ניסן תשפ"ב

הערכות לקראת הקהל תשפ"ג – המדרשה לידע המקדש

לקראת שנת תשפ"ג' ,שנת הקהל' ,המדרשה נערכת למגוון הצעות לאירועי הקהל במוסדות החינוך
והקהילה.

רקע
במוצאי שנת השמיטה ,כלומר בשנת השמינית ,מצוות עשה מהתורה לקיים 'מעמד הקהל' בבית
המקדש .למעמד זה היו מגיעים כלל עם ישראל אנשים נשים ואף הטף ,שלרוב פטורים מהעלייה-
לרגל על מנת לשמוע וללמוד 'את דברי התורה הזאת'.
בימינו ,נהגו ישראל לקיים מעמדים 'זכר למעמד הקהל' ,בכל אתר ואתר .להתכנס ברוב עם ,לכבד
את ראשי הקהילה ורבניה ,ולקרוא פסוקים נבחרים מספר דברים ,כפי שהתקיים בזמן המקדש.
המטרה במעמדים אלו ,לחבר יחד את חלקי העם ,לקרוא בשם ה' ולשוב למספר שעות לאווירה
המיוחדת ששרתה לרגלי הר סיני בקבלת התורה' ,כאיש אחד בלב אחד'.
ערכי ה'הקהל' :אחדות עם ישראל ,שיתוף כלל הקהל ,דמויות מופת בעם ,מעמד קבלת התורה

המדרשה לידע המקדש
על המדרשה :ה'מדרשה לידע המקדש' פועלת כ'מרכז לתודעה יהודית' המפוקחת על ידי ה'אגף
לתרבות יהודית' במשרד החינוך .המדרשה פועלת ומתמקדת ,במשך כ 30 -שנה ,בהפצה
ובפעילות חינוכית הקשורה לירושלים ולבית המקדש ,מתוך מטרה לחבר את עם ישראל לערכי
התורה וחיבור העם ,הארץ והמדינה .בשנה ממוצעת פוגשת המדרשה כ 40,0000 -משתתפים -
מגילאי גן ועד הגיל השלישי בכל רחבי הארץ.
בשנה האחרונה הקימה המדרשה תערוכת קבע בסמוך ל'פארק מיני ישראל' .אוהל תצוגה של 250
מ"ר ,וכן את מתחם 'ארץ התנ"ך' המחבר בין ערכי העם והארץ התנ"כיים לבין המדינה בתקומתה.
המתחם החדש יוצר נקודות מפגש וחיבור בין אוכלוסיות שונות בעם  -ציבור חילוני ומסורתי מחד,
הציבור חרדי מאידך (כמובן שהמקום סגור בשבתות ופועל על פי ההלכה).
ניסיון קודם :למדרשה ניסיון עשיר בעשרות רשויות בתכני ההקהל השונים ,במהלך שני העשורים
האחרונים .החל מהפקת מעמדי הקהל ועד פעילויות חינוכיות שונות.
דוגמאhttps://youtu.be/pfkUfLbyDMM :
מצ"ב הצעות לשנת ההקהל ודוגמאות מאירועים משנות ההקהל וממעמדים קודמים

אנו ממליצים לה קדים ולהערך לשנת פעילות מלאה במגוון דרכים ולקיים מעמד
שיא מרכזי לאחר ההכנה מקדימה.
ה'מדרשה לידע המקדש' ערוכה להציע לכם אחת או יותר מתוך ההצעות הבאות.

הצעות לפעילויות הקהל תשפ"ג
א .הצעות להפקת מעמדי הקהל – מעמד הקהל המקורי התקיים בחול המועד סוכות – אך
נהגו במהלך כל השנה לקיים 'זכר למעמד הקהל' .הטקס יכול להתקיים ברשויות או
במוסדות החינוך -בשאיפה עם ראשי הקהל (לפי העניין בכל מקום – וכמה שיותר ברוב עם
ובהדר) .המעמדים יכללו קטעי הנחיה ,שילוט ,גב במה ,תפאורה מתאימה ,כלי נגינה
וחצוצרות ,תלבושות ומנגינות .המדרשה ער וכה לתת את כל התשתית למעמד או לסייע
בהפקה עצמית.
ב .קיימים מגוון הצעות לפעילות חינוכית בקהילה ובמוסדות החינוך (מגני ילדים ועד תיכון):
החל מדפי לימוד -חברותא או אבות ובנים ,מצגות וסרטונים ,הצגה ייעודית ,הפעלות ,חדרי
בריחה ,חידוני קליקרים ועוד .החל משעת פעילות ועד יום פעילות שלם.
ג .ערכות הכנה ,לימוד ותוכן להפעלה עצמית – ללא צוות המדרשה .הכנה ,חוברות ,מצגות,
לוח "הקהל".
ד .הפקת מעמד הקהל עבורכם באמפי הפארק ב'מיני ישראל' .החל ממאה משתתפים ועד
 1700איש .כולל ספר תורה ,תפאורה ,הגברה ואת כל הנדרש( .אפשרות לחלל מקורה
המכיל עד  1000משתתפים)

לפרטים נוספים – 029666177
yeda.mikdash@gmail.com

(גם בווצטסאפ למספר זה)

