
חברים יקרים,

היום נצא יחד למסע מרתק בעקבות רבי משה בן מימון, המכונה הרמב“ם.

הרמב“ם היה רב גדול, מנהיג וגם מדען ורופא.

הוא נפטר לפני כ-800 שנה אך השאיר לנו ספרים רבים שעוסקים בהלכה, 

במשנה וברפואה.

במהלך המסע, נלמד על תחנות שונות בחייו, על ספריו ועל עיסוקיו.

בנוסף, נכניס למזוודה המצורפת מידות טובות ודברים שלמדנו מהרמב“ם 

במהלך המסע.

בואו נצא לדרך!

לפני שמתחילים...

הרמב“ם ביקר בארצות שונות בחייו. בכל תחנה נצבע את החלק המתאים 
במפה.

גזרו והדביקו את המידה שנראית לכם מתאימה ביותר. 
שימו לב, אין צורך להשתמש בכל המידות שברשימה ואתם יכולים להוסיף מידה אחרת שלמדתם בתחנה גם אם היא לא מופיעה ברשימת המידות.
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מה למדתי מהרמב˝ם?
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הרמב“ם היה ”איש אשכולות“. כלומר, אדם שעוסק בתחומים רבים.

התאימו בין עיסוקיו של הרמב“ם ובין האיורים המתאימים.

הנשר הגדול
 רבי משה בן מימון - הרמב"ם

מלאו את תעודת הזהות

תעודת זהות

שמי:                                        

הכינוי שלי:                            

נולדתי בתאריך:                      

נפטרתי בתאריך:                    

מקום קבורתי:                         

ַמְדָען ּפֹוֵסק ֲהָלכֹות  רֹוֵפא   

הנשר הגדול
הרמב"ם נקרא הנשר הגדול בגלל שהוא דאג לעם 

ישראל כמו נשר השומר על גוזליו.

הוא כתב מכתבים מחזקים ליהודים בארצות שונות 
וספרים שיעזרו לכל יהודי לדעת היטב את התורה 

וההלכה.



ענו על השאלות הבאות.
התשובות מופיעות גם בתפזורת שלפניכם. מצאו אותן.  בהצלחה! 

1 באיזו שנה נולד הרמב“ם?      "                  "      

2 באיזו ארץ נולד הרמב“ם?                       

3 מהי עיר הולדתו של הרמב“ם?                                         

4 הרמב“ם שקד על לימודה                        

5 הרמב“ם היה בן למשפחת                                                                      

6 בן כמה היה הרמב“ם כשעזב את קורדובה?                 
7. על מה הרמב“ם לא ויתר למרות הנדודים? 

                       -                                   
 

ילדותו של הרמב"ם

איזו מילה חוזרת 

5 פעמים 

בתפזורת? 

_____

מה למדתי?
חיזרו לדף ההקדמה וגזרו את המידה שלמדתם בתחנה זו. הדביקו 

אותה בתוך המזוודה. 

כשהיה הרמב“ם ילד צעיר, בלימוד התורה התקשה,

וביקש מה‘ שיעזור לו ללמוד את התורה הקדושה.

ה‘ שמע לתפילתו,

וגם בשנות הנדודים הרמב“ם לא עזב את תורתו.

תתקדדל

ווויתי

ררריתמ

ההדנצו

תעויחד

ושבמהת

ררהרתו

ההרותר

רדרפסה

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון

מוצא: קורדובה

יעד: 

איבריהמסע הרמב"םהפלגה נעימה
הפלגות 

הרמב“ם נדד בין ארצות שונות 

במהלך חייו. 

צבעו בצבע אדום את ספרד, התחנה 

הראשונה בחייו.



בכתב החידה שלפניכם מופיעים מושגים מחיי הרמב“ם במרוקו. 

הרמב"ם במרוקו
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ֵאי ֲאִני ָקׁשּור? ג     ַהֻּמּׂשָ  

גג עליית 

פאס   

איגרות    

שבע  עשרה   

חמש  שנים

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון

מוצא: קורדובה

יעד: פאס

איבריהמסע הרמב"םהפלגה נעימה
הפלגות 

הרמב“ם נדד בין ארצות שונות. 

צבעו בצבע ירוק את מרוקו, התחנה 

השנייה בחייו.

ַמה ָלַמְדִּתי?
בתחנה זו למדנו על התמסרותו של הרמב“ם ללימוד התורה. ראינו כיצד הוא 
הקדיש את זמנו ללמוד תורה למרות הסכנות וחיזק גם יהודים אחרים בארצו 

ובארצות שונות לשמור על התורה והמצוות.
חיזרו לדף ההקדמה ובחרו את המידה שלמדתם בתחנה זו ותרצו להכניס 

למזוודה שלכם. שימו לב- לא מצאתם מידה מתאימה? הוסיפו בכתב ידכם 
מידה שלמדתם בתחנה זו.

פירוש המשניות
הפירושים  לאחד  נחשב  הרמב“ם  של  המשניות  פירוש 

החשובים למשנה.
ושלוש  עשרים  בן  כשהיה  אותו  לכתוב  התחיל  הרמב“ם 
והתגורר במרוקו. הוא סיים לכתוב אותו לאחר שבע שנים, 

בגיל שלושים, כשגר במצרים.
להרחבה ניתן להיכנס לקישור הבא: פירוש המשניות בכתב ידו של הרמב“ם:



 המסע לארץ ישראל
יום שני ה׳ באייר

אני כותב אליכם מלב הים. אינני מאמין שאני זוכה להפליג אל ארץ הקודש. 

בהתרגשות רבה עזבנו אתמול בלילה את חופי מרוקו בדרכנו לארץ ישראל. כל חיי 

חלמתי על הרגע הזה והנה אנחנו כאן, בדרך.

התפללנו נא עלינו שההפלגה תעבור בשלום.

משה בן מימון

יום שני ד׳ בסיוון

כ 1                  שבועות נדדנו ב 2                           . גלים רבים עברו עלינו.

אתמול בלילה, ביום ג' בחודש סיוון, זכינו להגיע אל הארץ הקדושה. ירדנו מה 2                           

אל חוף העיר עכו כדי לפגוש בה תלמידי חכמים.

אין מילים בהם אוכל לתאר את ההתרגשות שאחזה בי בזמן שדרכתי על אדמתה 

הקדושה של 3             -                      .

ובזכות שניצלנו מה 4                   הקשה בים והגענו בשלום אל הארץ נדרתי שיהא יום 

זה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים לי ולמשפחתי עד סוף כל הדורות.

משה בן מימון

יום חמישי ו› בחשוון

משה בן מימון

השלימו את המכתב של הרמב"ם בעזרת בנק התמונות על פי סדר המספרים.

מה למדתי?
בתחנה זו ראינו כיצד הרמב"ם התרגש מאד כשהגיע לארץ ישראל. ראינו גם כיצד 

הוא הגיע לירושלים ולחברון למרות הסכנות שבדרכים.
חיזרו לדף ההקדמה ובחרו את המידה שלמדתם בתחנה זו ותרצו להכניס לתרמיל 

שלכם. ניתן להוסיף מידה משלכם, גם אם היא לא מופיעה ברשימה.

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון

מוצא: פאס

יעד: עכו

הפלגה 

פאסטורס١ מסע הרמב"םנעימה

۱ 

הרמב"ם נדד בין ארצות שונות. 

צבעו בצבע צהוב את ארץ ישראל, 

התחנה השלישית בחייו.

כחלק מהמסע בארץ ישראל, הגיע הרמב"ם להתפלל בירושלים, מקום המקדש. 
הדרך לירושלים הייתה קשה ומלאת סכנות.

הראשונה  בפעם  שהגיע  בזמן  הרגשתו  את  המתאר  מכתב  במקומו  כתבו 
לירושלים
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הרמב"ם במצרים

מה למדתי?
הוא  כיצד  למדנו  חשוב.  רופא  שהיה  הרמב"ם  על  למדנו  זו  בתחנה 
הקדיש זמן רב לטפל בחולים יהודים וגויים. בנוסף, הרמב"ם הנהיג את 
הקהילה היהודית במצרים, כתב ספרים חשובים ושלח אגרות ליהודים 

ברחבי העולם.
והוסיפו למזוודה שלכם את המידה שלמדתם  חיזרו אל דף ההקדמה 

מהרמב"ם בתחנה זו.

מסע הרמב"ם
הרמב"ם נדד בין ארצות שונות. 

צבעו בצבע חום את מצרים, 
התחנה הרביעית בחייו.

הנמל
עכו 

שם: משה מימון

מוצא: עכו

יעד: פוסטאט

את המכתב שלפניכם שלח הרמב“ם לתלמידו שמואל אבן תיבון שתרגם את ספריו של 
הרמב“ם מערבית לעברית. מלאו את המכתב בעזרת בנק התמונות בהתאם למספרים.

לכבוד:  ידידי היקר שמואל אבן תיבון

ברצוני לספר לך על חיי במצרים מאז שהתחלתי להיות ה1. ______ של הסולטן.

אני מתגורר בעיר העתיקה של מצרים וה2.______ של הסולטן נמצא רחוק מכאן, בקהיר. 
בכל בוקר אני מגיע ל2. ______ ומטפל בבני משפחתו של הסולטן ובמשרתיו. העבודה 

שם רבה מאד ואני מגיע בחזרה לעירי רעב ועייף.

כאשר אני מגיע לעיר העתיקה מחכים לי אנשים רבים. הם רוצים שאטפל בהם ואתן להם 
עצות ו3.________. אני מבקש את סליחתם על כך שהמתינו לי זמן רב והולך לאכול 

מעט. לאחר המנוחה הקצרה אני חוזר אליהם ומשתדל לעזור.

מלאכתי בימי החול רבה מאד. אבל בשבת, יום המנוחה, מגיעים אלי יהודים רבים לשאול 
אותי שאלות ב4.________ ובאמונה. 

אשמח שתבוא לבקר אותי כאן במצרים.
משה בן מימון

אגעמענעא

חנומניקל

עלארשיוב

ונגרואמנ

דרפסיצלד

רתעזבמיר

נמהטנמסז

כתבו 3 שאלות שהתשובות עליהן מופיעות בכרזה.

שאלות

.1

.2

.3

תשובות

.1

.2

.3

נענע

לואיזה

זעתר

אורגנו

מנטה

לבנדר

מליסה

קנמון
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תפזורת צמחי מרפא


