כוכב הצפון
תכנית חינוכית
אנ"א שלומי

"כוכב הצפון" – תחרות הידע באנ"א שלומי מעניקה למשתתף תמונה רחבה על נופי ואתרי
הגליל המערבי ,ועל אירועים ודמויות מההיסטוריה של האזור .המתחרים מתחלקים לצוותים
הנדרשים לשתף פעולה ולענות בזריזות באמצעות שלטי הצבעה ,על חידות ברמות קושי
משתנות.
החידון הינו הזדמנות ללמידה דרך חוויה ומשחק המעשירים את הידע הגיאוגרפי-היסטורי-
תרבותי של המשתתפים .הפעילות מתאימה כהכנה או סיכום לטיולים באזור וכבסיס לעיסוק
בסוגיות חברתיות כגון :מפגש תרבויות ,מרכז ופריפריה ועוד.

מטרות התכנית:
העמקת ההכרות עם אתרים ויישובים בגליל המערבי בכלל ועם העיירה שלומי בפרט.
הכרות עם מאפייני הטבע הייחודיים לאזור.
חשיפה למרקם אנושי הטרוגני וטיפוח תפיסת עולם סובלנית ופלורליסטית.
יצירת חוויה מאתגרת המעודדת תקשורת חיובית ושתוף פעולה בין המשתתפים.

משך הפעילות :כשעה.
קהל יעד :קבוצות בני נוער ומשפחות בתיאום מראש.
מספר משתתפים :עד .50

הוראות למפעיל משחק "כוכב הצפון"  -מלך הטריוויה של הגליל המערבי
לפניך משחק טריוויה המשלב הנאה ולמידה על המרחב בו אנו שוהים.
במשחק  25שאלות המסודרות בחמש קטגוריות .בתוך כל קטגוריה ,השאלות מסודרות בסדר עולה
של קושי – ובהתאם לכך ,ככל שהשאלה קשה יותר היא תזכה את המשתתפים בניקוד גבוה יותר
עבור תשובה נכונה.

הכנות למשחק
יש לחלק את התלמידים לקבוצות של  3-4תלמידים ,ולתת לכל קבוצה מכשיר הצבעה .חברי כל
קבוצה ישבו יחד ,כשהקבוצות פזורות בחדר וכל המשתתפים יכולים לצפות במסך.

מהלך המשחק
כל סיבוב של המשחק מתחיל בשקף בחירת שאלה:

בכל סיבוב משחקת אחת הקבוצות ,לפי התור .בתחילת הסיבוב בוחרת הקבוצה קטגוריה של
שאלה ,ורמת ניקוד .מפעיל המשחק לוחץ על הקישור המתאים ,ומוקרן שקף (או סדרה של שקופים)
המציג את השאלה.
השאלה מוקרנת במשך  40שניות ,ובמהלך זמן זה על הקבוצה להחליט ולבחור את התשובה הנכונה
באמצעות המכשיר שבידה .ברגע שהקבוצה בוחרת ,מספר הקבוצה בצדו השמאלי התחתון של
המסך – מודגש .אם התשובה נכונה ,היא מזכה את הקבוצה בנקודות .בכל מקרה,
לאחר בחירת תשובה עוברים לשקף התשובה.
לאחר שהמשתתפים קוראים את התשובה ,חוזרים למסך בחירת השאלות בלחיצה על כפתור
החזרה( ,בצד שמאל של שקופית התשובה).

בכל פעם שחוזרים לשקופית בחירת השאלות ,השאלות שכבר נשאלו נעלמות מן המסך .המשחק
מסתיים כשכל השאלות נשאלו ,נענו ונעלמו .בסוף המשחק ,לחצו על כפתור "דוח תוצאות" (ראו
למטה)– והכריזו על הקבוצה המנצחת!

סיום המשחק:
הקבוצה המנצחת תהיה זו שצברה את מרבית הנקודות.

שאלות החידון:
אתרים:
איזה חיות לא תמצאו בבריכות החוץ בגן הלאומי אכזיב?
קיפודי ים
תמנונים
דולפינים
צבי ים.
תשובה :התשובה הנכונה מספר .3
אמנם יש דולפינים בים התיכון ,אך הם אינם נכנסים לבריכות החוף.
עכו הייתה עיר חשובה לאורך ההיסטוריה מכיוון ש-
היא עיר קדושה לנוצרים.
יש לה נמל טבעי.
יש בה שוק מפורסם.
היא יושבת על הר גובה.
התשובה :התשובה הנכונה מספר .2
לעכו יש נמל טבעי .לכן היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם .דרך הנמל הגיעו לארץ ישראל צבאים
כובשים (כמו הרומאים ,הצלבנים ,ספינותיו של נפוליאון הצרפתי) והתנהלו קשרי מסחר עם כל
מדינות הים התיכון.
איפה נמצא האתר הזה?

תשובה :התשובה הנכונה מספר .1
האתר הוא ראש הנקרה ,על גבול לבנון.
בכפר פקיעין מתגוררים:
יהודים.
דרוזים.
נוצרים.
כל התשובות נכונות.
תשובה :התשובה הנכונה מספר .4
בפקיעין מתגוררים זה לצד זה דרוזים ,נוצרים ,מוסלמים ויהודים.
באיזו תקופה נבנה מבצר מונפור?
תקופת התנ"ך.
התקופה הרומית.
התקופה הצלבנית.
כל התשובות נכונות.
תשובה :התשובה הנכונה מספר .3
המבצר נבנה על-ידי הצלבנים ,תחילה כחווה חקלאית ולאחר מכן כמתחם מבוצר.

ישובים:
במשפט :גם אני נמנית עם קהל המעריצים של חיים משה.
מסתתר היישוב:
עכו.
נהריה.
עמקה.
חניתה.
תשובה :התשובה הנכונה מספר  -3עמקה.
גם אני נמנית עם קהל המעריצים של חיים משה.

במשפט :הפיל התיישב על חלקת התות ,מעך ושיטח אותה לגמרי.
מסתתר היישוב:
נס עמים.
נהריה.
עכו.
רגבה.
תשובה :התשובה הנכונה מספר  -3עכו
הפיל התיישב על חלקת התות ,מעך ושיטח אותה לגמרי
במשפט :אני נוסע ראשון ואל תעזו לעקוף אותי.
מסתתר היישוב:
שלומי
סער
יערה
בצת.
תשובה :התשובה הנכונה מספר  -2סער.
אני נוסע ראשון ואל תעזו לעקוף אותי.
במשפט :אני אומר שאבי רימה -אם אתם לא מאמינים לי זו בעיה שלכם.
מסתתר היישוב:
אילון.
סער.
הילה.
אבירים.
תשובה :התשובה הנכונה מספר  -4אבירים.
אני אומר שאבי רימה -אם אתם לא מאמינים לי זו בעיה שלכם.

במשפט :מוסך האחים פרג' תבע את ספק החלפים כי הוא סיפק להם גלגל מפלסטיק.
מסתתר היישוב:
ראש הניקרה.
ג'ת.
ינוח.
חניתה.
תשובה :התשובה הנכונה מספר  -2ג'ת.
מוסך האחים פרג' תבע את ספק החלפים כי הוא סיפק להם גלגל מפלסטיק.

דמויות:
מי הטיל מצור על עכו כשרבי נחמן מברסלב היה בעיר?
סנחריב.
פרעה.
נפוליאון.
הפלמ"ח.
תשובה :התשובה הנכונה .3
נפוליאון בונפרטה ,המצביא המהולל ושליט צרפת ,ניסה לכבוש את עכו בשנת  ,1798אך נאלץ לסגת
ללא הצלחה.
איזה פילוסוף יהודי הגיע בספינה לעכו אחרי מסע ימי מפרך?
אברהם אבינו.
דוד היום.
חיים וייצמן.
הרמב"ם.
תשובה :התשובה הנכונה .4
הרמב"ם -רבי משה בן מימון ,הגיע לעכו בשנת  ,1165אחרי שכמעט טבע בסערה בים.

איזה שבט קיבל נחלה באזור הגליל המערבי?
יהודה.
בנימין.
דן.
אשר.
תשובה :התשובה הנכונה .4
"מאשר שמנה לחמו" -בירך יעקב אבינו .שבט אשר קיבל נחלה באזור הפורה של הגליל המערבי ,שם
נפוצים עצי הזית מהם מפיקים שמן.
איזה זמן נולד בקיבוץ חניתה?
מתי כספי.
אייל גולן.
דודו פישר.
סמיר שוקרי.
תשובה :התשובה הנכונה .1
מתי כספי נולד בקיבוץ חניתה ב.1949-
מה שמו של הנוסע שהגיע לעכו והחל את מסעו בארץ ישראל?
מרקו פולו.
בנימין מטודלה.
ישראל אהרוני.
כריסטופר קולומבוס.
תשובה :התשובה הנכונה .2
במאה ה 12-נסע בנימין מטודלה מביתו שבספרד למסע חובק עולם.

לחדי העין:
בתמונה זו מנמל הדייגים בעכו ,כמה צריחי מסגדים נראים בעיר?

אחד.
שנים.
שלושה.
אפס.
תשובה :התשובה הנכונה .2
בתמונה נראים  2צריחי מסגדים משמאל -המגדל הימני הוא מגדל כנסייה.

התבוננו בתמונה שלפניכם -זוהי אחת מכנסיות הכפר הערבי אל-בסה ,שננטש ב .1948-שרידי
הכנסייה עומדים עד היום באזור התעשייה של שלומי.
איזו צורה אינה מופיעה בתמונה? (הצורות אינן בהכרח בגודלן המקורי בתמונה).
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תשובה :התשובה הנכונה .1
צורת עיגול לא נמצאת על קיר הכנסייה.
כמה צלבים על הכניסה לכנסיית סנט ג'ון בעכו?
אחד.
ארבעה.
חמישה.
עשרה.

תשובה :התשובה הנכונה .4
סמל הכנסייה הפרנציסקנית מופיע פעמיים בכניסה -פעם אחת על הדלת ופעם אחת מעליה .כל סמל
כזה מורכב מחמישה צלבים -אחד גדול וארבעה קטנים .בסה"כ -עשרה.

על מגדל השעון בחאן אל עומדאן בעכו מופיעים ארבעה שעונים .על כל אחד מהם השעות מוצגות
בסימנים אחרים .הנה שלושה מהשעונים:

איזה סימון חסר בתמונות?
ספרות ערביות.
ספרות רגילות.
אותיות עבריות.
ספרות רומיות.
תשובה :התשובה הנכונה .3
בתמונות חסרה הפאה הרביעית של המגדל ,עליו מסומנות השעות באותיות עבריות.
בגליל גדלים כל המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל .איזה מהצמחים הללו אינו משבעת המינים?
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תשובה :התשובה הנכונה .2
ארץ חיטה ושערה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש.
איזה עץ וחיה ניתן לראות ברצפת הפסיפס הזו ,שנוצרה במאה החמישית?

ברוש וחזיר.
תאנה ותרנגול.
אקליפטוס ואריה.
דקל וסוס.

תשובה :התשובה הנכונה .1
בפסיפס ,הנמצא כיום במוזיאון בחניתה ,מצוירים עץ ,ברוש וחזיר בר.

מבט לעבר:
צפייה בסרט -למי הייתה שייכת הקרקע עליה הוקם קיבוץ חניתה?
קרן קיימת לישראל.
מנהל מקרקעי ישראל.
הכפר הערבי אל-בסה.
משפחת סורסוק מלבנון.
תשובה :התשובה הנכונה .1
קיבוץ חניתה הוקם בשנת  1938כישוב חומה ומגדל על אדמות שניקנו על-ידי הקרן הקיימת לישראל.

לפי התמונות שלפניכם ,משנותיה הראשונות של שלומי ,ממה לא התפרנסו תושבי העיירה?
תפירה.
דיג.
רעיית צאן.
גידולי שדה.
תשובה :התשובה הנכונה .2
בשנותיה הראשונות של שלומי התפרנסו תושביה מעבודה בחקלאות ביישובי הסביבה ובמפעלים
שהוקמו באזור .חלק מהתושבים הקימו בחצרותיהם גינות ירק והחזיקו עדרי צאן קטנים .כיום יש
בשלומי אזור תעשיה מפותח ובו מפעלי תעשייה והייטק.
בשנת  1968נחתו שני מטוסי קרב סורים בשדה בצת -שדה תעופה קטן ליד שלומי .בחקירתם של
הטייסים הסתבר שהתבלבלו -וחשבו שנחתו בלבנון..
מה המרחק בקו אווירי בין בצת לבין גבול לבנון? שימו לב -הסרגל מצד שמאל לעמלה של המפה
מראה  100מטר.
 20מטר.
 200מטר.
 2ק"מ.
 20ק"מ.

תשובה :התשובה הנכונה .3
המ רחק בין בצת לגבול עם לבנון הוא כשני קילומטר בלבד .לא פלא שהטייסים התבלבלו! אחד
הטייסים היה בנו של סגן נשיא סוריה .שניהם הוחלפו תמורה שבויים ישראלים ונוסעי מטוס אל על
שנחטף לאלג'יריה.

סרט -ליד איזה ישוב נחטפו אלדד רגב ואודי גולדווסר?
קריית שמונה.
מטולה.
זרעית.
נהרייה.
תשובה :התשובה הנכונה .3
אלדד רגב ואודי גולדווסר נחטפו ע"י חיזבאללה ליד מושב זרעית שבצפון בגליל המערבי .בעקבות
החטיפה פרצה מלחמת לבנון השנייה.

רשימת מושגים:
אכזיב -בעבר היה זה יישוב הנמצא לחופי הים התיכון בגליל המערבי ,כ 5-קילומטרים צפונית
לנהריה .כיום ,באכזיב קיימים גן לאומי ,שתי שמורות טבע (שמורת חוף אכזיב ושמורה ימית),
בית ספר שדה ושרידים של הכפר הערבי א-זיב שהיה במקום והתרוקן מתושביו במהלך מלחמת
העצמאות.
ראש הנקרה -זוהי שמורת טבע ייחודית ,הנמצאת בקצהו הצפוני של חוף הים התיכון של ישראל
ומצטיינת במצוק תלול היורד לתוך הים התיכון ובחוף הים המפורץ שלו .מצוק הנקרות הוא
קצהו המערבי של "רכס הסולם" ,הר התוחם את הגליל המערבי מצפון ,ומתנשא לגובה של 300
מטרים .מדרום למצוק מצויים שלושה איים :אי התכלת ,אי השחף ואי הנחליאלי.
מונפור -מכונה גם מונפורט בעקבות שמו הצרפתי =MontFort -הר-חזק .זהו אתר ארכאולוגי
מתקופת ימי הביניים ובו שרידי מבצר צלבני מתקופת ממלכת ירושלים בארץ ישראל .המבצר
בנוי על שלוחה צרה ותלולה בגדתו הדרומית של ערוץ נחל כזיב בסמוך לקיבוץ אילון .האתר הוא
גן לאומי בתוך שמורת הטבע נחל כזיב .מבצר מונפור מבודד ומרוחק מדרכים מרכזיות ,עובדה
ההופכת אותו לחסר כל חשיבות אסטרטגית של ממש .הוא נבנה כחווה חקלאית ,בעיקר כמקלט
עבור אבירי המסדר הטבטוני כנגד פגיעתם של חברי המסדרים הצבאיים הנוצריים האחרים
ששלטו בעכו – הבירה של ממלכת ירושלים הצלבנית בסוף המאה ה .13-המונפור הינו אחת
מהדוגמאות היפות ביותר לבניה המבוצרת של ימי הביניים בישראל.
נחל בצת -אחד מנחלי הגליל המערבי .הנחל נכנס לשטח מדינת ישראל מלבנון בין היישובים
שתולה לזרעית ,ונשפך לים בקרבת ראש הנקרה .ערוץ הנחל עובר בקרבת היישובים שומרה,
עראמשה ,אילון ,אדמית ,יערה ,מצובה ,שלומי ובצת .שטח אגן הניקוז של הנחל כ 60-קמ"ר
והוא מנקז גם את הנחלים שרך ,גליל ,נמר ,חניתה ,ומצובה .חלקו של הנחל שמצפון לקיבוץ
אילון זרם בעבר כל ימי השנה ובצדי אפיקו מצויים שרידים רבים של טחנות קמח ומתקנים
חקלאים שונים .מימיו של הנחל נאגרו על ידי הקיבוץ לצורכי שתייה והשקיה עד לתחילת שנות
אלפיים כאשר התייבשו עקב שאיבת יתר מן האקוויפר.

פקיעין -זהו יישוב במחוז הצפון בישראל ,שהוכרז כמועצה מקומית בשנת  .1958פקיעין שוכנת
בגליל העליון מערבית לבית ג'ן ודרום-מזרחית למעלות-תרשיחא .כיום ,מתגוררים בפקיעין קרוב
ל 6,000-תושבים 76% .מאוכלוסיית פקיעין היא דרוזית 22.3% ,נוצרים והיתר ערבים
מוסלמים .בכפר מתגוררות משפחות יהודיות ספורות .על פי המסורת ,בפקיעין נמצאת מערה בה
התחבאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו מפני הרומאים ,ובה כתבו את ספר הזוהר.
עמוקה -יישוב קהילתי בגליל עליון ליד חצור הגלילית וצפת .היישוב הוקם בשנת  ,1980במקום
בו שכן הכפר הערבי עמוקה .נכון ל 2013מתגוררות ביישוב כ 54-משפחות ובסך הכול כ230-
נפשות המתפרנסות מתיירות וממקצועות חופשיים .בסמוך ליישוב נמצא קבר המיוחס לרבי
יונתן בן עוזיאל שיש המייחסים לו סגולות מיוחדות.
סער -קיבוץ מתנועת הקיבוץ הארצי הנמצא בגליל המערבי ליד העיר נהריה .היישוב הוקם בשנת
1948בעזרת חברי השומר הצעיר בנוסף לתושבים מהארץ וניצולי שואה .אל המקימים הצטרפו
עם השנים תושבים נוספים מארגונים שונים ברחבי הארץ .שם היישוב ניתן לו בגלל הקשר החזק
בין אנשי היישוב לים.
אבירים -יישוב קהילתי חילוני ישראלי בגליל העליון ,הממוקם צמוד לשמורת "מצד אבירים".
היישוב הוקם בשנת  1980כאשר שמו המקורי היה אדר והוא שונה מאוחר יותר לאבירים ,על שם
מצד אבירים הסמוך אליו .בתי היישוב תוכננו ונבנו בהתאמה לנוף הטבעי ,הם משתלבים בחורש
והנוף הכפרי ,ורבים מהם כמעט ואינם נראים מהרחוב .היישוב בנוי בתוך חורש ים תיכוני עשיר
וצפוף ,ומתאפיין בפגיעה מינימלית בחורש ובהשתדלות רבה למחזור.
ג'ת -כפר ערבי במשולש ,בצפון השרון ובסמוך לקו הירוק .הכפר נוסד במאה ה 19-על ידי
תושבים מבאקה אל-גרבייה על שרידי יישוב קדום .הכפר הוכרז כמועצה מקומית בשנת .1959
בשנת  1966נפרצה הדרך אל הכפר ,שעד אז הגישה אליו הייתה דרך שבילים .בשנת  2003אוחדה
ג'ת עם באקה אל-גרבייה הסמוכה לה מצפון ,ויחד כוננו עיר שנקראת באקה-ג'ת .בחקיקה
שתוקפה מ 1-בנובמבר  2010בוטל האיחוד .תושבי ג'ת מתפרנסים בעיקר ממקצועות חופשיים
ומצבם הכלכלי נחשב טוב יחסית לאוכלוסייה הערבית במדינה.
חניתה -קיבוץ בגליל המערבי ,על גבול הלבנון ,צפון מזרחית לשלומי .חניתה הייתה ישוב יהודי
קדום בנחלת שבט אשר .מקור שמה הוא בשורש ח.נ.ה מלשון חניה -מקום לחנות ולנוח בו.

רכישת אדמות חניתה ,כ 5,000-דונם של אדמת טרשים הררית ,עוררה מחלוקת בקרב ההנהגה
הציונית ,אולם בסופו של דבר החליט דוד בן-גוריון בתחילת שנת  1938לאשר את הרכישה.
היישוב שהוקם במהלך המרד הערבי הגדול ( )1936-1939נבנה ע"פ מודל "חומה ומגדל".
שלומי -מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל .היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת .1960
היישוב נקרא על שמו של שלומי ,אביו של אחיהוד ששימש כנשיא שבט אשר "ּולְ ַמטֵּ ה בְ נֵּי אָ ֵּשר
ֹלמי" .שלומי נוסדה כעיירת פיתוח ,על שטח הכפר הערבי אל-באסה ,כמרכז
נ ִָׂשיא ,אֲ ִׂחיהּוד בֶּ ן ְש ִׂ
אזורי למתן שירותים ליישובי הסביבה .בשנת  1956החלה בניית השיכונים ביישוב .תושביה
הראשונים היו עולים ממרוקו ותוניסיה .כיום מתגוררים בשלומי כ 6,000-תושבים.
בצת (מושב) -בצת הוא מושב בצפון ישראל ,באזור הגליל המערבי ,סמוך לשלומי ולנהריה.
המושב מהווה חלק ממועצה אזורית מטה אשר ומשתייך לתנועת המושבים .בצת הוקם בשנת
 ,1949על ידי הסוכנות היהודית וקרן היסוד ותושביו הראשונים היו עולים שהגיעו בגלי העלייה
של שנות ה 50-ממדינות הבלקן ,בייחוד מיוגוסלביה ורומניה .תחילה נקרא היישוב "כפר
זיתים" ,לציון העץ הנפוץ מאוד באזור .מאוחר יותר הוחלף השם ל"בצת" ,על שם יישוב יהודי
קדום המזוהה עם הכפר אל־באסה ששכן במקום.
זרעית( -כפר רוזנוולד) הוא מושב בגליל העליון סמוך לגבול ישראל-לבנון ,בתחומי המועצה
האזורית מעלה יוסף .בתחום המושב מתגוררים כיום כ 250-תושבים .בניית המושב החלה ב30-
בינואר  1966והוא נחנך בשנת  1967ידי בני מושבים בגליל ,במסגרת מבצע סו"ס (מבצע "סוף
סוף") שנועד לתגבר את התיישבות היהודית בגליל .כעבור שנתיים שונה שמו מ"זרעית" לכפר
רוזנוולד ,על שמו של הנדבן היהודי-אמריקאי ויליאם רוזנוולד .השם הלועזי עורר התנגדות עזה
של התושבים ,ולכן שונה השם חזרה לזרעית.
נהריה -בתחילת שנת  1934קנה המהנדס יוסף לוי חלקה בת  2,400דונם ממשפחת טואני
מביירות .החלקה ,צפונית לעכו ,יועדה לבניית יישוב עברי .ד"ר שיפרין ,מהנדס עיריית חיפה,
הציע לקרוא לישוב החדש בשם נהריה ,על שם נהר הגעתון החוצה אותה .בשנת  ,1935נוסדה
נהריה והחלה ההתיישבות היהודית במקום .הגרעין הראשון שנענה לקריאה לבניית הישוב
החדש בא מקרב יוצאי גרמניה שהגיעו ארצה בגל העלייה החמישית .הם עסקו בחקלאות ,אף
שלרובם לא היה מושג כלשהו בעבודות האדמה ,אולם ההתמדה והרצון העז להצליח הביאו לכך
שהתוצרת החקלאית של נהריה זכתה במוניטין רב .כיום מונה נהריה מעל ל 60,000-תושבים.
רמב"ם -רבי משה בן מימון ,מכונה גם בראשי תיבות  -הרמב"ם .נולד בשנת  1135בקורדובה,
ספרד ונפטר ב -13דצמבר  1204במצרים .אחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות ,מחשובי
הפילוסופים בימי הביניים ,מדען ,רופא ,חוקר ומנהיג .אחד האישים החשובים והנערצים ביותר

ביהדות :עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה" ,והוא הוכתר בכינוי "הנשר הגדול".
הרמב"ם החזיק במשנה רציונליסטית מובהקת שבאה לידי ביטוי בכתביו .הוא הוכר כפילוסוף
ורופא גם בתרבות הערבית והאירופית.
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בנימין מטודלה -בנימין בר-יונה יצא למסעותיו למטרות מסחר בשנת  1165מהעיר טודלה
שבספרד ,וחזר כעבור שמונה שנים .הוא עסק כנראה במסחר באבנים יקרות ,אך אין בידינו
פרטים אישיים עליו  -לא על קורות חייו ,לא על משפחתו ולא על אירועים שקרו לו בנדודיו.
במהלך נסיעותיו רשם את מה שראה ושמע בביקוריו :הוא תיאר את קהילות היהודים וגם הביא
מידע כללי וכלכלי על המקומות שבהם ביקר.
מסעותיו החלו בצרפת והגיעו עד למפרץ הפרסי .בין השאר ביקר גם בארץ ישראל ,שנשלטה
באותה תקופה בידי הצלבנים .בשובו לספרד (בשנת  )1173הביא אתו את ספרו  -ספר מסעות
בנימין מטודלה  -שאותו כתב בסגנון הכתיבה של הנוסעים הערבים בימיו .הפרק הארוך והמפורט
ביותר בספר מוקדש לירושלים.
מתוךhttp://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=65 :
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