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הדרך למקדש   
דף משימה מספר 3

כל הכבוד על פיצוח הקוד השני! אליפות!!

והמשימה הפעם:

בריבועים להלן כתובים אירועים שונים. עליכם לקרוא בספר בעמודים 53 –56

ולסדר את האירועים על פי הסדר הכרונולוגי )כלומר – לפי הסדר בו התרחשו האירועים(

בהצלחה! 

 בראש השנה אסף עזרא את העם וקרא באזניהם את ספר התורה. הוא דאג להפיץ את התורה
על ידי הסברתה להמוני העם.

בשנת 445 לפני הספירה, עלה לארץ ישראל נחמיה בן חכליה שהיה שר המשקים של מלך פרס.                        
לאחר כמה שנים הוא קבל את תפקיד הפחה של מדינת יהוד. 

נחמיה הורה לעשירי העם לשחרר את העבדים שלהם )אלה שנלקחו לעבדות בגלל חובות כספיים(                       
ואף הוא עצמו עשה כן!

בשנת 458 לפני הספירה, עלה  עזרא הסופר לארץ ישראל, על מנת לחזק את העם בקיום תורה ומצוות.

למרות ההתנכלויות, בניית החומה הושלמה לבסוף. כל משפחה בנתה חלק מהחומה וכך כולם הרגישו            
שותפים בבנייתה. 

עזרא החליף את הכתב העברי הקדום לכתב אשורי, שהיה נפוץ ומוכר יותר, על מנת להקל על העם לקרוא 
בתורה.

נחמיה החתים את העם על אמנה, בה התחייב העם להקפיד על מצוות כגון: הימנעות מנישואי תערובת,             
שמירת שבת, תרומות, מעשרות ושאר מתנות כהונה.

נחמיה יוצא לסיור לילי בירושלים ומזדעזע למראה חומת ירושלים החרבה. הוא רואה בכך חילול השם: 
ם  ְוֹלא-ִנְהֶיה עֹוד, ֶחְרָּפה".                      עיר האלוקים פרוצה ואינה מוגנת! הוא מכריז: "ְלכּו, ְוִנְבֶנה ֶאת-חֹוַמת ְירּוָׁשלִַ

)נחמיה ב, יב- יז(

עזרא פעל לגירוש הנשים הנוכריות שאיתן התחתנו חלק מהעולים                                                              
)נישואים אלה מכונים בשם: "נישואי תערובת"( זאת, על מנת לשמור על זהותו היהודית של העם. 

הפחוות של הממלכות סביב מדינת יהוד, לא אהבו את העובדה שמדינת יהוד מתפתחת                                  
וניסו להפריע בבניית החומה. 
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ליד כל אירוע רשום מספר. לאחר שסידרתם את האירועים לפי הסדר, חברו את סכום המספרים של  – לקוד!   ועכשיו 

האירוע השני, האירוע הרביעי, האירוע השישי, האירוע השמיני והאירוע העשירי.   הסכום שהתקבל – זהו הקוד!!


