
 בס"ד
 

 ביקור בקניון בראשית

 מרכז למידה לחזרה פעילה 

 בראשיתעל ספר 

 

 חוקרים יקרים,

. הקניוןשמחה לקבל את פניכם בשערי  האבותלתקופת  הקניוןהנהלת 

אנו בטוחים שתתרמו ככל יכולתכם לפענח עבורנו חלק מהתעלומות 

 .בקניוןהמצויות 

חו לפתור רק ההנהלה יודעת, שבמסגרת הזמן העומד לרשותכם תצלי

 מן המשימות הרבות המצפות לכם. חלק

את המשימות או המוצגים כרצונכם והתקדמו  בחרו לכםאל תמהרו, 

. אתם מחליטים במה החנויות בקניון. אין כל חשיבות לסדר בקצב שלכם

 הנכם רוצים להתרכז.

 עבודה פוריה ומהנה.סיור ולכם  תמאחל הקניוןהנהלת 

 בתודה ובברכה,

 .צוות ההקמה

 

 

 



 

 

  פינת החי

 אריה, חמור, נחש, אילה וזאב הם אחים..... .1

 מה שמות האחים?

 _________________________________ 

 מי כינה אותם בכינויים אלה? .2

 _________________________________ 

 כיצד קשור השור לאחים אלה )רש"י(? .3

 _________________________________ 

 ריה ומדוע?מי קיבל את כינוי הא .4

_________________________________ 

 מה היה הקשר המיוחד בין החומר לאוניה? .5

  _________________________________ 
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 מסעדת 'וסעדו לבכם' 

 השלימו את התפריט.......
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 בר -מסעדת גריל

 לבכם' 'וסעדו

 

 מחיר                    מנות עיקריות

___________              __ 
 ___________             __ 
 ___________             __ 

 

 תוספות

 ___________             __ 
 ___________             __ 
 ___________             __ 

 

 

 קינוחים

 ___________             __ 
 ___________             __ 
 ___________             __ 

 

 

 מה הוגש עם עמילן וחרדל )רש"י(

___________ 

___________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
בהשגחת הרבנות 

 המקומית!

 _________? באיזה רבנות מדובר



 

 

 מזון מהחלומות 

 _________  ?החולם על הפרותוא מי ה .1

 ?החלוםמה היה  .2

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 מהם הפתרונות הלא נכונים שמוזכרים )רש"י(? .3

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 מה היה הפתרון לחלום? .4

 _____________________________________ 

 ?מי הם שלושת החולמים הקשורים לחלום .5

 ________     ___________     ____________ 

  כיצד כל אחד מהם קשור לחלום? .6

    _________ - ________________________ 

     _________- ________________________ 

     _________-  ________________________ 

 לחלום )רש"י(? כיצד קשורים 'עצמות' .7

______________________________________

______________________________________ 
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 גרעיני עפולה

 ייתכן ומשם נקנתה הסחורה על ידי האחים והובאה לשליט מצרים......

  _______________מה ייתכן ונקנה בחנות זו?  .1

 _____________________________ 

 _________________קנתה הסחורה?מדוע נ .2

_____________________________ 

  ______מי היה המשנה למלך מצרים באותה תקופ .3

 הסבר לפי רש"י מה היה בסחורה. .4

____________________________ 

____________________________ _

_________________

____ 
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 רק מרק 

 ______באיזה מרק מדובר?   .1

  ______ ?י בישל את המרקמ .2

 _______   ?מי אכל את המרק .3

  ____________________כיצד שילם על המרק? .4

________________________________   

 מה קרה למבשל המרק בעקבות 'תקרית המרק'?  .5

_________________________________

_________________________________     

סבו ואחיו היו בשלנים  -נים ידועההמבשל היה ממשפחת בשל .6

 מעולים. כתוב מי הם היו ומאכל אחד שבישלו.

__________________________- _____ 

__________________________- _____ 
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Change 

 שקל כסף... 444נמצא שק עם תכולה של  

 למי תחזיר את השק?_________ 

 ?מה נקנה עם השק .1

 ____________________________________ 

 ?מ יהיה המוכר .2

 ____________________________________ 

 __________________________? היכן נערך הקניין .3

 ____________________________________ 

מה היו שלבי המשא ומתן? .4

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 האם השדה נקנה בעקבות רצון או אילוץ? פרט. .5

 ____________________________________ 
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 רויאל טי

 לקראת החתונה קיבלה נזם וצמידים, מי זאת? .1

 ________________________________ 

 ?מי נתן לה ובשם מי .2

 ________________________________ 

 ?כיצד המתנות השפיעו על אבי הכלה .3

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ?מי היה החתן .4

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ?כמה צמידים קיבלה? מה היה משקל? מדוע )רש"י( .5

__________________________________

__________________________________ 
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ACE 

 ?האם באמת השתמש בסולם? קנה את הסולם באייסמי  .1

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 ________מי חלם על הסולם?  .2

 ?)רש"י( מדוע קודם עלו בו .3

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 מה לדעתך גם לחולם לחלום דווקא על חלום זה? .4

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 מה קרה בעקבות החלום? .5

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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  טמבוריה

 ?שביקר במחלקת העצים האישמי  .1

___________________ 

 ?ה אורך הקורות שקנהמ .2

 _________________________________ 

 ?נסה לצייר שרטוט אותו הראה הקונה למוכר בחנות .3

 

 

 

 

 

 

 

 ?אילו כלים היה צריך המוכר לקנות בחנות לצורך הבניה .4

 _________________________________ 

? ה חוץ מעצים ומה עשה איתואיזה חומר נוסף קנ .5

_________________________________ 

 _________________________________  
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  איקאה

 ומה רצו לבנות?שביקרה במחקלת הבנייה באיקאה?  החבורהמי  .1

 היו זקוקים לקנות גם סולם כדי לבנות.....( הם -)רמז

 _________________________________ 

 _________________________________ 

   __________האם הצליחו לבנות בסוף? .2

 _____________________________מדוע?  

 כיצד נקרא שם המקום ומדוע? .3

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 מה למדו מסיפור זה במחקלה ללימודי 'משפטים' )רש"י(? .4

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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FOX*  

 ?בעלת הצעיף היא האישהמי  .1

 ________________________________ 

 ?מתי השתמשה בצעיף .2

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ?מה קרה בעקבות הסיפור עם הצעיף .3

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ?מי הוא הגבר הקשור לסיפור .4

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 :4ם לגבר המוזכר בשאלה כתוב מספר דברי .5

________________________________ 

________________________________ 

 

 *בדף זה ניתן להתייחס לשתי נשים שונות אך הוא רומז בעיקר לאישה אחת
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 old fashion/קסטרו

 ____? היה מבצע על מעילי הצמר, מי קנה .1

 _____________כיצד מכונה הבגד? .2

  ___________________? מדוע הוא קנה את מעיל הצמר .3

____________________________________ 

מה קרה בעקבות קניית המעיל והאירוע  ?מבוקשוהאם השיג את  .4

 שאחריו?

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 כתוב את שתי הסיבות? ?מדוע נדד אחרי המקרה לפדן ארם .5

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 
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 טופ קידס מותגים לילדים

 ________________________? מי קנה לבנו בגד מיוחד .1

 ?מי היה הבן שזכה לכתונת .2

 ____________________________________ 

 ?דוע זכה דווקא בן זה לכתונת מיוחדתמ .3

 ____________________________________ 

 ?הםכיצד הגיבו אחיו למראה הכתונת השונה שקיבל אחי .4

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

כיצד אתה היית מגיב אם לאחד מאחיך היו קונים בגד יותר יפה  .5

  ______________________________משלך....? 

____________________________________  

 ם )רש"י(?היכן יש איזכורים נוספים בתנ"ך לכתונת פסי .6

____________________________________ 
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 ביגוד לכל המשפחה

מי הם ההורים שתפרו לעצמם בגד ייחודי מחומרים טבעיים  .1

 ?בלבד

 _________________________________ 

? מה גרם להם לתפור בגד שכזה .2

__________________________________ 

 __________________________________ 

? מי ראה אותם עם הבגד ומה היתה תגובתו .3

__________________________________ 

רש"י מביא בשם הגמרא את המשפט 'בדבר שנתקלקלו בו  .4

 ?נתקנו', הסבר כיצד קשור המשפט לסיטואציה

 ________________________________  

 ________________________________ 
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 חולם....החקלאי ה

 _______? י האיש החולם שחלם על יבול חקלאימ .1

? מה סימל את החולם בחלום ומה סימל את אחיו .2

_______________________ 

כתוב ליד כל חלום  ?כתוב ארבעה חלומות אליהם קשור החולם .3

 האם סופו היה טוב או רע...

 __________________________________  

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

האם אתה מכיר חלומות נוספים המוזכרים בתנ"ך )ישנם חלומות  .4

 חלומות נוספים.... 5רבים!!!(? נראה אם תצליח לכתוב 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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 דודאיםמחלקת טבע/ 

  ________מי הסתובב במחלקת הדודאים של חברת טבע? .1

 וענה על השאלות שאחריו:עיין במקור שלפניך  .2
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 רמב"ן

  בראשית ל:יד

בפירוש רש"י. ואינו כן, כי  סיגלי )סנהדרין צט:(, ובלשון ישמעאל יאסמין. כך מצאתי -דודאים 

במה טומנין )שבת נ:( האי כוספא  לשון ערבי כך שמו בדברי רבותינו, כדאמרינן בפרקיאסמין ב

ברכות מג:( מברכין עליהם בורא ) דיאסמין שרי, וסיגלי אומרים שהם "כנפסגא" שאמרו בהן

שם במקרה. והראוי לקבל בדודאים  עשבי בשמים. אבל אין זמנם בימי קציר חטים, אולי מצאם

גם כן ר' חייא ב"ר אבא אמר  (הן יברוחין, ובבראשית רבה )עב בדעת אונקלוס שתרגם ב

  .יברוחין, והן יברוח בלשון ערבי

טוב,  וכתב רבי אברהם: דודאים אמר המתרגם יברוחין, וכך יקראו בלשון ישמעאל ויש להן ריח

 ראש וידים. וכן כתוב )שה"ש ז יד( הדודאים נתנו ריח, והם על צורת בן אדם כי יש להן דמות

  :דבריו ויש אומרים כי יועילו להריון. ואנכי לא ידעתי, בעבור שתולדתם קרה, אלו

 ,והנכון כי רצתה בהן להשתעשע ולהתענג בריחן, כי בתפלה נפקדה רחל לא בדרך הרפואות

והוא  ,וראובן הביא ענפי הדודאים או הפרי, והוא כדמות תפוחים, ולהם ריח טוב, אבל השרש

להריון. ואם  ים, לא הביא. והשרש הוא שאומרים עליו האנשים שיועילהעשוי בצורת ראש ויד

הרפואות  הדבר אמת, הוא בסגולה בהם, לא בטבעם. אבל לא ראיתי כן באחד מספרי

  . המדברים בהם

 



 

  

 מה הם שלושת השמות המיוחסים לדודאים? -א

________  ________   ________ 

  _____________מהי הדעה שהרמב"ן מקבל?-ב

ות שמייחס לדודאים רבי אברהם? מ ה הם התכונ-ג

___________________________________

___________________________________  

 מה הם שתי התכונות המוזכרות בקטע בקשר לדודאים? -ד

___________     __________ 

איזה תכונה הרמב"ן לא מקבל ומדוע? -ה

___________________________________ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 מחלקת סירים/ סניף יבוק/הום סנטר

? מי היה משתמש בסניף זה של הום סנטר ומדוע )העזרו ברש"י( .1

__________________________________

__________________________________ 

 מה קרה בעקבות ה'פחים הקטים' ששכח? .2

_________________________________ 

 _________________________________ 

 ומה קשור איסור אכילת גיד הנשה? .3

 _________________________________

 _________________________________ 

 מה הם הנוסף שקיבל במקום זה ומה משמעות השם? .4

_________________________________ 

 _________________________________ 

 ?הראשון שקיבל )רש"י(מדוע קיבל שם אחר? מה היה רע בשם  .5

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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 ריקושט
 הממצאים הידועים הם:

כלי זיהוי שהגיע בדרך לא דרך למישהו אחרת. כמעט והוצאה 

 להורג אך בסופו של דבר ניצלה בעקבות הפריטים שסייעו בזיהוי.....

 

 ________ ?מי היא האישה  .1

 מה הם הפריטים המוזכרים? הסבר על פי רש"י. .2

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ?מה הסיפור וכיצד ניצלה בעקבות הממצאים .3

 ________________________________ 

 ________________________________ 

  ________________מי נולד ממנה בסופו של דבר? .4
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 *מחלקת בקבוקיםהום סנטר/

 ?מי שתה את הבקבוק .1

 ________________________________ 

 מי השקו אותו יין? .2

 ________________________________ 

 __________________מהיכן היה להם יין )רש"י(? .3

 ן לחשוב כך?מדוע השקו אותו יין? מה גרם לה .4

 ________________________________  

 ________________________________ 

 ?מה נגרם בעקבות שתיית היין .5

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 האם האיש הוא הראשון שמשתכר? מי עוד השתכר לפניו? .6

 ________________________________ 

 

 *דף זה ניתן לייחס לשתי דמויות אולם הדף רומז לדמות אחת בלבד 
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 'הגביע הוא שלנו...'
 ... איך הגיע לכאן הגביע???1

 אצל מי נמצא הגביע?

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 כיצד הגיע אליו הגביע?.2

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 .מה היתה תגובת אחיו למציאת הגביע?3

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 _____________________.מה קרה בעקבות המציאה? 4

 ____________________________________ 

 מדובר בעלילה או בגניבה אמיתית. נמק!.האם 5

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 .מה בסופו של דבר קרה בעקבות פרשיית הגביע?6

 ____________________________________ 
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 מחלקת אבידות

 האם הנער 'הלך לאיבוד' או ננטש על ידי אמו?

  __________וע ננטש הנער על ידי אמו?מד .1

  ________________מה שמו של הנער? .2

אם תמצא את הנער, לאיזה תחנת משטרה תפנה כדי לדווח  .3

  ____________על כך )שם עיר(?

כשנשאלה האם על הפקרת בנה, מה ענתה?  .4

________________________________

________________________________  

  ____________ה שחקר את האם על מעשיה?מי היה ז .5

  ___________ האם הבן היה זקוק לטיפול רפואי? פרט. .6

________________________________ 

  ____________מה יצא מהבן המופקר בסופו של דבר? .7

________________________________ 
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