
 

 

 

 

 

 חשוון תשפ"אבס"ד, 

יםַֹומּכ ֶַַבןּי ַוַ " ַַָרמ  ק  ָסָדֶַַאֶרץּכ ַַּדָׁשֹומ  עַּהי   תהיליםַע"חַס"טַ"ָלםֹול 

 במהרה בימנו ויהי רצון שנראה בבניין בית המקדש

 יסודי חמ"ד-מפקחת ארצית קדם, אסתר חטב

 וגננים יקרים גננות

ָך ֶאת  כּורְּ ל זְּ ֶאה כָׁ נָׁה ֵירָׁ שָׁ ִמים בַּ עָׁ ֹלוש פְּ בחג הסוכות שהוא אחד משלושת הרגלים התייחסנו לעליה לרגל כנאמר: "שָׁ

ֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ר )=בבית המקדש(" דברים טז פְּ חָׁ קֹום ֲאֶשר ִיבְּ מָׁ  .16 בַּ

. כדי שילד יוכל להבין את גודל בית המקדש בתפארתובעת זו, שבין חג הסוכות לחג החנוכה כדאי וחשוב לספר על 

למידה מטרימה והכנת רקע ותשתית של מידע בכדי תפארתו של בית המקדש בסיפור חג החנוכה, עלינו לקיים 

 גיע  לקליטה של מידע חדש באופן משמעותי.שהילד י

לפיכך, נרחיב את היריעה בהתייחסות מאז ועד היום. היכן "פוגשים" את בית המקדש בימים ההם והיכן הוא רלוונטי 

לחיינו בימים אלו. נספר את סיפור "בית המקדש בתפארתו" )כה עשו חכמינו חלק א'( המתאר בלשון ציורית את יופיו 

ית המקדש. נספר על תפקיד הכהנים בבית המקדש ועל הלווים המנגנים בכלי שיר במעלות המקדש, ותפארתו של ב

 נעיין בספרים ונצפה בסרטים המרחיבים ויזואלית את החוויה.

בימינו, אנו נוהגים לעלות בשלושת הרגלים לכותל המערבי בירושלים, בסוכות ובפסח ניתן לחוות מעמד מרגש של 

כהנים מברכים את עשרות אלפי מתפללים. נברר אם יש בגן כהנים בקהילה, מה תפקידם ברכת הכהנים, מאות 

 וברכת הכהנים בשגרת קורונה. ברכת הכהנים בימים כתיקונםהיום... ניתן לצפות בסרטונים המציגים את חווית 

, חג המציין את הגעגוע והכמיהה של יהודי אתיופיה למקדש בירושלים. מומלץ חג הסיגדבשבוע הבא נחגוג את 

  )שלום לך ירושלים( / "בואו לגני". "סלםולהשמיע את הפיוט " רחל סלייטר /ירושליםב ירוסלספר את הסיפור 

 ".אגרת חג הסיגדהרחבה בנושא הסיגד ניתן לקרוא ב"

כשנברך בגן את ברכת המזון, נביא לתשומת לב הילדים את ציון בניין ירושלים "ובנה ירושלים..." המדגישה את 

הכמיהה לבניין בית המקדש. כל דגש כזה ואחר הינו בבחינת הטרמה לגדולתו ותפארתו של בית המקדש. וכך, 

 יבינו יותר את התקופה ואת משמעותו של בית המקדש לעם ישראל. כשנלמד על בית המקדש בחג החנוכה הילדים

"משנכנסו יוונים להיכל, טומאו כל השמנים שבהיכל" )מסכת שבת כב', א'(. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזירות על 

ם... ישראל ובטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם, צר להם לישראל מאד מפניה

עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים... והושיעו ישראל 

 מידם.. וחזרה מלכות ישראל".       

תפילת "על הניסים" שאותה אנו מוסיפים בברכת המזון ובתפילת העמידה בימי החנוכה מספרת לנו את סיפור 

מרה בגן ולהדגיש את ההתייחסות לטיהור בית המקדש... "ואח"כ באו בניך לדביר החנוכה, מומלץ להתחיל לא

ך, ופינו את היכלך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות יתיב

 ולהלל לשמך הגדול".

 .למסיבת חנוכה בגן חמ"דקישור ❖

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrMuemxNjvc
https://www.youtube.com/watch?v=KBa9TKAlezc
https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/yerus-kfulot.pdf
https://gani.piyut.org.il/page/34242?lang=he
https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/ig9.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/kdam-yesodi/hag-li/Pages/hagli.aspx

