִמְׁשֶנה ּתֹוָרה, ָּכַתב ִאְּגרֹות 
ַלְּיהּוִדים ָּבֲאָרצֹות ׁשֹונֹות ְוָהָיה ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ַהְיהּוִדים ְּבִמְצַרִים.

ְּבַדף  ָּכֵעת, ַהְדִּביקּו ַּבִּמְזָווָדה ֶאת ִמַּדת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ּ ּשֶׁ
ַהַהְקָּדָמה.

 .4          .3                  .2          .1         

בּוַע ֵאין ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ּתֹוָרה. ֲאָבל ְּבַׁשָּבת,  ְּבֶּמֶׁש ַהּשָׁ
יֹום ַהְּמנּוָחה, ַמִּגיִעים ֵאָלי ְיהּוִדים ַרִּבים ִלְׁשאֹול אֹוִתי ְׁשֵאלֹות 

ְּב (4)               ּוֶבֱאמּוָנה.

ַעד ָּכאן ִסַּפְרִּתי ְל ִּבְקָצָרה, ֶאְׂשַמח ֶׁשָּתבֹוא ְלַבֵּקר אֹוִתי ָּכאן 
ְּבִמְצַרִים.

מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון

מסע הרמב"ם

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.

ִצְבעּו ְּבֶצַבע חּום ֶאת ִמְצַרִים, 

ַהַּתֲחָנה ָהְרִביִעית ְּבַחָּייו.

הנמל
עכו 

שם: משה מימון

מוצא: עכו

יעד: פוסטאט


