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  – ת ישראל  הממשלה הראשונה במדינ הרכב  כסאות פוליטיים:  

  ליום העצמאות   גיון ה משחק  

  

  הממשלה הראשונה?  מי היו חברי 

ו  אליציה השתתפרות שבקו(למפלגות שרים, מארבע מ   12בממשלה הזו ישבו 
  תיקים.  19חמש). הם חילקו ביניהם 

  הממשלה. סדר את השרים סביב שולחן  כם לבדף הבא תמצאו רמזים שיסייעו ל 

  מצורפים שני דפי עזר: 

  כתוב עליה את הממצאים, דפיס ולן להנית, ששמות השרים ל ש –טבלה 

ץ את הרמזים בצורה  תעדיפו לשבאם   –רה פתקים צבעוניים להדפסה וגזיו
  חזותית על השולחן. 

  , ובהנאה,  שיהיה בהצלחה

  וחג עצמאות שמח! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  - רסם בבלוג "אירועים מחוננים" א, שפותשפ"המשחק הוא חלק מפוסט ליום העצמאות * 
elections-https://giftedandmore.co.il/first 

  : בשנים הקודמות   יום העצמאות שפורסמו בבלוגלפעילויות  * 

חלטת מועצת העם להכריז על הקמת מדינה  העל   – הנ ההתלבטות הגדולה: האם בכלל להקים מדי
  בה' באייר תש"ח 

  . שלה..   כל שנה והאירועים החשובים- יום הולדת של אירועים שנתיים

  הקרויים על שם אנשים שעשו פה משהו   בינגו של יישובים
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  תשעה עשר משרדי ממשלה. , שנים עשר שרים  , חמש סיעות :תחיל כך זה ה

תיקים וחילקה אותם בין שבעה שרים,   10מפלגת מפא"י, בהיותה המפלגה הגדולה ביותר, קיבלה 
בלו שישה תיקים, אותם חילקו  אחד מהם ראש הממשלה. אלה שבחרו להתאחד סביב מצע דתי קי 

בין שלושה שרים, כשכל אחד מהם מקבל מספר שונה של משרדים. המפלגה שייצגה מיעוט עדתי  
צרת  . והמפלגה הדמוקרטית של נחד המשרדים נסגר עוד בשנתו הראשונה; אקיבלה שני משרדים

  היה לה. לא  – אבל שר יתה חלק מהקואליציה,  נסת וה לכנציגים מנם שני הכניסה א

ה מאיר, דב  רטי): אליעזר קפלן, בכור שלום שטרית, גולד ב (שם פ , לפי סדר הא"ואלה שמות השרים
יצחק מאיר  משה שפירא, יהודה לייב פישמן מימון,   ) חיים(ר,  שז", דוד בן גוריון, דוד רמז, זלמן  יוסף 
  , משה שרת, פנחס רוזן. לוין

  ? רמזים ה התוכלו לשבץ את השרים במשרדיהם החדשים, בעזרת  

שאחד מהם עוסק בבטחון,  על שני משרדים,   חלשאחד מהם  – שניים שהם בעלי אותו שם פרטי 
לא היה ראש ממשלה. ועם כל ההבדלים האלה ביניהם הם היו שייכים לאותה מפלגה. מי היה    והשני

  מאמין? 

השר המתהדר בשמה של חיה חביבה היה האחראי על מדיניות הצנע הכלכלי (שנחשבה בלתי  
  בנוסף היו באחריותו כל גידולי האדמה במדינה החדשה. חביבה לגמרי), ו

יצחק מאיר לוין, שלא השתייך למפלגת השלטון, קיבל משרד ששמו כשם קיבוץ דתי בקרבת רצועת  
    אולי זה מפתיע, אבל הוא קיבל רק משרד אחד.  עזה.

ד מהם היה בשלב זה של  (אם כי לאח  פרטיים בשני שמותכאן יש מפלגה ששלושת שריה מתהדרים 
  משפחה. . לאחד מהם יש גם שני שמות חייו שם אחד בלבד) 

  שרה אחת היתה בממשלה, ממפלגת השלטון הגיעה והאמינה בחשיבותה של העבודה והמלאכה. 

יחד    חזית הדתית המאוחדת.אחד מנציגי משרד הדתות והמשרד לנפגעי מלחמה נכרכו יחד וניתנו ל 
ואולי זה    .תיקי הפנים, הבריאות, העליה והסעדספים שהחזיקו בשני שרים נואתם קיבלה המפלגה  

הוא זה שנפצע בעת שנזרק   דווקא  -  עמם נמנה תיק הבריאותשלושת התיקים ש אירוני, אבל מחזיק 
  בתפילה לרפואתו.  שם שניוסף לו . אז גם נימון לתוך הכנסתר

לא היה משה שרת וגם  ש  , הנציג הזהנציג מפא"י. משרד האוצר ומשרד המסחר והתעשיה ניתנו יחד ל
על שמו קרוי רחוב מרכזי בתל אביב.  ;  , היה חבר מועצת העיר תל אביב והנהלת הסוכנותלא דוד רמז
שהיה הכנה מצוינת לתפקידו כראש   , את משרד החוץ  אחד משניהם קיבל  -ת ורמז?  ר ומה עם ש

לשני לא אמרו שום דבר במפורש, אבל הוא הבין כשקיבל את מפתחות    ישראל.ני של הממשלה הש
  . הרכב לידיו

  שני שרים האירו את חדר הממשלה. האחת עבדה והשני עזר. 

  שם משפחה אצילי במיוחד. רוגרסיבית המפלגה הפ  כיאה למפלגה שאיננה סוציאליסטית, נשא נציג
  ה מחוקקת ואינה מבצעת. משרדה של הרשות השלטונית שאינהוא הקים את 

  את משרד החינוך חנך מי שראשי תיבות בשמו, משל היה זה משרד הלשון העברית. 

לגתו שכיהן כשר, אבל  ממפ היחיד , אחד כזה  היה גם בממשלה.  אחדבכור בכל משפחה יש רק  
  .  ר טים והשני שומר על הסדר היש, אחד מהם תיק המיעותיקים בתמורה קיבל שני 
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בכור שלום   קפלן אליעזר   קפלן  אליעזר
  שטרית

בכור שלום 
  שטרית

  דוד בן גוריון   יוסף  דב  דב יוסף   גולדה מאיר

ה חיים מש  ן שז"ר זלמ  דוד רמז   דוד בן גוריון 
  שפירא

חיים משה 
  שפירא

חיים משה 
  שפירא

יהודה לייב 
  פישמן מימון

יהודה לייב 
  פישמן מימון

    פנחס רוזן  משה שרת   יצחק מאיר לוין

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

ית הדתהחזית 
  דתהמאוח

המפלגה 
  הפרוגרסיבית 

ספרדים ועדות 
  המזרח 

ספרדים ועדות 
  ימפא"  ימפא"  מפא"י  המזרח 

  מפא"י  מפא"י  מפא"י  מפא"י

    מפא"י  מפא"י  מפא"י

המשרד לנפגעי  
  משרד הבריאות   משרד הבטחון   משרד האוצר  מלחמה 

משרד החינוך    משרד החוץ   משרד הדתות 
  והתרבות

משרד  
  החקלאות

משרד  
  טיםיעוהמ

משרד המסחר  
  והתעשיה

משרד  
  המשטרה 

משרד  
  המשפטים

  משרד הסעד 
משרד העבודה  
  משרד הפנים  משרד העליה   והביטוח העממי 

משרד הקיצוב  
  והאספקה

משרד ראש 
  הממשלה 

משרד  
    התחבורה


