
 

 

 :______________שם התלמיד

 'לעולים לכיתה ח חומר הכנה בעברית

 

 קראו את הקטע שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו.

 

 המנורה

 

 בִצדיה שני ענפי. ולה שבעה קניםהסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורה 

  ".ישראל"זית ומתחתיה כתוב 

לראשונה נזכרת . המנורה מלווה את העם היהודי מאז ראשית קיומו ועד ימינו

מסופר כי כאשר נדדו בני ישראל במדבר ". שמות"המנורה בתורה בספר 

המנורה הייתה . הם נשאו ִעמם את המנורה, בדרכם ממצרים לארץ ישראל 5 

, היה לה קנה מרכזי אחד וממנו יצאו שישה קנים נוספים. כולה זהבעשויה 

 .שלושה מכל צד

ִשילה, כאשר בני ישראל הגיעו ממצרים לארץ ן בְּ  ,הם הציבו את המנורה במשכָּ

כעבור שנים בנה שלמה המלך את בית המקדש . והיא דלקה שם יומם ולילה

. המקדש מנורה זו נשדדהכאשר נחרב בית . והציב בו מנורת זהב, בירושלים 10 

  מנורה. הציבו גם בו מנורה, כשהוקם בית המקדש השני, זמן רב לאחר מכן

לאחר שהרומאים הרסו את בית , זו וכלי קודש אחרים נשדדו ונלקחו לרומא

 .המקדש והגלו את עם ישראל מארצו

ועליו יצרו ", שער טיטּוס"בנו הרומאים ברומא את , לזכר הניצחון שלהם

 15 שער זה. תבליט שבו נראים שבויים יהודים נושאים את המנורה על כתפיהם

 . קיים עד היום ברומא

 מנורת בית המקדש בתבליט על "שער טיטּוס" .1



 

 

: למשל, את דגם המנורה אפשר למצוא במקומות שונים

ִרצפותיהם ועל קירותיהם של ציורים של מנורות נמצאים על 

הם מעטרים בתים רבים של . בתי כנסת מתקופות שונות

 20 .יהודים ואף מופיעים על גבי מטבעות עבריים עתיקים

נמצאו " בית שערים"בחפירות ארכאולוגיות שנערכו ביישוב 

על קירות המערות נתגלו כתובות . מערות ובהן ארונות קבורה

ביניהם , סמלים יהודיים בעברית וכן ציורים ותבליטים של

כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני . המנורה

 25 .שנים רבות

 .כיום ניצב דגם של מנורה מול רחבת הכנסת בירושלים

רוחבה ארבעה מטרים , עשויה מנחושת" מנורת הכנסת"

נים שלה ועל הבסיס שלה . וגובהה חמישה מטרים על הקָּ

אירועים , תבליטים המתארים חפצים עתיקיםמופיעים 

 30 ,לוחות הברית: למשל, ודמויות מן העבר של העם היהודי

מרד , המכבים נלחמים ביוונים, הקרב בין דויד לגוליית

 חלוצים עובדים את האדמה, היהודים בתקופת השואה

 התבליטים שעל המנורה. וילדים נוטעים שתילים בארץ ישראל

מסמלים את המאבק של העם היהודי על חירותו במשך 

 35 .את השיבה לארץ ישראל ואת בנייתה מחדש, דורות

את . נבחרה המנורה להופיע בסמל הרשמי שלה, ישראללאחר הקמת מדינת 

 על תעודות הזהות: למשל, הסמל אפשר לראות על מסמכים רשמיים של המדינה

.על הדרכונים הישראליים וגם על מטבעות כסף ישראליים ,הישראליות

שני חוקרי . שנים רבות ניסו חוקרים להבין מדוע נבנתה המנורה דווקא בצורה זו

, ישראלים מצאו צמח הגדל בארץ הדומה בצורתו למנורה המתוארת בתורהטבע 

 והוא נקרא 

 ". מרַוות ירושלים"

יש לה גבעול מרכזי ושישה ענפים פרוסים . צומחת בהרי יהודה" מרַוות ירושלים"

פי -החוקרים טוענים שבני ישראל בנו את המנורה על. שלושה מכל צד, לצדדים

 צורתה של 

 ".םמרַוות ירושלי"

 . עיטור על קיר 2
של מערת קבורה 

 בבית שערים

 . "מנורת הכנסת"3

 "מרַוות ירושלים"
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 השאלות

 

 נקודות( 8) 1שאלה 

 כתוב: "... הם נשאו ִעמם את המנורה".  5בשורה 

 ?במשפט הזה נשאומה פירוש המילה 

1 הדליקו 

2 שמרו 

3  נדדו 

4  לקחו 

 

 נקודות( 8) 2שאלה 

 לשם מה נבנה שער טיטּוס ברומא?

1 .כדי להנציח את כלי הקודש שנשדדו מבית המקדש  

2  .כדי להראות את הניצחון של הרומאים על היהודים  

3 .כדי להדגיש עד כמה המנורה חשובה ליהודים  

4  .כדי לתאר שבויים יהודים הנושאים את המנורה 

 

 נקודות( 8) 3שאלה 

 ?19בשורה  הםלמה הכוונה במילה 

1  ליהודים 

2 לציורים 

3  לקירות 

4  לארכאולוגים 

 

 נקודות( 8) 4שאלה 

 אנו יודעים שציורים של מנורות מעטרים מאז ועד היום  20–18לפי שורות 

 בתי כנסת, בתים של יהודים ומטבעות עבריים.

 אפשר ללמוד מכך כי

 

1 .המנורה שימשה לצורכי מסחר 

2    .המנורה היא סמל של המלחמה ברומאים 

3  .למנורה יש חשיבות רבה במסורת של העם היהודי 

4  המנורה להפצת אור בבתי היהודים.בעבר שימשה 

 



 

 

 נקודות( 8) 5שאלה 

כתוב: "כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני שנים  25–24בשורות 

 לפי מה אנו יודעים איך נראתה המנורה?    רבות".

1 .לפי עיטורים שנותרו מתקופות שונות בעבר 

2 .לפי דגם המנורה המוצב מול הכנסת 

3  הרשמי של מדינת ישראל.לפי הסמל 

4 ."לפי הצורה של הצמח "מרַוות ירושלים 

 

 נקודות( 8) 6שאלה 

 .מאז ראשית קיומו ועד ימינובטקסט כתוב שהמנורה ליוותה את העם היהודי 

 למה הכוונה במשפט זה? 

1  .המנורה ליוותה את העם היהודי במדבר בדרכו לארץ ישראל 

2  בעבר וממשיכה ללוות אותו בהווה.המנורה ליוותה את העם היהודי 

3 .המנורה ליוותה את העם היהודי מאז הקמת מדינת ישראל 

4  המנורה ליוותה את העם היהודי מאז יציאת מצרים ועד תקופת

 הרומאים.

 

 נקודות( 12נקודות כל סעיף, סה"כ  4) 7שאלה 

השלימו את המשפטים בעזרת מילים מן הרשימה שלפניכם, לפי המידע 

 שבקטע. 

  

 כיום כאשר לפני כן לאחר מכן אחרי לפני פעם

  שבית המקדש היה קיים.                           המנורה הייתה מוצבת במשכן  א.

 הם העבירו את                            הרומאים החריבו את בית המקדש ו  ב.

 המנורה לרומא. 

 מול רחבת הכנסת.                           דגם המנורה ניצב   ג.

 

 נקודות( 8) 8שאלה 

 לפי הקטע שבמסגרת, מהו הקשר בין מרוות ירושלים ובין המנורה?

 

1 .מרוות ירושלים והמנורה הם סמלים של העם היהודי 

2  שצורתה דומה למנורה.בהרי יהודה מגדלים מרווה מכיוון 

3 .משערים כי בעבר השתמשו במרווה לקישוט המנורה 

4 .עיצוב המנורה הושפע, כנראה, מצורתו של צמח המרווה 



 

 

 נקודות( 16נקודות כל סעיף, סה"כ  4) 9שאלה 

 . לפניכם שש מילים

 .ט-ל-במילים מן השורש  ארבע   מהן העתיקו

 

 בלבול תבליט בולט טובלת מתלבט התבלט בליטה
 

____________ _____________ ____________ ________________ 

 

 

 נקודות( 8) 10שאלה 

נים שלה ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים  31–28בשורות  כתוב: "על הקָּ

 המתארים חפצים עתיקים, אירועים ודמויות מן העבר של העם היהודי, 

 לוחות הברית, הקרב בין דויד לגוליית, המכבים נלחמים ביוונים..."  :למשל

 הן: למשלהמילים הכתובות אחרי המילה 

 

1 .דוגמאות לחפצים, לאירועים ולדמויות 

2 .תוצאות של מלחמות שהתנהלו בעבר 

3 .סיבות לבחירת חפצים, אירועים ודמויות 

4 .מסקנות מאירועים שהתרחשו בעבר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תשובות לחומר הכנה בעברית לעולים לכיתה ח'

 
 המנורה

 

 לקחו  (4) :1שאלה 

 .היהודים על הרומאים של הניצחון את להראות כדי( 2: )2שאלה 

 ( לציורים2: )3שאלה 

 .היהודי העם של במסורת רבה חשיבות יש למנורה( 3: )4שאלה 

 .בעבר שונות מתקופות שנותרו עיטורים לפי( 1) :5שאלה 

 ללוות וממשיכה בעבר היהודי העם את ליוותה המנורה( 2) :6שאלה 

 .בהווה אותו

 לפני, לאחר מכן, כיום. :7שאלה 

 צמח של מצורתו, כנראה, הושפע המנורה עיצוב( 4) :8שאלה 

 .המרווה

 , בולט, תבליטהתבלט, בליטה,  :9שאלה 

 .ולדמויות לאירועים, לחפצים דוגמאות( 1) :10שאלה 


