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הדרך למקדש
דף משימה מספר 2

יישר כוח על ביצוע המשימות ופיצוח הקוד! 

ועכשיו.. קדימה! לדף המשימה השני!

כפי שלמדתם בדף המשימה הקודם, השומרונים שלחו למלך פרס בקשה לעצור את בניית בית המקדש. הם טענו 

שהיהודים בונים את בית המקדש על מנת למרוד במלך! ואכן, הבנייה נעצרה למשך כמעט עשרים שנה. אבל אז.. 

התרחשה תפנית בעלילה..

קראו את כתב החידה שלפניכם. אחר כך קראו בספר בעמוד 52 וענו על השאלות:

בשנה ההיא הם רצו לחדש, 

אבל ההוא מעבר הנהר את האישור ביקש.

אז הם שלחו לחפש אותה בגנזי המלכות, 

ולבסוף נמצא תזכיר בעל משמעות.

המלך פרסם אז פקודה רשמית – מותר! וגם מימון יקבלו!

וכך ביד רמה, בשמחה ובגילה, את בית המקדש חנכו.

היו שבכו מהתרגשות והיו שבכו מאכזבה מרה,

כי הוא היה דל ופשוט לעומת הראשון שעמד על מכונו בתפארה..

אז באו השלושה, חוזים את העתיד ומעודדים את העם - 

עוד תראו הבית הזה יהיה אחד היפים בעולם! 

  

ועכשיו.. לקוד! 

חברו את שני התאריכים )הלועזיים( הנזכרים בתשובותיכם )וכמובן נזכרים גם בעמוד 52( 

הוסיפו את הערך הגימטרי של שמו של המלך שהתיר את המשך הבניה, הוסיפו את מספרם של הנביאים שעודדו את העם 

בתקופה זו – וזהו הקוד! 

 מה רצו לחדש? _________________ . 1
 באיזו שנה?_____________________

מי זה "ההוא"? . 2
 __________________ 

 איזה אישור בקש? _______________

את מה שלחו לחפש? ____________. 3

מה היה כתוב בתזכיר? ___________ . 	
____________________________

איזה מלך? _________ מה התיר? . 5
_____________________________

מה הכוונה "ביד רמה"? ________ . 	
)רמז: בביטוי מסתתר פרט שקשור 

לתאריך..( 

אלו אנשים בכו מאכזבה? __________. 	

מיהו "הראשון"? ________________. 	

מי הם  השלושה? ________________

מדוע הם מכונים "חוזים"? __________ 
____________________________

)אגב, לא סתם השתמשנו במילה "חוזים".. 
נסו למצוא בתוך המילה רמזים לשלושה!(

ועוד ממתק קטן.. 2,400 שנה בדיוק לאחר ששבי ציון בקשו 
לחדש את בניית בית המקדש, נוסדה מושבה ידועה בארץ 

ישראל.. התדעו מהי?

)רמז: שיר ידוע שמתחיל במילים "בבוקר לח.."(


