
חברים יקרים,

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

הרמב“ם היה רב גדול, מנהיג וגם מדען ורופא. הרמב“ם נפטר לפני כ-800 שנה 

אך השאיר לנו ספרים רבים שעוסקים בהלכה, במשנה וברפואה.

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

במהלך  מהרמב“ם  שלמדנו  ודברים  טובות  מידות  המצורפת  למזוודה  נכניס 

המסע.

בואו נצא לדרך!

לפני שמתחילים...

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

כתבו מידה או תכונה שלמדתם מהרמב"ם בכל אחת מהתחנות שבהם עברתם

מה למדתי מהרמב"ם?

תחנה 1:                                         

תחנה 2:                                         

תחנה 3:                                        

תחנה 4:                                        

תחנה 5:                                        

תחנה 6:                                     

מסע הרמב"ם

ספרד

מרוקו

מצרים

ישראל



הרמב“ם היה ”איש אשכולות“ ועסק בתחומים רבים.

כתבו על יד כל איור את העיסוק המתאים.

הנשר הגדול
רבי משה בן מימון-הרמב"ם

מלאו את תעודת הזהות

תעודת זהות

שמי:                                        

הכינוי שלי:                            

נולדתי בתאריך:                      

נפטרתי בתאריך:                    

מקום קבורתי:                         

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.



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.

ענו על השאלות הבאות.

התשובות מופיעות גם בתפזורת שלפניכם. מצאו אותן.  בהצלחה! 

1. באיזו שנה נולד הרמב"ם?

2. באיזו מדינה 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?
חזרו לדף ההקדמה וכתבו איזו תכונה או מידה טובה למדתם בתחנה זו 

ותרצו להוסיף למזוודה שלכם.

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



בכתב החידה שלפניכם מופיעים מושגים מחיי הרמב“ם במרוקו. 

הרמב"ם במרוקו

ַמה ָלַמְדִּתי מהרמב"ם?

חזרו אל דף ההקדמה וכתבו איזו תכונה טובה למדתם מהרמב“ם בתחנה זו.

פירוש המשניות

זה  פירוש  לחבר  התחלתי   [...] הדיין  מימון  בר  משה  ”אני 
הספר ואני בן שלוש ועשרים שנה, והשלמתיו במצרים ואני 
ו]תשע  מאות  ארבע  [אלף  שנת  שהיא  שנה,  שלושים  בן 

ושבעים לשטרות. [...]““
(מתוך פירוש הרמב"ם למשנה)

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.

1. באיזה גיל התחיל הרמב"ם לכתוב את פירוש המשניות?__

2. הרמב"ם התחיל לכתוב את הפירוש למשנה כשגר במרוקו. 
     היכן הוא סיים לכתוב אותו? ___________

3. במשך כמה שנים כתב הרמב"ם את הפירוש? ________

להרחבה:
פירוש המשניות 

בכתב ידו של 
הרמב"ם:
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ֵאי ֲאִני ָקׁשּור? ג     ַהֻּמּׂשָ  

גג עליית 

פאס

איגרות

שבע  עשרה

חמש  שנים



 המסע לארץ ישראל
ביקר  בהן  מהתחנות  אחת  תחנה  בחרו  ישראל.  בארץ  מסעו  את  מתאר  הרמב"ם 
יותר המתאר  וכתבו מכתב מפורט  ירושלים או חברון)  הרמב"ם (ההגעה לחופי עכו, 

את תחושותיו והרגשותיו.
משובשות  היו  הדרכים  ישראל.  בארץ  מעטים  יהודים  היו  הרמב"ם  בתקופת  זכרו, 

ומלאות סכנות. למרות זאת, הרמב"ם התרגש מאד בזמן ביקורו בארץ.
התייחסו לנקודות אלו בזמן שאתם כותבים את המכתב.

העלייה לארץ

וליל אחת בשבת (=יום ראשון), שלשה ימים לירח סיון, יצאתי מן הים בשלום. ובאתי לעכו 
וניצלתי מן השמד (=סכנה).  והגענו לארץ ישראל. 

ויום זה נדרתי שיהא ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים, אני וביתי עד סוף כל  הדורות.

ירושלים

ויום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשון, שנת כ"ו ליצירה, תתקכ"ו. יצאנו מעכו לעלות 
לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו ביום חמישי, ששה ימים 

לירח מרחשון.

חברון

ובא׳ בשבת, תשעה בחדש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותי במערה. ואותו יום 
עמדתי במערה והתפללתי שבח לאל יתברך על הכל, 

ושני הימים האלו, שהם ́ו ותשיעי במרחשון, נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בה› 
ואכילה ושתיה. אלקים יעזרני על כל, ויקים לי נדרי ל́ה אשלם אמן.

מה למדתי?1וכשם שזכיתי להתפלל בה בחרבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה, אמן.
מהרמב"ם  למדתם  טובה  תכונה  איזו  וכתבו  ההקדמה  דף  אל  חזרו 

בתחנה זו.

משה בן מימון

הפלגה    תאריך     

שעה

רציף

שם: משה מימון

מוצא: פאס

יעד: עכו

הפלגה 

פאסטורסמסע הרמב"םנעימה

הרמב"ם נדד בין ארצות שונות. 

צבעו בצבע צהוב את ארץ ישראל, 

התחנה השלישית בחייו.



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.
חיזרו אל דף ההקדמה וכתבו איזו מידה למדתם 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

אגעמענעא

חנומניקל

עלארשיוב

ונגרואמנ

דרפסיצלד

רתעזבמיר

נמהטנמסז

רבי  תיבון.  איבן  שמואל  לרבי  הרמב“ם  שכתב  מאיגרת  חלק  הוא  שלפניכם  המכתב 
שמואל הוא זה שתירגם חלק גדול מספריו של הרמב“ם מערבית לעברית ובזכותו אנחנו 

יכולים ללמוד מהם כיום.

נענע
לואיזה

זעתר
אורגנו

מנטה
לבנדר

מליסה
קנמון

ַהֶּמֶל ׁשֹוֵכן ְּבֵחל ָקִהירה  ם (העיר העתיקה של מצרים) וְ ֲאִני ׁשֹוֵכן ְּבִמְצַריִ
ֲאִני רֹוב  וַ ְׁשֵני ְּתחּוֵמי ַׁשָּבת (כשני קילומטרים)...  ְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות  ּוֵבין  (קהיר), 
ַהּיֹום ְּבֵבית ַהֶּמֶל. ָּכל יֹום ֲאִני עֹוֶלה ֵלֶאלָקִאיר"ה ַּבַהְׁשָּכָמה (מוקדם בבוקר). 

ם  ְתַחֵּדׁש ָׁשם ׁשּום ִחּדּוׁש, ָאׁשּוב ְלִמְצַריִ א יִ ה ָׁשם ׁשּום ִמְכׁשֹול, וְ ְהיֶ ּוְכֶׁש0א יִ
(אחזור אל ביתי שבעיר העתיקה) ַאַחר ֲחִצי ַהּיֹום.

ֶאְמָצא ָהַאְכַסְדָראֹות (החדרים שבביתי) ֻּכָּלם ְמֵלאֹות  ֲאִני ִמְּתָרֵעב (רעב) וָ וַ
ׁשֹוְטִרים  וְ ׁשֹוְפִטים  וְ ָחׁשּוב,  ּוִבְלִּתי  ָחׁשּוב  ָּבֶהם,  יהּוִדים.  וִ ם  ּגֹויִ ָאָדם.  ְּבֵני 

ִאים... ׂשֹוְנ אֹוֲהִבים וְ וְ

ִלְכֹּתב  וְ ְלָרפֹואָּתם  ֲאֵליֶהם...  ֵאֵצא  וָ ָדי,  יָ ֶאת  ֶאְרַחץ  וָ ַהְּבֵהָמה,  ֵמַעל  ֵאֵרד  וָ
ַעד  ַהּיֹוֵצא  וְ ַהִּנְכָנס  סּור  יָ א  חֹוֵליֶהם.  ְרפּוַאת  ֻנְסָחאֹות  וְ ִּפְתָקאֹות  ָלֶהם 

ֲאִני ְּבַתְכִלית ַהֻחְלָׁשה, א אּוַכל ְלַדֵּבר... ָּכֵנס ַהַּלְיָלה וַ יִ ַהַּלְיָלה... וְ

בֹואּו ָּכל ַהָּקָהל אֹו ֻרָּבם ַאַחר ַהְּתִפָּלה... ָּבת (רק בשבת), ָאז יָ זּוַלת ַהּשַׁ

ִסַּפְרִּתי ְל ֶאָּלא ְקָצת ַמה ֶׁשִּתְרֵאהּו ִאם ָּתבֹוא  א  וְ ַהּיֹום.  ִעְנְיֵני  ֶזה ּתֹוֵכן 
ְתַעֶּלה. ְּבֶעְזַרת ָהֵאל יִ

הרמב"ם כרופא

הרמב"ם היה רופא חשוב וחכם. 
בצמחי  להשתמש  הרבה  הוא 
מרפא ובעצות חכמות שעוזרות 

לאדם להימנע ממחלות שונות.
על  שכתב  לספרים  בנוסף 
גם  כתב  הוא  ובהלכה  המשנה 

ספרים ברפואה.

תפזורת צמחי מרפא


