
,אורחים יקרים
.  יבנה במהרה בימינו אמן-תקנה לכם חוויה בנושא בית המקדש ' הינה יוזמה שבעזרת ד" חווית המקדש"

 את המעשה ואת מכלול הפעולות מטרת המקום לעורר את השאיפה לבנין בית המקדש ויחד עם זאת להכיר מעט
.וכן את ריבוי ההלכות אותם אנו נדרשים לדעת בחיינו, שנזכה לעשותם

או ממונם בכל עניני /ף סייעו בגופם ותודה רבה לכל אותם רבים שהעירו והאירו את עינינו בנושאים השונים וא
הנכם מוזמנים לרשום הערותיכם במקומות המסומנים.ישלם פעלם' היוזמה ד

.את הגאולה ובניין בית המקדשר שמעשינו יקרבו"ויה. אנא שימרו על ציוד האתר אנו מאחלים לכם ביקור מהנה

מבנה האתר והמסלולים
:לפניכם מסלולים המתארים את הכניסה לבית המקדש משלושה כוונים

דרך שער המזרח של , בהר הביתבהר הביתבהר הביתבהר הבית דרך שער שושןדרך שער שושןדרך שער שושןדרך שער שושןמוביל לבית המקדש מכוון מזרח     מסלול מזרחמסלול מזרחמסלול מזרחמסלול מזרח�
. בית המקדש לעזרת נשים ולבסוף עזרת ישראל

.'שמיעת קריאת המלך בשנת הקהל וכד, משמש לבאים לבית המקדש עם ביכורים

שער , בהר הביתבהר הביתבהר הביתבהר הביתדרך אחד משערי חולדה דרך אחד משערי חולדה דרך אחד משערי חולדה דרך אחד משערי חולדה הכניסה לבית המקדש מכוון דרום     מסלול דרוםמסלול דרוםמסלול דרוםמסלול דרום�
.הבכורות של בית המקדש והעזרה

.בכור בהמה וכדומה,  כגון שלמיםקדשים קליםקדשים קליםקדשים קליםקדשים קליםמשמש להבאת קרבנות 

ולאחר , בהר הביתבהר הביתבהר הביתבהר הבית שער שושןשער שושןשער שושןשער שושןמתאר את הכניסה לבית המקדש מכוון מזרח דרך     מסלול צפוןמסלול צפוןמסלול צפוןמסלול צפון�
. מכן שער הקרבן של בית המקדש ואז לתוך העזרה

.עולה וכדומה, כגון חטאתקדשי קדשים קדשי קדשים קדשי קדשים קדשי קדשים משמש להבאת קרבנות 

. זכויותיובאתר זו חברו להם יחד מספר רב של יוצרים בתחום מעשה המקדש  ולכל אחד
"והראנו בבנינו"ראש עמותת הרב מנחם מקובר הרב מנחם מקובר הרב מנחם מקובר הרב מנחם מקובר רוב התמונות של בית המקדש באדיבות 

תודתנו . בהוצאת יפה נוףבהוצאת יפה נוףבהוצאת יפה נוףבהוצאת יפה נוף"  אלחנן וחיים שמחים  בירושלים "-ו " אלחנן וחיים עולים לירו שלים"חלק מהציורים הם מתוך הספרים 
נתונה להם

זכויות יוצרים

ד"בס

המסלולים בתוך העיר ה עתיקה ירושלים 

הבית הר

הכותל המערבי


