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 תשובה במקדש. 10

 מתבוננים ובונים

 שכבה צעירה 

 

 הרציונאל

ששם מקריבים  .הוא בבית המקדש ,"עיקר שלמות ותיקון התשובה, לכפר ולתקן כל העוונות

  .(ליקוטי הלכות, הלכה ה') ו...כל הקורבנות לכפר על כל עוונותינ

", תפילת סדר העבודה"ך מתו) האריכו קצו..." ו"אבל עוונות אבותינו החריבו נווה, וחטאותינ

 (.מוסף של יום כיפור

השינוי בזמן שבית המקדש שונה בתכלית הייתה מצוות התשובה בכלל ויום הכיפורים בפרט 

  היה קיים.

הכהן הגדול היה עושה את  .היה יום שכולו עבודהיום הכיפורים בית המקדש היה קיים כאשר 

בעזרה היו צופים בעבודתו,  שהיוראל דשים, וישודש הקועבודת הקודש בעזרה, בהיכל ובק

 ואף שותפים לחלקים ממנה, בתשובה, בווידוי ובהשתחוויה.

 עם חורבן הבית, בטלה עבודת הכהן הגדול והשאירה חלל ריק. 

מקדש בעניין מצוות בית הלחוות עם התלמידים מהנעשה ב ,ולו במעט ,בשיעור זה ננסה

ה'  ןשיית ים שהוא יום תשובה וכפרה. והלוואובפרט ביום הכיפורי ,תשובה בכל השנה כולהה

 נו אמן. יאחרית לעמו וישיב מקדש לתוכנו במהרה בימ

 

 המטרות

  יבנה.יהתלמידים ילמדו כיצד נקיים מצוות תשובה כאשר בית המקדש 

  .התלמידים ילמדו על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים 

 

 מבנה השיעור

 (מליאה)סיפור  + פתיחה: תמונות המקדש 

 (קבוצות) שובי ואלי חוזרים בתשובה לב א':ש 

 (קבוצות)"יום הכיפורים במקדש"  :שלב ב': משחק מסלול 

 " :(מליאה)מה נהדר היה כהן גדול"  אמתסיכום 

 

 הכנות הנדרשותה

  (.1נספח מהמקדש )יש לצלם בהגדלה תמונות 

  כמספר הקבוצות( 2נספח ) "שלבי התשובה במקדשדף המשימה " אתיש לצלם.  

  כמספר הקבוצות( 3נספח )לצלם דף מקורות יש.  

 הכין ערכת משחק לכל קבוצה ובה:יש ל 

o  (4דף הוראות למשחק )נספח 

o  (5נספח )לוח משחק 
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o דים בקבוצהמילתחיילים כמספר ה 

o  קובייה 

  בכיתה. תלמידיםכמספר ה (6נספח את הפיוט "מה נהדר.." )יש לצלם 

 

 מהלך השיעור

 ליאה()מ פתיחה: תמונות המקדש+ סיפור

  (.1שצולמו בהגדלה )נספח תמונות הנתלה על הלוח את 

 נאזין לתשובות ) בה ולהסביר מה רואים ותתמונבאחת הלבחור  תלמידיםהנבקש מ

 .(התלמידים

  את משמעות התמונותטוב יותר בין נהבאה אחר המשימה לנציין כי. 

 :נספר את הסיפור הבא 

 מצווה.ולא מזמן חגג בר  ,שובי הוא ילד חביב וטוב לב

 הוא חי בתקופה אחרת, בתקופה שבית המקדש היה קיים.

 הוא גר במושב החקלאי ישובון הסמוך לירושלים.

 ואחר הלימודים עזר לאביו בעבודות בשדה ובמטע. ,בבוקר למד תורה

ובערב היה מספר לו סיפורי תורה  ,במהלך העבודה היה אבא מלמד אותו מהלכות השדה

 מרתקים.

י לעלות לירושלים לבית המקדש, להביא ביכורים מהמטע, לחגוג את יותר מכל אהב שוב

                                                שלושת הרגלים ולהקריב קרבנות.                                                                                                 

ת הכהן הגדול ביום הכיפורים, המראה היה מרתק וממלא את לבו ד אהב להתבונן בעבודייחוב

 תואוו, אי אפשר לתאר א - וכשיצא הכהן הגדול מקודש הקודשים בשלום ,התרגשותבשמחה ו

 שמחה...ה

 

בין וחצר גדולה ובה עצי פרי, הייתה לאלי  שובי לבקר את חברו אלי.יצא  ת השבתותאחב

סתם כך אפילו לשבת עליה ד להתנדנד בנדנדה או ומאהעצים קשורה נדנדה. אלי ושובי אהבו 

הנדנדה הייתה מונחת על הרצפה בין העצים, שובי  ,ולשוחח. באותה השבת ששובי בא לבקר

עליה עלו ו ,קשרו את הנדנדה לעץ בקשר חזק וכפול ,הם  לקחו חבל עבה שיעזור לו, קרא לאלי

 שניהם והתנדנדו בשמחה.

התבונן בילדים בתדהמה הוא  ,י משיעור בפרשת שבועבעודם מתנדנדים שב אבא של אל

אני לא מבין מה קורה כאן. כשיצאתי לשיעור הייתה הנדנדה מנותקת ומונחת על "אמר: ו

  "האם קשרתם אותה לעץ ביום השבת? הרצפה,

 ."לא ידענו שאסור לקשור בשבת" ,ענו הילדים "כן"

 

 )קבוצות( שובי ואלי חוזרים בתשובהשלב א': 

 בית המקדשלו ואהכבשה הם יב עם ,קנו כבשה לקרבן חטאתישובי ואלי י ספר כנ, 

ובבית המקדש הם יעברו תהליך של תשובה. נסביר כי התמונות שעל הלוח רומזות על 
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תהליך התשובה במקדש, ואנו בכיתה נתחלק לקבוצות וננסה להבין את תהליך 

 התשובה שהתרחש שם.  

 תלמידים. 6 – 4בנות  נחלק את הכיתה לקבוצות 

 בצע את ונבקש ל (,2נספח ) "שלבי התשובה במקדשאת דף משימה " נחלק לכל קבוצה

  המשימה.

 

 )קבוצות(" "יום הכיפורים במקדש - ': משחק מסלולבשלב 

 יש יום אחד מיוחד בשנה שה' מכפר על כל העוונות של כל עם לתלמידים נאמר :

 יבנה במהרה בימינו.ית המקדש כעת נלמד איך נקיים את יום הכיפורים כשבי .ישראל

 ( 3מן שבית המקדש היה קיים )נספח יום הכיפורים בז :נחלק לכל קבוצה את הסיפור

 .נקריא את הסיפורו

  לוח המשחק,  – 5דף ההוראות, נספח  – 4 נספחאת הערכה שהכנו )נחלק לכל קבוצה

ע אפשר להשמיע את השיר ברק) נכוון את התלמידים למשחקחיילים וקובייה(. 

 . (במהלך המשחק

 

 )מליאה( מה נהדר היה כהן גדול" אמתסיכום: "

  אפשר לבחור שורה אחת מתוך השיר ולהסביר (.6נספח )נחלק לתלמידים את השיר 

 נשיר יחדיו.אותה. 

  :תאר לעצמך שהכהן הגדול בצאתו בשלום מקודש הקודשים, נשאל את התלמידים

 ולוחץ את ידך, מה היית אומר לו? ניגש אליך

  :תארי לעצמך שהכהן הגדול בצאתו בשלום מקודש הקודשים, נשאל את התלמידות

 ? לשלום, מה היית אומרת לו אותך ך ומברךימחייך אלי
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 : תמונות מהמקדש 1נספח 

 (A4כל תמונה בגודל חצי )איור: יש לעצב תמונות על פי הפירוט הבא 

o ם שריםיילו 
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 אדם משתחווה בפישוט ידיים ורגליים 

 

 

 

 

 

 

 וידוי על ראש הקרבן 
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 כהן, מזבח וקרבן

 

 

 : דף משימה: שלבי התשובה במקדש 2נספח 

 :בשני טורים A4איור: יש לעצב על דף 

– הסברים 4ולאורך הטור השני  ,1ציורים מנספח ה את ארבעתלאורך טור אחד 

 סדר הציורים אינו תואם את סדר ההסברים

ים לֹו. ר ַהַמְתאִׂ ּיּור ַלֶהְסבֵּ ין ַהצִׂ ְתחּו ַקו בֵּ יָמה: מִׂ  ְמשִׂ

מּוָנה שּוָבה ַהתְּ י ַהתְּ ָלבֵּ ר שְּ בֵּ  ֶהסְּ

ּדּוי  וִׂ

ב  ים ֶשַחְדרּו ָעֹמק ָללֵּ ים ֲעצּובִׂ גּונִׂ ַגּנּו נִׂ ים נִׂ ּיִׂ ַהְלוִׂ

י לְ  לִׂ י ְואֵּ ְללּו ְוָגְרמּו ְלשּובִׂ ט ְמֹאד ַעל ֶשחִׂ ְתָחרֵּ הִׂ

 .ַשָבת

יב ָקְרָבן ן ַמְקרִׂ ְזַבח ַהְּנֹחֶשת, ֹכהֵּ  ְתמּוָנה ֶשל מִׂ

יֶהם ַעל רֹאש ַהָקְרָבן  יחּו ֶאת ְידֵּ ּנִׂ י הִׂ לִׂ י ְואֵּ שּובִׂ

ְפרּו ְבֶעֶצב:  ץ ְוסִׂ ָדה ְלעֵּ "ָקַשְרנּו ְבַשָבת ֶאת ַהַּנְדנֵּ

ר, ְבֶקֶשר ָחָזק ְוָכפּו ל ְוָעַבְרנּו ַעל ְמֶלאֶכת קֹושֵּ

ַלְלנּו ֶאת ַהַשָבת    ".חִׂ

ים ּיִׂ יַרת ַהְלוִׂ  שִׂ
י ה ְפנֵּ ְשַתֲחוּו לִׂ י הִׂ לִׂ י ְואֵּ  .'שּובִׂ

ר ַלֲחטֹא  ים יֹותֵּ ם לֹא רֹוצִׂ ישּו ֶשהֵּ ְרגִׂ ם הִׂ   .הֵּ

ְשַתֲחָוָיה  הִׂ

ְתשּובָ  י ָחְזרּו בִׂ לִׂ י ְואֵּ ם ַהָקְרָבן ֻהְקַרב, שּובִׂ ה. הֵּ

ים לה ם שּוב ְקרֹובִׂ ְטא ְוהֵּ ְקנּו ֶאת ַהחֵּ ּוְמֹאד  'תִׂ

ים חִׂ    .ְשמֵּ
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 : סיפור על פי מקורות 3נספח 

מן המחזור של יוה"כ ומספר התודעה לאליהו כי טוב, עפ"י משניות )מתוך כה עשו חכמינו 

 (ו-פ"ז א -יומא פ"א

  כדף עבודה גרפיקה: יש לעצב

פּורִׂ  ְקָּדש ָהָיה ַקָּים.יֹום ַהכִׂ ית ַהמִׂ ְזַמן ֶשבֵּ  ים בִׂ

ית  ן ַהָגדֹול ְלבֵּ ים ָהַלְך ַהֹכהֵּ פּורִׂ י יֹום ַהכִׂ ְפנֵּ ש, ְוָכל ָהַעם ְמַלוִׂ ָשבּוַע לִׂ  ים אֹותֹו.ַהְמַקּדֵּ

ים ן, ָכל ָהֲאָנשִׂ יַצד ַהֹכהֵּ ְסַתְכלּו כֵּ יֶהם ְוהִׂ ָבתֵּ ים ָיְצאּו מִׂ ים ְוַהְיָלדִׂ ְקָּדש. ַהָּנשִׂ ית ַהמִׂ ְך ְלבֵּ  ַהָגדֹול הֹולֵּ

ֶלת.  י ְבֶצַבע ְתכֵּ י ֶמשִׂ ְגדִׂ ים. ֻכָלם ָלְבשּו בִׂ ּיִׂ יֶהם ַהְלוִׂ י ַהֶמֶלְך ְוַאֲחרֵּ יֶהם ְלָפָניו ָהְלכּו ַהֶמֶלְך ּוְבנֵּ ַאֲחרֵּ

יֶהם ָהְלכּו ַהְמש ים, ַאֲחרֵּ נִׂ י ְלבֵּ י ֶמשִׂ ְגדֵּ י בִׂ ים ְלבּושֵּ י ַהֲחצֹוְצרֹות ָהְלכּו ַהֹכֲהנִׂ ים, תֹוְקעֵּ ים, ַהְמַנְגנִׂ ֹוְררִׂ

ית י בֵּ ים ֶשָשְמרּו ַעל ַשֲערֵּ ְקָּדש: ַהשֹוֲערִׂ ית ַהמִׂ יזֹו ֲעבֹוָדה ְבבֵּ ים ֶשָהְיָתה ָלֶהם אֵּ ְקּדָ  ְוָכל ָהֲאָנשִׂ ש ַהמִׂ

ים.  קּונִׂ י ַהתִׂ ים, ַא ְועֹושֵּ ן ַהָגדֹול ָהְלכּו ָהַרָבנִׂ יֶהם מֹוָקרֹוב ַלֹכהֵּ ידֵּ ים ּובִׂ יֶהם שּוב ֹכֲהנִׂ ֶכֶסף -טֹותֲחרֵּ

ים.ְלַפנֹות ָמקֹום,  ים ְוַהֲחשּובִׂ נִׂ ים, ַהְזקֵּ תֹו ַהֹכֲהנִׂ ן ַהָגדֹול ְואִׂ יֶהם ַהֹכהֵּ  ַאֲחרֵּ

ים ְוַהקֹול ָהָיה ָכל ָכְך ָחָזק ַעד שֶ  ְתַפְללִׂ ְקָּדש ָהיּו ֻכָלם מִׂ ית ַהמִׂ יעּו ְלבֵּ גִׂ ְמַעט ַכֲאֶשר הִׂ ים כִׂ פֹורִׂ ַהצִׂ

ֹרב ֶבָהָלה.   ם ָלָאֶרץ מֵּ ַהָשַמיִׂ  ָנְפלּו מֵּ

תֹו ת ים ָיְשבּו ֶאְצלֹו ְוָלְמדּו ַיַחד אִׂ רִׂ ים ָהֲאחֵּ ר, ְוַהֹכֲהנִׂ ן ַהָגדֹול עֵּ ים ָהָיה ַהֹכהֵּ פּורִׂ יל יֹום ַהכִׂ ֹוָרה ָכל לֵּ

ם. ָרדֵּ י ֶשלֹא יֵּ  ְכדֵּ

יר ַהּיֹום, לָ  אִׂ יב ֶאת ַהָקְרבָ ַכֲאֶשר הֵּ יל ַמְקרִׂ ְתחִׂ י ָזָהב ְוהִׂ ְגדֵּ ן ַהָגדֹול בִׂ יא ַבש ַהֹכהֵּ ים ְלָהבִׂ יכִׂ נֹות ֶשְצרִׂ

גְ  ס, ָפַשט בִׂ ָכנֵּ ן ַהָגדֹול ְלהִׂ ים, ְלַשם ֻמָתר ַרק ַלֹכהֵּ ְכַנס ְלֹקֶדש ַהָקָדשִׂ י ֶשּנִׂ ְפנֵּ ים. לִׂ פּורִׂ י ָזָהב ְביֹום ַהכִׂ דֵּ

ים, ְוָהָיה ּדֹוֶמה ְלַמְלָאְך ה ים ְלָבנִׂ  .'ְוָלַבש ְבָגדִׂ

ל לה ְתַפלֵּ ש  'הּוא הִׂ קֵּ יים ּובִׂ ת ָלֶהם ָשָנה טֹוָבה. ְוָכל ָהַעם ְוַהְלוִׂ ל ְוָלתֵּ ְשָראֵּ ְסֹלַח ְלַעם יִׂ ֶמּנּו לִׂ מִׂ

ן ַהָגדֹו ְסַתְכלּו ַבֲעבֹוָדתֹו ֶשל ַהֹכהֵּ ן ַהֹבֶקר ַעד ַהַלְיָלה, הִׂ ים ָעְמדּו ְבֶשֶקט ָכל ַהּיֹום, מִׂ ל ְולֹא ְוַהֹכֲהנִׂ

ְברּו שּום ָּדָבר. ְוַכֲאשֶ  ם הּדִׂ ל ְוָאַמר ֶאת שֵּ ְתַפלֵּ ן ַהָגדֹול הִׂ ים ַעל 'ר ַהֹכהֵּ ים ְונֹוְפלִׂ ְשַתֲחוִׂ , ָהיּו ֻכָלם מִׂ

ד". ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ַועֵּ ים "ָברּוְך שֵּ יֶהם ְואֹוְמרִׂ  ְפנֵּ

ים י ַהָקָדשִׂ ְבית ֹקְדשֵּ אתֹו מִׂ ן ָגדֹול ְבצֵּ ה ֹכהֵּ ְסַתְכלּו בֹו ְולֹא  ֱאֶמת ָמה ֶנְהָּדר ָהָיה ַמְראֵּ ְבָשלֹום! ֻכָלם הִׂ

ישּו ְכָלל ָבָרָעב ְרגִׂ ְפָלא ְכמֹו ֶכֶתר ָיֶפה ַעל רֹאשֹו ֶשל ֶמֶלְך בְ , הִׂ ן ָהָיה נִׂ י ַמְרֶאה ַהֹכהֵּ ָצָמא ּוָבֲעיֵּפּות, כִׂ

 ּוְכמֹו שֹוַשָּנה פֹוַרַחת.

ְק  (ֶּדֶלת)ְבֶפַתח  ית ַהמִׂ ית  הלּויָ ש ָהְיָתה ְת ּדָ ָהאּוָלם ֶשל בֵּ ָסַלח  'ּוְכֶשה (ֶסֶרט ָאֹדם)ָלשֹון ֶשל ְזהֹורִׂ

 ָלַעם, ָראּו ֶשַהֶסֶרט ַנֲעָשה ָלָבן ַכֶשֶלג.

ָּיד ַהַבְיָתה ֶלֱאֹכל. ָלְקחּו ֲאבּוקֹות  ים)ַבַלְיָלה לֹא ָהְלכּו מִׂ ידִׂ יתֹו, ְוכָ  (ַלפִׂ ן ַהָגדֹול ְלבֵּ ּוּו ֶאת ַהֹכהֵּ ל ְולִׂ

ְך אֹותֹו. ָליו ּוְלָברֵּ ל ָלֶגֶשת אֵּ ְשַתּדֵּ  ֶאָחד הִׂ

י ָכל ָהַעם ָשַמח ְמֹאד  ים ּוַמפֹות ְרקּומֹות, כִׂ ים ָיפִׂ יחִׂ ים, ְשטִׂ ר ְפָרחִׂ ים ְבזֵּ ָכל ַהַחלֹונֹות ָהיּו ְמֻקָשטִׂ

 ָסַלח ְלַעמֹו. 'ֶשה

ֶלה! ן ָרֲאָתה ָכל אֵּ י ַעיִׂ    ַאְשרֵּ
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 הוראות למשחק : דף4נספח 

 גרפיקה: יש לעצב כדף הוראות למשחק

ְשָחק:  ַמֲהַלְך ַהמִׂ

  .ְשָחק  ָבֲחרּו ַמְנֶחה ַלמִׂ

 .ים ֶדר ַהַשְחָקנִׂ ְבעּו ֶאת סֵּ  קִׂ

  ְשֶבֶצת ְמֻסֶמֶנת ַגְעָת ְלמִׂ ם הִׂ ם. אִׂ ם ְבֶהְתאֵּ ְתַקּדֵּ ָּיה ּוְלהִׂ יל ֶאת ַהֻקבִׂ  (?, !, אֹו ְתמּוָנה)יֵּש ְלַהטִׂ

ם:הַ  ב ַלַמְנֶחה ּוְפַעל ְבֶהְתאֵּ  ְקשֵּ

o  ְשֶבֶצת ְתמּוָנה ְשָפט ֶשָקָרא ַהַמְנֶחה הּוא ֱאֶמת אֹו ֶשֶקר,  -מִׂ ם ַהמִׂ ָעֶליָך ְלַצּיֵּן אִׂ

ְשָפט ֶאָחד  ְצַלְחָת ְבמִׂ ם הִׂ ים, אִׂ י ְצַעדִׂ ם ְשנֵּ ְתַקּדֵּ ים הִׂ ְשָפטִׂ י ַהמִׂ ְשנֵּ ְצַלְחָת בִׂ ם הִׂ אִׂ

ם ְתַקּדֵּ ר ַבָמקֹום. הִׂ ָשאֵּ יֶהם הִׂ ְשנֵּ יָת בִׂ ם ָטעִׂ  ַצַעד ֶאָחד, אִׂ

o  ָלה ְשֶבֶצת ְשאֵּ ם   –מִׂ ְתַקּדֵּ יָת ָנכֹון הִׂ ם ָענִׂ ַלת ַהַמְנֶחה. אִׂ ה ַעל ְשאֵּ ְשָבצֹות. 3ֲענֵּ  מִׂ

o  יָמה ְשֶבֶצת ְמשִׂ ם  –מִׂ ְתַקּדֵּ ַצְעָת ָנכֹון הִׂ ם בִׂ ְנָחה. אִׂ יַמת ַהמִׂ  2ַבַצע ֶאת ְמשִׂ

 . ְשָבצֹותמִׂ 

o  ין ַלְחֹזר ַע ֶאת ַהָכתּוב ָבּה, אֵּ ְשָבצֹות ְמַבצֵּ אשֹון ְלַאַחת ַהמִׂ יַע רִׂ גִׂ יד ֶשהִׂ ַרק ַהַתְלמִׂ

ם.   י ָפָעַמיִׂ יָמה ָכְלֶשהִׂ  ַעל ְמשִׂ

  ַח ְקָּדש.   - ַהְמַנצֵּ ית ַהמִׂ אשֹון ְלבֵּ ְכַנס רִׂ יד ֶשּנִׂ  ַתְלמִׂ

 

ימֹות ְלַמְנֶחה:  ְמשִׂ

י ֱאֶמת אֹו ֶשֶקר ַעל ִמשְּ    טֵּ פְּ

מּונֹות  ַהתְּ

לֹות אֵּ י שְּ ִטיסֵּ ִשימֹות ַכרְּ י מְּ ִטיסֵּ  ַכרְּ

 

 

  1. 

ן ַהָגדֹול  יאּו ַלֹכהֵּ בִׂ  2א. הֵּ

ים  ירִׂ  ֱאֶמת -ְשעִׂ

יר ֶשָעָלה ָעָליו גֹוָרל  ב. ַהָשעִׂ

ל  ְלַקח ְלַהר ֲעָזאזֵּ  -"לה'" נִׂ

 ֶשֶקר 

ים ָלַבש ַהֹכהֵּ  יֶזה ְבָגדִׂ ן אֵּ

ָכְנסֹו ְלֹקֶדש  ַהָגדֹול ְבהִׂ

ים?  ַהֹקָדשִׂ

י ָלָבן ְגדֵּ  ת: בִׂ

 

ים  ְשַתֲחוִׂ יַצד ָהיּו מִׂ ם כֵּ ַהְדגֵּ

ְקָּדש ית ַהמִׂ  ְבבֵּ

 

 

 

 

2 

ל"  יר "ַלֲעָזאזֵּ א.  ַהָשעִׂ

ל ַעל ַהַהר ַעד  ְתַגְלגֵּ הִׂ

יַע ְלַמָטה  גִׂ  ֶשֶקר -ֶשהִׂ

יר ם ֶשל ַהָשעִׂ ין ַהַקְרַניִׂ  ב. בֵּ

ל ָקְשרּו ָלשֹון ֶשל  ַלֲעָזאזֵּ

ית   ֱאֶמת -ְזהֹורִׂ

ְלשֹון  ָמה ָהָיה קֹוֶרה לִׂ

ית ְכֶשה ָהָיה  'ַהְזהֹורִׂ

ַח?   סֹולֵּ

ֶצַבע  ת: ָהְיָתה הֹוֶפֶכת מִׂ

 ָאֹדם ְלֶצַבע ָלָבן

 

י  ְפנֵּ ית לִׂ ַצּיֵּר ָלשֹון ֶשל ְזהֹורִׂ

י  ים ְוַאֲחרֵּ פּורִׂ ֲעבֹוַדת יֹום ַהכִׂ

 ָהֲעבֹוָדה

 

 

3 

ים  ן ָלַקח ֶגָחלִׂ א. ַהֹכהֵּ

ְזַבח ָהעֹוָלה מִׂ  - ַלְקֹטֶרת מִׂ

 ֶשֶקר

יַח ב. ְבֹקֶדש ַהָק  ּנִׂ ים הִׂ ָדשִׂ

ם  ן ֶאת ַהַמְחָתה עִׂ ַהֹכהֵּ

י?  י ֲאנִׂ  מִׂ

ְדָבר  י ַבמִׂ יכּו אֹותִׂ ְשלִׂ הִׂ

צּוק ָגבֹוַּה.  מִׂ

ל  יר ַלֲעָזאזֵּ  ת: ָשעִׂ

 

יתֹו  ן ַהָגדֹול ֶאל בֵּ יָת ֶאת ַהֹכהֵּ ּוִׂ לִׂ

ר ָמה ָאַמְרת  ַרְכָת אֹותֹו. ַספֵּ ּובֵּ

 .לֹו
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ְצָפה  ים ַעל ָהרִׂ  ֱאֶמת -ַהֶגָחלִׂ

י יֹום  4 ְפנֵּ א.  ַבַלְיָלה ֶשלִׂ

ן ַהָגדֹול ָלַמד  ים ַהֹכהֵּ יפּורִׂ כִׂ

ֶדר ָהֲעבֹוָדה   ֱאֶמת -ֶאת סֵּ

ם  ן ַהָגדֹול ָלַמד עִׂ ב. ַהֹכהֵּ

י ָהַעם   ֶשֶקר -ְפשּוטֵּ

י ּוָמַתי ֻמָתר ָהָיה ְלמִׂ 

ים?  ס ְלֹקֶדש ַהָקָדשִׂ ָכנֵּ  ְלהִׂ

ן ַהָגדֹול ְביֹום  ת: ַלֹכהֵּ

ים פּורִׂ  ַהכִׂ

 

ְשַתֲחָוה  ְבָכל ַפַעם ֶשָהַעם הִׂ

י ה ְפנֵּ ְשַתֲחוֹות 'לִׂ ְקַפְדָת ְלהִׂ – הִׂ

יַצד ם כֵּ  .ַהְּדגֵּ

י יֹום  5 ְפנֵּ א. ָשבּוַע לִׂ

ים ָהַלְך ַהֹכהֵּ  פּורִׂ ן ַהכִׂ

ְקָּדש  ית ַהמִׂ  -ַהָגדֹול ְלבֵּ

 ֱאֶמת

ית  ן ַהָגדֹול ָהַלְך ְלבֵּ ב. ַהֹכהֵּ

ים פּורִׂ י יֹום כִׂ ְפנֵּ ְקָּדש לִׂ  ַהמִׂ

ב ֶאת  יטֵּ יר הֵּ י ֶשַּיכִׂ ְכדֵּ

ְקָּדש   ֶשֶקר -ַהמִׂ

 

ים ְוָהַעם  ָמה ָעשּו ַהֹכֲהנִׂ

ן  ְכֶשָשְמעּו ֶאת ַהֹכהֵּ

ל ְואֹומֵּ  ְתַפלֵּ ר ֶאת ַהָגדֹול מִׂ

ם ה  ?'שֵּ

ים  ת: ָהיּו כֹוְרעִׂ

ים ַעל  ים ְונֹוְפלִׂ ְשַתֲחוִׂ ּומִׂ

ים:  יֶהם ְואֹוְמרִׂ ָברּוְך "ְפנֵּ

ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  שֵּ

 ָוֶעד" 

י  ְגדֵּ בִׂ יָדה ַעל ֶאָחד מִׂ חּוד חִׂ

ֶריָך ְיַנֲחשּו  ן ַהָגדֹול, ַוֲחבֵּ ַהֹכהֵּ

ְתרֹוָנּה  .ֶאת פִׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרפיקה: משחק מסלול ספירלי )מהחוץ לפנים( במרכז תמונה של בית המקדש.

 משבצות.  25-במסלול עצמו כ
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 5  שאלה 2,  ? שאלה 1משבצות צבועות בורוד ועליהן כיתוב: ? שאלה?  ,

 ,  5,  ? שאלה 4,  ? שאלה 3

 4  משימה 2,  !משימה 1משבצות צבועות בתכלת ועליהן כיתוב: !משימה!  ,

 ,  4שימה ,  !מ3

 5 משבצות עליהן כיתוב )בקטן( וציור 

 ציור כיתוב

 כהן עורך הגרלה לשני השעירים אחד "לה'" ואחד "לעזאזל" 1תמונה 

 השעיר לעזאזל בדרך למדבר יהודה 2תמונה 

 הכה"ג מקטיר קטורת בקוה"ק 3תמונה 

 הכה"ג לומד בלילה שלפני יום כיפור 4תמונה 

המקדש וכל העם מלווים אותו בשמחה הכה"ג צועד לבית  5תמונה 

 ובניגון

 

 :על המשבצת האחרונה במסלול )= לפני ציור המקדש{ יש לכתוב 

ן ָגדֹול" יר: "ֱאֶמת ָמה ֶנְהָּדר ָהָיה ֹכהֵּ יָת ַבשִׂ ים ְבָשלֹום. ָזכִׂ ֹקֶדש ַהָקָדשִׂ ן ַהָגדֹול ָיָצא מִׂ  ַהֹכהֵּ
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 ום כיפור : פיוט לי6נספח 

 ג'-לעצב עם ציורים בהתאמה לתלמידים בכיתות א'

י ֶפַגע. ים ְבָשלֹום ְבלִׂ י ַהָקָדשִׂ ת ָקְדשֵּ ַביִׂ אתֹו מִׂ ן ָגדֹול ְבצֵּ  ֱאֶמת ָמה ֶנְהָּדר ָהָיה ֹכהֵּ

י ַמְעָלה,  ְמַתח ְבָדרֵּ ן. ְכֹאֶהל ַהּנִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

יו ַהַחּיֹות זִׂ ים מִׂ ים ַהּיֹוְצאִׂ ְבָרקִׂ ן.    , כִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ים ְבַאְרַבע ְקָצוֹות,     ילִׂ ן. ְכֹגֶדל ְגדִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ְדמּות ַהֶקֶשת ְבתֹוְך ֶהָעָנן,   ן.  כִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ים,   יצּורִׂ יש צּור לִׂ ְלבִׂ ן. ְכהֹוד ֲאֶשר הִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ַּנת ֶחֶמד,   ה כֹ  ְכֶוֶרד ַהָּנתּון ְבתֹוְך גִׂ ן. ַמְראֵּ  הֵּ

ַצח ֶמֶלְך, ר ַהָּנתּון ַעל מֵּ ן.    ְכזֵּ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

י ָחָתן, ָתן ַעל ְפנֵּ ן.               ְכֶחֶסד ַהּנִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ן. ה ֹכהֵּ יף ָטהֹור,             ַמְראֵּ ְצנִׂ  ְכֹטַהר ַהָּנתּון בִׂ

י ֶמֶלְך,  ֶתר ְלַחלֹות ְפנֵּ ב ְבסֵּ ן.   ְכיֹושֵּ ה ֹכהֵּ                            ַמְראֵּ

ְזָרח,  ְגבּול מִׂ ן.      ְככֹוַכב ַהֹּנַגּה בִׂ ה ֹכהֵּ  ַמְראֵּ

ְרַין ְצָדָקה יל ּוְכשִׂ ְלבּוש ְמעִׂ ן            ,כִׂ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

ָצב ַעל רֹאש ֶּדֶרְך ן,           ְכַמְלָאְך ַהּנִׂ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

ין ַהַחלֹונֹו בֵּ יץ מִׂ צִׂ ר ַהמֵּ ן,            תְכנֵּ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

י ְצָבאֹות ְברֹאש ַעם ֹקֶדש ן,      ְכָשרֵּ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

ר ַטהֵּ יש ָטהֹור ַלמִׂ ְלבִׂ ן,    ְכֹעז ֲאֶשר הִׂ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

יל י ַהְמעִׂ י ָזָהב ְבשּולֵּ ן,           ְכַפֲעמֹונֵּ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

דּות ת ּוָפֹרֶכת ָהעֵּ ן,        ְכצּוַרת ַהַביִׂ ה ֹכהֵּ  .  ַמְראֵּ

ֶלת ְוַאְרָגָמן ָלה ְמֻכָסה ְתכֵּ ְקהִׂ ן,     כִׂ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

יַחת ֶשֶמש ַעל ָהָאֶרץ י ְזרִׂ ן,     ְכרֹואֵּ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

ים ין ַהחֹוחִׂ ן,             ְכשֹוַשַּנת ַגן בֵּ ה ֹכהֵּ  .ַמְראֵּ

יָמן תֵּ יָמה מִׂ יל ְוכִׂ ית ְכסִׂ ן ,     ְכַתְבנִׂ ה ֹכהֵּ  . ַמְראֵּ

 

 

 

 


