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 דברים ועשתה שתרמה ומוערכת חשובה אישיות היא מופת דמות

, התרבות, המורשת, העם, החברה, המדינה על שהשפיעו חשובים

 בהיסטוריה( משפיעה) חותם מטביעה המופת דמות . והעולם הסביבה

 .שונים בתחומים ומצטיינת פעלים רבת היותה בשל עמה של
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 רועי קליין ז"ל רס"ן
( אח צעיר ליפעת ונועה. גדל 10.7.1975רועי, בן אהרון ושושנה, נולד ברעננה ביום ב' באב תשל"ה )

ולאחר מכן בחטיבת הביניים של ישיבת   הספר היסודי "יבנה" ברעננה-והתחנך ברעננה למד בבית

 .אילן במגמה הריאלית-הטכנולוגי אמי"ת בר 'בני עקיבא' ברעננה ובתיכון

  ב' באב תשס"ו 31 -א' באב תשס"ו ונקבר בהר הרצל ביום הולדתו ה -ס"ן רועי קליין נפל בר  

-הקדם כוניים, החליט רועי ללמוד במכינה, בתום לימודיו התי) 

רועי השתלב בטבעיות במכינה, ותואר על ידי רבותיו  י דוד' שביישוב עלי, במחזור ו'.צבא

  וכישוריו רועי של הנעורים שמחת יחד חברו ב"עלי" דופן בלימודיו.כרציני באופן יוצא 

בים למשנתו העמוקה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהפכה עבור רועי למצפן המרו

להמשך הדרך. בתקופה זו הוא גם שקד על כושרו הגופני, השתתף בקביעות במד"סי 

סיירות שנמשכו כל הלילה בימי חמישי, ובסמוך לגיוס הגביר את האימונים, לרבות  

לאחר שנת הלימוד בעלי בה העמיק את אמונתו  רעננה עד נתניה וחזרה.ריצות ארוכות מ

למסלול עורב צנחנים. כחצי שנה אחרי תחילת     -והתחזק התגייס לצבא

  כדי, גרילה בלוחמת שתתמחה ואיכותית קטנה יחידה להקים ל"בצה הוחלט  המסלול,

 יחד, כולו הועבר רועי של צוותה. החיזבאללה ארגון נגד לבנון בדרום הלחימה את לשפר

הכומתה   וסופחו להקים מחדש את יחידת "אגוז". ם צוותים נוספים מיחידות מובחרותע

 האדומה הוחלפה בחומה. ביחידה זו עתיד היה רועי לשרת את רוב שנותיו בצה"ל

מאז שסיים את לימודיו בעלי, התגעגע רועי לספסל הלימודים, ועשה ככל יכולתו 

למוד תורה גם במהלך השירות הצבאי השוחק. פקודיו זוכרים אותו בתקופה זו  להמשיך ל

לומד תורה בהזדמנויות שונות בשטח, בג'יפ או במאהל. ומקפיד לקרוא "דף יומי"  

השתחרר מהצבא וחזר למכינה בעלי כבוגר. בעלי   .בהתמדה מלאה

ה הקדיש עצמו ללימודי קיימות תוכניות לבוגרי צבא בלימודי ישיבה ובמשך שנ

טייל כחודשיים באפריקה וזימבבואה יחד עם שניים מחבריו: שוליק לשם ואבנר    .קודש

לשם. גם שם הקפיד לשמור על המצוות על הכשרות והשבת אפילו שהתנאים בג'ונגל 

רה לבית  הכיר רועי את ש200  .אפריקאי כמעט שלא מאפשרים זאת

ותוך זמן קצר   ירושלים. הם הכירו בזכות חברים משותפים תושבתשלין,ילידת דנמרק, 

מאוד היה ברור לשניהם שהם רוצים להקים יחד בית נאמן בישראל. בחודש ניסן באו 

במהלך השנים בהן למד במכללה נולדו לזוג שני  בברית הנישואין וקבעו את ביתם בעלי.

במהלך שנים אלו למד  מאוד. גלעד ויואב אותם גידל עם שרה במסירות ואהב עד -בנים

רועי את לימודי התואר הראשון, שנים שאיפשרו לו במקביל לבנות את הקן המשפחתי.  

רועי היה בעל מסור ואיש משפחה למופת, שהשקיע רבות בילדיו, והרבה לטייל ולשחק  

  מאוד גלעד. שירים להם ולשיר בזרועותיו חבוקים כשהם ילדיו עם לרוץ נוהג  איתם. היה

ל ברכיו ליד ההגה בחניה ברכב הצבאי ומסביר לו ע אותו מושיב היה ולכן מכוניות אהב

 את מהלכי המכונית "על יבש".

בזיכרונם של תושבים רבים מן היישוב עלי חרותה התמונה של רועי עם תינוק במנשא או בעגלה, בדרך מבית הכנסת או  

                                      .סתם כך ברחוב
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  .הראה דבקות במשימה, אחריות, דוגמה אישית ורעות
  :תיאור המעשה

בעשרות רבות   51( נתקלה פלוגה ג' של גדוד 2006ביולי  26בתאריך א' באב התשס"ו )

ב בנת ג'בל. במהלך הקרב, שנערך בשטח נחות, נהרגו שבעה  של מחבלים במרח

לוחמים, ובהם המ"פ ומפקדים   24הסמ"פ ואחד המ"מים, ונפצעו  -מלוחמיה, ובכללם

  .אחרים

סגן מפקד הגדוד, רס"ן רועי קליין, חבר לכוח החוד הפלוגתי מששמע כי המ"מ, מפקד  

גים ופצועים. רס"ן קליין רץ  הכוח הקדמי, נפגע וכי בכוח שנכנס לשטח השמדה יש הרו

קדימה תוך כדי לחימה ופיקד על הקרב מלפנים. הוא פקד על הלוחמים להשיב אש,  

הכול תחת אש עזה של   -חילק גזרות ומשימות ועסק בחילוץ הנפגעים משדה הקרב

מקלעים ומחי רימונים. כשזיהה רס"ן קליין כי המ"מ פצוע קשה, התקדם לעברו והורה  

אותו לירות לעבר המחבלים הנמצאים מעבר לחומה. לאחר העלאת  לחיילים שסבבו 

המ"מ על האלונקה, נזרק רימון מעבר לחומה. לאחר העלאת המ"מ על האלונקה, נזרק  

רימון מעבר לחומה והתגלגל סמוך לאלונקה באופן שסיכן את כל הלוחמים שבקרבתו,  

והוא נהרג וקריאת "שמע  כולל הפצוע. רס"ן קליין הגן בגופו על חייליו מפני הרימון 

  .ישראל" בפיו

 

רוח ואומץ לב עילאי תחת  -רב סרן רועי קליין ז"ל הראה במעשיו רוח לחימה, יוזמה, קור

  .אש

 

  על מעשה זה הוענק לו
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 מכינה הקדם צבאית "בני דוד". בתום לימודיו התיכוניים, השתלב רועי ז"ל ב

 בכרטיסיית המידע? בשלב זה של חייו מתוארות ז"ל .אילו תכונות  של רועי1

 .רועי האמין בדרכו ובמשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.2

 משנתו הפכה "למצפן להמשך הדרך".   

 א. אתרו במילון את משמעות המילה "מצפן".

המילה "מצפן" ובין האמונה של רועי  ב. מה הקשר בין הפירוש המילוני של

 במשנתו של הרב קוק?

 מהכתוב.על לימודי הקודש. הביאו דוגמאות  . לאורך שירותו הצבאי הקפיד רועי3

 . כיצד הדבר בא לידי ביטוי?. רועי קליין ז"ל מתואר כאיש משפחה מסור ואוהב4

מעשה הגבורה של רועי ז"ל

 א. מהו מעשה הגבורה של רועי?

 מדוע לדעתכם נקרא מעשה זה "מעשה גבורה"?ב. 

 ג. מהו משמעות הפסוק :"שמע ישראל ה אלוקינו ה' אחד" ביהדות? 

 יש לחפש במקורות מידע שונים.

 ד. מדוע לדעתכם בחר רועי ז"ל דווקא בפסוק זה?
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 ,ירושליםב שכונת גאולהב 1939 עדה יונת )לבית ליפשיץ( נולדה 

ניהל יחד עם אמה   רבואביה ה ,פוליןמ 1933 למשפחה דלת אמצעים. הוריה עלו 

היא התייתמה   .בית הכרם יונת למדה בבית הספר היסודי בשכונת .בשכונה מכולת חנות

שם השלימה את   ,תל אביבל ואחותה עברה עם אמה 1953 , 11אביה בגיל מ

תוך שנדרשה לעבוד כדי לסייע למשפחתה. היא   ,"תיכון חדש"לימודיה התיכוניים ב

עולים במתמטיקה ל שיעורים פרטיים ובתמורה נתנה ,שכר לימודקיבלה פטור מ

אוניברסיטה העברית  החלה בלימודים ב ,שירותה הצבאי לאחר 1959-.חדשים

וביופיזיקה. לאחר מכן   ביוכימיהותואר מוסמך ב כימיהדה לתואר בוגר בולמ ,בירושלים

בעבודת הדוקטורט עסקה באיפיון  .מכון ויצמן למדעיבלה תואר דוקטור בהצטיינות בק

עם סיום   .קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן ברזולוציה גבוהה באמצעות קולגן המבנה של

אוניברסיטת קרנגי ב ,ארצות הבריתב דוקטורט-פוסטיצאה ל ,1968-הדוקטורט, ב

החלה לעבוד כחוקרת במכון ויצמן  1970-ר שובה לישראל לאח .MIT-וב מלון

למדע, שם היא עובדת עד היום. באותה עת ייסדה את המעבדה הראשונה בישראל,  

פרופסור  מונתה ל 1984-והיחידה במשך כעשור, לקריסטלוגרפיה של חלבונים. ב

בשנים   .פרופסור מן המנייןמונתה ל - ,ביולוגיה מבניתבמכון, במחלקה ל חבר

היא עומדת בראש   1989 אש מרכז מזר לביולוגיה מבנית, ועמדה בר

במקביל, לימדה וחקרה כמדענית אורחת   .מרכז קימלמן להיערכות ביומולקולרית

עמדה בראש יחידת המחקר   2004-ל 1986 במוסדות אחרים בישראל ובעולם. בין

אקדמיה הלאומית ב ,מועצה להשכלה גבוההחברה ב .המבורגב ס פלאנקמכון מק של

)נבחרה   האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים חברה זרה של ,הישראלית למדעים

בכירה,   רופאה ביתה, חגית, היא.( ובאקדמיה האירופית למדעים ולאמנויות2005-ב

פרופסור עדה יונת היא  .ומרמרכז הרפואי תל השב רפואה פנימיתו גנטיקהמומחית ב

 . שנה 25 העוסקת במחקרים על מבנה החלבונים בגוף האדם מזה מדענית ישראלית,

פרופסור עדה יונת היא האישה היחידה שהייתה מועמדת לפרס בארבעים השנה  

עד כה זכו רק שלוש נשים בפרס נובל   האחרונות כאשר הפרס הוענק לגברים בלבד.

 .לכימיה

 .1964האישה הראשונה שזכתה בפרס מאז עדה יונת היא 

 .יונת התפרסמה בזכות מחקר בו פיענחה את המבנה ועקרונות הפעולה של הריבוזום

 .בית החרושת לחלבונים",שפועל בכל תא חי"

היא גם גילתה כיצד תרופות אנטיביוטיות פועלות,בכך שהן משבשות את פעולת  

 .תוקפות הן אותם  הריבוזומים של החיידקים

תן ללמוד מפעולותיה שהיא נוטלת יוזמה עצמית,דבקה במטרה ומסורה משום  ני

ליות שעזרו מאוד לעולם  תג וגילתה האדם בגוף הריבוזומים פעולת את מצאה  שהיא

 .המדע והרפואה

עדה יונת ויתרה על טובתה האישית למען מציאת פתרון רפואי שיסייע לכלל בני 

 .האדם

 .לעבודתה ודבקה במטרהכמו כן, היא הייתה מסורה מאוד 

 

http://www.wikiwand.com/he/1939
http://www.wikiwand.com/he/1939
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/1933
http://www.wikiwand.com/he/1933
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%91
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%91
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/1953
http://www.wikiwand.com/he/1953
http://www.wikiwand.com/he/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://www.wikiwand.com/he/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://www.wikiwand.com/he/%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.wikiwand.com/he/%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.wikiwand.com/he/1959
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/1968
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98
http://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/MIT
http://www.wikiwand.com/he/1970
http://www.wikiwand.com/he/1984
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%91%D7%A8
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%91%D7%A8
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%91%D7%A8
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.wikiwand.com/he/1989
http://www.wikiwand.com/he/1989
http://www.wikiwand.com/he/1986
http://www.wikiwand.com/he/1986
http://www.wikiwand.com/he/2004
http://www.wikiwand.com/he/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A7
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
http://www.wikiwand.com/he/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%90_-_%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8


 

 תורני נוה אברהם ממ"ד -שרית פולק

 בקטע המידע מתוארת עדה "נולדה למשפחה דלת אמצעים". .1

 מה פירוש המושג "דלת אמצעים?) ניתן להעזר במילון( .א

כיצד הדבר בא לידי ביטוי בצורת החיים של עדה מתוך המתואר בקטע   .ב

 המידע?

 המצ"ב את הארועים המרכזיים בחייה של עדה.  הטבלהעליכם להכניס לתוך  .2

 תכונות אופי המתארות את עדה לפי הכתוב בכרטיסיית המידע. 3כתבו  .3

 מדוע לדעתכם נבחרה עדה להיות דמות מופת? .4

 עדה לעולם המדע והרפואה? תרמהכיצד  .5

העלו את תשובתכם   יה של עדה.נראה העולם ללא גילו נסו לדמיין כיצד היה .6

 בכתב.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 האירוע שהתרחש בחייה של עדה התאריך
  
  
  

  
  



 

 תורני נוה אברהם ממ"ד -שרית פולק

-  

 .ברבע ישראלית ג'ודאית היא תל אביבב 1967 במאי 1-נולדה ביעל ארד 

  .מדליית כסף ,אולימפית הישראלית הראשונה שזכתה במדליה

קול וב גלי צה"לב ,"דבר" שהיה עיתונאי בעיתון ,אריה ארד ארד היא בתם של

ושל נורית ארד שהייתה עיתונאית בידיעות אחרונות בתחום הצרכנות והקימה   ישראל

-דרור ארדו איל ארד יש לה חמישה אחים, ובהם ."וניהלה את המדור "טיפול מהיר

והתאמנה בצעירותה עם ג'ודוקא גברים בגלל מחסור   8היא החלה להתאמן בגיל .אילון

 ,מכבי תל אביב ה שלה למועדון הג'ודוארד השתייכה לאורך הקרייר. ביריבות לאימון

, מינתה את דני 22והחלה את דרכה תחת הדרכת המאמן מוני אייזיק. בהיותה בת 

באליפות אירופה בג'ודו שנערכה  .פרצה לצמרת העולמית לאופולד למאמנה, ויחד עמו

מדליות זכתה ב 1991 זכתה ארד במדליית ארד. בשנת 1989 בשנת פינלנד ,הלסינקיב

ובאליפות אירופה שנערכה  ספרד ,ברצלונהב  ארד באליפות העולם שנערכה

שלושה חודשים וחצי  .היוקרתי פריז במדליית זהב בטורניר 1992 ובשנת צ'כיה ,פראגב

דר' רפי   אורטופדנותחה ארד על ידי ה במרץ 13-ב ,(1992) האולימפיאדת ברצלונ לפני

ונאלצה להתמודד עם תהליך   מיניסקוסימנית, בשל קרע משמעותי בטיין בברכה ה

החלמה מזורז על מנת להתאושש עד המשחקים האולימפיים. במשחקים עצמם, היא  

היא הגיעה עד לגמר כשהיא מנצחת בחצי הגמר   ק"ג. 61השתתפה בתחרות של עד 

את אייקוף הגרמניה, אלופת העולם הבלתי מנוצחת עד אז. בגמר הפסידה  

חלטת שופטים לאחר קרב צמוד שהסתיים ללא ניקוד. בה קתרין פלורי לצרפתיה

מדליה ישראלי ב ספורטאי זכייתה במדליית הכסף הייתה הזכייה הראשונה אי פעם של

שנים בה לא זכתה ישראל   40הישגה הביא לסיומה של תקופה ארוכה בת  .אולימפית

מיד (1952) אולימפיאדת הלסינקיבמדליה אולימפית, מאז הופעת הבכורה של ישראל ב

לאחר הגמר האולימפי, במסיבת עיתונאים בהשתתפות מאות עיתונאים מרחבי 

י"א  יה האולימפית הראשונה לישראל לזכרם שלהעולם, הקדישה ארד את המדל

אולימפיאדת שנה קודם לכן ב 20ספורטאים ומאמנים שנרצחו בדם קר  - חללי מינכן

ארד הוכתרה לאלופת אירופה   1993 בשנת.טרוריסטים ערבים על ידי1972 בשנת מינכן

, ובאותה שנה זכתה גם במדליית כסף 26-ביום הולדתה ה ,יוון ,נהאתושנערכה ב

לאחר פרישתה עסקה ארד זמן מה באימון .קנדה המילטוןבאליפות העולם שנערכה ב

להשתתפות במשחקים האולימפיים בסידני  אורית בר און ג'ודו והובילה את

 ,מרכז הבינתחומי בהרצליהב מנהל עסקיםב תואר ראשון ארד, בוגרת .2000 בשנת

המשווקת מוצרי איסוף לילדים.  P.M.I כמנכ"לית חברת 2010-ל 2001 כיהנה בין השנים

שנית לספורט בכלל ולתחרויות ג'ודו והן ארד מופיעה לעתים קרובות בטלוויזיה הן כפר

נבחרה ארד לצד ספורטאים ישראלים בולטים  2004 בשנת.כמומחית בעולם הילדים

התמנתה   2011 בשנת.הר הרצלב טקס הדלקת המשואותנוספים להשיא משואה ב

 .המציעה עולם וירטואלי לילדים ,מוגובי ליו"ר חברת ההזנק

טאים  ארד מרצה לעתים קרובות לחברות עסקיות, בפני אנשי צבא ובפני ילדים וספור

צעירים על הכלים שהביאו אותה להצלחה עולמית בספורט ועל האנלוגיה בין ספורט,  

 .עסקים והחיים

א אם לשני  והי ,רני כהנא יעל ארד נשואה לליאור כהנא, בנו של מאמן הכדורסל

 .תל אביבילדים. מתגוררת ב
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9B%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1972
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8)
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_(%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94)
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
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רד נאלצה להתמודד עם קשיים במהלך תחרויות הג'ודו בהן השתתפה.  על אי .1

 מהם הקשיים?

שני משפטים מתוך הטקסט מדוע לדעתכם יעל ארד היא דמות מופת? אתרו  .2

 המחזקים את עמדתכם.

 עיסוקים שונים( 3במה עוסקת יעל לאחר פרישתה מתחרויות הג'ודו? )לפחות  .3

מה לדעתכם זקוק ספורטאי בכדי לנצח? אילו תכונות? האם ישנן   .4

 צחון? מהן?יתכונות/התנהגויות העלולות להפריע לו בדרכו לנ

 

 

  

 יש להקפיד על כללי כתיבה וארגון
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כיבוש הארץ והתנחלות   בתקופת ,משה רבנו לאחר מות עם ישראל מנהיג היה ןנו ןב עשהוי

  .השבטים

ובכך   הושע בספר במדברלי שמו את שינה משה. הושע בשם במקור נולד נון בן יהושע

 הדגיש בשמו כי ה' הוא זה המביא ישועה.

יהושע בן נון, משבט אפרים היה גבר אמיץ אשר הוכיח תכונות אופי מתאימות על מנת להיות  

מתברר כי עמדו לרשות משה מספר   28עוזר ומשרת למשה. על פי ספר במדבר י"א, 

ע בן נון.עוזרים למילוי המשימות. אחד מהם היה יהוש  

.9יהושע מוזכר לראשונה בספר שמות פרק י"ז,   

 אז הועלה הצורך להלחם באויבים הראשונים של עם ישראל בדרכו לנחלה: העמלקים!

משה בחר ביהושע לבחור אנשי מלחמה ולצאת להילחם בעמלקים. יהושע נילחם וניצח. בסוף  

יא את כתבו באוזני יהושע.  הקרב ציווה ה' על משה לכתוב את מהלך הקרב נגד העמלק והקר

ה', החליט למחות את העמלק מעל פני הארץ. -באותו מעמד הבטיח ה' ליהושע כי הוא   

  לוחות את לקבל סיני להר לעלות נצטווה משה כאשר היה הוזכר שיהושע הבאה בפעם 

.יהושע מאשר אחר לא היה למשה שנתלווה הבחור. הברית  

הושע לתפקיד המנהיג הבא של עמו. יהושע היה דבוק  כבר אז הכין את י הקב"הברור מאוד ש

 למשה על מנת  ללמוד אודות הקרבה של משה לאלוהים, והברכה אשר באה בעקבותיה.

יהושע בן נון משתקף כאדם נאמן לה', אדם אשר למד להבין כי התנאי לחיים מבורכים נעוץ  

 באמונה וציות לדבר ה'.

ינו סיפור שנים עשר המרגלים ששלח משה לבחון  ה ך"בתנ ביותר המוכרים מהסיפורים אחד 

 את הארץ.

ה.ם כי הדבר היה תרגיל נפלא באמונהיום אנו יודעי  

יום וחזרו למחנה. הם   40ריגלו בארץ ישראל במשך  12-נבחרו מתוך העם, אחד לכל שבט. ה 12

 הביאו איתם פירות על מנת להראות כי הארץ פורייה.

את מה שראו, כולם תיארו בצורה אמיתית את גודלה, חוזקה   המרגלים עמדו מול העם ואמרו 12

 ופוריותה של הארץ.

  יפונה בן וכלב נון בן יהושע –מהם אמרו כי אין לעם סיכוי לגבור על יושבי הארץ, השניים הנותרים  10

.מאמינים ולב עיניים דרך אך, הארץ את הם גם ראו  

.נתן לנו את הניצחון הק"בהקשיים צפויים לנו, אך  הם אמרו: נכון שיש עמים חזקים בארץ, נכון שהרבה  

 לארץ להיכנס יפונה בן ולכלב נון בן ליהושע לאפשר הקב"ה החליט אמונה מבחן אותו בעקבות 

 האנשים שני עם יחד הצעיר הדור רק. במדבר למות הוענשו 20 גיל מעל העם ושאר, ההבטחה

ו של יהושע בן נון הכין אותו לעמוד במבחנים קשים ובכן, עבר. ההבטחה לארץ להיכנס יוכלו, הנאמנים

 ביודעו כי אותו אחד אשר הצילו בעבר, יצילו גם בעתיד.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
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ולה מתוך הכתוב בכרטיסיית  שע הושע כפילשמו של מהי הסיבה להוספת האות  .1

 המידע?

 לפי הכתוב בכרטיסיית המידע?  מהן הסיבות להזכרת שמו של יהושוע .2

 הסבירו את המשפט. -"היום אנו יודעים כי הדבר הזה היה תגיל נפלא באמונה" .3

 .ליד כל תכונה מ יש לכתוב דוגמא ת של יהושע לפי המידע שקראתם?מהן התכונו .4

 חפשו במקורות את הפסוק.   -"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" .5

 הסבירו את הפסוק בלשונכם. .א

 באיזה הקשר נאמר הפסוק? .ב
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ש"י עגנון נולד בעיירה בוצ'אץ' שבגליציה המזרחית בשם שמואל יוסף צ'צקס.  

  דור של ויצירות קלאסיות יצירות גם לקרוא רבההוא גדל בבית דתי, אך ה

, לארץ עלה 1908 בשנת. הראשון שירו את פרסם 15 בן כשהיה. ההשכלה

קרא "עגונות",  נ בארץ שפרסם הראשון הסיפור. וסיפורים שירים בכתיבת והמשיך

 .ובעקבותיו שינה את שמו לעגנון

  

שנה. בתקופה   12עזב ש"י עגנון את הארץ, ועבר לגרמניה למשך  1913בשנת 

  1924 בשנת. בובר מרטין של לצדו זו עסק, בין השאר, באיסוף סיפורי חסידים

.  שלו הספרים אוסף גם ונשרף, בכתיבתם שעסק, יד כתבי עם יחד ביתו נשרף

על ההחלטה  והשפיעה, הבאים בכתביו חותמה את הותירה זו טראומטית חוויה

 .שלו ושל אשתו אסתר לעלות עם ילדיהם לארץ ישראל

  

לאחר העלייה לארץ התגוררה משפחת עגנון בירושלים. אחד מהבתים בהם גרו  

היה בית בשכונת תלפיות, שעליו כתב עגנון בסיפוריו, וכיום הוא משמש כמוזיאון.  

תיעוד המפקד,   בשכנות לעגנון גרו אישים ידועים נוספים. ברשות הארכיון קיים

. בפנקס המפקד מופיעה גם משפחת  1939שערכו הבריטים בירושלים בשנת 

 עגנון.  

אנשים   .הוכרז ש"י עגנון כחתן פרס נובל לספרות 1966בחודש דצמבר של שנת 

ומוסדות שונים בארץ המליצו על הענקת פרס נובל לשמואל יוסף עגנון במשך  

עבור   ועדת הפרס החליטה לתת לו את הפרס .זמן רב, ואכן מאמציהם נשאו פרי

 די.העם היהו יצירתו הספרותית האופיינית, השזורה מוטיבים מחיי

ציטוט  .ש"י עגנון היה האזרח הראשון של מדינת ישראל, שזכה בפרס נובל 

מנאומו בטקס קבלת הפרס מופיע על שטר של חמישים ש"ח, המעוטר  

 .של ש"י עגנון  בתצלומו

. לאחר מותו פרסמה בתו סיפורים נוספים, שכתב  1970ש"י עגנון נפטר בשנת 

ברחבי   ועדיין לא הוצאו לאור. ספריו של עגנון תורגמו לשפות רבות, וזכו להצלחה

 .העולם

לאחר מותו המשיכה בתו, אמונה ירון, לעסוק בהוצאה לאור של כתבים מעזבונו, 

ומספר ספריו שפורסמו לאחר מותו עולה על מספר הספרים שפירסם בחייו.  

 .ידי משפחתו לבית הספרים הלאומי בירושלים-ארכיונו של עגנון נמסר על

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תורני נוה אברהם ממ"ד -שרית פולק

 

 .פירושהיש לאתר את המילה במילון ולכתוב את  -מה פירוש המילה "עגונה" .1

ועל  גנון וכיצד היא השפיעה על חייושעבר ש"י עאומטית ויה הטרהי החומ .2

 ? אופי כתיבתו

 מהי הסיבה לזכייתו של ש"י עגנון בפרס נובל? .3

 חד מסיפוריו של ש"י עגנון.לפניכם ציטוט מתוך א .4

 .הציטוט בלשנוכם תהסבירו א .א

הביעו דעתכם על הציטוט. האם אתם מסכימים? במידה ואינכם מסכימים יש  .ב

 להסביר מדוע.
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