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 געגוע למקדש

 תשועהימי 

 צעירהשכבה 

 

 הרציונאל

המקדש הוא תמצית משאלותיו של העם היהודי לדורותיו. כל הצרות והייסורים -בניין בית

הכמיהה לבניינו מרכזת בתוכה את הציפייה  .המקדש-שעוברים על עמנו הם תולדה של חורבן בית

מה השכינה החוזרת לשכון יהראוי לה, וע לבניינה המחודש של האומה היהודית ושיבתה למקומה

 .בישראל

המקדש נובעת בראש ובראשונה מהמצוות -כך? חשיבותו של בית-המקדש חסר לנו כל-למה בית

חיי התורה והמצוות שלנו חלקיים מאוד וחסרים.  המקדש-בות הקשורות בו. בהעדר ביתהר

קשורות לבית המקדש ולא  צוותמ 250 -מהן, כ, אבל כשליש (613) מקובל לדבר על תרי"ג מצוות

 . ניתן לקיימן כשהוא חרב

המקדש איננו רק מקום לעבודת הבורא. זה גם המקום שבו שוכן הקב"ה ומתגלה לעמו. אחת -בית

ל" –ממצוות התורה היא העלייה לרגל  ֶאה כָׁ ה ֵירָׁ נָׁ שָׁ ִמים בַּ עָׁ לֹוש פְּ ָך ֶאת שָׁ כּורְּ ֵני  זְּ  "יָךֶק ֱאֹל 'הפְּ

שבא ֵלראות, כך בא ִלראות". כלומר,  דרך: "כ)סנהדרין ד' ע"ב( . אומרים חז"לז()דברים ט"ז, ט"

ֵני  ֶאתכשם שיהודי בא למקדש כדי להראות את עצמו לפני האלוקים, כך בא לראות " " יָךֶק ֱאֹל 'הפְּ

 לראות את פני השכינה. –

לרגל היה  המקדש. כל עולה-המשנה מתארת את עשרת הניסים שהיו מתחוללים בתדירות בבית

הדברים היו גלויים  –בכך  רואה את חוקי הטבע משתנים. הוא לא היה נזקק לאמונה כדי להכיר

לכל  אורה יוצאתממנו איך ו המקדש-שורה בביתה. הכול היו רואים את השכינה האלוקית ןלעי

 העולם כולו. 

 .רים למקדשבשיעור זה נפגיש את התלמידים עם מציאות של התגלות ה' באמצעות ניסים הקשו

ר בקרבם ונעור הרגשת קרבת אלוקים שמביאה שמחה -" השראת שכינה"נלמד אותם את המושג 

 ה' אל ציון במהרה בימנו אמן.  תבאת הכמיהה לבנין המקדש ולשי

 

   המטרות

  ילמדו על הניסים שהיו בבית המקדשהתלמידים  . 

  .התלמידים ילמדו את המושג "השראת שכינה" וירצו לחוות זאת 

  .התלמידים יבינו שיש ביכולתם לקרב את בנין המקדש ויפעלו לשם כך 

 

   מבנה השיעור 

  :(מליאה) מצאו את הקשרפתיחה 

  :'ניסים ונפלאות )מליאה(שלב א 

  :'מליאה( השראת שכינה )שלב ב 

 (קבוצות)מה עשית למען המקדש? : סיכום 
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   הנדרשותהכנות ה

  לסימון על הרצפה טושיש להביא. 

 דיסק עם מוזיקה.מכשיר השמעה ויא יש להב 

 נר וטפטפת עם מים.  יש להביא 

  (1)נספח  תמונת אנשים משתחווים בפישוט ידיים ורגלייםלהכין יש.   

  ( כמספר תלמידי הכיתה. 2יש לצלם את הסיפור )נספח 

  כמספר תלמידי הכיתה. (  3)נספח  את תמונת המקדשלצלם יש 

 

 מהלך השיעור

 )מליאה( רמצאו את הקש :פתיחה

 מה הקשר בין כל הפעולות . עליכם למצואפעולות שלושכעת נבצע : נאמר לתלמידים: 

o  :נשמיע מוזיקה ונבקש  .נצייר על הרצפה עיגול )לא גדול( פעילות ראשונה

יכנסו תלמידים  שנעצור את המוזיקהבכל פעם  .מהתלמידים להסתובב סביב המעגל

נחזור על הפעילות עד שכל הכיתה  .שנקבע או סדר אחר ב'-לפי סדר הא' לתוך המעגל

 תיכנס למעגל. 

 :אסור לצאת מהקו. המטרהו קבע את הכללים הבאים: אסור לדחוףבתוך המעגל נ

)נאפשר להשתמש בכל רעיון שישיג את  לגרום לכך שכל התלמידים יצליחו להיכנס

ים אפשרות נוספת בכל פעם לשחק עם קבוצת ילד .המטרה ילד מרים ילד וכדומה(

 אחרת.

עם  כאשר נגיע למצב שבו כל הילדים עומדים צפופים נבקש מהם לשכב על הרצפה

   .)כמובן שבקשה זו לא ניתנת ליישום( הידיים קדימה בלי לצאת מהעיגול

o  :נבקש מאחד התלמידים  .ניקח טפטפת ונמלא אותה במים נדליק נר.פעילות שנייה

 .זו לא ניתנת ליישום()גם משימה  יכבה הנרבלי שלטפטף מים על הנר 

o  פעילות שלישית: נבקש מכמה תלמידים להוציא מהתיק את הכריכים שלהם ולספר

שנשכח בתיק כריך ישן האם למשהו יש  :נשאל ומה יש בתוכו. טריהאם הכריך 

לספר איך  משבוע שעבר? אם כן נבקש לראות מה עלה בגורל הכריך. אם אין נבקש

האם ייתכן שהכריכים  :נשאל .עופש, ריח רע()ירוק, מ יראה הכריך כעבור שבוע

 הטריים יישארו כפי שהם בעוד שבוע? 

 :נסכם את כל הפעילויות שראינו 

o  גם אם אנו מצליחים לעמוד צפופים בתוך העיגול אי אפשר בשום אופן לשכב עם

 .להידיים קדימה ולהישאר בעיגו

o .תמיד המים יכבו את האש 

o ריותו ומתקלקל. לחם טרי שנשאר כמה ימים מאבד את ט 

 )נשאל: מה הקשר בין כל הפעילויות? )נאזין לתשובות השונות.  

  (1)נספח  תמונת אנשים משתחווים בפישוט ידיים ורגלייםרמז: נציג.   
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     )מליאה(סים ונפלאות ינ :שלב  א'

  :נכתוב על הלוח את המשפטים הבאים 

o "רווחים ויםועומדים צפופים ומשתח" 

o "עצי המערכה" של ולא כבו גשמים אש 

o "לחם הפנים שמר על טריותו" 

 מה מלמדים המשפטים שעל הלוח? :נשאל  

 .נאמר שאלו הם שלושה מתוך עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש  

 את הניסים נסביר:  

o "ובאים לבית  כאשר בני ישראל היו עולים :רווחים" ויםועומדים צפופים ומשתח

ה גדולה, עד שהיו נדחקים זה בזה יתה בו צפיפות כיה המקדש בשלושת הרגלים

לות מן הארץ ונותרות באויר. כלומר, הדוחק היה כה רב טיורגלי האנשים היו נ

הוא היה נשאר מנותק מן  - היה נאחז בחבריו שמצידיו ומתרומםשאם מישהו 

הרצפה ונותר באויר, דחוס בין חבריו. למרות זאת, כשהגיעה העת להשתחוות 

היה נוצר רווח של  .חד יכול להשתחוות ללא כל דוחקל אלה', נעשה נס והיה כ

שומע את  , כדי שלא יהיה אדם אחדלחברו דםל אארבע אמות )כשני מטר( בין כ

 .אותו ביישדברי הוידוי של חברו וי

o "למרות שהמזבח החיצון עמד תחת כיפת : עצי המערכה" ולא כבו גשמים אש של

על גביו תמיד, כמו שכתוב: מעולם לא כיבו את האש שדלקה  השמים, הגשמים

" , ֵבחַּ ִמזְּ ל הַּ ד עַּ ִמיד תּוקַּ ֶבהֵאש תָׁ  '(.ו" )ויקרא ו', לֹא ִתכְּ

o תה "לחם יאחת ממצוות עבודת בית המקדש הי :ם הפנים שמר על טריותו""לח

עשר ככרות לחם ובשבת היו מניחים  םבכל ערב שבת היו אופים שני הפנים".

בכל ימות הם היו מונחים כך  לחם הפנים. , שולחןאותם על גבי שולחן מיוחד

היו מסירים את ככרות השבוע שחלף בשבת לאחר מכן  .ד שבתהשבוע, משבת ע

שנאפו  הלחם ככרות. למעלה מדרך הטבע, יםככרות טרי לחןוומניחים על גבי הש

מהתנור באותו יום, והיו  וכאילו יצא יםוחמ יםטריהיו  ימים קודם לכן שמונה

 הנים.ומחלקים אותם לכ

 אי נסכם ונאמר: בפעילויות שפגשנו בפתיחה ראינו שלפי הטבע אי אפשר לשכב צפופים ,

 לחם ישמור על טריותואפשר ש-כשמטפטפים עליו מים ואינר ימשיך לדלוק אפשר ש

קורה משהו שהוא ההפך שכ. בבית המקדש ה' פעל בניגוד לחוקי הטבע במשך שבוע.

 שלושהית המקדש היו ניסים רבים וכאן מנינו . בב"נס"מחוקי הטבע אנו מכנים זאת 

 מהם. 

 ה'(:מסכת אבות פרק ה' משנה ) ניתן לתת דוגמא לניסים נוספים 

ש" דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ֲאבֹוֵתינּו בְּ ֲעשו לַּ ה ִנִסים נַּ רָׁ  :ֲעשָׁ

ֹקֶדש ר הַּ שַּ ה ֵמֵריחַּ בְּ ה ִאשָׁ  ,לֹא ִהִפילָׁ
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ִר  לֹא ִהסְּ ֹקֶדש ֵמעֹולָׁ וְּ ר הַּ שַּ  ם,יחַּ בְּ

ִים חַּ בְּ ִמטְּ ֵבית הַּ בּוב בְּ ה זְּ אָׁ לֹא ִנרְּ  ,וְּ

ִכפּוִרים יֹום הַּ דֹול בְּ ֹכֵהן גָׁ ע ֶקִרי לְּ לֹא ֵארַּ  ,וְּ

ה כָׁ ֲערָׁ מַּ ִמים ֵאש ֶשל ֲעֵצי הַּ שָׁ לֹא ִכבּו גְּ  ,וְּ

ן שָׁ מּוד ֶהעָׁ רּוחַּ ֶאת עַּ ה הָׁ חָׁ צְּ לֹא נָׁ  ,וְּ

ֵת  ֹעֶמר ּוִבשְּ סּול בָׁ א פְּ צָׁ לֹא ִנמְּ ֶלֶחם ּווְּ ִנים,י הַּ פָׁ ֶלֶחם הַּ  בְּ

ִחים וָׁ ֲחִוים רְּ תַּ פּוִפים ּוִמשְּ ִדים צְּ  ,עֹומְּ

ם ִים ֵמעֹולָׁ לַּ ב ִבירּושָׁ רָׁ קְּ עַּ ש וְּ חָׁ לֹא ִהִזיק נָׁ  ,וְּ

ִים לַּ ִלין ִבירּושָׁ קֹום ֶשאָׁ מָׁ ר ִלי הַּ ֲחֵברֹו צַּ ם לַּ דָׁ ר אָׁ מַּ לֹא אָׁ  "וְּ

 דוןנ:  

o  לכם כשאתם שומעים על נס? אצ מתחוללמה 

o שה ניסים בבית המקדש?מדוע לדעתכם ה' ע 

o  ?מה גרם הנס לעם 

o  שראה את הנס?איך הרגיש אדם  

 'נסביר שהנס הוא סוג של התגלות של ה' אלינו. על ידי הנס אנחנו מרגישים את ה.  

 ונלמד מושג  מה מיוחד כל כך בבית המקדש בצורה טובה יותרבין נסביר שבסיפור הבא נ

 .   ירבה אליוקו שמלמד על התגלות ה' חדש

 

 )מליאה(  השראת שכינה :ב'שלב 

 (2)נספח  את הסיפור יםנחלק לתלמיד.  

 נקרא : 

 ה. יָׁ ִר מֹול ּויֵא ִר אֲ  אּורְּ ה?" קָׁ י זֶ "ִמ 

 ת.נֶ ֶר קְּ סַּ מְּ ה ּונָׁ ש  ה מְּ תָׁ יְּ ם הָׁ יהֶ נֵ פְּ ה לִ תָׁ אֲ רְּ נִ ת שֶ מּודְּ הַּ 

 ל.יֵא ִר אֲ  שחַּ אן", לָׁ כָׁ ִמ  ְךלֵ י נֵ ִא ֹו"ב

 ה. שָׁ חֲ ט", לָׁ עַּ ד מְּ ע, עֹוגַּ ר. "ֶר זָׁ ּומהַּ  ישִא ת הָׁ יר ֶא כִ הַּ ית לְּ נִ רָׁ קְּ ה סַּ תָׁ יְּ ה הָׁ יָׁ ִר ל מֹובָׁ אֲ 

ֹ עַּ מְּ ים ּונִ בָׁ ד לְּ י בַּ סֵ נְּ כְּ ִמ  צּובְּ צְּ ת בִ נֶ תֹ כ  ת הַּ חַּ תַּ ט. ִמ נֵ בְּ אַּ ה בְּ רָׁ ּושקְּ  הנָׁ בָׁ ת לְּ נֶ תֹ כ   שבַּ לָׁ  ישִא הָׁ  ה תָׁ יְּ הָׁ  ֹואשל ר

 ת.פֶ נֶ צְּ ִמ 

 ה.יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ לָׁ  ,ן"הֵ כֹ ה לְּ מֶ ֹוא ד"הּו

 ל.יֵא ִר ל אֲ אַּ ן?" שָׁ הֵ ה כֹ אָׁ רְּ נִ  יְךית ֵא ִא י רָׁ תַּ ת? מָׁ עַּ דַּ יֹו תְּ אַּ  יְך"ֵא 

 ה. יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ ", לָׁ נּוה לָׁ נָׁ א קָׁ בָׁ אַּ שֶ  שדָׁ קְּ ִמ ית הַּ ל בֵ ר עַּ פֶ סֵ ל הַּ ת שֶ נֹומּותְּ בַּ  מֹוכְּ  שבּוא לָׁ "הּו

 ץ.מֶ אֹ ר בְּ מַּ ", אָׁ תֹול אֹואַּ שְּ ן. "ֶא ֵר קְּ תַּ סְּ ִה ל לְּ חֵ ל הֵ יֵא ִר אֲ 

 יו.רָׁ חֲ ה אַּ צָׁ רָׁ וְּ  היָׁ ִר ה מֹורָׁ מְּ י!" אָׁ ה לִ כֵ "חַּ 

בּו לָׁ  רְּ קָׁ ִדים ִהתְּ לָׁ יְּ ֲאלּו.הַּ ה?" שָׁ תָׁ  ִאיש. "ִמי אַּ

ט שֹוֵאל.  בָׁ מַּ ֶהם בְּ ִאיש ִהִביט בָׁ  הָׁ

ה ר!" ,"מָׁ ה מּוזָׁ מָׁ ש? כַּ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ֶתם בְּ רְּ ִאיֶתם ֹכֵהן? לֹא ִבקַּ ם לֹא רְּ עַּ ף פַּ  אַּ

נּו ֲאִריֵאל ּו "לֹא", ב".יָׁ ִר מֹועָׁ רַּ  ה. "הּוא ֶנחְּ
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ש עֹוֵמד "ֶנחְּ  דָׁ ִמקְּ ם. ֵבית הַּ ִעים ֵאֶלה ֲאִני חֹוֵזר ִמשָׁ גָׁ ש ִברְּ מָׁ ֹאם? מַּ ה ִפתְּ ִאיש, "מָׁ ֵלא הָׁ פַּ ב?!" ִהתְּ רַּ

תֹו". רְּ אַּ ִתפְּ  בְּ

ֶחֶרת", לָׁ  ה אַּ קּופָׁ  ה.יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ "הּוא ִהִגיעַּ ִמתְּ

י נּוכַּ  ר ֲאִריֵאל."אּולַּ מַּ ש?" אָׁ דָׁ ִמקְּ אֹות ֶאת ֵבית הַּ ִלרְּ ה ֶשלֹו וְּ קּופָׁ תְּ ֶלֶכת ִאתֹו לַּ  ל לָׁ

חְּ  ִליחַּ לַּ צְּ י לֹא נַּ ֶחֶדת. אּולַּ פַּ ה מֹו"ֲאִני מְּ רָׁ מְּ א!" אָׁ ֲאגּו נֹורָׁ א ִידְּ בָׁ אַּ א וְּ נּו? ִאמָׁ ה ֶשלָׁ קּופָׁ תְּ  ה.יָׁ ִר ֹזר לַּ

חַּ  ֶלֶכת אַּ ֵהֵחל לָׁ ר ֲאִריֵאל וְּ מַּ ד!" אָׁ בַּ ז ֲאִני הֹוֵלְך לְּ ִאיש."אָׁ  ר הָׁ

ה ִאתְּ  אָׁ ֵכה, ֲאִני בָׁ ה מֹו,ָך"חַּ רָׁ מְּ  .היָׁ ִר " אָׁ

ר.  דָׁ ה  ֶנה מְּ ם מּול ִמבְּ מָׁ צְּ ִדים ֶאת עַּ לָׁ יְּ אּו הַּ צְּ ה מָׁ ֵהרָׁ ד מְּ  עַּ

חַּ  כּו אַּ לְּ אּו ֹיִפי כָׁ ֵהם הָׁ ם לֹא רָׁ ֹכֵהן. ֵמעֹולָׁ ִאיש הַּ  ֶזה.ר הָׁ

ר ֲאִריֵאל. מַּ י ֶחֶדת", אָׁ ה מְּ שָׁ גָׁ רְּ אן הַּ ִגיש כָׁ רְּ  "ֲאִני מַּ

דֹוש". קֹום קָׁ מָׁ ה בְּ תָׁ ֹכֵהן. "אַּ ר הַּ מַּ ה", אָׁ שָׁ ד  ֶזה קְּ ִאים לְּ  "קֹורְּ

ֲאִני מַּ  ה מֹו"וַּ רָׁ מְּ י ֶחֶדת", אָׁ ה מְּ חָׁ ה ִשמְּ ִגישָׁ  ה. יָׁ ִר רְּ

ֹאד. ֵיש כָׁ  רֹוב מְּ ש ה' קָׁ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ אן בְּ ִכינָׁה'אן "כָׁ ת שְּ אַּ רָׁ שְּ רֹוִבים ֶא 'הַּ ֶשקְּ גִ ל ה' מַּ . כְּ ה רְּ חָׁ יִשים ִשמְּ

ד ֹכֵהןר מַּ אָׁ  ה"לָׁ ֹוגְּ  .הַּ

בֹונְּ  היָׁ ִר מֹוֲאִריֵאל ּו ל זֹוִהתְּ ם לֹא  .נּו ֶזה עַּ עַּ ף פַּ ל אַּ ה" ֲאבָׁ ִכינָׁ ת שְּ אַּ רָׁ שְּ ִמִלים "הַּ ם ֶאת הַּ עַּ עּו פַּ מְּ ֵהם שָׁ

ד עַּ  ִגישּו ֶאת ֶזה עַּ שָׁ ִהרְּ יֹות טֹוִבים יכְּ צּו ִלהְּ ֵהם רָׁ ם הּוא טֹוב וְּ עֹולָׁ ה ֶשהָׁ שָׁ גָׁ רְּ ֶהם הַּ ה לָׁ תָׁ יְּ ֵעת הָׁ ו. כָׁ

ֲעִשים טֹוִבים.  ֲעשֹות מַּ לַּ  וְּ

לֵ  ֶהם ֶאת כְּ ה לָׁ אָׁ ש. הּוא ֶהרְּ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ִדים ֶאת ה' בְּ ֶהם ֵאיְך עֹובְּ ִביר לָׁ ֹכֵהן ִהסְּ ש, ֶאת הַּ דָׁ ִמקְּ י הַּ

, ֵבחַּ ִמזְּ עּו  הַּ מְּ ה. ֵהם שָׁ נֹורָׁ מְּ ה ֶאת ֶאת הַּ ִגינָׁ נְּ מַּ הקְּ הַּ הַּ לְּ ֶשל  סּומָׁ ת הַּ ְך טֹוב, ֵהם םייִ וִ ִשירַּ ל כָׁ ֶהם כָׁ יָׁה לָׁ . הָׁ

ם. לֹא רָׁ  זּוז ִמשָׁ  צּו לָׁ

ֹכֵהן, "אֲ ,הּו ֲחמּוִדים"זֶ  ר הַּ מַּ ה" אָׁ ֲעבֹודָׁ ֲחֹזר לָׁ ח לַּ רָׁ כְּ ה" ִני מ  תָׁ יְּ בַּ ֲחֹזר הַּ ִריִכים לַּ ֶתם צְּ אַּ  .וְּ

כֹות. ֵהם רָׁ  ִדים ֵהֵחלּו ִלבְּ לָׁ יְּ ֹכל. הַּ ם הַּ ת ֶנֱעלַּ חַּ ת אַּ בַּ ה, בְּ ִכינָׁ שְּ ת הַּ אַּ רָׁ שְּ ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ ִשיְך ּולְּ מְּ הַּ צּו לְּ

ִש  ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ דמְּ לְּ גְּ ה הַּ ּטֹוב ֶשל ה'.ֹולָׁ חָׁ ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ  ה, לְּ

ם בַּ ֲאִריֵאל ּומֹוִריָׁ  מָׁ צְּ אּו ֶאת עַּ צְּ ה. ִיתבַּ ה מָׁ פָׁ סַּ ל הַּ  עַּ

סֵ  ר ֶאת הַּ גַּ א סָׁ בָׁ ֲחֹזר לָׁ פֶ אַּ ִריְך לַּ ִדים, ֲאִני צָׁ לָׁ ר: "ֶזהּו יְּ מַּ אָׁ ש וְּ דָׁ ִמקְּ ל הַּ ה". ר עַּ  ֲעבֹודָׁ

א ִדיםבְּ לָׁ יְּ עּו הַּ דְּ ע יָׁ ֹאד רֹוִצים ֶשִיבָׁ  ֹותֹו ֶרגַּ ה.ֶשֵהם מְּ ֵהרָׁ ש ִבמְּ דָׁ ִמקְּ  ֶנה ֵבית הַּ

 

 ת המקדשנשאל: מה הרגישו אריאל ומוריה בבי? 

  סיפור את המילים: "השראת שכינה"בנבקש לסמן.  

 ך מרגישים אריאל ומוריה במקום שיש בו השראת שכינה? ינשאל: א  

 רוצים להיות טובים, מרגישים שהעולם טובוב על הלוח: שמחים, קרובים אל ה'נכת , ,

 . מרגישים שה' מתגלה אלינו

  ושם  את שכינתו המקדש, שם ה' משרנסכם ונאמר: ה' ציווה את עם ישראל לבנות בית

העם מרגיש את ה' בזכות כל הניסים שיש במקדש, בבית  הוא קרוב אל עם ישראל.

  ויותר מרגישים זאת. המקדש יותר קשורים אל ה'

 



 6 ימי תשועה, שכבה צעירה ב"ה
 געגוע למקדש - 7 שיעור 

 ך דתימפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינו
 
 

 6 

   (יתיחידנעבודה )המקדש? עשית למען מה : סיכום

  :ובות( אנחנו יכולים לעשות כדי שבית המקדש יבנה בקרוב? )נאזין לתשמה נשאל 

 ההפך ריאל ומוריה: להרבות באהבת ישראל א נקרא רשימה מתוך הדברים שאמרו(

להתפלל מעומק הלב, להרבות במעשים טובים,  משנאת חינם שבשלה נחרב המקדש(

 ללמוד תורה ולקיים מצוות.  

  (3תמונת המקדש )נספח  תלמידנחלק לכל.  

 בהתאם לופעור אחד מהנושאים שהוזכרו ולבחתלמיד לכל נבקש מ: 

o  :תפילה מעומק הלב לבנין המקדש לכתוב תפילה. 

o :נזמין  :לדוגמא .רעיון כיצד להרבות אהבת ישראל בכיתה לכתוב אהבת ישראל

לבקר את מי שחולה ולהביא לו חבר בודד לשחק איתנו ונשמח אותו / נשתדל 

 .אוכל או כלי כתיבה / לא נדבר לשון הרעלו חסר ש נדאג למי/  שיעורי בית

o חשוב על מעשים טובים שאפשר לעשות בבית עם האחים לים טובים: מעש

 בה כגון שמירת שבת, כיבוד הורים ועוד. וההורים או על מצווה שצריך להתחזק

o  :כתוב דבר תורה מפרשת השבועללימוד תורה.       

 שלו.ע את הכרטיס וצבלקשט ול תלמידכל נבקש מ 

 הלמידהבסביבת  ונתלה אותם את התוצרים במליאה נציג. 

   נסכם ונאמר: לפעמים קשה לנו להצטער מעומק הלב על כך שאין לנו בית מקדש כי

מת מה הוא מפסיד כי מעולם לא כמו עיוור שאינו יודע בא . אנומעולם לא הרגשנו איך זה

הצער שיש לעיוור הוא רק ממה שמספרים לו. כך אנו איננו יודעים מה אנו  ראה.

ו הוא שכשהיה בית מקדש הייתה שמחה גדולה וה' היה אבל מה שמספרים לנ ,מפסידים

כל אחד הייתה השראת שכינה, ה' התגלה אלינו והיו ניסים רבים. קרוב אלינו ממש. 

 מאתנו ישתדל לעשות כל יום משהו אחד לפחות כדי שבית המקדש ייבנה במהרה. 
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 םתמונת אנשים משתחווים בפישוט ידיים ורגליי: 1נספח 
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 סיפור: 2נספח 

ילדים  2לצייר  , כמו בשערית המקדשכאילו הוא בתוך בבבקשה להכניס את הסיפור 

 מאד שמחים. )מוריה ואריאל( 

 ה. יָׁ ִר מֹול ּויֵא ִר אֲ  אּורְּ ה?" קָׁ י זֶ "ִמ 

 ת.נֶ ֶר קְּ סַּ מְּ ה ּונָׁ ש  ה מְּ תָׁ יְּ ם הָׁ יהֶ נֵ פְּ ה לִ תָׁ אֲ רְּ נִ ת שֶ מּודְּ הַּ 

 ל.יֵא ִר אֲ  שחַּ אן", לָׁ כָׁ ִמ  ְךלֵ י נֵ ִא ֹו"ב

 ה. שָׁ חֲ ט", לָׁ עַּ ד מְּ ע, עֹוגַּ ר. "ֶר זָׁ ּומהַּ  ישִא ת הָׁ יר ֶא כִ הַּ ית לְּ נִ רָׁ קְּ ה סַּ תָׁ יְּ ה הָׁ יָׁ ִר ל מֹובָׁ אֲ 

ֹ עַּ מְּ ים ּונִ בָׁ ד לְּ י בַּ סֵ נְּ כְּ ִמ  צּובְּ צְּ ת בִ נֶ תֹ כ  ת הַּ חַּ תַּ ט. ִמ נֵ בְּ אַּ ה בְּ רָׁ ּושקְּ  הנָׁ בָׁ ת לְּ נֶ תֹ כ   שבַּ לָׁ  ישִא הָׁ  ה תָׁ יְּ הָׁ  ֹואשל ר

 ת.פֶ נֶ צְּ ִמ 

 ה.יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ לָׁ  ,ן"הֵ כֹ ה לְּ מֶ ֹוא ד"הּו

 ל.יֵא ִר ל אֲ אַּ ן?" שָׁ הֵ ה כֹ אָׁ רְּ נִ  יְךית ֵא ִא י רָׁ תַּ ת? מָׁ עַּ דַּ יֹו תְּ אַּ  יְך"ֵא 

 ה. יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ ", לָׁ נּולָׁ ה נָׁ א קָׁ בָׁ אַּ שֶ  שדָׁ קְּ ִמ ית הַּ ל בֵ ר עַּ פֶ סֵ ל הַּ ת שֶ נֹומּותְּ בַּ  מֹוכְּ  שבּוא לָׁ "הּו

 ץ.מֶ אֹ ר בְּ מַּ ", אָׁ תֹול אֹואַּ שְּ ן. "ֶא ֵר קְּ תַּ סְּ ִה ל לְּ חֵ ל הֵ יֵא ִר אֲ 

 יו.רָׁ חֲ ה אַּ צָׁ רָׁ וְּ  היָׁ ִר ה מֹורָׁ מְּ י!" אָׁ ה לִ כֵ "חַּ 

בּו לָׁ  רְּ קָׁ ִדים ִהתְּ לָׁ יְּ ֲאלּו.הַּ ה?" שָׁ תָׁ  ִאיש. "ִמי אַּ

ט שֹוֵאל.  בָׁ מַּ ֶהם בְּ ִאיש ִהִביט בָׁ  הָׁ

ה ף פַּ  ,"מָׁ ר!"אַּ ה מּוזָׁ מָׁ ש? כַּ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ֶתם בְּ רְּ ִאיֶתם ֹכֵהן? לֹא ִבקַּ ם לֹא רְּ  עַּ

נּו ֲאִריֵאל ּו ב".יָׁ ִר מֹו"לֹא", עָׁ רַּ  ה. "הּוא ֶנחְּ

ש עֹוֵמד"ֶנחְּ  דָׁ ִמקְּ ם. ֵבית הַּ ִעים ֵאֶלה ֲאִני חֹוֵזר ִמשָׁ גָׁ ש ִברְּ מָׁ ֹאם? מַּ ה ִפתְּ ִאיש, "מָׁ ֵלא הָׁ פַּ ב?!" ִהתְּ  רַּ

תֹו". רְּ אַּ ִתפְּ  בְּ

ֶחֶרת", לָׁ  ה אַּ קּופָׁ  ה.יָׁ ִר מֹו השָׁ חֲ "הּוא ִהִגיעַּ ִמתְּ

ר ֲאִריֵאל. מַּ ש?" אָׁ דָׁ ִמקְּ אֹות ֶאת ֵבית הַּ ִלרְּ ה ֶשלֹו וְּ קּופָׁ תְּ ֶלֶכת ִאתֹו לַּ ל לָׁ י נּוכַּ  "אּולַּ

חְּ  ִליחַּ לַּ צְּ י לֹא נַּ ֶחֶדת. אּולַּ פַּ א וְּ "ֲאִני מְּ נּו? ִאמָׁ ה ֶשלָׁ קּופָׁ תְּ ה מֹוֹזר לַּ רָׁ מְּ א!" אָׁ ֲאגּו נֹורָׁ א ִידְּ בָׁ  ה.יָׁ ִר אַּ

חַּ  ֶלֶכת אַּ ֵהֵחל לָׁ ר ֲאִריֵאל וְּ מַּ ד!" אָׁ בַּ ז ֲאִני הֹוֵלְך לְּ ִאיש."אָׁ  ר הָׁ

ה ִאתְּ  אָׁ ֵכה, ֲאִני בָׁ ה מֹו,ָך"חַּ רָׁ מְּ  .היָׁ ִר " אָׁ

ר.  דָׁ ה  ֶנה מְּ ם מּול ִמבְּ מָׁ צְּ ִדים ֶאת עַּ לָׁ יְּ אּו הַּ צְּ ה מָׁ ֵהרָׁ ד מְּ  עַּ

חַּ  כּו אַּ לְּ ֶזה.ר ֵהם הָׁ אּו ֹיִפי כָׁ ם לֹא רָׁ ֹכֵהן. ֵמעֹולָׁ ִאיש הַּ  הָׁ

ר ֲאִריֵאל. מַּ י ֶחֶדת", אָׁ ה מְּ שָׁ גָׁ רְּ אן הַּ ִגיש כָׁ רְּ  "ֲאִני מַּ

דֹוש". קֹום קָׁ מָׁ ה בְּ תָׁ ֹכֵהן. "אַּ ר הַּ מַּ ה", אָׁ שָׁ ד  ֶזה קְּ ִאים לְּ  "קֹורְּ

ֲאִני מַּ  ה מֹו"וַּ רָׁ מְּ י ֶחֶדת", אָׁ ה מְּ חָׁ ה ִשמְּ ִגישָׁ  ה. יָׁ ִר רְּ

אן אן  "כָׁ ֹאד. ֵיש כָׁ רֹוב מְּ ש ה' קָׁ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ה'בְּ ִכינָׁ ת שְּ אַּ רָׁ שְּ רֹוִבים ֶא 'הַּ ֶשקְּ גִ ל ה' מַּ . כְּ ה רְּ חָׁ יִשים ִשמְּ

ד ֹכֵהן.ר מַּ אָׁ  ה"לָׁ ֹוגְּ  הַּ
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בֹונְּ  היָׁ ִר מֹוֲאִריֵאל ּו ל זֹוִהתְּ ה" אֲ  .נּו ֶזה עַּ ִכינָׁ ת שְּ אַּ רָׁ שְּ ִמִלים "הַּ ם ֶאת הַּ עַּ עּו פַּ מְּ ם לֹא ֵהם שָׁ עַּ ף פַּ ל אַּ בָׁ

שָׁ  כְּ ד עַּ ִגישּו ֶאת ֶזה עַּ יֹות טֹוִבים יִהרְּ צּו ִלהְּ ֵהם רָׁ ם הּוא טֹוב וְּ עֹולָׁ ה ֶשהָׁ שָׁ גָׁ רְּ ֶהם הַּ ה לָׁ תָׁ יְּ ֵעת הָׁ ו. כָׁ

ֲעִשים טֹוִבים.  ֲעשֹות מַּ לַּ  וְּ

ה לָׁ  אָׁ ש. הּוא ֶהרְּ דָׁ ִמקְּ ֵבית הַּ ִדים ֶאת ה' בְּ ֶהם ֵאיְך עֹובְּ ִביר לָׁ ֹכֵהן ִהסְּ לֵ הַּ ש, ֶאת ֶהם ֶאת כְּ דָׁ ִמקְּ י הַּ

, ֵבחַּ ִמזְּ עּו  הַּ מְּ ה. ֵהם שָׁ נֹורָׁ מְּ ה ֶאת ֶאת הַּ ִגינָׁ נְּ מַּ ה קְּ הַּ הַּ לְּ ֶשל סּומָׁ ת הַּ ְך טֹוב, ֵהם ייִ וִ ִשירַּ ל כָׁ ֶהם כָׁ יָׁה לָׁ ם. הָׁ

ם. לֹא רָׁ  זּוז ִמשָׁ  צּו לָׁ

ֹכֵהן, "אֲ ,הּו ֲחמּוִדים"זֶ  ר הַּ מַּ עֲ " אָׁ ֲחֹזר לָׁ ח לַּ רָׁ כְּ הִני מ  ה". בֹודָׁ תָׁ יְּ בַּ ֲחֹזר הַּ ִריִכים לַּ ֶתם צְּ אַּ  וְּ

כֹות. ֵהם רָׁ  ִדים ֵהֵחלּו ִלבְּ לָׁ יְּ ֹכל. הַּ ם הַּ ת ֶנֱעלַּ חַּ ת אַּ בַּ ה, בְּ ִכינָׁ שְּ ת הַּ אַּ רָׁ שְּ ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ ִשיְך ּולְּ מְּ הַּ צּו לְּ

ִש  ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ דמְּ לְּ גְּ ה הַּ ּטֹוב ֶשל ה'.ֹולָׁ חָׁ ִגיש ֶאת הַּ רְּ הַּ  ה, לְּ

ם בַּ יֵאל ּומֹוִריָׁ ֲאִר  מָׁ צְּ אּו ֶאת עַּ צְּ ה.בַּ ה מָׁ פָׁ סַּ ל הַּ  ִית עַּ

סֵ  ר ֶאת הַּ גַּ א סָׁ בָׁ ֲחֹזר לָׁ פֶ אַּ ִריְך לַּ ִדים, ֲאִני צָׁ לָׁ ר: "ֶזהּו יְּ מַּ אָׁ ש וְּ דָׁ ִמקְּ ל הַּ ה". ר עַּ  ֲעבֹודָׁ

א ִדיםבְּ לָׁ יְּ עּו הַּ דְּ ע יָׁ ֹאד רֹוִצים ֶשִיבָׁ  ֹותֹו ֶרגַּ ש ֶשֵהם מְּ דָׁ ִמקְּ ה.ֶנה ֵבית הַּ ֵהרָׁ  ִבמְּ
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