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*מטח־לה בנימין של המסעות ספר

 ספריית הוצאת טיילור, דיצ׳רד ציורים: מטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר טירה •
הפועלים.

להלן. להרחבה הצעות הביניים, לחטיבת גם הפעילויות את להתאים ניתן ~
אדלר. מהדורת 1907 גרינהרט, מהדורת 1903 אשר, מהדורת 1840 ***

 ספר! יתרות לשנת מתאימת ־ ח׳־ו׳ לכיתות פעילות חצעת
**אחרת שנח בכל לימורי וכנושא

ליצ׳י פוריח קרמר, ערנח

הספר על
 במשוררים בפרשנים, תורה, בגדולי שם, באנשי הצטיינה בספרד הזהב תור תקופת

מין ר׳ הנודע היהודי הנוסע גם נכלל ביניהם ובפילוסופים.  שיצא מטודלה, בני
 נחשב למרחקים שמסע בעת פולו, מרקו לפני שנה כמאה בערך, 1165ב־ למסעותיו

 דרך לארץ־ישראל הגיע התיכון, הים מארצות ברבות ביקר במסעו רב. כמעשה
מזרחה. הרחיק ואף סוריה

פיינו רבים מסעות  בעוד אולם הצלב. מסעי היו שבהם והמרכזיים התקופה, את אי
 יהודיות, קהילות בקרב גם רב, בהרג שלוו המוניים, וכיבוש מלחמה מסעי היו אלה
 הקדושים, למקומות לרגל עלייה או לשמה, תיירות הייתה שמטרתם נוסעים היו

 הראשון היה מטודלה בנימין אולם יהודים. גם היו אלה בין ירושלים. ובראשם
 שראה מה כל המתארות כל־כך, מפורטות מסע רשימות שהשאיר בתקופתו והיחיד
א בדרכו, ושמע הו  הביניים. בימי ביותר החשוב היהודי כנוסע התפרסם אכן ו

 ומצבן יהודיות קהילות התקופה: ללימוד כמעט יחיד מקור משמשות רשימותיו
 מבנים, תאורי הגיאוגרפין מצבם ותאור וערים מקומות שמות השונות; בארצות

ועוד. שלטון צורות מנהגים, דרכים, מרחקי גשרים, נמלים,
א רבות, לשפות הספר תורגם חשיבותו בשל  ביותר המצוטטים המקורות אחד והו

הביניים. ימי של היסטוריונים על-ידי
 בכתב־יד. והופצו אלמונים על-ידי הועתקו הן הדפוס, המצאת לפני נכתבו הרשימות

צאו יותר מאוחרת בתקופה רק  ***ובקורתיות. מדעיות מהדורות שלוש י
 המוצג אנימציה בסרט שמקורם צבע בציורי מלווה שלפנינו האלבומית המהדורה

 על בהסתמכו התמונות, את צייר טיילור ריצ׳רד האנגלי הצייר התפוצות. בבית
בספר. שנזכרים המקומות את המתארים תקופה, מאותה ציורים
 הקפידה העורכת ימים. באותם מקובלת שהיתה בעברית ייחודי, בסגנון כתוב הספר

דבר. באחרית כמוסבר קלות השמטות מלבד המקור, שפת על לשמור
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 הרקע ללימוד ומאלף חשוב חומר מצוי בהן דבר ואחרית הקדמה כולל הספר
והתקופה.
 רקע ותוספת אמנותיות תמונות ובה ומנוקדת, גדולה באות שהודפסה זו, מהדורה

 הספרים למדפי ההיסטורי המחקר מתחום לפרוץ לספר מאפשרת המסופר, להבנת
הרחב. הציבור של

 וגיאוגרפיה. היסטוריה בלימוד הראשונים צעדיהם את עושים הילדים ה׳-ו׳ בכיתות
די שלימוד מכאן סו  התחשבנו ובזמן. במרחב התמצאות מחייב הנושא של י

 מעין לפניו פותחות הן הילד. לסקרנות בעיקר פונות והפעילויות הגיל, במגבלות
מין של המרתק מעולמו מעט ולטעום להציץ אשנבים  "תור בתקופת שחי בני
רו בספר העיסוק תוך הזהב". כי  ההתעניינות ומתחומי מהתרבות מעט הילדים י
תקופה. באותה

 *מטודלה". בנימין של המסעות ל״ספר עבודה דפי של אחדות דוגמאות לפניכם
 להם ולאפשר זה מיוחד ספר עם הילדים את להפגיש המוצעת הפעילות מטרת
 הנלוות. ובתמונות הספר בפרקי עיון תוך והגילוי, החקירה בדרך התקופה על ללמוד
אין ומפורט, רב חומר מכיל הספר תו לקרוא מהילדים לדרוש ו  יש בשלמותו. או

 פרטים לאיתור ולהנחותם המבוקשת, לפעילות המתאימים לפרקים להפנותם
השלם. הפרק בתוך מסויימים

אורנים. במכללת ילדים ספרות במוקד מוצג נוסף מעובד חומר *

 נוסף, ולעיבוד להרחבה הניתנת בלבד, ראשונית תכנית הן להלן המובאות ההצעות
 לבחור די הפעילויות. כל את לבצע צורך אין הקושי. ברמת והן התוכן ברמת הן

המורה. הערכת לפי לכיתה המתאימות את מתוכן
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:1 מס׳ מפעלה
מטודלהי בנימין היה מי

 *מטודלה" בנימין "מסעות המוקלט לשיר האזן
 השירו מן מתקבלת דמות איזו
בשיר! חוזר משפט איזה

שמר. נעמי בשירי "הגששים" התקליט! מתון *

 מתאר השיר האם - וחשוב המצורף בכרטיס השיר את קרא
אמיתיות! והתרחשויות אמיתית דמות

 מטודלה ברמץ מסעות

 עבות, לא ביום אור־עחר, עם
 לה, תעוה לא עיר אשר מעירו
 טובות, בו #דברו מרעיו

 בלע, דברי #דיברו מעונאיו
 חובות בו #נעו מנועיו

 קלע!( בכף אלהים )י_קלעם
 נדוךים, דךכי אל
 נדוךים, דךכי אל
מטודלה. בדמין יצא

 וערים נאות־כפר עבר הוא
 ?ללה׳ הרוח בם והךים

 ויערים ערבות סבב הוא
 אלא הוא, אלה בכל נח ולא

 סועךים ;ם גלי חצה נם
 קרולה, #נקראת בספינה

 גדול, נוסע כי
 גדול, נוסע כי

מטודלה. בדמין דדה
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 עבר הוא בועז, אל הגיע הוא
ה אל הגיע הוא פוט, אל עד

 עפר את חונן הוא סמבטיון׳
 כךמלה, טפס הוא ציון, עיר

 - אמר הדו אל ובדרך
 בבלה. גם אט אני כאן כבר אם
 גדול, נוסע כי
 גדול, נוסע כי

מטודלה. ברמץ דדה

 ובצדם נפילים ראה הוא
גדלה. לא קומתם ננסים

 ברקדם פראי־איש ראה הוא
 טרנטלה, כדגמת רקוד מין

 מלכתם מפי הוא ושמע
 אדלה• דונה שמה היא, שברה כי
 גדול, נוסע כי
 גדול, נוסע כי

מטודלה. ברמץ היה

 אש אשר הדרקון ראה הוא
 חדלה, לא להטה מלעו

 בלש ההיךרה, את ראה הוא
 לה מקצה זנב כי ומצא

 שש וכי #מונים לה וראשים
 לה. ;אה ושמה ךגל;ם, לה
 סקרן, נוסע כי
 חקרן, נוסע כי

 מטודלה. ברמץ דדה

 בגכר נמל אל בבואו
 אתפללה. לאל הוא: סח דדה

 ושר: מתנועע וה;ה
 סלה. אמן דךכי, ;צליח אל

 השכר ספנים ולגמו

 לה? ומה זו דמות איזו ותהו:
 בפתאם: ושמחו

 וחרטום... תרנים חי
מטודלה! ברמץ דון זהו

ר כך ב  ואיים ;בשות ע
 אטלטלה? מתי עד לשאל: בלי

ל ורכב  ומריאים פילים ע
 לה( )ובדומה לביאה גב ועל

 נוראים מצוקים וצנח
אומברלה. המכנה בסוכך

 אמיץ, נוסע כי
 אמיץ, נוסע כי

מטודלה. ברמץ דדה

 ;שב הוא מדרכיו ובשובו
 החלה נוצתו ומ;ד
 מסעיו קורות את לכתב חיש
בסלע. מלה ספר, עלי
 וכתב וכתב כתב כך
 ;תעצלה. לבלי הוא ;מיו כל
 סוף בלי לו דדה כי

 ולכתב לכתב מה
מטודלה. ברמץ לאותו

 המזמרת, התבה ספר אלתרמן, נתן מתוך:
המאוחד. הקיבוץ הוצאת
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המשורר. של המצאה אינו מטודלה בנימין
 את מגדיל שמו, את מפאר השיר לכן המשורר, את שהרשים מפורסם נוסע הוא

מופלאה. דמות לעינינו ומצייר מעשיו

הגדולן הנוסע על לדעת רוצה היית עוד מה
חין תקופה באיזו

ן מוצאו מה
אן היכן - טודלה העיר  הי
היכן נסע לאן  ז ביקר ו
 ן למסע המניעים היו מה
לרשותו? עמדו תחבורה אמצעי אלו

 בדורון דופן יוצאת תופעה בנימין היה האם
יומן? כתב למה

ואחרות. אלה לשאלות תשובות לקבל תוכל המידע בדפי
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 למסעותיו. שנה!( 800מ־ למעלה )ל?ני 1165 בשנת ;צא שמו, יונה בר ?;;מין בספרד, אשי מטודלה יהודי איש
לחוף. ;עלה אם יודע אינו ל;ם והיורד סכנה, ?חזקת - הדרכים ?יותר, נדירים ההם ב;םים והמסעות

 והמזרח התיכון ה;ם ארצות - העולם״ ל״בל ?עיניהם ;חשבו ואלסר דורו, ?'?ני מכרות שהיו‘ הארצות בכל בקר ?;;מין
 וארצות א?ריקה וסין, צילון הדו, - רחוקות ארצות על השמועה, מפי כנראה ספר, זאת ומלבד הדו. גבול ער הקרוב,

רום;ה. על ואפלו ערב,
 ?זעטים ה;הוךיות. הקהלות אותו ענ;נו ובמלחד הארצות; ו?מ;הגי האנשים בחיי להתבונן היטיב אליו שהגיע מקום בכל

מסעותיוחם. על ספרו אשר אלה הם יותר ומעטים ה;מים, ?אותם רחוקות בארצות ס;רו אשר האנשים
מסעותיו. ספור את ה?תב על העלה לערך, שנים שלש־עשרה כעביר לביתו, ?שובו
 ןו?ודאי עמד ש?הן הסכנות על ולא שעבר הדרך טלטולי על לא עצמו, על דבר ?זספר הוא אין וחשבון. דין מוסר ?;;מין

 ומביא ?לבד, מדוח הוא נאה. אורחים להכנסת זכה ואם כלבבו אנשים פגש אם יוךעים אנו אין כאלה(. גם כאלה היו
 ?ני אחרים ונוסעים ?;;מין האחרות. והארצות האחרים המקומות את למסעות יתנאים שאינם האנשים לידיעת
 ?קר, ש?הם המקומות את רק והבליט הץניע, הוא עצמו את הגאוגרפ;ה. למדע ה;םוד את שהגיחו אלה הם תקופתו

הוא. אף נהג וכך ה;מים, ?אותם הנוקעים של מנהגם ה;ה כך ומ;ה;יהם. עישרם את
 ויותר. שנה 800 שע?רו פי על אף היום, גם זו ע?רית ומבינים קוראים שאנו הוא והנפלא ע?רית, נכתב ?;;מין של ספרו
למשל: ה;מים, ?אותם השמוש סן שו;ה ?;שינו ?חן שהשמוש מלים יש אבל

האסלם; ארצות פררשו - ישמעאל
הנוצרים; ארצות ־ אדום

מסעי־הצלב(; ;מי )וה;מים עולי־הן־גל - התועים
?ערבית(; )וכן ביר - מדינה
גביע; ־ מזרק
נוצרים; של ?נ.ס;ה - במה
עוד... ויש

שפתו ;שארו ורבן ;מינו, של לע?רית העברנו המלים מן חלק  בו.1שנ?ר כפי הדברים, ?רוח ל?גע לא כדי ??;מין, של ?
פרוש. הבאנו - ?;מיני מקבל אינו שמובנן מלים ?הם ש;שארו ?מקומות

פועלים ספרית הוצאת מסודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר מירה מתוך:
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למסעותיו? יצא ומדוע בנימין היה מי

מצאנו. לא עליה ומענה זו, שאלה שאלנו ככר
 הצביעה ובבתי והפשתן המשי בכוחרי לספר הוא מרכה כי היה, כדיש סוהר כנימין כי השכורים הוקריש יש

לכדים.
 היתה. כאכני־הן סוהרים של עיר טודלה העיר ואמנם היה. טובות כאכניש סוהר כ■ לא. - אומרים האהרים

יקרות. אבנים ועוד הלולו ואבני והבדולח האלמוג את מזכיר בנימין ואד
 ולעניים. שבעירו לישיבות וכספים תרומות ואוסף בקהילות עובר היה. •צליח מעין - האומרים ■ש

 והשלטון מסעי־הצלב, ימי שהימים כיוון לחיות, היהודים יובלו בו בטוח מקום להפש יצא כי סבורים והאהרים
מושבם. בארצות ביטחון ליהודים ואין רב, והסבל מתחלף,

 אבנ-ההן של לא הייצור ולא המסחר כלל הוזכר לא רבים במקומות הללו: הדעות מן לאחת אף אישור לנו אין
 לחפש. מה לו אין שכחם המקומות על פוסח היה - או מזכירם. היה כוודאי - מטרתו הם אילו הכדים. של ולא
 התעכבות יש לעומתם השונות, הארצות תושבי של לקמצנותם או לנדבנותם כספים, לאיסוף רמז כל אין

לתרומה. סיכוי כל בהם ואין יהודי, יישוב כלל אין בהם יישוב כמקומות רב ועיסוק
מופיע. אינו כלל הבטוח המקלט עניין ואילו
 לראות הרצון - מנהגים אנשים, מקומות, ולהכיר לראות וברצון בו, טבוע שהיה הנדודים כיצר נעוצה התשובה ואולי

בבית. ולספר
למסעותיו? יצא מדוע כן אם

לחידה. ותהי היא חידה

 הקוראים את לשתף היה בנימין של רצונו וכל מסעות, כספר אישיים פרטים לספר היה נאה לא ככר, אמרנו
 כנפו נדד האם משפחה? כעל היה האם - כאדם עליו פרטים כל לנו שאין לעובדה ההסבר זה עצמם. במסעות

 לעוברי־ ארכו רכות סכנות - כדרך עליו עכר מה יודעים אנו אין וכן היה? כמה כן מלווה? לו היה שמא או
 או הול כסופת נלכד האם כשבי? נפל האש שודדים, על־ידי הותקף עצמו הוא האש אך הימים. כאותם אודה

 כדרך? התקיים וממה אכל, ומה התאכסן? והיכן בהם? כיקר אשר המקומות אנשי כו נהגו ואיך נורא? כטייפון
 את והבליטו עצמם הצניעו אלה - תקופתו כני הנוסעים כדרך זאת ואף תשובה, אין הללו השאלות לכל

כך. בנימין ואף הם, כך כלבד. המסעות
להשלים. לדמיון ניתן - •היתר שנקכלו. רצה שבנימין מה הוא כידינו שיש מה - ואנו

פועלים ספרית הוצאת מטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר מירה מתון־
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בספר! הימורים

 היהודים בדרך־כלל נהנו לסה״ג 13וה־ 12ה־ המאות במשך
 זקוקים היו הנוצריים המלכים הנוצריים. הכיבושים מתוצאות

 של לבריחה גרם הכיבוש המלחמות. להמשך לכסף הדיר
 צריכים היו הנוצרים הכובשים המוסלמית. האוכלוסייה מן חלק

 ובתים אדמות לחלק נהגו הם הנכבשים. בשטחים המינהל את ולארגן לחזור
 הערים ליישוב רצויים להם שנראו ולאנשים למקורביהם וסביבותיהן בערים
 מינהל־הכספים, בתחום במשרות זכו היהודים מבין ובעלי־יזמה משכילים מחדש.
 חצרות לרופאי היו יהודים רופאים וארגון־הצבא. הדיפלומאטית בתחומי ואפילו

 למעשי־ריפוי ומדיניות כלכלה עסקי קרובות לעתים וצירפו הנוצריים, המלכים
 בתחומים אחוזות־קרקע הנוצריים המלכים מידי קיבלו אלה חצרנים שלהם.

 על שחתמו חצרנים היו נרחבים. לאזורים אלה שטחים שנצטרפו יש שנכבשו.
 כולם לא בעברית. היא חתימתם לפעמים !המלכות של ביותר הנכבדות התעודות

 היו הללו החצרנים משפחות אך עזרא, ן׳ יהודה כר׳ העם לטובת פעילים היו
בקהילות. המנהיגות המשפחות בדרך־כלל
 שהמלכים מלמדות, הנוצריות המלכויות תעודות נהנו. היהודים פשוטי גם

 ולא בערים. נרחבות שכונות ברצון להם והקצו לעצמם נאמן יסוד ביהודים ראו
 נוחים ואף למסחר. טובים במקומות אלה שכונות היו שעל־פי־רוב אלא עוד

כראוי. מבוצרות אלו שכונות היו בדרך־כלל להגנה.
 עיר־מבצר ממש ומבוצרת, נרחבת היהודים שכונת היתה בטודילה למשל,

 ידאג שהוא טודילה, ליהודי בכתב־זכויות המלך קבע לםה״נ 1170 בשנת לעצמה.
 אויביו. מפני זה מבצר בהגנת חייבים הם יהיו זה וכנגד עירם, חומות לתיקון
 תוקפיהם, את היהודים יהרגו ואם אויביהם! מפני גם בו להתגונן הם רשאים

כך. על הדין את מליתן פטורים יהיו
 בערים ושדות גנים חנויות, גם ליהודים המלכים נתנו השנים באותן

 לחכור הקהילה נהגה טודילה באותה ובסביבותיהן. המוסלמים מידי שנכבשו
 חנויות ואת שבעיר המבוצר השוק את המלך מידי לסה״ג 13ה־ המאה סוף עד

 בשנת כיבושה. לאחר היהודים קיבלו אחרת בעיר שבה. והסנדלרים צורפי־הכסף
לעצמם. בתים 99 לסה״נ, 1266

 יהודים של עליונה שכבה איפוא נתגבשה הנוצרית בספרד
 כמו־כן למלכות. השירות ומן המלכות מחצר באה שפרנסתם

 יהודי בין היו לידם ומנזרים. שרים ששירתו חצרנים, היו
 והרבה סרסורים המסחר, ענפי בשאר סוחרים וקטנים, גדולים סוחרי־אריג ספרד

 מוצאים אנו שבעיר. המקצועות כל מצויים היו ספרד בקהילות בעלי־מלאכה.
יהודי. לוחם־שוורים ואפילו יהודים, קשתים אפילו לעתים

תשכ״ג. חיפה בע״ט, יובל הוצאת הביניים, יטי ב׳, הימי□ דברי לנדאו, ששון, בן זיו, מתוך:
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:2 ,מס הפעלה
מספרן אמו הנוסע מה

 ונשארים מסופרים אינם הדרך ולקשיי עצמו לבנימין הקשורים פרטים הרבה
סתומים.

החסר! את להשלים כדי בנימין את שואל היית מה
מידע. לדפי פנה הדרך וקשיי תחבורה אמצעי על יותר לדעת תרצה אם

התקופה בן משורר בפי מסע תאור
 בנימין של דורו בו הלוי, יהודה ר׳ בשירי בחלקו למצוא ניתן מספר, אינו שבנימין מה
 לארץ מספרד מסע רשמי בשיריו מביע המשורר בנימין. עירו טולדה, העיר ובן

ישראל.

פעילות הצעת
קולית. בקריאה הים משירי נבחרים קטעים הילדים לפני להביא

המומלצים: הקטעים
במים" מצחקת רוח "ויד

נמס" בלב "אצעק
 גלים" "המו

 אפסות מול הטבע איתני עצמת לתאור האמצעים הציוריים, הדימויים על לשוחח
 גלים, תנועת סערה, כממחישים והאונומטופיאה הריתמוס המשקל, הספינה;
 ביטוי לו ולתת התאורים אחד לבחור להציע לשון. משחקי לגלות אנייה; טלטולי
פלסטי.
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מידע דפי - מספרי אינו הנוסע מה

 בימים למסע היוצאים של הקשיים את המתאר הספר מתוך הובא שלפניך הקטע
ההם:-

 הנוסע רג. מעשח חיתה הקודמים בדורות לארץ־ישראל הנסיעה
 למחלות צפוי והוא ובים ביבשה ארוכות בדרכים נפשו מסכן שהוא ידע

 אח מסכם מחם אחד אדם. בידי ושבי ד1ולש שמים בידי ומגפות
 שאירע כמח אספרה אמרתי •אם אלה: בדברים בדרך הרפתקאותיו

 תלאות וצמאון, רעבון ושרב, חורב וטוניס, בנילוס וביבשה, בים לנו
 גזילות ובחלות, חלחלות ואנינות, סכנות ועייפות, עטיפות והלאות,
 מחכיל." היריעה קצרה והקאות... הכאות ופעולות, תחבולות וחבלות,

 לו, הצפויים היסורים כל את מראש עצמו על שקיבל מי גם אלם
 להוצאות• כסף :עצומים מכשולים שני על להתגבר היה צריך עדיין
 שנים. למשך עתים הנוסע הניח שאותם בני־המשפחה והסכמת הדרך

 שהיו בזה עניים ועולים עולי־הרגל התגברו הראשון המכשול על
 להוצאות־הדרך. הנצרך הכסף את לקבץ כדי לקהלה מקהלה הולכים
 מדפיסים או כך על שכר ומקבלים ברבים דורשים היו ומגידים רבנים

 )עלי הדרך. להוצאות להם שימש והשכר בדרך אותו ומוכרים ספר
 "באהלי בספרי עיין לארץ־ישראל עליה כדי תוך שנדפסו ספרים
 התקדמו יותר פשוטים אנשים (.21—11 עט׳ תרצ״ט, ירושלים ספר״,

 עד שגיח לקחלח עד להוצאות כסף קבלו קהלה ובכל לאט לאט
 חשבון על הפליגו ומשם לויניציאח, או לקושטא לבסוף שהגיעו
בספינח" שנזדמנו עשירים עולי־רגל חשבון על או הציבור

 שיבת ראשית ימי עד הביניים מימי יהודים עולים של ארץ־ישראל מסעות יערי, אברהם מתון:
.17 עט׳ מסדה בהוצאת ציון,
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הלוי יהודה ר׳ - הים משירי קטעים

 בדישים, העמרים כנושאי / במים, מצחקת רוח דד 15
 גז־ישים, מהם תעשה ופעם / גרנות, מהם תעשה ופעם
 נחשים, דמו החלשם ועת / אריות, דמו התגברם בעת

 לחשים. להם ואין כצפעונים / אחרונים דלקום וראשונים
נחלשים, והנס והתרן / באדיר, :פל כקט אדיר וצי

 כשלישים, שדים כתחתןים / נבוכים וקניה והתבה 20
 ואנשים-נאנשים, ונשים / החבלים-בחבלים, ומושכי

בנפשים. הגדות וקצו / מחובליהם, חבלה ורוח

הדישה. בזמן — ה( כו, )ויק׳ בדישים .15
 — גדישים שטוחים; כשהם — גרנות .16

לו( לא, )בר׳ דלקום .18 מרוממים. כשהם
 לחשים האריות; אחרי רודפים הנחשים —

 עקיצתם. בפני תרופה שאין — יז( ח, )יר׳
 ז )אחת( אנייה — כא( לג, )יש׳ וצי .19

 באדיר קט; כמעט — מז( טו, )יחז׳ כקט
חו — לד( י, )יש׳  כשלי־ .20 האל. של בכו
 האנייה. קומות כל — סו( יד, ו, )בר׳ שים

 יב, )ש״ב נאנשים ;בצירים — בחבלים .21
 יז, )איוב חובלה ורוח .22 נחלים. — טו(

כח( כז, )יחז׳ מחובליהם דעתם; חלשה — א(
 כמו רבים צורת — בנפשים ממלחיהם; —

 שעל הכתובת תרגום — המרובה. המשקל:
הים". בלב ממנו -שיר בדיואן: זה שיר גבי

 גלגלים כרוץ / גלים המו 15
 ה״ם. פני על / וקלים ועבים

 מימיו, דחמרו / שמיו, קךרו
 דמם, ונשאו / תהומיו ועלו

ןצריח, וקול / ךתיח2 וסיר
 קשים, להמון / משביח ואין 20

 אפיקים, ונחלקו / חזקים, ורפו
 חמם. והךים / עמקים חמם

 ועולה, יוךד־ה / חולה, והאני
מם. - לחובלים / תולה ועין

 על מוסב — דקלים ועבים .16
 של — תהומיו מימיו, שמיו, .18—17 גלים.

 חים — כג( מא, )איוב ירתיח .19 הים.
 )יש־ עולה שאונם וקול מימיו את מרתיח

 את מרגיע ואין — קשים •20 יג(. מב,
ת, הקשה; שאונם =א  המון רגיל; שימוש ל-.

 — טז( כב, )ש״ב אפיקים .21 ה. ם׳ יש׳ —
 שיר עיין — חציים .22 חוקים. זרמים

 חולה כמו — חולה .23 .16 שו׳ א, 212
. רגליה. על עומדת שאינה
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כל וחלחלה לאל, / ברכים ופיק נמס בלב אצעק  מתנים, ב

 ק־ןם. ימצאו לא חובלים גם / לתהום תמהים משוט תופשי יום
ל ואני כן? אחי לא איך  שמץם! ובין מןם בבין תלוי, / אני גב ע
ןרדטלןם. בתוככי אחג / עדי זאת, ונקל ואנוע אחג

 הערבית הכתובת תרגום — השלם. המשקל:
סערתו*. בעת בים *ויאמר בדיואן:

חובלים .2 יא. ב, נחום — מתנים בכל .1
.3 כוח. — ו( עו, )תה׳ ידים מלחים; —

 א( — אחוג .4 בין. — ד( מד, )יש׳ בבין
 החגים את אקיים ב( כז(, קז, )תה׳ אסלטל

א(. ה, )שבז׳

 דביר ירושלים, ביאליק מוסד הוצאת ב׳, כרן ופרובאנס, בספרד העברית השירה שירמן, ח. מתוך:
תל-אביב.

אפשר אי היסטוריה על מלים כמה כלי

מסעי־הצלב. הוא הניב, אנו •סבה בתקופה בעולם, המרבה המאורע
ישו קבר את לשחרר בביבמה מאירופה רבים לוחמים וסחפה גלים־גלים, •צבאה והזקה, גדולה נוצרית תנועה

 ודרבי שווקים חיפוש ובן באירופה, האצילים מעמד התרוששות בגון למסעי־הצלב, נובפות סיבות היו אמנם
 נוצרים בין נחלק שהעולם היא, עובדה להוד. וסיבות להוד סיסמה במלחמות: זה בבה הדשות. מסהר

לפרעות. לביזה, לסבל, הראשונים היהודים - הלוחמים המהנות ובי; למוסלמים,
 הנוצרי. השלטון בידי היו ישראל, ;,אר ובל ירושלים, לשלישי. השני מסע־הצלב בין ־מסעותיו יצא בנימי־

־  נקרא אם לנו די הנוצרי. השלטון מן ליהודים יותר נוה היה המוסלמי השלטון - בעינינו מוזר שייראה במה ע
 היהודים ־ושבים שבו הבבד" ה״נלות לעומת בבגדד, לראש־הגולה שחלקו הבבוד ועל הרחבות הסמבו־ות ע־

 רופא - אהד יהודי ורק עליהם, אסור אחר לחלק העיר של אהד מחלק המעבר ובה (12 ,)עט בקונסטנט־נופול
 בבל "א־ן בי דוד, 1מגד־ תחת בולם יושבים היהודים בי קוראים אנו ירושלים ועל סוס. על לרבוב רשאי - חמיך
ביטחונם. למען מבוצר, למקום נזקקו היהודים - אחרות במלים (122 )עמי דוד״. ממגדל יותר הזק מקום העיר

מ־" שהיא עבו על קוראים אנו הנמל. ערי ולפיתוח הימית בתחבורה גדולה להתפתחות הביאו מסע־־הצלב  נ
־ גרו־ ב  ההו־בים התועים רוב "מתקבצים שבה מסיגה, ועל (,20 בספיגות״)־עמ' לירושלים החולבים התועים ־

 נושאי הם - בזה לדבר נ־טוב ועוד בבר, שהסברנו במו )״התועים״, (52 ׳)עמ הטוב״. המעבר שם בי לירדצלים,

 מפרשים, על־ידי הרוח, בבוה מונעות היו הספינות שבן. בל לא - והמנוע הומצא, טרם הקיטור לזכור: וזאת
ב והשיט  בים נסיעה ובל בעיקרו, החופים, לאורך קוים למקום מקום בין הקשר אפשרי. בלתי במעט היה ים ב־
 הלק בי - האדם מן סבנה ובחזקת עליה; להתגבר האמצעים יהיו לא סערה תפרו•; שאם - סבנה בחזקת היתה

 אנשי על קוראים אנו ובך פשע. בחזקת ולא ימים, באותם מקובל משלה־יד שודדים, היו מ־ורד־־הים גדול
 ומביאים ומי־צמעאל... מאדום יום בבל בז ולבוז •צלל לשלול והולבים דוגיות עושים הים. מהבלי "והם גנואה:

 היו ואלה ה־ם, לשודדי קרבן נופלים עצמם הנוסעים ה־ו לפעמים (4 )עמי לגנואה״. וביזה שלל המקומות מבל
תמורתם. בופר־נפש דורשים או לעבדים. אותם מובר־ם

 או יחידים סוסים־פרדות־גמלים־חמורים, גבי על היתה הנסיעה ביותר: בטוחות היו לא היבשה דרבי ואך.
 נפקד. לא הבבד והשרב החול •סערות הסופות; •טל מקומם ואך היבשה, בדרכי אך היו דרבים שודדי בשיירות.

 החליטו אשר האנשים שגילו האומץ ומן יבשות, שלוש פני על המסהר מהיקך נדהמים זאת,•אנו בל בזוכרנו
למסעות. לצאת

פועלים ספרית הוצאת מטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר טירה מתק־:

14



:3 ,מס הפעלת
הספר! נכתב איך

בכתב־יד. אלמונים על-ידי הועתק והוא הדפוס, המצאת לפני הספר את כתב בנימין

יד. בכתב הפתיחה דף של צילום לפניכם

ממע שתכיל זה

nVwr1*>1 •/$>מ«ןימז מליץ י
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̂ג•1| ל&גד־סע* P1*0»־r י»יץ " imp laj• p

<̂ «J43p Ah4j '•</ דיימרג® *|ן>ר. ןד, p '<'<**>

ת! מזהה אתה האם תיו לי או או מלים! ו

 בעזרת הנביא", דניאל "קבר הפרק מתוך הבא הקטע את לפענח נסה - הצלחת אם
מודרני. בדפוס הכתוב לו, המקביל הקטע

לן^כמ^ד LmJ p> ̂׳ן
̂יע ילק! pn̂/ ט*מ/ ״*׳זיז^ה יי* ו3 זיע«יי>ו

״/י?פמ^1כ יע^י השק הז*ן11ת.ה י
מפלהיוע t סן ע!]<»1ס*יומי^/מ >י «3>ע

»̂? ין! ̂יי״־י *׳*< ^h tb״pb
Java<1ס!

 אלא הנביא. לדניאל בזיון לעשיות נכון "אין
 בתוך אותו ותשימו דניאל, *מל ארונו את ותקחו בשן.ה, ומזה מזה הלמו־ את למדד עליקם מצן.ה אני

 לכל נקת3ית־3 תבנו מקום ובאותו ברזל, *מל מל*מלת*3 ה^זר מן ותתלוהו ןכוכית, $ל אחר, ארון
 הלמר. מן ארון אותו תלוי הזה היום ועד ארמי". ובין יהודי בין ויתפלל, בואזי שירצה מי עולם, באי

דניאל. $ל כבודו ב״מביל למטה, ומיל למעלה מיל ?שעור ;דונו *מלא המלך וזיוה
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המידע. לדפי פנה - ידיעותיך את להרחיב תרצה אם

. לידינו? הספר הגיע איך
 ,ד כשנח ממסעות".• "בשובו עמו הספר את הביא בנימין בי המספרת, הקדמה מעין יש בנימין של ספרו בפתה

 אותו שבדקנו דבר ובבל והלכה. תורה ובעל ומשכיל מבין איש בנימין, רבי "והוא, (״,1173 שנת )היא תתקלג
אמת". איש הוא בי כפיו, ויציבים מתוקנים דבריו נמצאו דבריו, אחר לפשפש כדי
זאתי כתב מי

 אישור ונותנים הם, ראויים האם לראות הספרים, את בודקים היו וחכמים רבנים כי הימים באותם היה מנהג
לפנינו. זו והרי המלצה, או

ישר. איש הוא כי עצמו על כתב בנימין לא כי וודאי
ההם? בימים מתפרסמים ספרים היו ואיך
 כתבי־יד. של ספריות בעלי היו וקהילות עשירים אנשים משובה. נייר על יפה בכתב־יד אותו מעתיקים היו

 לו שיתקין מחברו( לא הספר, מעתיק הוא )"סופר" סופר הושיב מיד - בספר עשיר אדם של נפשו כשחשקה
 שבכתב־־הקודש אלא זו, בדרך הימים כאותם הועתקו כתבי־הקודש גם הברו. אצל שראה זה כדוגמת ספר

 לא בנימין, של ספרו במו החילוניים, כספרים שיבושים. בהם נפלו לא ולכן יו״ד, של בקוצו לדייק חייבים
 ביטאו שבימיו מפני אם - עיר של שם שינה עתים משפט, המעתיק השמיט עתים כך. כל רכה הקפדה הקפידו

 אותו של שונות גרסאות לידינו הגיעי וכך בעיניו. כטוב כתבו והוא לו, זר היה שהשם מפני ואם אהרת, זאת
 ופעם כ״גיינובה" ופעם כ״יינובה" פעם מופיעה גנואה העיר למשל, מעטים. בפרטים מזו זו הנבדלות ספר,

לימינו. ביותר הקרוב בנוסה דבקנו ואנו כ״גנואה".
 כיום המצוי השלוש־עשרה, המאה מן כתב־יד הוא החוקרים לפני שהיה כיותר והקדום הראשון כתב־היד
 הדפום. להמצאת עד נוספים, כתבי־יד באו אחריו החוקרים. רוב מסתמכים ועליו שבלונדון, הבריטי במוזיאון

 שונצ׳ינו דפוס הוא ביותר הקדום הדפוס למהדורה. ממהדורה הטעויות רבו עוד הדפוס, שהומצא אחרי גם אך
השש־עשרה. המאה בן והוא )מאיטליה(,

 ומאז בלונדון, 1907 בשנת לראשונה אור שראה אדלר, ם.נ. של ספרו הוא ובספריות בשוק היום הנמצא הספר
 בן העתיק בכתב־היד אותו שמצא כפי בנימין, סיפור את אדלר מביא זה בספר חוזרות. במהדורות והודפס שב

 היו הקדומים. הדפוסים על־פי וכן האהרים כתבי־היד על־פי נוסח חילופי מוסיף ובשוליים השלוש־עשרה, המאה
 ועל־פיו ידינו, תחת המצוי כיותר השלם הספר הוא אדלר של ספרו להשוואה. כתבי־יד חמישה אדלר לפני

הדברים. בהמשך נדון וההסברים ההשמטות על בספר, שהכנסתי השינויים על שלפניכם. המהדורה את ערכתי

פועלים ספרית הוצאת מטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר מירה מתוך:
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:4 מס׳ הפעלה
בארץ־ישראל בנימין מסע

לחברון. מעכו נוסע היית איך ישראל מפת בעזרת תאר

 בצבע סמן בארץ־ישראל. מסעו את המתארים בנימין, של מספרו קטעים לפניך
הנוסע. ביקר בהם המקומות שמות את

ישיראל ארץ החלת
 דדם על יושקת והיא )שיראל, אןךץ החלת והיא אשר, ב;בול הןתה אשר לעכו, אחד יום ומשם

הגדול. ־

 ההר וכתדזתית הכרמל, הר אחד ומצד דדם, שיפר. על החפר גד היא לחיפה, פולסאות שליש ומשם
 אליהו ישם על לה וקראו כנקלה, אדום קני שם ועשיו אליהו, מערת כהר )שם רכים, ישיראל קברי

 ומאתים יהודים עשירה כמו ושם לפלשתים(, אשר גת )היא לקיסרלה פרסאות שש ומשם הנביא•
 שמה וקרא ,המלך הוךדום שבנה דדם, על וסוכה לפה עיר והיא השומרונים, ה?הוךים הם בותלים,
 עיר רדתה והיא ישיךאל. קלף עקרי כן אהאב ארמון נכר שומרון,ושם היא לסבסטלה ומשם קיסרלה.
 )הודים. שם )אין )זיתים. וקן־מים ופרדסים תנות מלם נחלי ארץ והיא מעתות, ובה מאיד כצורה
 הר כין בעמק לשבת )קיא )הודים, שם ואין אפרלם. כהר שקם היא לנבלוש', פו־סאות שהי ומשם
 רש שומרונים. לקס )קוראים לבדה, משה תו־ת שומרים כותלים, אלף כמו ובה עיבל, והר נו־זים

 ל־.ם )קוראים הרכה, בה ואנשים הומות ששגו תחת ובצורה קטנה עיר היא לירושלים, ומשם
 הצביעה בית שם )לש הגויים. לשונות מכל וברנקים, וגורגים וארמים הלעקוב״ם, הישמעאלים,

 הלהודים אם כי בירושללם צביעה אדם שום לעשיר שלא מהמלך, שנה ככל הלהוד־ים אותו שקונים
לבדם•
 הדרך. אם על רחל קבורת מצקת לכית־להם וקרוב )הודה, לבית־להם פרסאות שתי ומשם

 וכל עמודים. ארבעה על בגולה כפה )עליה לעקיב. בני במתן אבנים, מאהת־עשירה עשירה והמצבה
 ארץ )היא צבעים, )הודים שני שם ובבית־להם המצבה. אבני על שמם היזמים העוברים הלהוךים

ומעלגות. בורות וכה מלם נקלי

 והיא אבינו", "אברהם הגדולה הקלסלה שם יסק»יה.3 כשידה׳ ובעמק, לחברון. פו־סאוה שש ומשם
 ןשירה, אברהם שם על קברים ששה הגרים יעשו הלשמעאלים, בימי ללהודים בית־קנקת תלתה
ולאה• לעקב ורבקה, )צחק

פועלים. ספרית הוצאת טטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר טירה מתוך:
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בנימין. של מסעו מסלול את ישראל ארץ במפת סמן
בתחילה? שתארת למסלול דומה שסימנת המסלול האם

המסע. מסלול בבחירת בנימין של דעתו שיקולי היו מה לשער נסה
 מעלים החוקרים תשובה. לה אין בספר להשערות, פתוחה זו שאלה הערה:

 קהילות לביקור שליחות כלכלית, או מסחרית מטרה אחדות: אפשרויות
 ועוד. משכיל אדם של והתעניינות סקרנות הקודש, לארץ לרגל עלייה יהודיות,

הנוסע. מבקר בהם המקומות תאורי את קרא
 של התאורים את השווה הם? אלו בהם? שביקרת מקומות ביניהם נזכרים האם

לך. המוכר עם בנימין
ם או מביקוריך לך המוכר עם בהן המתואר את והשווה בתמונות התבונן מי  מצילו
שראית.
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 ה;ם על יו׳ללת והיא יקזךאל, !,אי רוהלת והיא א^ר, ל;בול ה;רןה א לעכו, אחד יום ולשם
 הנקרא הנהר ללניה ויורד לללינות. ליר^זל?□ ההוללים הנודרים לקל הגדול הנ?זל ר׳קזם הגדול,

יונה. וכלי ;.לת וכלי צדוק כלי ולראשם ;הודים, לאת;ם לסו ר^ם לןדולים, נהר

 ההר הלרלל,זלתחתית הר אחד ולןיד ה;ם, ׳ללת על החלו־ נד והיא להילה, לרלאות שלש וטשם
?י'  אליהו #ם על לה וקראו לנס;ה, אדום לני שם ועשו אל;הו, לעכת ו^ם־להר כלים, אל יש')־ ?

 וקעגל הלןלח לקום הוא ארואב, לימי אל;הו $רלא ההרוס ח הלן}• לקום נלר ההר ולראש הנליא.
קישון נחל יורד ההר ולתחתית אמות. ארבע לטו

ח לסו ו^ם ללל׳לתים(, אשר נת )היא לקיםר;ה לרסאות שש ולשם ך  ולאתלם ;הודים ^'
 שלה ;קךא הללך, הוךדוס שלנה ה;ם, על וטובה ;לה עיר והיא השולרונים, ה;הוךים הם כות;ים,

̂זם שולרון, היא לקללקדה ולשם 'ה’י9 ל|  עיר ה;תה והיא ?שכאל. מלך עליי לן אחאב אלמו! נלר ר
 ;הודים. שם ואין וזיתים. ולכלים ולרדלים וננות ל?ם נרןלי ארץ והיא לעמוית, ובה לאיד לצורה
 הר לין לעלק יושבת והיא ;הודים, >$זם ;אין אלכים, להר שלם היא לנללוש, לרסאות שתי ולשם
שולרונים. להם וקוראים לבדה, ט^ה וווכת שולרים כות;ים, אלף לטו ולה עיבל, והר ;רזים
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 להם וקוראים הרקה, בה ואנ#ים חומות תחת ובצורה קטנה עיר היא לירו#לים, ומשם

n? טבל וקרנקים, וגון־נים נארטים היעקוקוים׳ הי#מעאלים, W .הגו?ים

ת דוד ט?ךל תחת דרים יהוו־ים, מאתים והם א  הק?)ן דוד #קט?דל ובחומה תטדינה. ??

ל הראשון קנו הקדמונים טק?י_ן והוא אמות, קע#ר ה?םוד, # אר אבותינו, # ה#  הי#טעאלים. טק?י.ן ו

דוד. טט?דל יותר חזק מקום העיר קבל ואין

ר בבית בירושלים, ו#ם ר סוטים ארוות ל#למה, א#  לא ?דולות. טאקנים טאד חזק ןיק?י בנה א#

היו הקרבה היום עד ?ראית ו#ם הארץ. קבל ההוא ןזקק?י נראה  ןקחיהם, את #וחטים הביהנים #

ם והבאים ם כותבים טיהורה # ק ר אךם ויוצא הכיתל. על # ע #  הוא )הו#קט, עטק אל )הו#קט ט
ם העטים.' טךקר ם תטלך, ג?ז;הו וקבר אק#לום נד טצקת ו#  קדרון. קנחל ה#לוח וטי ?דול, טע?ן ו#

ם ?תצא ולא אבותינו, טיסי ?דול בקלן ןזהמעי ועל א?#י טעטים. ט?ם אלא #  #ותים ךקם )רו#ל?ם, )

# המטר, טמי נ  והר )רו#ל?ם אין בי הזיתים, הר אל )הו#קט טעטק ועולים קקתיהם. גבים להם #
תי קדום וט;ם קדום. ;ם רואים הזיתים וטהר כלבד. העמק אלא הזיתים  טלח, לנציב קרסאות #

#nrm ת  קמו ולקני)רו#לים קברא#ונה. וצוטחת חהךת בך ואחר טט?ה, לוחכות והצאן לוט, א#
ה # ל ל בתים # היו ?#'ראל, קברי # # וקבר קקר קל ועל ההם. ב?טים טתיהם קוקו־ים #  תאריך, נ

האבנים. טן קתים ובונים הקברים טן הת־טים אדום קני אבל

# ר #ערים: ארבעה קירו#ל?ם נ ע ר אקךהם # ע # ר ך)ד ) ע # ר ציון ו ע #  הטקדש בית לקני ?הו#קט ו

ן עוקר עליו וקנה קךם. ביטי #היה ם טקניטים )אין תאר• ער רקה ?תלה בקה קטאב אל ?  הגויים #

ם ולא צלם #ום  והוא טעךקי, כיתל - מקום אותו )לקני תטלתם. להתפלל #באים אלא תמונה, #ו

ר לו )קוראים הקך#ים, קקד# #היו הכתלים טן אחד ע ם תרחטים, #  ה)הוךים קל באים ול#
קעןךה. הכ׳תל לקני להתפלל

ר המלכים וקברי דוד בית קברי ציון ובהר ?דולים, הרים )רושללם סביב # אסריו. קמו א
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 הדרך. אם על רחל קבורת מצקת לבית־להם וקרוב יהודה, לכית־להם פרסאות שתי ומשם
 וכל עמודים. ארבעה על ?נו?ה כפה ועליה יעקב. בני כמען אבנים, מאחת־עשךה עשרה )המצבה
ךן והיא צבעים, ;הודים שני שם ובכית־להם המצבה. אבני על שמם חוסמים העוקדים רצהודים  א

ומעעות. בורות ובה מים נהלי

 והיא אבינו", "אברהם הגדולה הכנסחח *עם המכפלה. בשדה, ובעמק, לחברון. פרסאות שש ומשם
 ושרה, אברהם מם‘ על קברים ששה הגויים ועשו הלממעאלים, בימי ל;הוךים פית־בנקת רדתה
 ;בוא אם אבל ממון. שם ונותנים האבות, קברי *מהם לנוצרים ואומדים ולאה. יעקב ורבקה, ?צחק
 עליהם אבותינו מימי עשוי *מה?ה ברזל פתח לו ויפתח המערה, *מל ל*עוער שכר *מ?תן שם, ?הודי

 מ?כוא‘ ב*ענ?ה,עד ונם בלום, שם ימצא ולא אחת, ?מערה ??יי ילוק ?נר למטה אדם ו?ךד ה*עלום,
 זה, בנגד זה ולאה, ורבקה ושרה ו?עקכ )?צחק אברהם ק?ר קברים: ש*עה *מם rfom ה*מלי*מית אל

 ובכל ויום, יום בכל אחת עששית מדליקים .ובמערה קבריהם. על חקוקות אותיות חתומים, בלם
 מתיהם *עם מביאים *מהיו מישראל, גנצמות מלאות הרבה׳ ?'™O לשם הקברים• על ולילה ל?לה
הזה. היום עד *עם ומניחים אבותיו, עצמות )אחד אחד בל ישראל, פית

פועלים ספרית הוצאת מטודלה, בנימין של המסעות ספר )עורכת(, מאיר טירה מתוך:
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הביניים; לחטיבת בהרחבה נוספות לפעילויות אפשרות

 ימי מפות התחבורה, דרכי הנזכרות, הארצות הביניים: בימי העולם תמונת .1
הביניים.

 ארץ יהדות הנזכרות, היהודית הפזורה ארצות הביניים: בימי היהודי העולם 1
ספרד. יהדות המחקר, ועל־פי הספר על-פי ישראל

 קשרים שלטון? צורות מנהגים, טקסים, בנימין: תאורי על-פי המוסלמי העולם 3
הדתות. בין ויחסים

 מילים גלגולי הספר, בסגנון יותר מעמיק עיסוק - הביניים ימי של העברית .4
הביניים. ימי שירת לשון ומשמעותן,

 ובתאור )באיורים זה בספר והביטוי ציור, אדריכלות, פיסול, ־ התקופה אמנות 5
המילולי(.
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ביבליוגרפיה

 ציון. שיבת ראשית ימי עד הביניים מימי יהודים עולים של ארץ־ישראל מסעות .1
תש״ו. ת״א, "גזית", הוצי יערי, אברהם

.30-9 עמי - המבוא א.
ובסוריה. בא״י מטודלה בנימין ר׳ מסעות - א׳ פרק ב.

 החוג העברית, האוניברסיטה - מטודלה״ בנימין ר׳ של המסעות ״ספר 1
M של המהדורה ישראל, עם של להיסטוריה arcus Adler במוזיאון הנמצאת 

בלונדון.

 עדות ועד בסיוע הוצא .1981 יוני ירושלים קשאני, ראובן - לציון כיסופים 3
.12-9 עמי מטודלה בנימין מסעות הפרק: בירושלים. הספרדים

 מס׳ ,1981 ינואר דרך, למורי דו-ירחון ״קרדום״ - הקודש לארץ הרגל עולי בנתיב .4
מטודלה. בנימין - הפרק .14-13

 מוסד הוצאת שירמן, חיים א׳, חלק ובפרובאנס, בספרד העברית השירה 5
.1956 ודביר, ביאליק

במבוא. קטעים א.
.532-425 עמי הלוי יהודה ר׳ על הפרק ב.

.1988 לאור, הוצאה רכס צדקה, רינה ־ שמש״ ״ראה £
.117-112 עמי ומקים״ ״יועץ הפרק א.
.251-249 עמי הלוי יהודה ר׳ על ב.
.242-235 עמי הביניים בימי העברית על ג.

 לנדאו, מ. יעקב בן־ששון, ה. חיים זיו, מיכאל - הביניים ימי ב׳ כרך הימים דברי .7
תשל״א. חיפה, בע״מ, יובל הוצ׳

הצלב. מסעי -15 פרק א.
 בספרד. היהודים של החיים תנאי - 20 פרק ב.
והרקע. התקופה ללימוד נוספים קטעים pו

 יבנה, נפתלי, קדמון משה, ברור - וישראל העמים לתולדות היסטורי אטלס .8
תשכ״ז. ת״א

 19 עמ׳ ,11ה- המאה בראשית אירופה המפות:
.20 עמי הצלב מסעי

 סטימצקי. זיו, מיכאל ראשי עורך - ישראל עם לתולדות אטלס .9
חי. עמי הצלב. מסעי בימי והנצרות האיסלאם בארצות היהודים המפה:

ת, ערך כ״ו עברית אנצי .10  מופיעות רבות )דוגמאות הביניים ימי לשון עברי
עם־עובד(. העברית, בלשון הבגרות בחינות לנבחני רוזן מרדכי של בחוברת
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