
 ֲ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 ַאְך ָּכַתב ָלנּו ְסָפִרים ַרִּבים 

ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָלָכה, ְּבִמְׁשָנה ּוִבְרפּוָאה.

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

ּוְדָבִרים ֶׁשָּלַמְדנּו ֵמָהַרְמַּב"ם ְּבַמֲהַלְך ַהַּמָּסע.

ּבֹואֹו ֵנֵצא ַלֶּדֶרְך!

ִ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 ֹמֶׁשה ֶּבן ַמְימֹון, ְטֶבְרָיה, י"ד ִניָסן 

ד׳תתצ"ח, כ׳ ֵטֵבת ד׳תתקס"ה.

ְּתעּוַדת ֶזהּות
ְׁשִמי:                                        

ַהִּכּנּוי ֶׁשִּלי:                              

נֹוַלְדִּתי ְּבַתֲאִריְך:                      

ִנְפַטְרִּתי ְּבַתֲאִריְך:                     

ְ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 ִהְמִׁשיְך ִלְלֹמד?                        

ַ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  ְוִהְמִׁשיְך  ִהְתִמיד  ַהְּנדּוִדים   ַלְמרֹות 
ַהַהְתָמָדה  ִמַּדת  ֶאת  ְוַהְדִּביקּו  ַהַהְקָּדָמה  ְלַדף  ִחְזרּו 

ַּבִּמְזָווָדה.

הפלגה    תאריך     
שעה
רציף

שם: משה מימון
מוצא: קורדובה

יעד: 

 איבריהמסע הרמב"םהפלגה נעימה
הפלגות 

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.
ְּבַדף ַהַהְקָּדָמה ֶאת  ִצְבעּו ַּבַּמָּפה ּׁשֶ

ְ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 
ֹלא ַלֲעזֹב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהַּיֲהדּות ַלְמרֹות ַהַּסָּכָנה.

ְּבַדף ַהְּפִתיָחה ֶאת ִמַּדת ַאֲהַבת  ָּכֵעת הֹוִסיפּו ַלִּמְזָווָדה ּׁשֶ
ַהּתֹוָרה.

ָהַרְמַּב"ם ְּבָמרֹוקֹו

ג           ֵאיְך ֲאִני ָקׁשּור?       ַהֻּמּׂשָ

עליית  גג   

פאס   

איגרות    

שבע  עשרה   

חמש  שנים    

הפלגה    תאריך     
שעה
רציף

שם: משה מימון
מוצא: קורדובה

יעד: פאס

 איבריהמסע הרמב"םהפלגה נעימה
הפלגות 

ָהַרְמַּב"ם ָנַדד ֵּבין ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות.

 ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָירֹוק ֶאת ָמרֹוקֹו, 
ִנָּיה  ַהַּתֲחָנה ַהּׁשְ



 ַ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, ַּבֶּדֶרְך.

ִ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 ֶׁשַּבֶּדֶרְך. 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 ְלָך ַ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, הֹוֵלְך ֶלֱאכֹול ְמַעט. ְּלַאַחר ַהְּמנּוָחה ַהְּקָצָרה ֲאִני חֹוֵזר 
ֵאֵליֶהם ּוִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעזֹר.

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

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

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

 .4          .3                  .2          .1

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

ְּב )4(               ּוֶבֱאמּוָנה.

ַעד ָּכאן ִסַּפְרִּתי ְלָך ִּ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



ַאֲחֵרי מֹותֹו
ְקבּוַרת ָהַרְמַּב"ם

ִקְברֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם ִנְמָצא ָּבִעיר ְטֶבְרָיה. ְּבָסמּוְך ְלִקְברֹו 
ֶמְרָּכז  ִנְמָצא  ַּבִּמְבֶנה  ָהַרְמַּב"ם.  ְלמֹוֶרֶׁשת  ַהֶּמְרָּכז  ִנְבָנה 
ְמַבְּקִרים ַהְמָתֵאר ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם. ְּבנֹוָסף, ַהֶּמְרָּכז 
ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ֵמִפיץ  ָהַרְמַּב"ם  ְלמֹוֶרֶׁשת 

ִליָלִדים ְוִלְמֻבָּגִרים ָּבָאֶרץ ּוָבעֹוָלם. 

ִסְפֵרי ָהַרְמַּב"ם
ָהַרְמַּב"ם ִהְׁשִאיר ָלנּו ְסָפִרים ּוְכָתִבים ַרִּבים ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוָרה 

ּוִבְרפּוָאה. ִלְפֵניֶכם ְׁשלֹוָׁשה ֵמֶהם.

ְמִׂשיָמה:
ְׁשמֹות ַהְּסָפִרים ִהְתַּבְלְּבלּו. ָסְדרּו אֹוָתם ּוִמְתחּו ַקו ֵּבין ְּתמּוַנת 

ַהֵּסֶפר ּוֵבין ְׁשמֹו.

מהור ונכיבם  
ַהֵּסֶפר עֹוֵסק 
ֶּבֱאמּוָנה ָּבה׳

פרס מהצתוו 
ַהֵּסֶפר מֹוֶנה 

ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות 
ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה.

שנמה הורת 
ֵסֶפר ַהֲהָלכֹות 
ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל 

ָהַרְמַּב"ם. ּכֹוֵלל 14 
ֲחָלִקים, ִנְקָרא ַּגם 

"ַהָּי"ד ַהֲחָזָקה".



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.

 



מה למדתי מהרמב˝ם?

אומץ

אחריות 

התמדה

אמונה

 

אהבת התורה

אהבת ישראל

אהבת הארץ 

מסירות נפש

  

מסע הרמב"ם

ספרד

מרוקו

מצרים

ישראל

תחנה 
חמישית

תחנה 
שלישית

 תחנה
רביעית

 תחנה
שניה



 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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ד =
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ֵאיְך ֲ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 
פאסטורס1 מסע הרמב"םנעימה

1 

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

3  .4               .3                 .2       .1



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. 

משה בן מימוןאשמח שתבוא לבקר אותי כאן במצרים.

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

 .4   .3         .2   .1

תפזורת צמחי מרפא



אחרי מותו
ספרי הרמב"ם

וברפואה.  בתורה  העוסקים  רבים  וכתבים  ספרים  לנו  השאיר  הרמב"ם 
לפניכם שלושה מהם. הדביקו כל ספר במקום המתאים:
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משנה  תורה

ספר  בנ   ארבעה  -עשר  

חלקים.  עוסק  בהלכה

ספר  המצוות 

מונה  את  כל  המצוות  

הכתובות  בתורה

מורה  נבוכים

עוסק  באמונה  בה'



קבורת הרמב"ם
בעיר  נמצא  הרמב"ם  של  קברו 
נבנה המרכז  טבריה. בסמוך לקברו 
נמצא  במבנה  הרמב"ם.  למורשת 
מרכז מבקרים המתאר את חייו של 
למורשת  המרכז  בנוסף,  הרמב"ם. 
של  תורתו  את  מפיץ  הרמב"ם 
בארץ  ולמבוגרים  לילדים  הרמב"ם 

ובעולם. 



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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ֵאיְך ֲ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.

1וכשם שזכיתי להתפלל בה בחרבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה, אמן.

1 

מה למדתי?
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

ַהֶּמֶלְך ׁ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 ַהֶּמֶלְך. ָּכל יֹום ֲאִני עֹוֶלה ֵלֶאלָקִאיר"ה ַּבַהְׁשָּכָמה )מוקדם בבוקר(. 

ם  ְתַחֵּדׁש ָׁשם ׁשּום ִחּדּוׁש, ָאׁשּוב ְלִמְצַריִ ֹלא יִ ה ָׁשם ׁשּום ִמְכׁשֹול, וְ ְהיֶ ּוְכֶׁשֹּלא 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 ֹלא  חֹוֵליֶהם.  ְרפּוַאת  ֻנְסָחאֹות  וְ ִּפְתָקאֹות  ָלֶהם 

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

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

ִסַּפְרִּתי ְלָך ֶאָּלא ְקָצת ַמה ֶׁשִּתְרֵאהּו ִאם ָּתבֹוא  ֹלא  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



אחרי מותו
ספרי הרמב"ם

וברפואה.  בתורה  העוסקים  רבים  וכתבים  ספרים  לנו  השאיר  הרמב"ם 
לפניכם שלושה מהם. הדביקו כל ספר במקום המתאים:
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משנה  תורה

ספר  בנ  ארבעה  עשר  

חלקים.  עוסק  בהלכה

ספר  המצוות 

מונה  את  כל  המצוות  

הכתובות  בתורה

מורה  נבוכים

עוסק  באמונה  בה'



קבורת הרמב"ם
בעיר  נמצא  הרמב"ם  של  קברו 
נבנה המרכז  טבריה. בסמוך לקברו 
נמצא  במבנה  הרמב"ם.  למורשת 
מרכז מבקרים המתאר את חייו של 
למורשת  המרכז  בנוסף,  הרמב"ם. 
של  תורתו  את  מפיץ  הרמב"ם 
בארץ  ולמבוגרים  לילדים  הרמב"ם 

ובעולם. 


