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 .10תשובה במקדש
מתבוננים ובונים
שכבה צעירה
הרציונאל
"עיקר שלמות ותיקון התשובה ,לכפר ולתקן כל העוונות ,הוא בבית המקדש .ששם מקריבים
כל הקורבנות לכפר על כל עוונותינו( ...ליקוטי הלכות ,הלכה ה').
"אבל עוונות אבותינו החריבו נווה ,וחטאותינו האריכו קצו( "...מתוך "סדר העבודה" ,תפילת
מוסף של יום כיפור).
מצוות התשובה בכלל ויום הכיפורים בפרט הייתה שונה בתכלית השינוי בזמן שבית המקדש
היה קיים.
כאשר בית המקדש היה קיים יום הכיפורים היה יום שכולו עבודה .הכהן הגדול היה עושה את
עבודת הקודש בעזרה ,בהיכל ובקודש הקודשים ,וישראל שהיו בעזרה היו צופים בעבודתו,
ואף שותפים לחלקים ממנה ,בתשובה ,בווידוי ובהשתחוויה.
עם חורבן הבית ,בטלה עבודת הכהן הגדול והשאירה חלל ריק.
בשיעור זה ננסה ,ולו במעט ,לחוות עם התלמידים מהנעשה בבית המקדש בעניין מצוות
התשובה בכל השנה כולה ,ובפרט ביום הכיפורים שהוא יום תשובה וכפרה .והלוואי שייתן ה'
אחרית לעמו וישיב מקדש לתוכנו במהרה בימינו אמן.
המטרות


התלמידים ילמדו כיצד נקיים מצוות תשובה כאשר בית המקדש ייבנה.



התלמידים ילמדו על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.

מבנה השיעור


פתיחה :תמונות המקדש  +סיפור (מליאה)



שלב א' :שובי ואלי חוזרים בתשובה (קבוצות)



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



סיכום" :אמת מה נהדר היה כהן גדול" (מליאה)

ההכנות הנדרשות


יש לצלם בהגדלה תמונות מהמקדש (נספח .)1



יש לצלם את דף המשימה "שלבי התשובה במקדש" (נספח  )2כמספר הקבוצות.



יש לצלם דף מקורות (נספח  )3כמספר הקבוצות.



יש להכין ערכת משחק לכל קבוצה ובה:
o

דף הוראות למשחק (נספח )4

o

לוח משחק (נספח )5
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o

חיילים כמספר התלמידים בקבוצה

o

קובייה

יש לצלם את הפיוט "מה נהדר( "..נספח  )6כמספר התלמידים בכיתה.

מהלך השיעור
פתיחה :תמונות המקדש +סיפור (מליאה)


נתלה על הלוח את התמונות שצולמו בהגדלה (נספח .)1



נבקש מהתלמידים לבחור באחת התמונות ולהסביר מה רואים בה (נאזין לתשובות
התלמידים).



נציין כי לאחר המשימה הבאה נבין טוב יותר את משמעות התמונות.



נספר את הסיפור הבא:

שובי הוא ילד חביב וטוב לב ,ולא מזמן חגג בר מצווה.
הוא חי בתקופה אחרת ,בתקופה שבית המקדש היה קיים.
הוא גר במושב החקלאי ישובון הסמוך לירושלים.
בבוקר למד תורה ,ואחר הלימודים עזר לאביו בעבודות בשדה ובמטע.
במהלך העבודה היה אבא מלמד אותו מהלכות השדה ,ובערב היה מספר לו סיפורי תורה
מרתקים.
יותר מכל אהב שוב י לעלות לירושלים לבית המקדש ,להביא ביכורים מהמטע ,לחגוג את
שלושת הרגלים ולהקריב קרבנות.
בייחוד אהב להתבונן בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים ,המראה היה מרתק וממלא את לבו
שמחה ובהתרגשות ,וכשיצא הכהן הגדול מקודש הקודשים בשלום  -ואוו ,אי אפשר לתאר את
השמחה...
באחת השבתות יצא שובי לבקר את חברו אלי .לאלי הייתה חצר גדולה ובה עצי פרי ,ובין
העצים קשורה נדנדה .אלי ושובי אהבו מאוד להתנדנד בנדנדה או אפילו לשבת עליה סתם כך
ולשוחח .באותה השבת ששובי בא לבקר ,הנדנדה הייתה מונחת על הרצפה בין העצים ,שובי
קרא לאלי שיעזור לו ,הם לקחו חבל עבה ,קשרו את הנדנדה לעץ בקשר חזק וכפול ,ועלו עליה
שניהם והתנדנדו בשמחה.
בעודם מתנדנדים שב אבא של אלי משיעור בפרשת שבוע ,הוא התבונן בילדים בתדהמה
ואמר" :אני לא מבין מה קורה כאן .כשיצאתי לשיעור הייתה הנדנדה מנותקת ומונחת על
הרצפה ,האם קשרתם אותה לעץ ביום השבת?"
"כן" ענו הילדים" ,לא ידענו שאסור לקשור בשבת".
שלב א' :שובי ואלי חוזרים בתשובה (קבוצות)


נספר כי שובי ואלי יקנו כבשה לקרבן חטאת ,עם הכבשה הם יבואו לבית המקדש,
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.


נחלק את הכיתה לקבוצות בנות  6 – 4תלמידים.



נחלק לכל קבוצה את דף משימה "שלבי התשובה במקדש" (נספח  ,)2ונבקש לבצע את
המשימה.

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


נאמר לתלמידים :יש יום אחד מיוחד בשנה שה' מכפר על כל העוונות של כל עם
ישראל .כעת נלמד איך נקיים את יום הכיפורים כשבית המקדש ייבנה במהרה בימינו.



נחלק לכל קבוצה את הסיפור :יום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים (נספח )3
ונקריא את הסיפור.



נחלק לכל קבוצה את הערכה שהכנו (נספח  – 4דף ההוראות ,נספח  – 5לוח המשחק,
חיילים וקובייה) .נכוון את התלמידים למשחק (אפשר להשמיע את השיר ברקע
במהלך המשחק).

סיכום" :אמת מה נהדר היה כהן גדול" (מליאה)


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



נשאל את התלמידים :תאר לעצמך שהכהן הגדול בצאתו בשלום מקודש הקודשים,
ניגש אליך ולוחץ את ידך ,מה היית אומר לו?



נשאל את התלמידות :תארי לעצמך שהכהן הגדול בצאתו בשלום מקודש הקודשים,
מחייך אלייך ומברך אותך לשלום ,מה היית אומרת לו?

שנה ב' – גבורה
תשובה בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית

3

תשובה ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,תשובה במקדש
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

נספח  :1תמונות מהמקדש
איור :יש לעצב תמונות על פי הפירוט הבא (כל תמונה בגודל חצי )4A
o

לויים שרים
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אדם משתחווה בפישוט ידיים ורגליים

וידוי על ראש הקרבן
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כהן ,מזבח וקרבן

נספח  :2דף משימה :שלבי התשובה במקדש
איור :יש לעצב על דף  4Aבשני טורים:
לאורך טור אחד את ארבעת הציורים מנספח  ,1ולאורך הטור השני  4הסברים –
סדר הציורים אינו תואם את סדר ההסברים

ְמ ִׂשימָ הִׂ :מ ְתחּו ַקו בֵּ ין הַ צִׂ ּיּור לַהֶ ְסבֵּ ר הַ ַמ ְת ִׂאים לֹו.
הַ ְּתמּונָה

ֶה ְּסבֵּ ר ְּשלָבֵּ י ַה ְּתשּובָ ה

וִׂ ּדּוי

ֲצּובים ֶש ַח ְדרּו עָ מֹק ָללֵּב
הַ לְוִׂ ּיִׂ ים נִׂ גַּנּו ִׂנגּונִׂים ע ִׂ
ְשּובי וְ ֵּאלִׂ י ְל ִׂה ְת ָח ֵּרט ְמאֹד עַ ל ֶש ִׂחלְלּו
וְ ג ְָרמּו ל ִׂ
שַ בָ ת.

ְתמּונָה שֶ ל ִׂמזְ בַ ח הַ ְּנחֹשֶ ת ,כ ֵֹּהן מַ ְק ִׂריב ָק ְרבָ ן

יהם עַ ל ר ֹאש ַה ָק ְרבָ ן
שּובִׂ י וְ ֵּאלִׂי ִׂה ִּׂניחּו ֶאת ְי ֵּד ֶ
"ק ַש ְרנּו ְב ַשבָ ת ֶאת ַהּנ ְַדנ ֵָּדה לְ עֵּ ץ
וְ ִׂספְ רּו ְבעֶ צֶ בָ :
קֹושר,
ֵּ
בְ ֶקשֶ ר חָ זָק וְ ָכפּול וְ עָ בַ ְרנּו עַ ל ְמלֶאכֶת
ִׂח ַל ְלנּו ֶאת ַה ַשבָ ת".

ירת ַהלְ וִׂ ּיִׂים
ִׂש ַ

שּובִׂ י וְ ֵּאלִׂי ִׂה ְש ַתחֲ וּו ִׂלפְ נֵּי ה'.
יֹותר לַ חֲ ט ֹא.
רֹוצים ֵּ
הֵּ ם ִׂה ְרגִׂ ישּו ֶש ֵּהם ל ֹא ִׂ

ִׂה ְש ַתחֲ וָ יָה

שּובי וְ ֵּאלִׂ י ָחזְ רּו ִׂב ְתשּובָ הֵּ .הם
הַ ָק ְרבָ ן הֻ ְק ַרבִׂ ,
ּומאֹד
רֹובים לה' ְ
ִׂת ְקנּו ֶאת ַה ֵּח ְטא וְ ֵּהם שּוב ְק ִׂ
ְשמֵּ ִׂחים.
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נספח  :3סיפור על פי מקורות
מתוך כה עשו חכמינו (מן המחזור של יוה"כ ומספר התודעה לאליהו כי טוב ,עפ"י משניות
יומא פ"א -פ"ז א-ו)
גרפיקה :יש לעצב כדף עבודה

פּורים בִׂ זְ מַ ן שֶ בֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ ש הָ יָה ַקּיָם.
יֹום הַ כִׂ ִׂ
פּורים הָ ַלְך הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול לְבֵּ ית הַ ְמ ַקּדֵּ ש ,וְ כָל ָהעַ ם ְמ ַלוִׂ ים אֹותֹו.
שָ בּועַ ִׂלפְ נֵּי יֹום ַהכִׂ ִׂ
כָל הָ אֲ נ ִָׂשים ,הַ ּנ ִָׂשים וְ ַה ְי ָל ִׂדים יָצְ אּו ִׂמבָ ֵּתיהֶ ם וְ ִׂה ְס ַתכְ לּו כֵּיצַ ד ַהכ ֵֹּהן ַהגָדֹול הֹולְֵּך ְלבֵּ ית ַה ִׂמ ְק ָּדש.
יהם
יהם ַהלְ וִׂ ּיִׂ ים .כֻלָ ם לָ בְ שּו ִׂבגְ ִׂדי ֶמ ִׂשי בְ צֶ בַ ע ְתכֵּלֶתַ .אחֲ ֵּר ֶ
ְל ָפנָיו הָ לְכּו הַ ֶמלְֶך ּובְ נֵּי הַ ֶמלֶ ְך וְ ַאחֲ ֵּר ֶ
צֹוצרֹות
תֹוקעֵּ י ַהחֲ ְ
הָ לְכּו הַ כֹהֲ נִׂים ְלבּושֵּ י בִׂ גְ דֵּ י ֶמ ִׂשי לְבֵּ נִׂ יםַ ,אחֲ ֵּריהֶ ם הָ לְכּו ַה ְמש ְֹור ִׂריםַ ,ה ְמנַגְ נִׂיםְ ,
ֲבֹודה בְ בֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ שַ :השֹוע ֲִׂרים ֶש ָש ְמרּו עַ ל ַשע ֲֵּרי בֵּ ית ַה ִׂמ ְק ָּדש
וְ כָל הָ אֲ נ ִָׂשים שֶ הָ י ְָתה לָהֶ ם ֵּאיזֹו ע ָ
כֶסף
יהם מֹוטֹותֶ -
יד ֶ
ּוב ֵּ
וְ עֹושֵּ י הַ ִׂתקּונִׂ יםָ .קרֹוב ַלכ ֵֹּהן הַ גָדֹול ָהלְכּו הָ ַרבָ נִׂ יםַ ,אחֲ ֵּריהֶ ם שּוב כֹהֲ נִׂ ים ִׂ
שּובים.
ְלפַנֹות מָ קֹוםַ ,אחֲ ֵּריהֶ ם הַ כ ֵֹּהן הַ גָדֹול וְ ִׂאתֹו הַ כֹהֲ נִׂים ,הַ זְ ֵּק ִׂנים וְ ַהחֲ ִׂ
פֹורים כִׂ ְמעַ ט
כַאֲ שֶ ר ִׂהגִׂ יעּו ְלבֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ ש הָ יּו ֻכלָם ִׂמ ְת ַפלְ לִׂים וְ הַ קֹול ָהיָה כָל כְָך ָחזָק עַ ד ֶש ַה ִׂצ ִׂ
נָפְ לּו מֵּ הַ שָ מַ יִׂם ל ָָא ֶרץ מֵּ רֹב בֶ ָהלָה.
ֹורה
פּורים ָהיָה הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול עֵּ ר ,וְ הַ כֹהֲ נִׂ ים הָ אֲ ֵּח ִׂרים י ְָשבּו ֶא ְצלֹו וְ ל ְָמדּו י ַַחד ִׂאתֹו ת ָ
כָל לֵּיל יֹום הַ כִׂ ִׂ
כְ דֵּ י שֶ ל ֹא י ֵָּרדֵּ ם.
כַאֲ שֶ ר הֵּ ִׂאיר הַ ּיֹוםָ ,ל בַ ש הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול ִׂבגְ דֵּ י זָ הָ ב וְ ִׂה ְת ִׂחיל מַ ְק ִׂריב ֶאת ַה ָק ְרבָ נֹות ֶש ְצ ִׂריכִׂ ים ל ְָה ִׂביא
ָשט ִׂבגְ ֵּדי זָ ָהב
פּורים .לִׂ פְ נֵּי שֶ ּנִׂכְ נַס ְלקֹדֶ ש הַ ָקדָ ִׂשים ,לְשַ ם מֻ ָתר ַרק ַלכ ֵֹּהן ַהגָדֹול ל ְִׂהכָ נֵּס ,פ ַ
בְ יֹום הַ כִׂ ִׂ
וְ לָבַ ש בְ ג ִָׂדים לְבָ נִׂ ים ,וְ ָהיָה ּדֹומֶ ה לְמַ ל ְָאְך ה'.
הּוא ִׂה ְתפַ לֵּל לה' ּובִׂ ֵּקש ִׂמ ֶמּנּו ל ְִׂסֹלחַ לְעַ ם י ְִׂש ָר ֵּאל וְ ל ֵָּתת ל ֶָהם ָשנָה טֹובָ ה .וְ כָ ל ָהעַ ם וְ ַהלְ וִׂ יים
ֲבֹודתֹו ֶשל ַהכ ֵֹּהן ַהגָדֹול וְ ל ֹא
וְ הַ כֹהֲ נִׂים עָ ְמדּו בְ שֶ ֶקט כָל הַ ּיֹוםִׂ ,מן הַ ב ֶֹקר עַ ד הַ לַ ְילָהִׂ ,ה ְס ַתכְ לּו בַ ע ָ
ִּׂדבְ רּו שּום ּדָ בָ ר .וְ כַאֲ שֶ ר הַ כ ֵֹּהן הַ גָדֹול ִׂה ְת ַפלֵּל וְ ָאמַ ר ֶאת שֵּ ם ה'ָ ,היּו ֻכלָם ִׂמ ְש ַתחֲ וִׂ ים וְ נֹופְ לִׂים עַ ל
אֹומ ִׂרים "בָ רּוְך שֵּ ם כְ בֹוד מַ לְכּותֹו לְ עֹולָם וַעֵּ ד".
פְ נֵּיהֶ ם וְ ְ
אֱ מֶ ת מָ ה נ ְֶהּדָ ר הָ יָה מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן גָדֹול בְ צֵּ אתֹו ִׂמ ְבית ק ְֹדשֵּ י הַ ָק ָד ִׂשים ְב ָשלֹום! ֻכ ָלם ִׂה ְס ַתכְ לּו בֹו וְ ל ֹא
ִׂה ְרגִׂ ישּו כְ ָלל בָ ָרעָ ב ,בְ צָ מָ א ּובָ ֲעיֵּפּות ,כִׂ י מַ ְר ֶאה הַ כ ֵֹּהן הָ יָה נִׂפְ ָלא כְ מֹו כ ֶֶתר ָי ֶפה עַ ל ר ֹאשֹו ֶשל ֶמלֶ ְך
פֹורחַ ת.
שֹושּנָה ַ
ַ
ּוכְ מֹו
הֹורית ( ֶס ֶרט ָאדֹם) ּוכְ ֶשה' ָסלַ ח
בְ פ ֶַתח (ּדֶ לֶת) הָ אּולָם שֶ ל בֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ ש ָהי ְָתה ְתלּו ָיה לָשֹון ֶשל זְ ִׂ
לָעַ םָ ,ראּו שֶ ַהסֶ ֶרט ַנע ֲָשה ָלבָ ן כַשֶ לֶג.
ידים) וְ לִׂ ּוּו ֶאת ַהכ ֵֹּהן ַהגָדֹול ְלבֵּ יתֹו ,וְ כָ ל
בַ ַל ְי ָלה ל ֹא הָ ְלכּו ִׂמּיָד הַ בַ י ְָתה לֶאֱ כֹל .ל ְָקחּו אֲ בּוקֹות (לַפִׂ ִׂ
ֶאחָ ד ִׂה ְש ַתּדֵּ ל ָלגֶשֶ ת ֵּאלָ יו ּו ְלבָ ֵּרְך אֹותֹו.
ּומפֹות ְרקּומֹות ,כִׂ י כָל ָהעַ ם ָש ַמח ְמאֹד
יחים יָפִׂ ים ַ
כָל הַ חַ לֹונֹות ָהיּו ְמ ֻק ָש ִׂטים ְבזֵּר פְ ָר ִׂחיםְ ,ש ִׂט ִׂ
שֶ ה' סָ לַח לְעַ מֹו.
ַא ְש ֵּרי עַ יִׂ ן ָראֲ ָתה כָל ֵּאלֶ ה!
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תשובה ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,תשובה במקדש
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נספח  :4דף הוראות למשחק
גרפיקה :יש לעצב כדף הוראות למשחק

מַ הֲ לְַך הַ ִׂמ ְשחָ ק:


בָ חֲ רּו מַ נְ חֶ ה ל ִַׂמ ְשחָ ק.



ִׂקבְ עּו ֶאת סֵּ דֶ ר הַ שַ ְח ָקנִׂים.



יֵּש לְהַ ִׂטיל ֶאת הַ ֻקבִׂ ּיָה ּולְ ִׂה ְת ַקּדֵּ ם בְ הֶ ְת ֵּאםִׂ .אם ִׂהגַעְ ָת ל ְִׂמ ְשבֶ צֶ ת ְמסֻ ֶמנֶת (? ,! ,אֹו ְתמּונָה)
הַ ְקשֵּ ב לַמַ נְ חֶ ה ּופְ עַ ל בְ הֶ ְת ֵּאם:
ִׂ oמ ְשבֶ צֶ ת ְתמּונָה  -עָ לֶיָך ְלצַ ּיֵּן ִׂאם הַ ִׂמ ְשפָט שֶ ָק ָרא ַה ַמ ְנ ֶחה הּוא אֱ ֶמת אֹו ֶש ֶקר,
ִׂאם ִׂהצְ ל ְַח ָת בִׂ ְשנֵּי הַ ִׂמ ְשפ ִָׂטים ִׂה ְת ַקּדֵּ ם ְשנֵּי ְצעַ ִׂדיםִׂ ,אם ִׂה ְצלַ ְח ָת ְב ִׂמ ְשפָט ֶא ָחד
ית בִׂ ְשנֵּיהֶ ם ִׂהשָ ֵּאר בַ ָמקֹום.
ִׂה ְת ַקּדֵּ ם צַ עַ ד ֶאחָ דִׂ ,אם טָ עִׂ ָ
ִׂית נָכֹון ִׂה ְת ַק ֵּּדם ִׂ 3מ ְשבָ צֹות.
ִׂ oמ ְשבֶ צֶ ת ְש ֵּאלָה – ֲענֵּה עַ ל ְש ֵּאלַת הַ מַ נְ חֶ הִׂ .אם עָ נ ָ
ִׂ oמ ְשבֶ צֶ ת ְמ ִׂשימָ ה – בַ צַ ע ֶאת ְמ ִׂשימַ ת הַ ִׂמנְחָ הִׂ .אם ִׂבצַ עְ ָת נָכֹון ִׂה ְת ַק ֵּּדם 2
ִׂמ ְשבָ צֹות.

ַ oרק הַ ַת ְל ִׂמיד שֶ ִׂהגִׂ יעַ ִׂראשֹון לְ ַאחַ ת הַ ִׂמ ְשבָ צֹות ְמבַ צֵּ עַ ֶאת ַהכָתּוב בָ ּהֵּ ,אין לַ ְחזֹר
ימה ָכלְשֶ ִׂהי פָעָ ַמיִׂם.
עַ ל ְמ ִׂש ָ


הַ ְמנַצֵּ ַח ַ -תל ְִׂמיד שֶ ִּׂנכְ נַס ִׂראשֹון ְלבֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ ש.

ְמ ִׂשימֹות לְ מַ ְנ ֶחה:

.1

2

3

ִמ ְּשפְּ טֵּ י אֱ מֶ ת אֹו ֶש ֶקר עַ ל
הַ ְּתמּונֹות

כ ְַּר ִטיסֵּ י ְּש ֵּאלֹות

יסי ְּמ ִשימֹות
כ ְַּר ִט ֵּ

א .הֵּ בִׂ יאּו ַלכ ֵֹּהן הַ גָדֹול 2
ְשעִׂ ִׂירים  -אֱ מֶ ת
גֹורל
ב .הַ שָ עִׂ יר שֶ עָ לָה עָ לָיו ָ
"לה'" ִׂנ ְל ַקח לְהַ ר ֲעזָאזֵּל -
שֶ ֶקר

ֵּאיזֶה בְ ג ִָׂדים לָבַ ש הַ כֹהֵּ ן
הַ גָדֹול ְב ִׂה ָכ ְנסֹו ְלקֹדֶ ש
הַ קֹדָ ִׂשים?
ת :בִׂ גְ דֵּ י לָבָ ן

ַה ְדגֵּם כֵּיצַ ד ָהיּו ִׂמ ְש ַתחֲ וִׂ ים
ְבבֵּ ית ַה ִׂמ ְק ָּדש

א .הַ שָ עִׂ יר " ַל ֲעזָאזֵּ ל"
ִׂה ְת ַג ְלגֵּל עַ ל הַ הַ ר עַ ד
שֶ ִׂהגִׂ יעַ לְמַ טָ ה  -שֶ ֶקר
ב .בֵּ ין הַ ַק ְר ַניִׂם ֶשל הַ שָ עִׂ יר
ַל ֲעזָאזֵּל ָק ְשרּו לָשֹון שֶ ל
הֹורית  -אֱ מֶ ת
זְ ִׂ

קֹורה ִׂל ְלשֹון
מָ ה הָ יָה ֶ
הֹורית כְ שֶ ה' הָ יָה
הַ זְ ִׂ
סֹולֵּחַ ?
ת :הָ י ְָתה הֹו ֶפ ֶכת ִׂמצֶ בַ ע
ָאדֹם ְלצֶ בַ ע לָבָ ן

הֹורית לִׂפְ נֵּי
צַ ּיֵּר לָשֹון ֶשל זְ ִׂ
פּורים וְ ַאחֲ ֵּרי
ֲבֹודת יֹום ַהכִׂ ִׂ
ע ַ
ֲבֹודה
ָהע ָ

א .הַ כֹהֵּ ן ל ַָקח גֶחָ לִׂים
ל ְַקט ֶֹרת ִׂמ ִׂמזְ בַ ח הָ עֹו ָלה -
שֶ ֶקר
ב .בְ קֹדֶ ש הַ ָקדָ ִׂשים ִׂה ִּׂניחַ
הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ מַ ְח ָתה עִׂ ם

ִׂמי אֲ נִׂ י?
אֹותי בַ ִׂמ ְדבָ ר
ִׂה ְשלִׂיכּו ִׂ
ִׂמצּוק גָבֹוּהַ .
ת :שָ עִׂ יר ַל ֲעזָאזֵּ ל

ית ֶאת ַהכ ֵֹּהן ַהגָדֹול ֶאל בֵּ יתֹו
לִּׂוִׂ ָ
ּובֵּ ַרכְ ָת אֹותֹוַ .ספֵּר ָמה ָא ַמ ְרת
לֹו.
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הַ גֶחָ לִׂ ים עַ ל הָ ִׂרצְ פָה  -אֱ מֶ ת
ְבכָל פַעַ ם ֶש ָהעַ ם ִׂה ְש ַתחֲ וָה
לִׂפְ נֵּי ה' ִׂה ְקפ ְַד ָת לְ ִׂה ְש ַתחֲ וֹות –
ַה ְּדגֵּם כֵּיצַ ד.

4

א .בַ ַל ְילָ ה שֶ ִׂלפְ נֵּי יֹום
יפּורים הַ כ ֵֹּהן הַ גָדֹול לָמַ ד
כִׂ ִׂ
ֶאת סֵּ דֶ ר הָ עֲבֹודָ ה  -אֱ מֶ ת
ב .הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול לָמַ ד עִׂ ם
פְ שּוטֵּ י הָ עַ ם  -שֶ ֶקר

ּומ ַתי מֻ ָתר הָ יָה
ל ְִׂמי ָ
ל ְִׂה ָכנֵּס ְלקֹדֶ ש הַ ָקדָ ִׂשים?
תַ :לכֹהֵּ ן ַהגָדֹול בְ יֹום
פּורים
הַ כִׂ ִׂ

5

א .שָ בּועַ ִׂלפְ נֵּי יֹום
פּורים הָ לְַך הַ כֹהֵּ ן
הַ כִׂ ִׂ
הַ גָדֹול לְבֵּ ית הַ ִׂמ ְקּדָ ש -
אֱ מֶ ת
ב .הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול הָ לְַך לְבֵּ ית
פּורים
הַ ִׂמ ְקּדָ ש ִׂלפְ נֵּי יֹום כִׂ ִׂ
כְ דֵּ י שֶ ּיַכִׂ יר הֵּ יטֵּ ב ֶאת
הַ ִׂמ ְקּדָ ש  -שֶ ֶקר

ידה עַ ל ֶא ָחד ִׂמ ִׂבגְ ֵּדי
חּוד ִׂח ָ
מָ ה עָ שּו הַ כֹהֲ נִׂ ים וְ הָ עַ ם
ַהכ ֵֹּהן ַהגָדֹול ,וַחֲ בֵּ ֶריָך יְ נַחֲ שּו
כְ שֶ שָ ְמעּו ֶאת הַ כֹהֵּ ן
הַ גָדֹול ִׂמ ְת ַפ ֵּלל וְ אֹומֵּ ר ֶאת ֶאת פִׂ ְתרֹונָּה.
שֵּ ם ה'?
כֹורעִׂ ים
ת :הָ יּו ְ
ּומ ְש ַתחֲ וִׂ ים וְ נֹופְ לִׂים עַ ל
ִׂ
אֹומ ִׂרים" :בָ רּוְך
פְ נֵּיהֶ ם וְ ְ
שֵּ ם כְ בֹוד מַ לְכּותֹו לְ עֹולָם
וָעֶ ד"

גרפיקה :משחק מסלול ספירלי (מהחוץ לפנים) במרכז תמונה של בית המקדש.
במסלול עצמו כ 25-משבצות.
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 5משבצות צבועות בורוד ועליהן כיתוב ? :שאלה ,1
,3



? שאלה ,5

 4משבצות צבועות בתכלת ועליהן כיתוב! :משימה ,1
,3



? שאלה ,4

? שאלה ,2

?שאלה

!משימה ,2

!משימה

!משימה ,4

 5משבצות עליהן כיתוב (בקטן) וציור

כיתוב

ציור

תמונה 1

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

תמונה 2

השעיר לעזאזל בדרך למדבר יהודה

תמונה 3

הכה"ג מקטיר קטורת בקוה"ק

תמונה 4

הכה"ג לומד בלילה שלפני יום כיפור

תמונה 5

הכה"ג צועד לבית המקדש וכל העם מלווים אותו בשמחה
ובניגון



על המשבצת האחרונה במסלול (= לפני ציור המקדש} יש לכתוב:

ית בַ ִׂשיר" :אֱ מֶ ת ָמה נ ְֶה ָּדר ָהיָה כ ֵֹּהן גָדֹול"
הַ כֹהֵּ ן הַ גָדֹול יָצָ א ִׂמקֹדֶ ש הַ ָק ָד ִׂשים בְ שָ לֹום .זָכִׂ ָ
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מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

נספח  :6פיוט ליום כיפור
לעצב עם ציורים בהתאמה לתלמידים בכיתות א'-ג'

אֱ מֶ ת מָ ה נ ְֶהּדָ ר ָהיָה כ ֵֹּהן גָדֹול בְ צֵּ אתֹו ִׂמבַ ִׂית ָק ְדשֵּ י ַה ָקדָ ִׂשים ְב ָשלֹום ְב ִׂלי ֶפגַע.
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ אֹהֶ ל ַהּנ ְִׂמ ַתח בְ דָ ֵּרי מַ עְ לָה,
כִׂ בְ ָר ִׂקים הַ ּיֹוצְ ִׂאים ִׂמזִׂ יו הַ חַ ּיֹות ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ גֹדֶ ל גְ ִׂדילִׂים בְ ַא ְרבַ ע ְקצָ וֹות,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כִׂ ְדמּות הַ ֶקשֶ ת ְבתֹוְך ֶהעָ נָן,
ִׂיצּורים ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ הֹוד אֲ שֶ ר ִׂהלְבִׂ יש צּור ל ִׂ
מַ ְר ֵּאה ֹכהֵּ ן.
כְ ו ֶֶרד הַ ּנָתּון ְבתֹוְך גִׂ ּנַת חֶ מֶ ד,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ זֵּר הַ ּנָתּון עַ ל מֵּ צַ ח מֶ לְֶך,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ חֶ סֶ ד הַ ִּׂנ ָתן עַ ל פְ נֵּי חָ ָתן,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ טֹהַ ר הַ ּנָתּון בִׂ ְצנִׂיף ָטהֹור,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ יֹושֵּ ב בְ סֵּ ֶתר לְחַ לֹות פְ נֵּי ֶמ ֶלְך,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ כֹוכַב הַ ֹּנגַּה בִׂ גְ בּול ִׂמזְ ָרח,
מַ ְר ֵּאה כ ֵֹּהן.
כִׂ לְבּוש ְמעִׂ יל ּוכְ ִׂש ְריַן צְ דָ ָקה,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ מַ ל ְָאְך הַ ִּׂנצָ ב עַ ל ר ֹאש ּדֶ ֶרְך,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ נֵּר הַ מֵּ צִׂ יץ ִׂמבֵּ ין הַ ַחלֹונֹות,
כְ שָ ֵּרי צְ בָ אֹות בְ ר ֹאש עַ ם קֹדֶ ש ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ עֹז אֲ שֶ ר ִׂה ְל ִׂביש טָ הֹור ל ִַׂמ ַטהֵּ ר ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
מַ ְר ֵּאה כ ֵֹּהן.
כְ ַפעֲמֹונֵּי זָהָ ב בְ שּולֵּ י הַ ְמעִׂ יל,
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
צּורת הַ בַ ִׂית ּו ָפ ֹר ֶכת הָ עֵּ דּות,
כְ ַ
כִׂ ְק ִׂהלָה ְמכ ָֻסה ְת ֵּכ ֶלת וְ ַא ְרג ָָמן ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
רֹואי זְ ִׂריחַ ת שֶ מֶ ש עַ ל הָ ָא ֶרץ ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
כְ ֵּ
מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
חֹוחים,
כְ שֹושַ ּנַת גַן בֵּ ין הַ ִׂ
ימן ,מַ ְר ֵּאה כֹהֵּ ן.
ימה ִׂמ ֵּת ָ
כְ ַתבְ נִׂית כְ ִׂסיל וְ כִׂ ָ
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