
ד"בס

גדולי הדורות הדגישו את חשיבות לימוד נושאי המקדש   - לימודי המקדש וקדשים

בדורות האחרונים זכינו לחיבורים נפלאים . לגאולה ה'הציפיבמיוחד בהקשר , וקדשים

ויחד עם זאת ראוי להמחיש ולהשיב אל הלב את הנושא לתלמידים עד כמה , בנושאים

.שניתן

המאפשרת התנסות במלאכות המקדש , המקדש היא פעילות של לימוד חוויתיחווית 

במשך השנה ובמיוחד ברגלים , על פי ההלכה הנדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו

ה כיצד יביאו ישראל את קרבנותיהם "חווית המקדש מלמדת וממחישה לנו בע. ובחגים

.  הפעילות מורכבת ממסלולים שונים. במהרה בימינו אמן

לנושא הנלמד  כשלצידה עזרים המותאמים , כל מסלול מלווה במצגת מרהיבה ?כיצד 

המסלולים . ובאותה עת הקהל מופעל בתפקידים שונים"). הבאת ביכורים"לדוגמא (

לכל מסלול רמה . תוכננו במספר דרגות פירוט וכמו כן ניתנים דפי הכנה למורים

בלימוד החוויתי משולבות שאלות ותשובות  . לימודית המתאימה לרקע התלמידים

.  המחדדות נושאים הלכתיים מעניינים
. המסלולים מתוכננים על פי כל פרטי ההלכה שבידינו כיום בהתייעצות עם רבנים חשובים בתחום

. עד אליכםבאים הפעילות ניידת ולכן אנו  ?היכן 

פירוט משתנות בהתאם לגיל  בדרגות , שונותהפעילות פועלת במסגרות לימוד  ?למי 

ת  "הרצאה המלווה בשוניתן להעביר את הנושאים בצורת . והרקע של המשתתפים

יום הכפוריםהגרלת 

..בדיקת עצים בלשכה

ת  "הרצאה המלווה בשוניתן להעביר את הנושאים בצורת . והרקע של המשתתפים

. בליווי המצגת

!ברכות והמלצות מרבנים חשובים ממגזרים שונים 
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טכובר      -צפת 

חניכי הישיבות     -ביתר 

הראם  -רחובות 

בני משה–רחובות 

נתיבות שלום     -ביתר 

ברסלו      -צפת 

תיכון רמלה    -רמלה 

רשימה חלקית של  

מוסדות ממליצים



ד"בס

גדולי הדורות הדגישו את חשיבות לימוד נושאים אלה    לימודי המקדש וקדשים 

בדורות האחרונים זכינו לחיבורים נפלאים בנושאים  . ה לגאולה'ובייחוד בקשר לציפי

.ויחד עם זאת ראוי להמחיש זאת לתלמידים עד כמה שניתן

המאפשרת התנסות במעשה של יהודים , היא פעילות של לימוד חוויתי חווית המקדש

כמו כן  . כגון ברגלים ובחגים, במקדש על פי ההלכה הנדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו

כל מסלול . הפעילות מורכבת ממסלולים. לומדים כיצד יביאו ישראל את קרבנותיהם

. מכיל פעילות מוגדרת הנוגעת לנושא הנלמד בבית הבחירה

קרבן  כולל לימוד כניסה לבית המקדש לצורך הבאת ויקרא צו מסלול  ויקרא צו

הלימוד כולל תרגול מעשי של ההלכות  . מנחת סולתולאחר מכן הבאת שלמים 

תוך כדי הלימוד מוזכרים שאר סוגי הקרבנות  . ויקרא צו המוזכרות בפרשיות

.והמנחות ודיניהם

בהתאם לנושא נחשפים לתמונות כלים ובעלי חיים אותם עוברים כדי להעמיק   ?כיצד

המסלולים תוכננו במספר דרגות פירוט ויש דפי הכנה . את לימוד הנושא הנבחר

.למורים

המסלולים יכללו . המסלולים מתוכננים בהתיעצות עם מומחים בתחום ומעוטרים בהסכמות רבות

.בעלי חיים וכל אמצעי שיקרב את הנעשה לחוויה אמיתית, תלבושות, עזרים

!השתתפות פעילה 

..בדיקת עצים בלשכה

.אם מקרן וכל אביזרים הנדרשיםבאים אליכם הפעילות ניידת ולכן אנו  ?היכן 

הפעילות פועלת במסגרות לימוד בדרגות פירוט משתנות בהתאם לגיל והרקע   ?למי 

..כמו כן היא מתאימה לכל מי שרוצה לארח חוויה של לעתיד לבוא. של המשתתפים

ניתן להעביר את הנושאים בצורת הרצאה בליווי מצגת

ע"תש'ה. כל הזכויות שמורות  ©. חווית המקדש 08-6909594news@mikdashtools.comפאקס 054-8432073: טל



ד"בס

גדולי הדורות הדגישו את חשיבות לימוד נושאים אלה    לימודי המקדש וקדשים 

בדורות האחרונים זכינו לחיבורים נפלאים בנושאים  . ה לגאולה'ובייחוד בקשר לציפי

.ויחד עם זאת ראוי להמחיש זאת לתלמידים עד כמה שניתן

המאפשרת התנסות במעשה של יהודים , היא פעילות של לימוד חוויתי חווית המקדש

כמו כן  . כגון ברגלים ובחגים, במקדש על פי ההלכה הנדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו

כל מסלול . הפעילות מורכבת ממסלולים. לומדים כיצד יביאו ישראל את קרבנותיהם

. מכיל פעילות מוגדרת הנוגעת לנושא הנלמד בבית הבחירה

קרבן  כולל לימוד כניסה לבית המקדש לצורך הבאת ויקרא צו מסלול  ויקרא צו

הלימוד כולל תרגול מעשי של ההלכות  . מנחת סולתולאחר מכן הבאת שלמים 

תוך כדי הלימוד מוזכרים שאר סוגי הקרבנות  . ויקרא צו המוזכרות בפרשיות

.והמנחות ודיניהם

בהתאם לנושא נחשפים לתמונות כלים ובעלי חיים אותם עוברים כדי להעמיק   ?כיצד

המסלולים תוכננו במספר דרגות פירוט ויש דפי הכנה . את לימוד הנושא הנבחר

.למורים

המסלולים יכללו . המסלולים מתוכננים בהתיעצות עם מומחים בתחום ומעוטרים בהסכמות רבות

.בעלי חיים וכל אמצעי שיקרב את הנעשה לחוויה אמיתית, תלבושות, עזרים

!השתתפות פעילה 

..בדיקת עצים בלשכה

.אם מקרן וכל אביזרים הנדרשיםבאים אליכם הפעילות ניידת ולכן אנו  ?היכן 

הפעילות פועלת במסגרות לימוד בדרגות פירוט משתנות בהתאם לגיל והרקע   ?למי 

..כמו כן היא מתאימה לכל מי שרוצה לארח חוויה של לעתיד לבוא. של המשתתפים

ניתן להעביר את הנושאים בצורת הרצאה בליווי מצגת

ע"תש'ה. כל הזכויות שמורות  ©. חווית המקדש 08-6909594news@mikdashtools.comפאקס 054-8432073: טל


