חומש שמות

שמות

·

וארא

·

בא

·

בשלח

·

יתרו

בית מקדש
וְכ ָל חֲכ ַם ל ֵב ּבָכ ֶם י ָבֹאּו וְיַעֲׂשּו
לגננות

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת ויקהל ,הפרשה העשירית בחומש שמות .בשנים שאינן
מעוברות ,נקראת פרשת ויקהל בדרך כלל עם פרשת פקודי.
שתי פרשות אלו ,החותמות את חומש שמות ,מתארות את הקמת המשכן ובניית כליו .המשכן
שימש את בני ישראל בלכתם במדבר ואף לאחר הכניסה לארץ ישראל .לאחר חורבן בית ראשון,
כשהתחזק הצורך להקים מקום כינוס לתפילה בציבור ,הוקמו בתי כנסת בארץ ישראל ובגולה .על
החשיבות של בית הכנסת אפשר ללמוד מהכינוי שזכה לו“ :מקדש מעט“ ,הכינוי לקוח מיחזקאל
(יא ,טז)...“ :וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ָּב ֲא ָרצֹות ֲא ֶׁשר ָּבאּו ָׁשם“.

ב ְתוֹכ ָם“
שכ ַנ ְתּ ִי ּ
ש ו ְ ָׁ
דּ ׁ
“וְעָשׂו ּ ל ִי מִקְ ָ
כדאי להסביר לילדים שבתחילה היה לישראל את המשכן ,אחריו המקדש ,והיום יש לנו בתי כנסת
בהם אנו מתפללים שיבנה בית המקדש.
בית הכנסת מזכיר את בית המקדש ומבטא את הרצון לזכות לראות בהקמתו .משום כך נהוג לבנות
את בתי הכנסת כך שפתחיהם יהיו מכוונים כנגד פתח ההיכל – בדומה לבית המקדש.
אפשר להסביר לילדים את המושג“ :מקדש מעט“ – מקום לתפילה ,מקום חשוב ,מקום שמורגשת בו
הקדושה (על פי “לשון ראשון“ ,איתן אבניאון).
כדאי לקחת את הילדים לבית הכנסת הקרוב ולהתפלל בו יחד את תפילת הבוקר הנהוגה בגן.
אפשר להראות לילדים תמונות של בתי כנסת בארץ ובעולם ולחפש בתמונות את הדברים
המשותפים לכל בתי הכנסת .כדאי להפנות את תשומת ליבם של הילדים לארון הקודש ,המסמל
את ההיכל שבבית המקדש.
נוכל לציין לילדים עוד כמה מתשמישי הקדושה שבבית הכנסת המזכירים את בית המקדש:
הרימונים לספר התורה – זכר למעיל הכוהן
הגדול ,שפעמונים ורימונים היו תלויים עליו.
כתר תורה – זכר לציץ שעל ראש הכוהן
הגדול.
טס לספר תורה המזכיר את החושן שלבש
הכוהן.
נרות המזכירים את המנורה ואת נר התמיד.
אפשר להתבונן גם בפרוכת המכסה את ארון
הקודש ולהזכיר את שלמדנו עליה בפרשת
תצווה.
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משפטים

·

תרומה

·

תצווה

·

כי תשא

·

ויקהל

·

פקודי

פרשת ויקהל

מעט
ׁשּכ ָן
אֵתַ ...ה ִּמ ְ

(שמות לה ,י-יא)

תמונות של בתי
כנסת במרשתת

שיר :בית המקדש
אריאלה סביר

“יבנה המקדש“ מתוך תפילה
ושירה בכותל המערבי

קדושת בית כנסת

פרשה על המפה

אפשר לספר לילדים שאנו מצווים
לשמור על כבוד בית הכנסת .נוכל
לשאול:

לאחר הלימוד המשותף יוכלו הילדים לצייר
את בית הכנסת שלהם או תשמישי קדושה
שהרשימו אותם .המעמד המצויר ישמש
תזכורת לפעילות בגן ,ודרכו יוכלו הילדים
לחלוק את חוויות הלימוד עם בני המשפחה
בבית.

מדוע לדעתכם חשוב לשמור על
כבוד בית הכנסת?
מה צריך לעשות כדי לשמור על קדושת
בית הכנסת ותשמישי הקדושה שבו?

נוכל לבנות עם הילדים דגם של בית
כנסת גדול באמצעות קוביות ,וכן לצייר
בתי כנסת או ליצור בתי כנסת תלת־
ממדים מקופסאות ריקות.
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