
מועדים לאומיים2

בד' באייר חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שנפלו בעת מילוי תפקידם על הגנת עם ישראל 
וארץ הקודש. נוקיר ונכבד את זכרם ונלמד משניות ונתפלל לעילוי נשמתם.

בה' באייר תש"ח )1948( הכיר האו"ם בהקמת שלטון יהודי עצמאי בארץ הקודש, לאחר ששנים רבות 
ובנסים  לארץ  עלייה  של  גדולה  בתנופה  התאפיינה  זו  תקופה  ישראל.  בארץ  יהודי  שלטון  היה  לא 

גלויים שעשה ה'. 

בכ"ח באייר )1967( כבשו חיילי צה"ל את ירושלים כולה, איחדו את העיר ושחררו את הכותל המערבי 
מהכיבוש הירדני.

להלן הסבר על גישת חב"ד למועדים האלה:

חשוב להבין ולהסביר 
חשוב  ממנו.  להתעלם  ובוחרים  עמו  להתמודד  החוששים  יש  ולכן  ומורכבויות,  דקויות  זה  בנושא 
להבהיר שהנושא בהחלט ראוי ודורש התייחסות, הסברה והתמודדות עם השאלות שהוא מעורר. 
התייחסות שאינה עניינית או התעלמות עלולות לגרום לחילול ה', חלילה, ולהתקבל בדרך שלילית 

אצל הורים ומקורבים.

כמו כלל גישת חב"ד, יש להתמודד גם עם נושא זה בדרך חיובית, ואדרבה, לנצל את ההזדמנות כדי 
להציג את העמדה החב"דית, לאור הוראותיו, שיחותיו ואיגרותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

תפיסות דתיות שונות ביחס למדינה
באופן כללי אפשר לחלק את העמדות המקובלות בציבור הדתי והחרדי כלפי המדינה לשלוש תפיסות 

מרכזיות:

 התנכרות - קבוצות קיצוניות במחנה החרדי אינן מכירות – לא לכתחילה ולא בדיעבד – במדינת . 1
ישראל, ואנשיהן אינם משתתפים בבחירות וכו'. לפי עמדתם, המדינה היא תולדתה של הציונות 

הכפרנית, וממילא הקמת המדינה היא "מעשה שטן", ויש להתרחק ממנה ככל האפשר. 

"אתחלתא דגאולה" - התפיסה המקובלת על הציונות הדתית רואה בהקמת המדינה תהליך של . 2
"ראשית צמיחת גאולתנו" - תחילתו של תהליך הגאולה, שמתחילה "כאיילת השחר" ומתפתחת 

"קמעא קמעא". 
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אין משמעות - רוב הציבור החרדי )בהבדלי גישות שונים( סוברים כי למדינת ישראל אין משמעות . 3
לחלוטין,  טכנית  מסגרת  היא  הגאולה".  "התחלת  ולא  שטן"  "מעשה  לא  היא  דתית-רוחנית. 
פי מידת התמיכה שלה בענייני הדת. אם המדינה תומכת במוסדות תורה,  שצריכה להיבחן על 
מתקצבת בתי כנסת ומקוואות טהרה ואינה גוזרת גזרות נגד הדת – יש לראותה בעין חיובית. שאר 
יותר בחיי  התחומים אינם מעניינים יתר על המידה. חוגי החסידים נוטים לגלות מעורבות רבה 

הארץ ואכפתיות כלפיה וכלפי מוסדותיה.

עמדת חב"ד – שביל הזהב
דרכה של חב"ד שונה משלוש השיטות הנ"ל, ולמעשה, היא שיטה רביעית, מעין "שביל הזהב". 

את הגישות 1 ו-2  שלל הרבי בתכלית. חס ושלום לומר שהצלתם של מאות אלפי יהודים בנסים גלויים 
היא "מעשה שטן". ודאי ּוודאי שיד ה' עשתה זאת. מצד שני, חס ושלום לומר שאנו כבר ב"אתחלתא 
דגאולה". הגאולה השלמה לא החלה במפעל הציוני, והתקבצותם של יהודים לארץ ישראל אינה קיבוץ 
הגלויות של הגאולה, שיתרחש בשלמותו רק לאחר ביאת המשיח, לאחר ש"ייבנה מקדש במקומו", 

על פי הסדר שקבע הרמב"ם כהלכה פסוקה וברורה.

עם זאת, הרבי סבר שאי אפשר לומר שאין שום משמעות רוחנית בעצם העובדה שיש לעם ישראל 
אפשרות לנהל חיים עצמאיים בארץ ישראל. מהתבטאויותיו של הרבי בנושא נראה שהוא ראה את 

המשמעות הרוחנית הזאת בשני תחומים:

חיים . 1 ניהול  עצמו.  להציל  אפשרות  ישראל  לעם  הקב"ה  נתן  הנוראה  השואה  לאחר  "הצלה": 
עצמאיים ובכלל זה צבא שיגן על חיי העם, מאפשר ליהודים מקלט בטוח, מבלי שיהיה תלוי יתר 

על המידה בחסדי אומות העולם.

הוא . 2 הזדמנות:  ישראל  לעם  נותן  הקב"ה  לגאולה,  כהכנה  לגאולה":  שראויים  להוכיח  "הזדמנות 
מאפשר להם לנהל את חייהם כרצונם מתוך ציפייה שיבחרו להתנהג כדבעי ולהשתית את חייהם 

על התורה ומצוותיה. אם אכן ינהגו כך, יוכיחו שהם ראויים להיגאל. 

אכפתיות ומעורבות בחיי הארץ
לאור זאת ברור שיש חשיבות עצומה לא רק למידת התמיכה של המדינה במוסדות תורה, אלא יש 

לשאוף לכוון את המדינה ליעדים האלה:

יש לפעול ולעשות כדי שמדינה אכן תשמש "הצלה" ליהודים שמבקשים למצוא בה מקלט מפני . 1
צבא,  ועצמה:  כוח  ביחד  שיוצרים  התחומים  בכל  טובה  בעין  מתבוננים  אנו  לכן  ישראל.  אויבי 
התיישבות, כלכלה, עלייה, מקומות עבודה, רווחה וכו'. באור זה יש לראות את האכפתיות הרבה 
והמעורבות הגדולה שהרבי גילה בכל אחד מהתחומים הנ"ל, כי כל דבר שמחזק את הקיום היהודי 

ואת הביטחון של מיליוני יהודים היושבים בארץ – חשוב ביותר. 

יש להשפיע על צביונה של המדינה, שתהיה לא רק "מדינת יהודים" אלא "מדינה יהודית", ּוודאי . 2
שלא תמרוד ח"ו בגלוי בה' ובתורתו. על רקע זה יש להבין את המאבק שניהל הרבי נגד חוק "מיהו 
יהודי". אמנם היו שטענו נגדו: "מה אכפת לנו מה כתוב בספר החוקים של המדינה החילונית?". 
אלא שיש להבין שלהחלטה של קיבוץ יהודים יש משמעות כלפי שמיא וכלפי העולם, ולכן יש 

לפעול ולעשות שקיבוץ היהודים הנקרא "מדינת ישראל" לא יתכחש לה' ולתורתו.

ציונות אידאולוגית ומעשית
למעשה  היא  שהמדינה  מהעובדה  נובעת  למדינה,  בהתייחסות  הכרוכות  הקשות  הבעיות  אחת 
תולדתה של התנועה הציונית החילונית. היהדות הנאמנה ניהלה מאבק מר נגד הציונות וראתה בה 

סכנה חמורה. כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לדוגמה, נמנה עם גדולי הלוחמים בציונות. 
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איך צריך אפוא להתייחס למדינה שהורתה ולידתה ברעיון זה?

ובכן, השינוי חל ברגע שהעניין נהפך מאידאה רוחנית ומרעיון אידאולוגי - למציאות ממשית שחיים 
 – ידי הרבי  בה יהודים. ברגע שנוסדה המדינה, הפרידה חב"ד – בתחילה בהנהגת הריי"צ ואח"כ על 

הפרדה ברורה הרעיון הציוני החילוני בתחילתו, לבין המדינה עצמה כפי שהיא כיום.

ההתנגדות לרעיון הציוני נשארה בעינה. כי רעיון זה פירושו – יצירת "יהודי חדש" ועם יהודי חדש. לא 
עוד עם שבסיס קיומו מושתת על התורה והמצוות, אלא "עם ככל העמים", שמרכיבי זהותו מושתתים 
על סממנים לאומיים רגילים – טריטוריה משותפת, שפה, תרבות וכו'. לא עוד אמונה בגאולה על ידי 

משיח צדקנו, אלא גאולה טבעית בכוח עצמנו. זו תפיסה, שאותה אנו שוללים מכל וכול.

החילונית,  הציונות  של  והראשונית  האמתית  מטרתה  הייתה  שזו  יודעים  אינם  רבים  שכיום  ייתכן 
והדבר יוצר קושי גדול. רוב הציבור מזהה את הציונות עם אזרחות טובה ונאמנות למדינה: ציוני הוא 
כביכול. רק מעטים  – הוא שונא המדינה,  ציוני  ורוצה בשגשוגה; מי שאינו  מי שאוהב את המדינה 
במקורה  נועדה  האידאולוגית"  וש"הציונות  מעשית",  ו"ציונות  אידאולוגית"  "ציונות  שיש  יודעים 

להיות אנטי-תזה גמורה של התורה והאמונה.

כך או כך, חב"ד עושה את ההפרדה הברורה בין הרעיון הציוני ומטרותיו האידאולוגיות החילוניות-
כפרניות, לבין המדינה, שהיא מציאות קיימת, מסגרת שבה חיים יהודים. מכאן, שאין שום זהות בין 
ציונות ובין אכפתיות כלפי ענייני המדינה. אפשר להיות שותף מלא להגנה על הביטחון, לבניין הארץ, 
התפיסות  את  לאמץ  מבלי  ולרווחה,  לחינוך  ולקליטה,  לעלייה  לתעשייה,  לחקלאות,  להתיישבות, 

והאמונות החילוניות של הציונות האידאולוגית.

ומכאן -  השאלה "האם אני ציוני" או "האם איני ציוני"- דורשת התמודדות מורכבת שכן לא תמיד 
השאלה  את  לפרק  מוטב  חב"ד.   כחסידי  לנו  ואף  להורים  ולנשאל,  לשואל  דיים  ברורים  המושגים 
והתשובה ולבחון את הגדרת היסוד של המונח "ציונות". אם ציוני הוא מי שתומך בבניין הארץ, בחיזוק 
הביטחון, בהרחבת ההתיישבות, בחיזוק הכלכלה, בהגברת התעסוקה, בהגדלת העלייה - לכל זה אנו 
שותפים מלאים, אולם אם ציוני הכוונה לאדם המאמין שבמקום יהדות די לנו בעם יהודי שמח על 
אדמתו ללא תורה וללא מצוות, ובית מקדש ומשיח אינם נכללים בהשקפת עולמו - לא, אינני כזה. אני 

מאמין בשליחות רוחנית לשמה ירדה נשמתי לעולם הזה.

ארץ הקודש
במשך השנים הביע הרבי חיבה מיוחדת לארץ ישראל ולפועלים בה.

דוגמות: 

יוהכ"פ; ההבטחות ערב 	  והעידוד ערב מלחמת ששת הימים; הפעולות לקראת מלחמת  החיזוק 
מלחמת המפרץ )"א"י המקום הכי בטוח"( וההוראה להמשיך לנסוע לארץ ולא לעזבה ח"ו.

המאבק על שלמות הארץ.	 

ביטחון, 	  בענייני  גם  אלא  "דתיים",  בעניינים  רק  לא  בארץ,  לנעשה  הרבי  של  הרבה  האכפתיות 
התיישבות, כלכלה, עלייה, תעסוקה וכו'.

הקשר עם אנשי הצבא, עצות והדרכות בענייני ביטחון, עידודם להישאר ולפעול בצה"ל.	 

ייסוד כפר חב"ד ושיכוני חב"ד ברחבי הארץ.	 

הפניית אנשי עסקים מחו"ל להקים מפעלים בארץ.	 

פעילות )חשאית בעיקר( למען עליית יהודים מאחורי מסך הברזל לארץ ישראל. 	 

ההוראות המיוחדות להכנת דירות ומקומות עבודה לקראת גל העלייה של תש"ן )השיחה ואח"כ 	 
ה'יחידות' בקיץ תשמ"ז(.
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חב"ד וארץ ישראל
ימים אלה הם הזדמנות טובה להדגיש את הקשר המיוחד של חב"ד עם ארץ ישראל, ואת משמעותה 

של ארץ הקודש, לאור שיחותיו של הרבי. להלן כמה נקודות:

היהודי 	  היישוב  החזקת  למען  כספים  לאיסוף  פעל  הזקן  רבנו  ישראל:  וארץ  חב"ד  אדמו"רי 
באה"ק. האדמו"ר האמצעי שלח את בתו וחתנו לייסד את היישוב החב"די בחברון. האדמו"ר 
ה'צמח צדק' ייסד את בתי הכנסת "צמח צדק" בירושלים העתיקה ובצפת וכו'. כל האדמו"רים 

ראו צורך וזכות לקנות נחלה משלהם באה"ק.

העוסקות 	  ואיגרות  שיחות  של  בשפע  עולות  מלך,  של  פלטרין  באה"ק,  החיים  של  והאחריות  הזכות 
ָנה" וכו'. פעמים  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשׁ ׁ ית ַהשָּ ּה ֵמֵרִשׁ ר ... ֵעיֵני ה' ֱאֹלקיָך בָּ בקדושתה של אה"ק "ֶאֶרץ ֲאֶשׁ

אין ספור ציין הרבי כי "עלייה" לאה"ק צריכה להיות – כשמה – גם עלייה ברוחניות.

הזכות שלנו על אה"ק אינה מכוח החלטת האו"ם, אלא היא "נחלת עולם לעם עולם". כפי שהיטיב לבטא 	 
רש"י בפירושו לפסוק הראשון בתורה, לאיש אין זכות לוותר על שעל כלשהו מאה"ק, ארצו של הקב"ה, 

שנתנה לעם ישראל לדורותיו.

יום הזיכרון לחללי צה"ל
הערכה  והארץ.  העם  הגנת  על  נפשם  את  שמוסרים  צה"ל,  לחיילי  גדולה  הערכה  הייתה  לרבי 
השוהים  החיילים  אל  החגים  ומצוות  השמחה  את  להביא  שנועדו  במבצעים  ביטוי  לידי  באה  זו 

התורה  בספר  ובשטח,  בבסיסים 
חיילי  לזכות  במיוחד  שנכתב  הכללי 
צה"ל, בהקפה שהקדיש הרבי לחיילי 
צה"ל והורה שרק מי ששירת בצה"ל 
להוסיף  יש  לאלה  ועוד.  בה  ישתתף 
את תשומת-הלב המיוחדת של הרבי 
ליתומי מערכות ישראל, את הוראתו 
השכולות  המשפחות  את  לאמץ 
שכתב  התנחומים  ומכתבי  ולעודדן 

הרבי למשפחות הנופלים.

אחד  מצד  בצפירה:  העמידה  בעניין 
של  ההלכתית  הבעייתיות  ישנה 

אימוץ "חוקות הגויים" )עמידת דום( דווקא בעניין כל-כך קדוש כמו זיכרון קדושי מערכות ישראל 
הי"ד. מצד שני, יש לנהוג זהירות שלא לפגוע באנשים הרואים באי-העמידה בצפירה זלזול ח"ו 

בנופלים. לכן ברשות הרבים חייבים לעמוד, כמו כולם, ולומר בלחש משניות או פרק תִהלים.

גנים שמסיבות שונות צריכים להשתתף בטקס עירוני וכדומה - יש להתייעץ עם הנהלת המוסדות 
לדאוג  יש  טקסים,  לקיים  נהוג  לא  שבהם  במוסדות  לנהוג.  נכון  כיצד  הרשת  הנהלת  עם  או  במקומם 

לקריאת פרקי משניות לעילוי נשמות הנופלים. זו הדרך היהודית המקודשת מדורי דורות לזיכרון הנפטרים.
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עת
לד

ב 
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ח

מכתב של הרבי המתייחס לנושא זה

ב"ה, י"א אייר,  תשט"ו
ברוקלין

הו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מוה"ר אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מ-ה' באייר, הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח 
בעבודתו  הוראה  ללמוד  צריך  גם  ובמילא  יכול  שומע  או  רואה  שהאדם  דבר  שמכל  אדמו"ר, 
אם השי"ת, ועל אחת כמה וכמה במאורע שנוגע לכמה וכמה מבני ישראל, ובפרט אם רואים 
שמסר השי"ת רבים ביד מעטים באופן נסי, הרי זה צריך לעורר תוספת כוח לעבדו יתברך, ואין 
להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר, ורוצים לבאר הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב, 
והנ"ל הוא הוכחה להיפך, שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל, וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים 
עד"ז, אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי, ולכן נופלים תחת ממשלתו, שזהו נוסף על כל 

שאר העניינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר מבהיל.

משל למה הדבר דומה, למלך גדול ורב, שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל 
אנשים כו', ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו כו', ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' )ע"ד 
המבואר בתניא פרק מ"ו(, האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך, אשר היכל זה אינו של 
המלך אלא של ההדיוט, ולכן יתנהג בו כפי רצונו, ותחלת הנהגתו היא לגרש אתה מלך מהיכלו 
בכל האופנים שאפשרי, והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל 

מובן...

נהניתי גם מכתבו אשר חלקו מצה שמורה להורי התלמידים דבית הספר שלהם, ובודאי גם בשאר 
בתי ספר הרשת נהגו מנהג טוב זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב תמיד בענינים הכללים והפרטים...

בברכה לכהנ"ל.

 

ממכתבו של הרבי עולה כי התייחסותם של רבים בצורה מוטעית לניסי ההצלה הגדולים להם זכו 
עם ישראל בימים אלו של שנת ה'תש"ח, אינה צריכה לקחת מאיתנו את הזכות להודות לה' על כך 

בדרכים הראויות ובמיוחד כשיש הזדמנות לגרום על ידי זה לקידוש ה'.

מקורות:

דעת תורה בענייני המצב באה"ק	 

הרבי – שלושים שנות נשיאות – הראיונות והשיחות של הרבי עם עיתונאים ואנשי ציבור,	 

 שבהם הוא מבהיר את עמדתו כלפי המדינה.	 

התקשרות גיליון יג ו-נג )"הרבי וארץ ישראל"(. גיליון מא )"צבא הגנה לישראל"(.	 

איגרות קודש	 

דוברות חב"ד – הרב מנחם ברוד	 
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מטרות חינוכיות:

הילדים יכירו בייחודיות קדושת ארץ ישראל ובמעלתה על פני כל הארצות בעולם.. 1

הילדים יכירו חלק מהמקומות הקדושים בארץ.. 2

הילדים יחושו את תחושת הזכות לגור בארץ הקודש.. 3

מושגים:

ארץ ישראל	 
ירושלים	 
חברון	 
מירון	 
קבר רחל	 
ריה"ל	 

הצעות לפעילות בגן | ארץ ישראל שלי

4-36-5

עזרים לסיפור: 4 דפים בגודל A3 )אם אפשר, כדאי לצבוע בצבע חום-צהבהב( - כרקע לארצות + 
A4 מפת ארץ ישראל בגודל

במקום  )יודבקו  "ים"  של  חיתוכיות  שונים,  ובגוונים  בגבהים  הרים  עצים,  של  תמונות  בנספחים: 
של ים התיכון(, סמלים של שלג. במהלך הסיפור ניתן להזמין ילדים להניח את התמונות במקומות 

המתאימים.

לאב אחד, זקן,  היו חמישה בנים. האב הזקן אהב מאוד את הבנים שלו. יום אחד הוא קרא להם וסיפר 
להם שברצונו לתת להם מתנה מיוחדת וטובה - לכל בן מתנה אחרת.

A3 – צבוע  קרא האב לבן הגדול ואמר לו: "לך אתן ארץ גדולה" )הגננת מניחה על הרצפה דף בגודל 
)נניח על ה"ארץ" הרבה עצים ממרכז  עצים"  יש המ-ו-ן  "בארץ הזאת  - הארץ(  ברקע צהבהב-חום 

הלמידה(.

שמח הבן מאוד, הודה לאביו וחשב כמה טובה היא ארץ שמלאה בעצים.

הגננת פונה לילדים: אילו דברים טובים אפשר לעשות בעצים? )רהיטים, פרות, אוניות, בתים ועוד...(

על  )נניח  הרים"  שכולה  ארץ  גדולה,  ארץ  מתנה:  לתת  רוצה  אני  לך  "גם  ואמר:  השני  לבנו  האב  פנה 
הרצפה דף נוסף + הרים(.

שמח הבן השני, הודה לאביו וחשב לעצמו כמה טובה היא ארץ מלאה בהרים...

בתים  לבנות  הרים,  על  )לטפס  הרים?  על  לעשות  אפשר  טובים  דברים  אילו  לילדים:  פונה  הגננת 
בפסגות, לנשום אוויר צלול, ליהנות מהשלג שיורד על ההרים..(

פנה האב לבנו השלישי ואמר: "גם לך אני רוצה לתת מתנה: ארץ גדולה, ארץ שכולה מלאה במים" )נניח 
דף נוסף + מים(.

שמח גם הבן השלישי והודה לאביו, וכבר חשב לעצמו כמה טובה המתנה שקיבל.

הגננת פונה לילדים: אילו דברים טובים אפשר לעשות במים? )לשחות, לשתות, לשוט וכו'..(

פנה האב לבנו הרביעי אמר: "גם לך אני רוצה לתת מתנה: ארץ גדולה, ארץ שכולה מלאה בשלג". )נניח 
על הרצפה דף נוסף + סימוני שלג(.

שיחה וסיפור - ארץ ישראל כמתנה מ-ה' 
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שמח הבן הרביעי והודה לאביו, וכבר חשב לעצמו כמה טובה המתנה שקיבל.

הגננת פונה לילדים: אילו דברים טובים אפשר לעשות בשלג? )להשתמש במים ]כשהשלג יפשיר[, 
לבנות איגלו, לגלוש ב"סקי", לבנות בובות שלג(.

ואז הגיע תורו של הבן האחרון, הקטן מכולם, שקראו לו ישראל. כל האחים חשבו לעצמם: "מעניין 
איזו מתנה ייתן אבא לישראל?" הרי כולם ידעו שאת ישראל אבא אוהב יותר מכולם ...

הגננת עוצרת ופונה לילדים: מה אתם חושבים? איזו ארץ יקבל ישראל? קטנה? גדולה? )גדולה!(

הגננת ממשיכה בסיפור: ואז, להפתעת כולם, פנה האב לישראל ואמר: "זו המתנה שלך, מתנה טובה 
 .)A4 ומיוחדת" )הגננת מניחה על הרצפה את מפת ארץ ישראל בגודל

כל האחים התפלאו: "כזו ארץ קטנה? זו מתנה טובה ומיוחדת? מה מיוחד בה?"

אבל אז אמר האב לישראל: "אמנם קיבלת ארץ קטנה, אך תדע שיש בארץ הקטנה הזאת ה-כ-ו-ל: גם 
הרים וגם מים, גם שלג וגם עצים" )ובזמן שתאמר זאת, הגננת תניח על הארץ מעט מכל דבר(, "וגם - 

קדושה מיוחדת" )אפשר לפזר נצנצים(. "ארץ ישראל היא הקדושה מכל הארצות".

והדבר המיוחד מכול בארץ הזאת," הוסיףהאב ואמר, "שגם אני, אבא שלך, נמצא בה. תמיד אהיה קרוב 
אליך ואשמור עליך! הארמון שלי יהיה בארץ שלך".

הנמשל: 

הגננת תשאל את הילדים: אתם יודעים מי זה הבן "ישראל"? )אנחנו - עם ישראל(.
והאבא שחילק מתנות - הוא השם. 

את מי השם הכי הכי אוהב? )את עם ישראל(
והשם נתן לנו מתנה: ארץ ישראל - ארץ קטנה, אבל יש בה הכול: גם ים, גם עצים וכו', וגם קדושה 

מיוחדת. 
כמו בסיפור- השם – אבא שלנו, ביקש שהבית שלו יהיה בארץ ישראל- בבית המקדש. השם שומר 
ומשגיח על כל יהודי בכל מקום שהוא נמצא בעולם, אבל הכי קרוב להשם זה מי שנמצא בארץ ישראל. 

4-36-5

בארץ ישראל יש מקומות קדושים מאוד. הגננת תבקש מהילדים לספר על מקומות קדושים שהם 
מכירים בארץ ישראל, ולאחר מכן תמנה מקומות שמוזכרים במרכז הלמידה ומקומות אחרים 

שמוכרים לילדים: הכותל המערבי נמצא בירושלים, בארץ ישראל, והוא חלק מהבית של השם - בית 
המקדש; קברי צדיקים כמו קברו של רשב"י במירון; קברי האבות והאמהות בחברון; הקבר של רחל 

אמנו הצדיקה ועוד.

שגר  ליהודי  נפנה  ישראל?אם  בארץ  רק  לא  העולם,  בכל  שגרים  יהודים  שיש  ילדים,  יודעים,  אתם 
באמריקה ונשאל אותו: מהי הארץ הטובה מכולן? הקדושה מכולן? – מה הוא יענה? )ארץ ישראל!(

בה  שנמצאת  הארץ  הארצות?  מכל  המיוחדת  הארץ  מהי  אותו:  ונשאל  בסין  שגר  יהודי  נפגוש  אם 
השכינה - השם, כל הזמן – מה הוא יענה? )ארץ ישראל!(

בשעת התפילה, בכל  יום, כל היהודים בכל העולם פונים לכיוון ארץ ישראל.

בכל הדורות, יהודים שגרו בחוץ לארץ חיכו לרגע שבו יזכו לעלות לארץ ישראל. 

הם חיכו להתפלל ליד הכותל - קיר של בית המקדש - הבית של השם.

יצחק  אברהם  הקדושים:  האבות  קבורים  שבו  המקום   - המכפלה  במערת  להתפלל  ללכת  רצו  הם 
ויעקב, והאמהות הקדושות: שרה רבקה ולאה, וגם אדם וחוה.

הם גם רצו מאוד להגיע לקבר רחל - מקום קבורתה של רחל אמנו.

המקומות הקדושים – פעילות מלווה במפה 
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4-3

6-5

6-5

6-5

לפני שנים רבות )לפני כ-1000 שנה(, חי בספרד, ארץ רחוקה מארץ ישראל, רב גדול. קראו לו רבי 
יהודה הלוי.

רבי יהודה היה עשיר מאוד. הוא היה שר האוצר של מלך ספרד. היו לו משרתים רבים וכסף רב, ולמרות 
כל עשירותו הרבה, הוא היה מחכה ומצפה וחושב כל יום: "מתי אזכה לעלות לארץ ישראל? מתי אזכה 

שהרגליים שלי תדרוכנה על האדמה הקדושה של ארץ ישראל?"

הוא התחנן למלך ספרד שיתן לו רשות לנסוע אל הארץ הקדושה – רק כדי לראות אותה. הוא הבטיח 
שאחרי שיראה אותה, מיד יחזור, אך מלך ספרד לא הסכים.

את הגעגועים לארץ ישראל ביטא רבי יהודה בשירים שכתב עליה. באחד השירים הוא כתב שהוא 
מוכן לאכול את העפר - את החול של ארץ ישראל, והעפר הזה יהיה לו טעים יותר מכל המעדנים 

והמאכלים הטעימים שהוא רגיל לאכול בארמון המלך... 

גם סבא וסבתא שלנו עלו לארץ ישראל. מיד כשהגיעה האונייה אל חופי הארץ, הם ירדו ממנה, והדבר 
הראשון שעשו - הם התכופפו ונישקו את האדמה, את העפר, מרוב התרגשות ושמחה שזכו לעלות 

לארץ הקדושה. כמו שמנשקים ספר קודש, כך מי שעולה לארץ מנשק את האדמה של ארץ ישראל.

לביקור?  מתכוננים  היו  איך  המלך,  בארמון  לבקר  מוזמנים  היו  אילו  הילדים  את  תשאל  הגננת 
)מתלבשים, מתרחצים, מתכננים מה לומר וכו'(

איך היו מתנהגים במהלך הביקור? )בנימוס, נשמעים להוראות המלך, מדברים אליו בכבוד וכו'(

הגננת תסביר את הנמשל: ארץ ישראל היא ארמונו של המלך - הקב"ה, ולכן יש לנו זכות גדולה לגור 
כאן, אך גם אחריות להתנהג טוב יותר, יותר מכל אחד אחר. כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אנו 
צריכים להתנהג בהתנהגות הראויה ביותר. עלינו לדעת שהמלך מביט בנו כל הזמן, ומתוך ידיעה זו 

נקפיד לקיים יותר מצוות, לעשות מעשים טובים רבים יותר, וכמובן - לשמור על ארץ ישראל נקייה.

הכנה משותפת של מפת ארץ ישראל כאשר כל קבוצה אחראית לחלק אחר של 
המפה )הרים, ים, בתים, וכדומה(

על המפה ניתן לסמן יחד את המקומות הקדושים שהוזכרו, את הערים שהילדים 
מכירים בארץ ולהוסיף כיתוב בשבח הארץ.

ליצירה פעילה שנשלחת הביתה - ניתן לתת לכל ילד את מפת ארץ ישראל בגודל 
A4 ועליה הילד ידביק את תמונות המקומות הקדושים. 

סיפור – רבי יהודה הלוי

יהודי בארמון המלך

יצירה

וגם לקברו של רבי שמעון בר יוחאי ב.. )מירון( רצו מאוד להגיע.
)בזמן הזכרת המקומות, הגננת תצמיד את התמונות למרכז הלמידה(

ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ
ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ

ב"ה

נספחים: 

מרכיבים של ארצות שונות	 
ארץ הקודש והמקומות הקדושים להתאמה	 
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נספחים

 

1 מרכיבים של ארצות שונות - עצים
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נספחים

 

2 מרכיבים של ארצות שונות - הרים
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נספחים

 

3 מרכיבים של ארצות שונות - מים
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4נספחים מרכיבים של ארצות שונות - שלג

ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ
ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ

ב"ה

22



5נספחים מפת ארץ ישראל

ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ
ֶאֶרץ 
ֶדׁש ַהֹקּ

ב"ה
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הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה

הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה

הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה

6 המקומות הקדושים לגזירה ולהתאמה במפה
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מטרות חינוכיות:

הילדים יוקירו את פועלם החשוב של חיילי צה"ל בהגנה על העם והארץ.. 1
הילדים יפעלו בדרכים שונות, גשמיות ורוחניות, למען חיילי צה"ל.. 2
הילדים יכירו בכך שהקב"ה הוא המגן והשומר על עם ישראל ועל ארץ ישראל, והוא עשה לנו נסים גלויים.. 3

מושגים:

חיילי צה"ל	 
יום הזיכרון	 

יש לציין כי ילדים וילדות בישראל חשופים לשלל אירועים וביניהם גם אירועי יום-יום קשים כגון מלחמות, 
אזעקות, וייתכן שיש בין ילדי הגן ילדים שנחשפו גם למקרים של פציעה ומוות בסביבתם הקרובה. בניגוד ליום 
ביום הזיכרון ההתמודדות היא  ישן מבחינתם,  זיכרון של אירוע  ילדים צעירים עם  השואה, שבו מתמודדים 
עם אירועים שקרובים אליהם הרבה יותר, ובשביל חלקם מדובר אירועים שקשורים ישירות לחייהם – אב, בן 
דוד, אח, אחות או חברה שנפצעו או נהרגו במלחמות או בפיגועים. לכן, נתייחס ליום זה ברגישות ובהקשבה 

ובמיוחד כלפי אלו הזקוקים לכך.

הדרכה לגננת ליום הזיכרון:

מבוסס על דברים שכתבה: אורה גולדהירש
פסיכולוגית התפתחותית / משרד החינוך -  האגף לחינוך קדם יסודי

תפקידי הצוות החינוכי של הגן: גילי 4-3

להסביר לילדי הגן את משמעות היום בהתאם להתפתחותם הרגשית וליכולת ההבנה שלהם.	 
ולקיים 	  להכין את הילדים לצפירה כדי למנוע חרדה. להסביר שהיא משמשת סימן לחשוב על הנופלים, 

תפילה לזכרם. 
לשמור על השגרה ועל סדר היום בגן.	 
לאפשר לילדים לשחק וליהנות כבשאר ימי השנה ולא לצפות מהם להפחית בשמחה.	 
להיענות לשאלות ולפניות של ילדים יחידים שמגלים התעניינות מוגברת.	 

תפקידי הצוות החינוכי של הגן: גילי 5- 6

להסביר לילדי הגן את משמעות היום בהתאם להתפתחותם הרגשית וליכולת ההבנה שלהם, תוך הדגשת 	 
זכותם הגדולה של החיילים השומרים על חיי האזרחים.

לעילוי 	  משניות  או  תִהלים  פרקי  אמירת  כמו:   הזיכרון  ביום  להזדהות  נוספות  דרכים  עם  היכרות  לערוך 
נשמת הנופלים, הדלקת נר נשמה. 

להכיר את משפחות הילדים ולהתייחס באופן ייחודי למשפחות שכולות שאיבדו מישהו מקרוביהן בעבר.	 
להתייחס ברגישות לילדים ממשפחות אלה ולאתר דפוסי התנהגות העלולים להצביע על מצוקה אצלם 	 

ואף אצל כל ילדי הגן.
להיזהר שלא להטיל על ילדים צעירים משא של כאב וסבל כבדים מדיי.	 
עצמה 	  בעלות  להיות  שעלולות  ומפעילויות  התקשורת  באמצעי  קשות  לתמונות  יתר  מחשיפת  להימנע 

רגשית מציפה.
לשמור על השגרה ולייחד בסדר היום זמן מוגדר )לא ארוך מדיי( לנושא.	 
להימנע מיציאה מן הגן למקומות ציבוריים שבהם מתקיימים טקסים שאינם מתאימים לגיל הילדים.	 
לאפשר לילדים לשחק וליהנות כבשאר ימי השנה ולא לצפות מהם להפחית בשמחה.	 
להיענות לשאלות ולפניות של ילדים יחידים שמגלים התעניינות מוגברת.	 

הצעות לפעילות בגן | יום הזיכרון לחללי צה"ל

הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה

הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה

הדבקה הדבקההדבקה

הדבקההדבקה
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כמה  להם  לתת  יכולים  אנחנו  הזאת,  התודה  את  לבטא  וכדי  עלינו,  ששומרים  לחיילים  מודים  אנו 
מתנות.

הגננת תציג ארבע קופסאות, ובכל פעם תזמין ילד לחשוף מה יש באחת מהן ותדון עם הילדים במה 
יוכלו לעזור לחיילים.

בקופסה א - ספר תִהלים

בקופסה ב – ממתקים / מאכלים ומכתב שנועד לשמח ולעודד.

בקופסה ג - תפילין

בקופסה ד - נר נשמה וגפרורים

ְוֹיְנִקים ִיַסְּדָתּ . 1 עֹוְלִלים  "ִמִפּי  בתִהלים  שכתוב  כמו  להצלחתם,  בתפילות  לחיילים  לסייע  נוכל 
ֹעז, ְלַמַען צֹוְרֶריָך, ְלַהשְִׁבּית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקּם" )תִהלים ח', ג(. התפילות שלנו, הילדים, עוזרות לחיילים 
לנצח את האויבים. ראו כמה חשוב שנתפלל ]אפשר להגיד עם הילדים את פסוק התִהלים הנ"ל 

מילה במילה ובכך לתת כוח לחיילי צה"ל.[.

אפשר לשלוח מתנה לחיילים, למשל חבילה של ממתקים. זה ודאי ישמח אותם.  בנתינת החבילה . 2
החיילים  את  ולעודד  לשמח  רוצים  אנו  עלינו.  ששומרים  לחיילים  טובה  הכרת  מבטאים  אנו 
שיצליחו בתפקידם. הגננת תוציא מכתב ועט ותשאל את הילדים מה הם רוצים לכתוב לחיילים 
ילדי הגן. את  ועידוד בסגנון חסידי(... הגננת תכתוב כמה משפטים ותחתום בשם  )דברי שמחה 

החבילה נסגור ונעביר לחיילים.

הנחת תפילין - שיהיה להם יותר כוח רוחני. חסידי חב"ד מניחים עם החיילים תפילין כדי שיהיה . 3
יפחדו מהם. כפי שכתוב בתורה שמי שמניח תפילין,  והגויים  רוחני להילחם,  כוח  יותר  לחיילים 

הגויים פוחדים ממנו.

רוח . 4 נחת  נגרום  כך  משָנה.  ונאמר  נשמה  נר  נדליק  לשמים,  ועלו  שנהרגו  החיילים  נשמת  לעילוי 
לנשמה שלהם.

נניח את נר הנשמה במקום בולט )ובטוח( בגן.

בחלק זה נסביר לילדים כי "אם ה' לא ישמור עיר, שווא שקד שומר" )תִהלים קכ"ז, א(. הקב"ה הוא 
השומר והמגן על כולנו, והוא שמסייע לחיילים במלחמתם.

הגננת תזכיר לילדים:

בחנוכה, המכבים היו מעטים, והיוונים הרשעים היו רבים. מי ניצח? )המכבים( מי עזר להם לנצח? )ה'(

במצרים, המצרים היו חזקים, ובני ישראל היו עבדים חלשים. האם עם ישראל הצליחו לצאת ממצרים? 
)כן( מי עזר להם לצאת? )הקב"ה( מי הטביע את כל המצרים בים? )ה'(

בשושן הבירה, המן הרשע רצה להשמיד את כל היהודים. האם הוא הצליח? )לא( מי עזר ליהודים 
שהגזרה תתבטל? )ה', עם כל המעורבים בסיפור(.

אנחנו רואים שבכל דור ובכל מקום ה' עוזר לעם ישראל ושומר עלינו. אמנם החיילים נלחמים, אבל מי 
שעוזר לנו לנצח אף על פי שאנו מעטים - הוא הקב"ה. 

- ארץ הקודש. לכן, בכל המלחמות  הקב"ה אוהב באהבה מיוחדת את עם ישראל ואת ארץ ישראל 
שבארץ ישראל ה' עוזר לחיילים שלנו לנצח בנסי נסים.

לכן ביום זה נודה לחיילים, אך בראש ובראשונה לקב"ה על הנסים ועל הנפלאות.

שיחה - החיילים למעננו, ואנו למען החיילים

שיחה - ה' מושיע ומגן
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לא  וחיילים  המלחמות,  ייפסקו  ואז  הגאולה  שתבוא  שואפים  אנו   - עתידית  תקווה  בילדים  נעורר 
ייפצעו עוד, וכל המתים יקומו לתחייה.  

ְוֹלא  ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  ׂא  ִישָּ ְלַמְזֵמרֹות ֹלא  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ים  ְלִאתִּ ַחְרבֹוָתם  תּו  "ְוִכתְּ יצירה הקשורה לפסוק: 
ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה." )ישעיהו ב', ד(

חרב שהופכת למעדר/למזמרה כפי שמתואר בחזון הגאולה שמתאר את השלום שישרור בעולם.

תפילת  שבה:  ולהגנה  לשמירה  ערכה  לביתו  יקבל  ילד  כל 
הדרך, מטבע לצדקה, תמונה של הרבי ומילות הערכה – ננחה 

את הילדים לתת את הערכות לחיילי צה"ל. 

מדרש תמונה: הרבי ומצויני צה"ל

נשאל את הילדים מה הם רואים בתמונה:

Å  ?מדוע האנשים שבאו לרבי יושבים ולא עומדים

Å  ?מדוע הרבי ניגש אליהם ולא הם אליו

Å  ?)איך נראה הרבי )שמח/עצוב

נספר לילדים כי אלה מצויני צה"ל שנפצעו בזמן שנלחמו במלחמות של עם ישראל כדי לשמור עלינו. 
הרבי הזמין אותם אליו, ניגש אליהם ושוחח אתם. הוא כיבד אותם מאוד. במקום לקרוא להם פצועים 
או נכים, הרבי קרא להם מצוינים, הם טובים יותר ומצוינים מכל אדם אחר. למה? בזכות מסירות הנפש 

שלהם עבור כולנו. הרבי נתן להם הרגשה טובה.

יצירה - מצפים לגאולה

המעשה הוא העיקר

יחסו של הרבי לחיילי צה"ל ולמצויני צה"ל 

אביזרים ועזרי לימוד

נספחים:

תמונת חייל יושב בכיסא גלגלים	 

תמונת הרבי עם מצויני צה"ל	 

אביזרים מופקים:

ערכה לחיילים	 
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1נספחים חייל יושב בכסא גלגלים
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2נספחים הרבי עם מצוייני צה"ל
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הצעות לפעילות בגן | ירושלים עיר הקודש

מטרות חינוכיות:

הילדים יכירו בקדושתה ובחשיבותה של ירושלים

4-3

4-3

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

הגננת תשאל את הילדים אילו ערים הם מכירים.

הגננת תשאל: איזו עיר מכונה "עיר הקודש"?

מדוע דווקא ירושלים נקראת עיר הקודש?

הגננת תציג את תמונת המקדש ותספר לילדים שמכל הארצות הקב"ה בחר לו את הארץ הקדושה 
מכולן - ארץ ישראל, ובתוך הארץ בחר את העיר הקדושה ביותר - ירושלים.

בירושלים קרו דברים חשובים מאוד: מאבן השתייה שבירושלים נוצר כל העולם, עקדת יצחק קרתה 
על הר המורייה שבירושלים, יעקב חלם את חלומו שבו הופיעו המלאכים, בתי המקדש היו בירושלים 

ועולי הרגל היו עולים אליהם ומקריבים קרבנות לה' ועוד ועוד.

ובירושלים ייבנה בית המקדש הנצחי.

תסומן  המרכזי  ובעיגול  שונות  ערים  בגיר/בחישוקים  הרצפה  על  תסמן  הגננת  למשחק:  הצעה 
ירושלים. הגננת תזמין כמה מהילדים להסתובב באופן חופשי בכל החישוקים, חוץ מאשר בירושלים. 
בזמן שהילדים 'מטיילים' הגננת תזכיר שמות של מקומות. למשל: עפולה, מטולה, צפת, טבריה, באר 
שבע... כשהגננת תכריז "עולים לירושלים!" הילדים צריכים לקפוץ יחד לתוך ירושלים ולפנות מקום 

זה לזה.

בכל יום אנו מזכירים את ירושלים בברכת המזון. הגננת תבקש מהילדים להיזכר היכן אנו מזכירים את 
ירושלים "ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו".

נבאר יחד את המילים ונבין כי מדובר בתפילה ובתקווה. גם כשעם ישראל היו מפוזרים בארצות שונות 
ייחלו כולם וקיוו שהקב"ה יבנה את ירושלים, ובמהרה בימינו יבנה בתוכה  ובמקומות שונים, תמיד 
את  בית המקדש. הבנת מילות הברכה מתקשרת באופן ישיר לפעילות בנייה ויצירה בנושא ירושלים 

לעתיד לבוא.

פעילות בקבוצות - ניתן לבנות את ירושלים הבנויה או מקומות בירושלים באמצעים שונים.

חומרים: קלקר )אפשר להשתמש בקלקר של מוצרי חשמל(, פלסטלינה, בוץ, בריסטולים וכיו"ב.

מקומות בירושלים - בניית תערוכה של מקומות בירושלים )הכותל, בית המקדש, הרכבת, מגדל דוד, 
טחנת הקמח, ועוד(

שיחה - עיר הקודש

ירושלים בתפילה ובברכה

מרכז הבניה

טכניקות ליצירה
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"עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו" )מסכת  המדרש אומר:  
קידושין דף מ"ט(.

אביזרים: פרי וסכין

הגננת תקרא את המדרש. לאחר מכן תחתוך את הפרי לעשרה חלקים. תשעה חלקים תיתן לילד אחד 
ותאמר לו: "אתה ירושלים. אתה מקבל תשעה חלקים של יופי". לשאר הילדים היא תאמר: "אתם שאר 
ובזמן שתיתן אותה,  ילד תיתן הגננת חתיכה קטנה,  ארצות העולם. אתם מקבלים חלק אחד". לכל 
תנקוב בשם ארץ מארצות העולם )אפשר לתת לילד לבחור בעצמו את שם הארץ(. בסוף החלוקה 
הילדים יוכלו לאכול את החתיכה שקיבלו וכך יבינו היטב את מה שרצה המדרש לומר - שירושלים 

היא היפה ביותר, וכל יתר העולם יפה הרבה פחות..

מדוע ירושלים היא עיר יפה? מה שקדוש הוא גם יפה... במקום שיש קדושה ושכינה, יש גם יופי. כך 
אנו מייפים את בית הכנסת, את בית המקדש ואת ירושלים עיר הקודש.

המדרש מספר שבזמן שירושלים עמדה בתפארתה, נהגו בה הלכות מיוחדות. הרחובות היו רחבים 
במיוחד, ונאסר לבנות בהם מרפסות היוצאות אל הרחוב ומצרות את רגלי עולי הרגל. הפעלת משרפות 
סיד ועיסוק במקצועות אחרים הכרוכים בהעלאת עשן נאסרו כדי שלא להשחיר ולכער את הבתים. 
כן נאסר ליצור בעיר ריכוזי אשפה מפני השקצים המצויים בהם, ואפילו חקלאות – פרדסים ומטעי 
- הייתה אסורה. השווקים הרבים  גידול תרנגולות  וגם  רע  ריח  בזבל המעלה  עצים, שמקובל לדשן 
שהיו בירושלים נוקו מדי יום. זמרת הלוויים נשמעה בכל העיר, וריח הקטורת מן המקדש אפף את 

רחובותיה, עד שהנשים שבירושלים לא היו זקוקות עוד לבשמים... )בבא קמא פרק ב, יומא ל"ט( 

כשמסתכלים על אבני הכותל רואים אבנים גדולות מאוד וכבדות.

מידע להעשרה:

שנחצבו  ה,  ֵמֶלכֵּ גיר מסוג  אבני  ברובו  נבנה  המערבי  הכותל  המכונה  הבית  של  המערבי  התמך  קיר 
משקלן  הבית.  מהר  מטרים  מאות  כמה  של  במרחק  השוכנת  צדקיהו  במערת  השאר  בין  כנראה 
ביותר שוכנת במנהרות  )!(. האבן הגדולה  כל אחת  טונות  טונות לכמה מאות  נע שתי  של האבנים 
הכותל ואורכה כ-144 מטרים! כדי לייצב את הכותל, שהיה נתון בלחץ עצום של הקשתות והקמרונות 

בחללים הפנימיים שמאחוריו, הוא נבנה בתבנית פירמידאלית, באופן 
הנדבך  שיוצר  הקו  מן  פנימה  סנטימטרים  בכשני  נסוג  נדבך  שכל 
שתחתיו. דבר זה מאפיין את הכתלים כולם, וניתן להבחין בשיפועים 

אלה בפינות הר הבית. 

אם מביטים בכותל המערבי או בתמונה שלו ניתן לראות כמה "שכבות 
הכותל  של  המקוריות  האבנים  הן  הענק  אבני  שכן  היסטוריות", 
שנבנה בתקופת בית המקדש, ומעליהן ישנן אבנים שנוספו בתקופות 
מאוחרות יותר כדי לייצב את הקיר. שימו לב שהאבנים הכבדות ביותר 

הן דווקא העתיקות ביותר - מה שמעלה את השאלה:

איך נשאו את האבנים בעת העתיקה, ללא מנופים?

בבניית המקדש הועסקו עשרות אלפי בנאים וסבלים. האגדה מספרת 
עצמם  את  נידבו  ועץ,  זהב  להביא  יכלו  שלא  בעם,  ביותר  העניים  כי 
לשמש סבלים בעבודת המקדש. הקב"ה עזר להם לשאת את האבנים, 

והם יצליחו בבנייה.

פעילות - יופייה של ירושלים 

חקר ומדע - אבני המקדש

ויקיפדיה
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רעיון חסידי:

מה בין אבנים ללבנים? )על פי מעין חי, כרך י"ב, עמ' 6-4(

אומר הרבי: בבניית בית המקדש השתמשו באבנים. מהן אבנים? אבנים טבעיות שחוצבים מהטבע. 
)ניתן להאריך בתיאור חציבת האבנים מההר והפיכתן לאבני בניין(. האבנים נבראו על ידי הקב"ה ולכן 

הן משמשות לקדושה, לבניית בית המקדש.

לעומת האבנים, ישנן "לבנים", כמו לבנים של בנייה המשמשות אותנו בבנייה היום. איך מכינים לבנים? 
וחזקים, כמו טיט למשל. שמים את  בני האדם מכינים אותן מחומרים שונים  'טבעיות'.  לבנים אינן 
החומר בתבנית בצורת תיבה, מכניסים לתנור ו'אופים' בחום גבוה עד שמתקבלת לֵבנה קשה שאפשר 
להכין  צריכים  ישראל  בני  היו  במצרים,  השעבוד  שבתקופת  מספרת  התורה  לבנייה.  בה  להשתמש 

לבנים מחומרים שונים )במצרים לא השתמשו באבנים כי הן נועדו לקדושה, אלא בלבנים(.

אומר הרבי: עבודתנו היום, בזמן הגלות, היא לבנות בית לקב"ה כאן בעולם. ואיך בונים בית בגלות? 
לה'  בית  בניית  גם  כך  אינן מוכנות בטבע.  הן  לבנים אנשים מכינים בעצמם,  מלבנים. כמו שאמרנו, 
נעשית מהמעשים שלנו. כשיהודי מתאמץ לעבוד את ה', מברך על האוכל שלו, אומר "שמע ישראל" 
ו"מודה אני" במיטה שלו ומוותר לחבר או לאח כשצריך גם אם זה קשה, הוא מכין לבנים ובונה ממש 

דירה לה'.

אביזרים מופקים:

תמונת הכותל המערבי
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