
בשיעור זה ננסה להעמיק את הבנתנו מהו בית מקדש, מה משמעותו ומה תפקידו, ומתוך כך נבין 
מדוע דוד רוצה לבנות מקדש, ומדוע גם אנחנו מצפים לבניית המקדש לעתיד לבא.

הערה: כדי להשתמש בפעילות יש להירשם למערכת wizer.me ולאחר מכן לשלוח לתלמידים לינק לפעילות

בפעילות זו התלמידים יכירו ארבעה מקורות מהתנך שעוסקים במשמעות של 
בית ה': שמות כ“ה; מ‘; דברים י“ב; מלכים א‘ ח‘; ישעיהו ב‘.

1. בפסוקים מספר שמות פרק כ"ה ופרק מ' (בניית המשכן) נלמד שבית ה' 
הוא מקום השראת השכינה של ה'. 

בניית  על  מהציווי  אחד  פסוקים,  שני  יקראו  התלמידים  הפעילות:  תיאור 
על  לענות  ויצטרכו  המשכן.  בניית  בסיום  השכינה  מהשראת  ואחד  המשכן, 

השאלה: לפי הפסוקים האלה, מהי מטרת בניית המשכן?
המטרה של משימה זו היא להבין שבית ה‘ הוא מקום להשראת שכינה בתוך עם ישראל, בעולם 

החומרי.

2. בספר דברים פרק י"ב נלמד שבית ה' הוא המקום היחיד שבו נעשית עבודת הקרבנות

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו את פס' י-יא, בהם נאמר שצריך להביא קרבנות ותרומות  רק לבית 
ה' ולא למקום אחר. התלמידים יקבלו רשימה של דברים שצריך להביא לבית ה', ויחלקו אותם לשתי 
קבוצות: קרבנות וחובות אחרים. לאחר מכן יצטרכו לסכם בקצרה ולכתוב (או להקליט) מהו התפקיד 

של בית ה' לפי פסוקים אלה. 
והבאת  קרבנות  להקרבת  מקום  הוא  ה'  בית  של  שהתפקיד  להבין  א.  היא  זו  משימה  של  המטרה 
המילים  את  מבינים  שהתלמידים  לוודא  ג.  ה'  לבית  המובאים  הדברים  מהם  לב  לשים  ב.  תרומות. 

(למשל: עולותיכם=סוג של קרבן).

3. בספר מלכים א פרק ח', נלמד שבית ה' הוא מקום התפילה.

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו את פס' כח-ל, ויצטרכו לסמן בהם את המילים הקשורות לתפילה 
ולשמיעתה. הם יראו שבתוך קטע כל כך קצר מילים אלה חוזרות המון פעמים.

בשלב שני הם יענו על השאלה: מהו התפקיד של המקדש לפי דברי שלמה.
מתוך הפעילות הקודמת עליהם להסיק שלפי דברי שלמה התפקיד המרכזי של המקדש הוא להיות 
באופן  התפילות  את  מקבל  ה'  שדרכו  ומקום  לה',  להתפלל  יכולים  שאנשים  מקום  לתפילה:  מקום 

מיוחד.

4. בספר ישעיהו פרק ב' נלמד שלעתיד לבא בית ה' יהיה מרכז רוחני לכל העמים .

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו פסוקים ב-ג. מכיוון שלשון הנביא קשה להבנה, הפעילות תתמקד 

עזרי הוראה טכנולוגיים

מקדש

פעילות

למעבר לפעילות, 
לחצו כאן או סרקו 

את הקוד

בהבנת הפסוקים. כתבנו את הפסוקים בלשון מודרנית ופשוטה, בכל משפט ישנה מילה אחת להשלמה, 
שהתלמידים צריכים לבחור בה את המילה הנכונה, והבחירה שלהם מעידה על הבנת הפסוק, ומדגישה 

לתלמיד את הנקודות העיקריות בדברי הנביא.

https://app.wizer.me/preview/JPEORG


נסכם בכיתה את ארבעת התפקידים של בית ה':
בשמות פרק כה, בפעם הראשונה שה' מצווה על בניית המשכן מובהר    - 1. מקום השראת שכינה 
שמטרתו של המשכן היא ששכינת ה' תשכון בתוך מחנה בני ישראל. ענן ה' המדריך את עם ישראל 
במסעם במדבר הוא ביטוי של שכינת ה' המלווה אותם בדרכם.  גם המקדש, שייבנה בהמשך, הוא 

מקום השראת השכינה, ובאמצעותו שכינת ה' שורה בעם ישראל.

תתרכז  הקרבנות  שעבודת  ישראל  עם  על  מצווה  ה'  יב  פרק  בדברים   - הקרבנות  הקרבת  מקום   .2
במקום אחד בלבד. אי אפשר להקריב קרבן בכל מקום שרוצים, וגם לא בכמה מקומות מיוחדים, אלא 
יהיה רק מקום אחד בארץ ישראל שה' יבחר בו, ורק בו תתבצע עבודת הקרבנות. אל המקום הזה יביאו 

גם את כל התרומות, המעשרות והנדבות לעבודת ה'.

3. מקום תפילה - במלכים א פרק ח שלמה מצהיר שהמקדש שהוא בנה יהיה מקום שבו מתפללים אל 
ה', ומקום שדרכו ה' שומע ומקבל את התפילות. כדאי להוסיף, שאמנם ה' שומע את תפילותינו בכל 
מקום, אולם אנחנו עדיין מכוונים את תפילתנו לכיוון ירושלים, לכיוון מקום המקדש, מפני שאנחנו 

מאמינים שבאמצעות המקדש ה' מקבל יותר את תפילותינו.

4. מרכז רוחני לכל העמים - ישעיהו, בפרק ב, חוזה שלעתיד לבא בית ה' יהיה גבוה מכל המקומות, וכל 
העמים יבואו אליו כדי ללמוד את דרך ה'. בהמשך הפסוקים ישעיהו מבהיר שהמקדש יהווה גם מקום 
המשפט. ממנו יצא משפט צדק לכל העולם, ובעקבות זאת יהיה שלום בין העמים. ישעיהו מתאר כאן 
חזון עתידי, שלפיו בית ה' יהיה מרכז רוחני לא רק עבור עם ישראל, אלא עבור כל העמים. (גם שלמה, 
בהמשך תפילתו, מזכיר את האפשרות שהמקדש יהיה מקום תפילה גם עבור הגויים ולא רק עבור עם 

ישראל)

נראה שהתפקיד הראשון - השראת השכינה - הוא העיקרי, והוא הבסיס לכל השאר.
חשוב להדגיש שה' איננו זקוק לבית כדי לגור בו או לקרבנות כדי לאכול אותם, אלא בית ה' הוא המקום 
המאפשר חיבור בין שכינת ה' לבני האדם בעולם הארצי. לכן המקום הזה הוא המרכז הרוחני של עם 

ישראל.
כך שבאמצעות מקום זה בני האדם יכולים לפנות אל ה', להתפלל אליו, להודות, לבקש, 

במקום זה בני האדם יכולים גם לתת משהו לה': להביא תרומות או קרבנות שמבטאים הודיה לה' או 
בקשת מחילה, או רצון לתת משהו לה' וכדו' (אנחנו לא נכנסים כאן לכל המשמעות של הקרבנות כי 
זה נושא רחב מאד, אבל הזכרנו בקצרה כמה מטרות של עבודת הקרבנות. חשוב מאד להדגיש שוב 
זקוקים לאפשרות  בני האדם  זה! אלא  איננו צריך את  נותנים קרבנות לה' על אף שה'  שבני האדם 

הנתינה, המבטאת רגשות שלהם כלפי ה').
לעתיד לבא, כשכל העמים יכירו בה', בית ה' יהיה המרכז הרוחני של כל העמים.

סיכום

2. בספר דברים פרק י"ב נלמד שבית ה' הוא המקום היחיד שבו נעשית עבודת הקרבנות

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו את פס' י-יא, בהם נאמר שצריך להביא קרבנות ותרומות  רק לבית 
ה' ולא למקום אחר. התלמידים יקבלו רשימה של דברים שצריך להביא לבית ה', ויחלקו אותם לשתי 
קבוצות: קרבנות וחובות אחרים. לאחר מכן יצטרכו לסכם בקצרה ולכתוב (או להקליט) מהו התפקיד 

של בית ה' לפי פסוקים אלה. 
והבאת  קרבנות  להקרבת  מקום  הוא  ה'  בית  של  שהתפקיד  להבין  א.  היא  זו  משימה  של  המטרה 
המילים  את  מבינים  שהתלמידים  לוודא  ג.  ה'  לבית  המובאים  הדברים  מהם  לב  לשים  ב.  תרומות. 

(למשל: עולותיכם=סוג של קרבן).

3. בספר מלכים א פרק ח', נלמד שבית ה' הוא מקום התפילה.

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו את פס' כח-ל, ויצטרכו לסמן בהם את המילים הקשורות לתפילה 
ולשמיעתה. הם יראו שבתוך קטע כל כך קצר מילים אלה חוזרות המון פעמים.

בשלב שני הם יענו על השאלה: מהו התפקיד של המקדש לפי דברי שלמה.
מתוך הפעילות הקודמת עליהם להסיק שלפי דברי שלמה התפקיד המרכזי של המקדש הוא להיות 
באופן  התפילות  את  מקבל  ה'  שדרכו  ומקום  לה',  להתפלל  יכולים  שאנשים  מקום  לתפילה:  מקום 

מיוחד.

4. בספר ישעיהו פרק ב' נלמד שלעתיד לבא בית ה' יהיה מרכז רוחני לכל העמים .

תיאור הפעילות: התלמידים יקראו פסוקים ב-ג. מכיוון שלשון הנביא קשה להבנה, הפעילות תתמקד 

בהבנת הפסוקים. כתבנו את הפסוקים בלשון מודרנית ופשוטה, בכל משפט ישנה מילה אחת להשלמה, 
שהתלמידים צריכים לבחור בה את המילה הנכונה, והבחירה שלהם מעידה על הבנת הפסוק, ומדגישה 

לתלמיד את הנקודות העיקריות בדברי הנביא.


