
 ד"בס

בבית המקדש עבודת יום הכפורים הנך עומד לפני פעילות לתלמידים שתמחיש להם את ! למחנך היקר 

 .במהלך הפעילות אנו מדמים מסלול הליכה לירושלים ובית המקדש שלב אחר שלב. א"יבב

 . רצוי להכין את הכתה עם חומר הרקע המצורף. בכל שלב נלמד כיצד לנהוג בכניסתנו לקודש פנימה

 .בשלבי המסלוליכולים להתחלף הם . בתחילת הפעילות יש למנות מספר אחראים מתוך הקהל

 עליהם ללבוש בגדי כהונהכוהן גדול וכהן הדיוט •

 (פירוט בדף אב ובן)זוגות אב ובן לכל השלבים  9 •

 מורה מחלק פרסים•

 שלושה ילדים לבדיקת עצים•

 הדרכה למחנך

 שלב תלמידים נבחרים/ תפקיד מלווים 

 טהרה "מקווה" -מתיזים על כל המשתתפים ל, 7-ו 3עם אזוב טיפות  מזים

 בדיקת עצים לבדוק עצים בלשכה

 פייס ראשון ביצוע פיס על תרומת הדשן

 שחיטת התמיד מבצע קריצה וכוהן הדיוט משלים שחיטה והפשט ג"כה

 הגרלת שני השעירים לקיום ההגרלה ג"כהד עומדים ליד "סגן ואב

 דם פנימי ית'הזי 'כוואחת  אחת, אחת: ג"כהיחד עם  הילדים מונים כל יה'הזיבזמן 

 השעיר שילוח מציע למשלח שתייה בסוכה כל ילד מהכיתה

 ג להגרלה"ליד כה( שני מבוגרים)ד "סגן ואב•

 מספר ילדים לפייס הראשון•

 ילד לשילוח השעיר•
 שיח אב ובן מראש-צרו קשר לקבלת דו

 מינוי אחראים

 שלבי הפעילות

 תיאור העזרה

בתמונה אנו רואים את העזרה בה  

תתבצע רוב הפעילות עליה אנו  

רצוי לעבור עם התלמידים על  . לומדים

 .עיקרי פרטי העזרה

 משתתפים 22-וכמבוגרים  2-כ כ"סה •

 פרטים שונים

 ©כל הזכויות שמורות .  חווית המקדש   info@mikdashtools.com  077-3179104: פאקס 054-8432073 : טל

 לפחות או מקום עליו אפשר לתלות 2x2נדרש רקע לבן בגודל  •

 הפעילות מתבצעת סביב רקע זה על כן רצוי שיהיה מקום פנוי וקל לגישת התלמידים המשתתפים•

 מטר מהרקע יש צורך בשולחן עצמאי עליו ימוקם המחשב והמקרן 3במרחק של כ •

 מטר מהשולחן 3-דרוש מקור מתח במרחק של כ•

 ושיתוף הפעולה העניןדרוש רמקול כדי שהקהל יוכל לשמוע ולשמור על , במקום גדול•

 !שכן אנו באים עם עזרים רבים כדי להמחיש את החוויה ויקשה להזיזם  –אחד במוסד במקוםהפעילות תתבצע •

 


