
 
 כרטיסיות משימה 10

 דף מיומנו של הרב גורן
 האותיותיש לעבוד על פי סדר  -משימה המסומנות במספר ובאות יש כרטיסיות 



האם לדעתכם השם של דף היומן מתאים? 

 .מקו תשובתכם     

תנו שם נוסף לדף היומן. 

הביאו נימוקים מתוך דף היומן לשם החדש. 



 והציגו בו דעות שונותטיעון כתבו. 

 זהדעתכם בנושא הביעו. 

 
אנשים בהיסטוריה ובהווה חלוקים בדעתם אודות  

להתקדם , התנאים ההכרחיים לאדם בכדי ללמוד
 .ולהצליח בחיים



בחרו אחת הדמויות וקראו את קטע המידע המתאים. 

 של הדמות שבחרתםאת הילדות המתארת פסקה כתבו      . 
 

,  ילדים, יחסי הורים: התייחסו לנקודות הבאותבכתיבתכם 

 .זמן ותנאים פיזיים, מקום, אחים

 הרב לאו ורמי לוי, אברהם, יוסף הצדיק, דוד המלך, רבינומשה 

 :לפניכם מקורות מידע העוסקים בדמויות שונות



 גורןהתנאים בהם גדל הרב סמנו את. 

 בנושא התנאים ההכרחיים לאדם  לטיעון שכתבתם חזרו
 כדי להצליח

העיתונאי ומה שידוע לנו על דמותו  הקטע , האם דף היומן
 ?  של הרב גורן מתאימים לדעה שהצגתם בכתיבתכם

 ועל פסקת  את תשובתכם על מקורות המידע בססו
 .שכתבתםהטיעון 

 ..."אולי היה חייל טוב"קראו את הקטע מהכתבה העיתונאית 
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 התפניתתארו את. 

 אחרלמישהו שקרה לכם או כתבו סיפור. 
 .גרם לתפניתרושם ובסיפור תארו אירוע שהשאיר 

 גורןבדף היומן מסופר על תפנית בחייו של הרב 
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 את רגשותיו באותו הזמןתארו. 

 משאלה אישית שלכם שהייתם מטמינים בין  כתבו
 .אבני הכותל

 מתואר שהרב גורן הגיע לכותל המערביבדף היומן 
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בזמן   11כתבו דף מיומנו של הרב גורן בגיל 
 .בחייוהשינוי שחל 

 מסופר על שינוי שעבר הרב גורן בילדותובדף היומן 
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 .חוויה אישית מביקור בכותל המערביכתבו 

 מוזכרים הר הבית והכותלבדף היומן 



 שתי תקופות היסטוריות  בחרו , המידעבמקורות חפשו
 .ביניהןשונות והשוו 

 ביניהןחפשו תמונות מתקופות היסטוריות שונות והשוו. 

 בקצרה מה ניתן ללמוד מכל תמונה על מצב  כתבו
 .צולמההיהודים בתקופה בה 

 ,בדף היומן מוזכרים הר הבית והכותל המערבי

 .לא בכל התקופות יכלו יהודים להגיע ולהתפלל בכותל המערבי
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  ציינו תכונות המאפיינות את הרב גורן ועולות מדף
 .זהיומן 

את  נמקו , בחרו תכונה אחת שאתם מעריכים במיוחד
 .בחירתכם

 ...לאחר הקריאה


