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 דף מיומנו של הרב גורן



האם לדעתכם השם של דף היומן מתאים? 
 .נמקו תשובתכם  

 היומןתנו שם נוסף לדף. 

 החדשלשם הביאו נימוקים מתוך דף היומן. 

 קראו את דף היומן בנושא הגבורה



 של הרב גורןכתבו תעודת זהות 
 בחייושנת לידה ואירועים חשובים , שם    

 

ערכו סקר קהל ברחוב  : 
 ?מה ידוע לכם על הרב גורן        

 .הסקרהסריטו וערכו את תוצאות  -אפשרות ראשונה

 .מסקנותתעדו את התשובות והסיקו  –אפשרות שניה 



אחד מכם יהיה  . התחלקו לזוגות ושחקו משחק תפקידים
הרב גורן והשני יהיה אחד מהאנשים שהתלוו אל הרב  

המלווה ישאל  . גורן בדרכו אל הכותל בפעם הראשונה
 .שאלות את הרב גורן והרב גורן יענה תשובות

   הראיוןכתבו את. 

בדף היומן מספר הרב גורן על הכניסה לעיר  

 העתיקה



 להרגיש שאתם בין משחררי הכותל המערבי וספרו  נסו
 .החוויהלמשפחתכם על 

בדף היומן מספר הרב גורן על הכניסה לעיר  

 והכותלהעתיקה 



 שיתאר מעשה גבורה  , שיח בין שני תלמידים-דוכתבו
 .שהייתם אתם שותפים לו או ששמעתם עליו

 

בדף היומן מספר הרב גורן על גבורת החיילים  

 לעיר העתיקה והכותלבכניסה 



בין המתלווים לרב גורן ברגעי  תארו לעצמכם שהייתם 
 .ההתרגשות הגדולים

בו  , לאירועתארו בה את הרגעים שקדמו , כתבו כתבה
 .  בשופר ומתרגשאוחז גורן הרב 

לעיר  הכניסה בדף היומן מספר הרב גורן על 

 העתיקה והכותל



 הנוסח המקורי של התפילהמהו? 

(שניים)? באילו מועדים בשנה אנו מבקשים אותה 

  חברו תפילה אישית שהייתם נושאים לו הייתם לצדו של
 .המתוארהרב גורן במעמד 

 ובקשההודיה , שבח: הכוללתרצוי לחבר תפילה. 

 

 היומן מופיעה התפילהבדף 
 "לשנה הזאת בירושלים הבנויה"



התנגשות בין שני ערכים ועלינו להכריע  דילמה פרושה 
 .ביניהם

 מי הן הנפשות הפועלות?  הדילמה המתוארת ביומןמהי? 

 הגיבורמהי ההתלבטות שבה נתון  ? 

 אילו נימוקים הכריעו את הדילמה? 

שתפו בדילמה אישית שנקרתה לפניכם בכיתה  . 
 ?נהגתםכיצד ? ערכים התנגשואילו 

 

 היומן מוצגת דילמה בדף 



 את שלושת הסיפורים קראו: 

 "קידוש המולדת והשופר". 1

 "כשספר תורה ושופר בידיו ניצל הרב גורן מפגז. "2

 "תקיעה ראשונה על קברי אבות". 3

 תחושותיולהיכנס לדמותו של השופר וספרו על נסו  .
שוב הרב  .. השופר מספר: התחילו את הפסקה במילים

 ..גורן לוקח אותי

 

 

 בדף היומן מספר הרב גורן על התקיעה בשופר 



 השירקראו את מילות 

 :הבאותבחרו אחת מהמשימות   

 תמונות מתאימות לבתים ושבצו  המידע חפשו במאגרי
 .בהתאםאותן 

 השיראיירו את בתי. 

 שיר על הרב גורן



 ...לאחר הקריאה

  ציינו תכונות המאפיינות את הרב גורן ועולות מדף
 .זהיומן 

את  נמקו , בחרו תכונה אחת שאתם מעריכים במיוחד
 .בחירתכם


