חידון ציוני למשפחות ולילדים
1

תחנה

הקיוסק הראשון,
רוטשילד פינת הרצל
הקיוסק הראשון של תל–אביב הוקם בשנת .1909
הצטלמו על רקע הקיוסק.

פעם ניגש ביאליק לקיוסק ואמר
למוכרת "גזזיני ואגרשך עדפיני
במיליך ואודך" .התוכלו להסביר
מהי המילה גזזיני?

תחנה

2

הפסיפס של נחום גוטמן,
הרחבה הגדולה סמוך לשדרות
רוטשילד ורחוב הרצל
בפסיפס של גוטמן מוזכרים יונה הנביא וסיפור הבאת
עצים לבניית בית המקדש .שניהם התרחשו בנמל של
עיר עתיקה.
הצטלמו על רקע הפסיפס.

מה שם העיר?
א .עכו ב .יפו ג .חיפה

תחנה

תחנה
בית עקיבא אריה ויס ,
אחד העם פינת הרצל
עקיבא אריה ויס עמד בראש קבוצה של  66המשפחות
היהודיות שייסדו את תל–אביב .השם "תל–אביב" הוא
תרגום שם ספרו של הרצל" ,אלטנוילנד" .הספר מתאר
חברה חופשית ומתקדמת ,וכך ראו עצמם מייסדי העיר
 כמגשימים את חזונו של הרצל.הצטלמו ליד ביתו של ויס.

מי היה בנימין זאב הרצל?

א .גזזי את שיער ראשי ב .תני לי גזוז בבקשה
ג .לחצי על דוושת הגז וסעי מכאן
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א .הנשיא הראשון ב .ראש הממשלה הראשון
ג .חוזה המדינה

תחנה
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תחנה
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תחנה

4

ם,
מגדל שלו ֿ
אחד העם פינת הרצל
כשמגדל שלום נחנך בשנת  ,1965הוא היה גורד
השחקים הראשון במזרח התיכון! לפניו ,עמד במקום
מבנה מרהיב אחר.
הצטלמו עם שם המבנה הקודם או עם תמונה
שלו ,אותם ניתן למצוא מתחת למגדל שלום.

מה היה המבנה שנהרס כדי לפנות
מקום למגדל?
א .הגימנסיה העברית הרצליה ב .האופרה הישנה
ג .קולנוע מוגרבי

תחנה
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מלון פלטין,
אחד העם פינת נחלת בנימין

בית הכנסת הגדול,
רחוב אלנבי 110

לוח הזיכרון,
רחוב אלנבי 110

בית לדרברג,
רחוב אלנבי 116

במלון פלטין ,שנפתח בשנת  ,1926היו  60חדרים והוא
היה הגבוה והמודרני בבנייני העיר .באמצע שנות
ה 30-ניהלה את הבית משפחת שלוסברג .אחת מבנות
המשפחה ,לאה שמה ,התחתנה לימים עם בחור תל–
אביבי בשם יצחק רבין.
הצטלמו על רקע הבניין.

בית הכנסת הגדול של תל–אביב היה במשך שנים
בימה מרכזית לאירועים לאומיים והמרכז הרוחני
של העיר העברית הראשונה.
מצאו את השעון המיוחד ליד חזית בית הכנסת
והצטלמו איתו.

מצאו על המדרכה של רחוב אלנבי ,בסמוך לבניין בית
הכנסת הגדול ,לוחית זיכרון המספרת על מחסן נשק
של מחתרת הלח"י שהיה במרתף בית הכנסת.
הצטלמו לצידה.

הביטו אל חזית הבניין הפונה אל רחוב אלנבי .116
תמצאו כאן תמונה עשויה אריחי קרמיקה שהובאו מבית
הספר לאומנות בצלאל .
הצטלמו על רקע הבניין.

איזה ראש ממשלה היה לוחם בלח"י?

איזו עיר מופיעה על התבליט
בחזית הבית?

איזה תפקיד מילא יצחק רבין?
א .ראש העיר תל–אביב-יפו ב .ראש ממשלת
ישראל ג .נגיד בנק ישראל
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מה מופיע בחלקו העליון של השעון?
א .יונה עם ענף זית ב .משה רבנו ג .האותיות י ב
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תחנה
מוזיאון ההגנה,
שדרות רוטשילד 23

תחנה
בנק ישראל,
רחוב נחלת בנימין 69

מוזיאון ההגנה נמצא במבנה בו שכנה מפקדת ההגנה.
מן השדרה ניתן לראות תבליט כף יד אוחזת בחרב
בכניסה לבניין.
הצטלמו איתה.

מוסדות מדינה חשובים ורבים קיימים במרכז תל–אביב
ובהם סניף של בנק ישראל .מחתרת האצ"ל שכבשה את
יפו במלחמת השחרור ,פוצצה את הבניין בפעולה נועזת.
מצאו את סמל המדינה על בניין בנק ישראל
והצטלמו איתו.

א .אליהו גולומב ב .חנה סנש ג .חיים ויצמן

מהם ראשי התיבות אצ"ל?

מי היה מפקד ההגנה?

א .ארגון צבאי לאומי ב .אדום צהוב לבן
ג .אם תרצו הרצל

א .יצחק שמיר ב .משה שרת ג .בנימין נתניהו

תחנה
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א .ירושלים ב .תל–אביב ג .יריחו

תחנה
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אנדרטת המייסדים,
שדרות רוטשילד
מול בית מספר 20

בית העצמאות,
שדרות רוטשילד 16

מצאו את האנדרטה שליד המזרקה .האם תוכלו לזהות
בה את בניין התאטרון הלאומי וביתו של המשורר
הלאומי?
הצטלמו עם האנדרטה.

בבניין הזה התגורר ראש העיר הראשון של תל–אביב,
מאיר דיזנגוף ,וכאן נקראה לראשונה מגילת העצמאות
והוכרזה לידתה של מדינת ישראל.
הצטלמו ליד מאיר דיזנגוף הרכוב על סוסה.

מיהו המשורר הלאומי?

מי הכריז על הקמת מדינת ישראל?

א .רבי שלום שבזי ב .חיים נחמן ביאליק
ג .רחל המשוררת

א .מנחם בגין ב .גולדה מאיר ג .דוד בן גוריון

בית
העצמאות

10
מרכז המבקרים
של בנק ישראל
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תחנה  :10תשובה נכונה :א'
אצ"ל ,ראשי תיבות של "ארגון צבאי לאומי" ,היה ארגון שפעל
נגד הבריטים לפני קום המדינה .זאב ז'בוטינסקי היה המפקד
העליון של האצ"ל עד מותו .מנחם בגין )לימים ראש ממשלת
ישראל( ,היה מפקדו האחרון.
תחנה  :11תשובה נכונה :ב
חיים נחמן ביאליק ,המשורר הלאומי ,נולד ברוסיה וכתב שירי
געגועים למולדת ,לצד שירי ילדים ידועים ובהם "קן לציפור"
ו"נד נד" .האנדרטה הוקמה בשנת  1949בעת חגיגות ה40-
לעיר והיא מתארת את שלבי לידתה וצמיחתה של תל–אביב.

תחנה  :6תשובה נכונה :ג'
בית הכנסת היה מרכז דתי חשוב של תל–אביב הקטנה.
ביום העצמאות הראשון נערכה תפילה חגיגית בבית הכנסת
בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון .ראשי ציבור רבים
כמנחם בגין וגולדה מאיר ורבנים גדולים מהארץ ומהעולם ראו
כבוד גדול לבקר ולהתפלל בו.

תחנה  :12תשובה נכונה :ג'
מאיר דיזנגוף היה מראשוני תל–אביב וראש העיר הראשון
שלה .הוא אהב לרכב על סוסתו בעיר כדי לבדוק שהעיר
מתנהלת כשורה .הוא הקים בבית את מוזאון תל–אביב
לאומנות ,ובאולם המרכזי הכריז דוד בן גוריון על הקמת
המדינה בה' באייר תש"ח.

לפרטים נוספים אודות מערך הסיורים ניתן לפנות למרכז המידע
www.visit-tlv.co.il | tourism@tel-aviv.gov.il | 03-5166188
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תחנה  :9תשובה נכונה :א'
מוזיאון ההגנה נמצא בבית שבו התגורר אליהו גולומב ,מי
שהיה מנהיגו של ארגון ההגנה .במרפסת בניין זה התקיימו
ישיבות חשובות שבהן הוחלט בין השאר על הקמת הפלמ"ח,
מבצע ההתיישבות "חומה ומגדל" ועוד.

תחנה  :5תשובה נכונה :ב'
יצחק רבין מילא שורה של תפקידים בכירים בהנהגת המדינה:
הוא היה מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות והרמטכ"ל
השביעי של צה"ל ,עליו פיקד בעת מלחמת ששת הימים .לאחר
פרישתו מצה"ל היה שגריר ישראל בארצות הברית וראש ממשלת
ישראל בשתי קדנציות .בנוסף כיהן כשר הביטחון .רבין נרצח על
ידי מתנקש יהודי בתום עצרת שלום ב.1995-

י

תחנה  :4תשובה נכונה :א'
הגימנסיה העברית הרצליה הוקמה במקור ביפו והיתה בית
הספר התיכון העברי הראשון בעולם .בניין הגימנסיה ,שהוקם
בראשית ימיה של תל–אביב ,היה הבולט ביותר בעיר הקטנה.
החזית שלו חיקתה בצורתה את בית המקדש בירושלים.

הוד

תחנה  :3תשובה נכונה :ג'
הרצל היה הרוח החיה בתנועה הציונית בראשית ימיה והוא
נחשב למי שחזה את הקמת מדינת ישראל .כשכינס את
הקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל ,הוא כתב ביומנו" :בבאזל
ייסדתי את מדינת היהודים".
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תחנה  :2תשובה נכונה :ב'
העיר תל–אביב צמחה מתוך יפו ולאחר קום המדינה התאחדו
שתיהן יחד .הנמל של יפו ,שהוא מהעתיקים בעולם ,היה הנמל
הראשי של ארץ ישראל עד אמצע תקופת השלטון הבריטי.

תחנה  :8תשובה נכונה :א'
בית לדרברג הוא בית לשימור שתוכנן על ידי האדריכל יוסף ברלין
בשנת  1922עבור היבואן יצחק לדרברג ,כבית דירות להשכרה.
על החזיתות משובצים אריחי קרמיקה צבעוניים תוצרת בצלאל,
המציגים נופים מארץ ישראל וסיפורים מן התנ"ך.

רכ

לילינבלום
תחנה  :1תשובה נכונה :ב'
הקיוסק כיום הוא שחזור כמעט זהה שנבנה בשנת  2004במקום
בו עמד הקיוסק המקורי .הידעתם כי מקורה של המילה קיוסק
בשפה הפרסית מן המילה  KUSHKשפירושה ארמון?

תחנה  :7תשובה נכונה :א'
לח"י ,ראשי תיבות של "לוחמי חירות ישראל" ,היה ארגון
שהתפצל מארגון האצ ל ופעל נגד הבריטים לפני קום המדינה.
ראש הממשלה השביעי של ישראל ,יצחק שמיר ,היה ממפקדי
הלח"י.
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יוצר כתב החידה :איתי הרמן

