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בס"ד

יחד שבטי אריאל
השמות החדשים - מה, מדוע ולשם מה?

שבוע המקדש ה'תשע"ד

קומונרים ומדריכים יקרים,

אנחנו בפתחו של שבוע המקדש. שבוע המקדש נקבע בתנועת אריאל לשבוע של י' בטבת בו החל המצור 
על ירושלים. האבל על חורבן בית המקדש מלווה אותנו כבר מאות שנים, ואנו חיים אותו יום יום. בכל תפילה, 

בברכת המזון, ואפילו בברכת "מעין שלוש" אנחנו מתפללים ומתחננים על בניין המקדש.

אבל למה? מה חסר לנו בדיוק? מה לא מספיק במציאות שלנו, בה עם ישראל נמצא בארצו, וחי במדינה חזקה 
ומתפתחת? ומה יהיה שונה כשבית המקדש יבנה? 

ישיר עם  בית המקדש הוא המקום המבטא באופן השלם ביותר את השראת השכינה בעם ישראל. חיבור 
ריבונו של עולם. מאז חורבן בית המקדש, שהתחיל בחורבן הרוחני, בניתוק של עם ישראל מדרך ה', פסקה 
נבואה מעם ישראל. החוסר בנבואה מביא למציאות חיים חסרה, מציאות של בלבול וחוסר הבנה מהו רצון ה' 

בעולם.

מתוך שייכות לכלל ישראל, המייחל ומתפלל לבניין המקדש, אנו כתנועת אריאל משתדלים לפעול לקירוב 
בניינו וליצירת המציאות האידיאלית השלמה של עם ה' אשר חי על פי רצון ה'. לכן החלטנו ש"הציפיה לבניין 
אריאל", תהיה ערך יסוד בתנועה שלנו. נפעל בכל כוחותינו על מנת לקרב את בניין המקדש ואת הגאולה 

השלמה.

השנה לשבוע המקדש יש משמעות מיוחדת; בעוד כחודש, בט"ו בשבט, יקבלו שבטי חב"א שמות חדשים. 
מעתה והלאה השבטים באריאל ייקראו בשמות חדשים, שמות המבטאים את מהותה ותפקידה של תנועתנו, 

ויהיו כשמותיו בית המקדש: יסוד, גלעד, דביר, הראל, נווה, מעוז ונחלה. 

לכל שם יש משמעות מיוחדת, המסמלת פן מסוים בתפקידו של בית המקדש:

יסוד –   השם "יסוד" מסמל את היות בית המקדש בסיס של העולם כולו. הקרקעית של קודש הקודשים 
היא אבן השתיה, אשר ממנה הושתת העולם, משם נלקח העפר שממנו נוצר אדם הראשון. כך גם מבחינה 

רוחנית- המקדש, החיבור המוחלט בין הקב"ה לבים עם ישראל ולעולם כולו, הוא הבסיס של הכל.

גלעד-  "גל ועד לאומות העולם שהשכינה שורה בישראל" )שיר השירים רבה(. שם זה מבטא את תפקידו 
של בית המקדש להעיד על כך ששורה שכינה בישראל.

דביר –  מלשון "דיבור", קשר ישיר עם רבש"ע. "וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן 
העדת מבין שני הכרבים" )במדבר ז' פט'( 



הראל –  הר ה', הר המוריה, בו עקד אברהם אבינו את יצחק, מסמל את מסירות הנפש של עם ישראל על 
דבר ה'.  "אשר יאמר היום בהר ה'..." )שמות לד כג(

נווה –  שם זה מבטא את היות בית המקדש מקום בו הרוחניות והנוי, היופי החיצוני, משלימים זה את זה 
ויצרים יחד את הדבר השלם ביותר.

–   השם "מעוז" מבטא את תפקידו של בית המקדש כמקור החוסן של עם ישראל. "ה' מעוז חיי".  מעוז 
לעמים שונים מקורות כח שונים: צבא חזק, עושר כלכלי וכד'. הביטחון של עם ישראל מגיע מבית המקדש, 
מהקשר עם הקב"ה. בזמן שבית המקדש עומד על מכונו, בזמן שאנו עושים רצונו של מקום, ושכינתו שרויה 
יכולים להוציא את כל כוחותינו מהכוח אל הפעול  וכך  בתוכנו, אז המקדש מהווה "מעוז" לנו, אנו בטוחים, 

במלוא עוזם. "תורת חיים בעוז". 

ואל  אל המנוחה  עד עתה  לא באתם  "כי  "נחלה":  בית המקדש בתורה מכונה במפורש בשם    – נחלה 
הנחלה" )דברים יב' ט'(. רש"י על פי הספרי מסביר ש"מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים". "נחלה" מבטאת נצח, 

דבר המונחל )מועבר( מדור לדור. נחלה היא קרקע, יציבות, נצח.

שם מבטא מהות. כבר אצל אדם הראשון מצאנו כי חכמתו היתרה של האדם על המלאכים הייתה ביכולת 
לקבוע שמות 1: 

"ויחכם מכל האדם, מאדם הראשון, מה היתה חכמתו את מוצא כשבקש הקב"ה לבראות 
את האדם נמלך במלאכי השרת, אמר להם נעשה אדם בצלמנו, אמרו לפניו )תהלים ח'( 
מה אנוש כי תזכרנו, אמר להם, אדם שאני רוצה לבראות חכמתו מרובה משלכם, מה 
עשה כינס כל בהמה חיה ועוף והעבירן לפניהן, אמר להם מה שמותן של אלו, לא ידעו, 
כיון שברא אדם העבירן לפניו, אמר לו מה שמותן של אלו, אמר לו לזה נאה לקראות 
שור, ולזה ארי, ולזה סוס, ולזה חמור, ולזה גמל, ולזה נשר, שנאמר )בראשית ב'( ויקרא 
שמות, אמר לו ואתה מה שמך, אמר לו אדם, למה שנבראתי מן האדמה. אמר לו הקב"ה 
אני מה שמי, אמר לו ה', למה שאתה אדון על כל הבריות, היינו דכתיב )ישעיה מ"ב( אני 

ה' הוא שמי, הוא שמי שקרא לי אדם הראשון... )במדבר טז ג(

בעם ישראל שנים עשר שבטים. לכל שבט שם משלו, נחלה משלו, ותפקיד מיוחד לו בעם ישראל. כמו בעם 
ישראל, כך במשפחה: גדלים יחד, באותו הבית, כמה אחים יחדיו. לכל ילד אופי מיוחד, וכמובן שם שמתאים 

לו ונבחר על ידי הוריו.

כמו בשבטי ישראל, וכמו במשפחה, כך גם בתנועות הנוער השונות הפועלות בעם: לכל תנועה שם משלה, 
דרך משלה ותפקיד מיוחד לה בעם ישראל. תנועת אריאל, כשמה, פועלת בעם להוספת קדושה ולהתקרבות 

אל המציאות האידיאלית של בית מקדש.

מכיוון ששם מבטא מהות, תפקיד, ראוי ונכון ששבטי אריאל יקראו בשמות המבטאים את תפקידם בעם.

כפי שנכתב לעיל, תפקידה של תנועת אריאל הוא אותה "ציפייה" פעילה לבניין אריאל. המקדש מופיע בשמנו, 
בדגלנו ואף בהמנון אותו אנו שרים בכל מפקד. זוהי מהותנו וזהו תפקידנו בעולם- לעשות כל אשר בכוחנו כדי 
להביא לגאולת ישראל השלמה ולבניין המקדש. לכן, זכות גדולה, ואחריות גדולה, יש בכך שמעתה גם שמות 

השבטים שלנו יהיו שמות המבטאים את בית המקדש.

  1 מדרש רבה על ספר מלכים א:ה 



כמה מילים על מה שיש בחוברת ...

* על כל אחד משמות השבטים החדשים:
א.  הסברת משמעות השם לפי מקורות שונים.

ב.  פעולה לחניכים המלמדת את משמעות השם.

* דף לימוד על הנושא, לערב אבות ובנים / אמהות ובנות.

* שו"ת על מהלך החלפת השמות בתנועה.

חשוב שתתחברו לנושא, תלמדו אותו, ותעבירו אותו בצורה הטובה ביותר לחניכים שלכם, שלנו....

חזקו ואמצו

בציפיה לבניין אריאל



שבט גלעד
גלעד במקורות:

בשם גלעד נקראים אישים שונים בתנ"ך:

 - הראשון הוא מבני מכיר בן מנשה 2

ְלָעד".   "...ּוָמִכיר הֹוִליד ֶאת ִגּ

- השני הוא אביו של השופט יפתח 3.

- גם אחד מבניו של גד נקרא בשם גלעד .

- גלעד ידוע גם כאחד האזורים הפוריים שראו בני ראובן ובני גד במזרח א"י ובקשו לקבוע שם 
את מושבם.

הר הגלעד מופיע בספר בראשית 4  בקשר לבריחת יעקב מפני לבן. 

ְלָעד". ָניו ַהר ַהִגּ ם ֶאת ָפּ ָהר ַוָיֶּשׂ ר לֹו ַוָיָּקם ַוַיֲּעֹבר ֶאת ַהָנּ "ַוִיְּבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶשׁ

איזור הגלעד:

והיבוק,  חשבון  נחל  לבין  הירמוך  בן  הירדן  למזרח  המשתרע  הררי  שטח  הוא  הגלעד  הר 
5 מקנה  כארץ  נודעת  הגלעד  ארץ  מזה.  הגלעד  וחצי  מזה  הגלעד  חצי  לשנים,  מחולק   והוא 
ְלָעד" כביטוי לארץ פוריה לגדל עדרי צאן. ְלׁשּו ֵמַהר ִגּ ָגּ ֵעֶדר ָהִעִזּים ֶשׁ ובשיר השירים 6 מופיע הפסוק "ְכּ

- מניין שנקרא בית המקדש "גלעד"?

ספרי פ׳ וזאת הברכה פסקא שנ״ז:

ואת הגלעד ]דברים ל״ד אי[ מלמד שהראהו בהמ״ק מיושב על שלוותו וחזר והראהו מציקים המחריבים בו 
ואין גלעד אלא בהמ״ק שנאמר ]ירמי׳ כ״ב וי[ גלעד אתה לי ראש הלבנון.

מדרש תנחומא:

"וייבן את בית יער הלבנון" למה נמשל ליער? מה יער פרה ורבה – כך בית המקדש, כל מה שהיה בתוכו היה 
פרה ורבה.

מה משמעות השם? 

במדרש על הפסוק כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, חז"ל מבארים "הר שגלשתם מתוכו עשיתיו גל ועד 
לאומות העולם, ואי זה זה? זה בית המקדש" והכוונה שהקב"ה אמר לכנסת ישראל בית המקדש שעל 

הר המוריה שמשכתם לכם מתוכו טובות וזכויות עשיתיו גל ועד. גל - הר גבוה, וֶעד ומופת לעולם על משפט 
 ה' בעולמו שלא לישא פנים ולהעניש ולהחרים אפילו את הר נחלתו בעוון עם נחלתו.



למדנו אם כן שגלעד הינו כינוי לבית המקדש, ופרושו ע"פ חז"ל ַגל – ֵעד: גל - הר גבוה. ועד – מעיד לכל 
 האומות שהשכינה שורה בישראל ושהקב"ה מנהיג את עולמו.

ניתן להוסיף אולי כוונה נוספת ִגיל - עד, תפילה או צפיה שנגיל ונשמח לעד לעולם.

ויותר בהרחבה: 

המדרש )בראשית רבה עא' יא'( נותן משמעות מיוחדת לשם גלעד. "...ר' נהוראי אמר משל גד היה, הה"ד 

)מלכים א יז( ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, א"ר פליפי בר נהוראי מאן חזית למימר כן? )מה 

ראית לומר כן שגלעד הוא של בני גד והלא מארץ הגלעד ניתן גם לחצי שבט המנשה( א"ל דכתיב 

)יהושע יג( ויהי להם הגבול יעזר וכל ערי הגלעד" הרי כתוב בחלוקת הארץ לשבטים ויתן משה למטה 

גד לפי למשפחותיהם ויהי לה הגבול -יעזר וכל ערי הגלעד! בשלב זה המדרש שאול אם כן אין זה מתרץ רבי 

אליעזר את אותו הפסוק שכתוב מתושבי גלעד? מיושבי לשכת הגזית מבני סנהדרין גדולה של שבעים זקנים 

שהיו יושבים בלשכה זו שבבית המקדש וזה שהכתוב מרמז "מתושבי גלעד" מתושבי - מן היושבים בדין, גלעד 

 - אין גלעד מרמז אלא על בית המקדש! נראה מהמדרש שאחד השמות של בית המקדש נקרא בו הוא גלעד.

ד  )שה"ש  גלעד  מהר  שגלשו  העיזים  כעדר  הפסוק  על  ה(  ד  רבה  השירים  )שיר  אחר  במדרש 

זה  זה,  זה  ואי  העולם,  לאומות  ועד  גל  עשיתיו  מתוכו  שגלשתם  "הר  מבארים  חז"ל  א(, 

בני  שאתם  המוריה  הר  שעל  המקדש  בית  ישראל  לכנסת  אמר  שהקב"ה  והכוונה  המקדש"  בית 

לעולם  ומופת  וֶעד  גבוה,  הר   - גל  ועד  גל  עשיתיו  בבנינו  וזכויות  טובות  מתוכו  לכם  משכתם  ישראל 

נחלתו. עם  בעוון  נחלתו  הר  את  אפילו  ולהחרים  ולהעניש  פנים  לישא  שלא  בעולמו  ה'  משפט   על 

למדנו אם כן שגלעד הינו כינוי לבית המקדש, ופרושו ע"פ חז"ל ַגל - ֵעד גל הר גבוה ועד לכל האומות שהשכינה 

שורה בישראל ושהקב"ה מנהיג את עולמו. )הרב משאל רובין(

  2 במדבר כו’, כט’.

  3 שופטים יא’, א’.
  4 לא’, כא’.

  5 במדבר לא’, א’.
  6 ד’, א’.

  7 שיר השירים רבה ד’, ה’.



פעולה שבט גלעד
מטרה:

החניכים יבינו את משמעות השם "גלעד" שמבטא את היות בית המקדש 
גל ועד  להשגחת ה' בעולם.

א.  נשאל את החניכים- כאשר אתן שומעות את השם "גלעד", איזה מילים זה מזכיר לכם?

נשמע תשובות.

נסביר לחניכים שאת השם "גלעד" ניתן לפרק לשתי מילים גל-עד .

גל- נבקש מהחניכים להדגים עם הידיים איך נראה גל- גל זה כמו צורה של הר- מקום גבוה.

עד-  אות וסימן )מילון אבן שושן(.  דבר נצחי-לעולם ועד.

נשאל- למישהו יש רעיון למה נקרא המקדש גל-עד?

כדי להסביר את זה נספר לחניכים סיפור. )כדאי להמחיז את זה בהצגה.(

בממלכת גלעד גרו אנשים פשוטים ושמחים ולהם מלך. כל תושבי הממלכה הכירו את המלך וידעו כמה הוא 
חזק וגיבור. אך לא רק תושבי הממלכה הכירו אותו.. אומנם ממלכת  גלעד היו הכי קרובים למלך, אבל המלך 
דאג לכל אדם. גם למי שלא מהעם שלו. כל בני האדם שמעו על המלך. גם אם לא ראו אותו אף פעם, הם ידעו 

שאם יתנהגו יפה ויקיימו את המוטל עליהם, יהיה להם טוב, ואם לא... 

גל-עד,  ממלכת  עם  בשלום  השכנות  הממלכות  חיו  לפעמים  שכנות.  ממלכות  כמה  היו  גלעד  לממלכת 
נגד  ולפעמים, התחשק להם לצאת איתם למלחמה. באחת השנים החליטו כל הממלכות השכנות לצאת 
לכל  לקרא  כדי  בשופרות  ותקעו  החרבות  את  צחצחו  חדישים,  נשק  כלי  קנו  הן  למלחמה.  גלעד  ממלכת 
החיילים שלהם למלחמה. כל נתיני ממלכת גלעד התכנסו בבתיהם בפחד ולא ידעו מה לעשות. הם לא אהבו 
להלחם והאמת היא, שהם בכלל לא ידעו להלחם. ישבו חכמי הממלכה וחשבו מה לעשות. ישבו יום, ישבו 

יומיים, ישבו חודש, ישבו חודשיים, ולפתע עלה במוחם רעיון.

- אפשר לעצור בסיפור ולשאול את החניכות מה היה הרעיון של אנשי ממלכת גלעד.

האוייבים כבר התאספו בגבולות ממלכת גלעד ותכננו לפרוץ אליה כשלפתע יצאו כל האזרחים  )התושבים( 
עם דגל ענק שעליו מתנוסס ציור ענק של המלך. הדגל היה כ"כ ענק שראו אותו מכל כיוון ומכל ארץ.

 ברגע שראו החיילים את התמונה של המלך, מיד נזכרו כמה גדול וחזק מלך גל-עד, כמה אוהב הוא את 
הנתינים שלו ולא יתן לאף אחד לפגוע בהם לרעה וכמה לא כדאי להתעסק איתו.

מיד הכניסו החיילים את החרבות למקומם, פשטו את מדי המלחמה וחזרו בבושת פנים אל בתיהם.

הדגל היה אות וסימן לחוזקו וגבורתו של מלך גל-עד.



הצעה להמחזת הסיפור: 

בהצגה כדאי לשתף קצת את החניכים בעלילה )לדוג', אם יש לי  10 חניכים, אז 7 הם האוייבים ו3 הם מממלכת 
גלעד. מחלקים אותם ל2 קבוצות בחדר. המדריך קורא מהשלב של ההכנה למלחמה והם צריכים להקשיב 
ולעשות פנטומימה. רצוי להביא 2-3 מקלות של מטאטא לדמות חרבות ולהביא אותם לחניכים בוגרים שלא 

יקימו מהומות. ככה החניכים ירגישו שותפים ויקלטו את עוצמת המסר – מי מעז להלחם במלך???

אחרי הסיפור, נשאל את החניכים אם כעת מישהו יכול להסביר למה בית המקדש נקרא גל-עד.

נסכם -
בית המקדש נקרא גלעד, כי הוא סימן לעם-ישראל ולכל האומות כי ה' הוא מלך העולם. נספר 

שמלכים מכל העולם היו באים לראות את בית המקדש והיו מקריבים קורבנות לכבוד ה'.

ב.  כדי לחדד עוד יותר את משמעות השם נשחק עם החניכים את משחק התנועות.
נוציא חניך אחד מחוץ לחדר וממנים חניך אחר שהוא "מלך התנועות" וכולם צריכים לחקות את התנועות 

שהוא עושה והחניך שיצא מהחדר, בהיכנסו יצטרך לנחש מיהו מלך התנועות.. נבקש מראש משני חניכים 
 לבלבל את התנועות בכונה.

סביר להניח שהחניך שיצא החוצה יתקשה לזהות מיהו מלך התנועות .

אם החניך שיצא החוצה אכן יתבלבל בזיהוי, נסביר לחניכים כשבית המקדש יבנה, כולם ידעו מה מה רצון 
ה' ומיהו ה'. היום יש כ"כ הרבה בלבול. יש אנשים שאומרים- ה' אמר להתנהג בצורה אחת ואנשים אחרים 

אומרים- ה' אמר להתנהג בצורה אחרת וקשה לדעת מה האמת. 

אם החניך לא יתבלבל ניתן לשבח אותו שלא התבלבל ולהגיד שיש אנשים שכן מתבלבלים ואנחנו שואפים 
להיות כאלה שיודעים את האמת ולכן אנחנו פועלים לבניין בית המקדש במהרה. 

* חשוב להוציא החוצה חניך שלא ייפגע אם יתבלבל, כלומר מהדומיננטים בשבט.

ג.  "גל-עד"- מה זה אומר לי? 

לפני הפעולה נכין פאזל עם תמונה של בית המקדש ולתת לכל אחד מהחניכים חלק. כל אחד שם את 
חלקו וביחד יוצאת תמונה שלימה. מסבירים שכאשר כולנו מקיימים מצוות, משתדלים כמה שיותר לקרב 

את הגאולה ומשלימים את חלקנו ע"י עשיית רצון ה'- אז כבוד ה' מתגלה בכל כל העולם 

נשאל- כיום, כשעוד אין לנו בית מקדש, והעמים מסביב לא מבינים שה' הוא המלך, מה אפשר 
לעשות כדי להראות לכולם שה' הוא המלך לעולם ועד?

נשמע רעיונות.

לסיכום: 

עצם ההליכה בדרך ה', לפי המוסר של התורה, כבר מראה לכל העולם שה' הוא המלך, וגורמת 
לכל העמים לרצות להתקרב אל ה' וללמוד מעם ישראל.

במקום  או  בסניף  ולתלות  המקדש  של  ציור  עם  ענק  דגל  החניכים  עם  להכין  כסיכום  כדאי 
ציבורי.



ֶהָהִרים,  ֹראׁש  ּבְ ית-ה'  ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ "ְוָהָיה  מהפס':  עליו   לרשום  ניתן 
ים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל-ַהר-ה'  ים ַרּבִ ל-ַהּגֹוִים.   ְוָהְלכּו ַעּמִ ָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ּכָ א, ִמּגְ ְוִנּשָׂ
ּוְדַבר-ה'  תֹוָרה,  ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ֹאְרֹחָתיו:   ּבְ ְוֵנְלָכה  ָרָכיו,  ִמּדְ ְוֹיֵרנּו  ַיֲעֹקב,  ֱאֹלקי  ית  ֶאל-ּבֵ
ים, ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים; ְוִכּתְ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים, ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ ם.   ְוׁשָ ָלִ וִמירּוׁשָ

א גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב, ְוֹלא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.  " )ישעיהו פרק ב'( ְלַמְזֵמרֹות--ֹלא-ִיּשָׂ

לשבטים בוגרים, ניתן לחלק כצ'ופר את הפס' הנ"ל ולהסביר אותם על פי הסיפור. בימות המשיח, כשיבנה 
בית המקדש, כל הגויים מסביב יכירו בקב"ה, יעלו לרגל ויעזבו את כלי הנשק שלהם.



שבט דביר
דביר במקורות:

תהלים כ״ח ב:

"בנשאי ידי אל דביר קדשך".

בתפילה:

"והשב את העבודה אל דביר ביתך".

משמעות השם:

דביר הינו כינוי לקודש הקודשים שבמקדש שלמה בבית השני.

מצודת ציון 8: "קרויה דביר ע"ש שהדבור יצא משם".

מהקטע בתפילה שהזכרנו שמופיע בו השם דביר, נראה ששם זה מסמל תפילה שתחזור עבודת בית המקדש 
בקדושה וטהרה להביא ברכה לעולם מתוך הקדושה של ירושלים והמקדש.

הרב שמואל אליהו: "דביר הוא בגימטרייה אריה וגבורה וזה מלמד על כוחות ועוצמה גדולה שחבויים בנושא 
שם זה…"

כפי שהסביר המצודת ציון דיבורו של ה', ובעצם דבר ה' יוצא מהמקדש ומשם מתפשט בעולם כולו. המקור 
לכל הטוב והשפע, האור והטוב של העולם, הדרכת העולם בדרך הישרה, הכל משם מגיע. ולכן יש במקום זה 

עוצמה וקדושה גדולים ואדירים.

ומעבר למקורות: 

''ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים בעבור שהוא על ארון העדות''

הכרובים מהווים אמצעי להורדת כוחות א-לוהיים מאת הקב"ה לידי האדם.

זו שיטתם של ר' יהודה הלוי ור' אברהם אבן-עזרא. אין ריה"ל מסביר באופן ספציפי את תפקידם של הכרובים, 
אלא באופן כללי את תפקידו של המשכן, שהוא לדעתו כלי להשכנת השכינה בקרב עם ישראל. 

ר' אברהם אבן-עזרא לעומתו מתייחס לכרובים באופן ספציפי, תוך כדי זיקה לגישת ר' סעדיה גאון, וכך 
הוא כותב: 

והגאון הזכיר, כי שמונה עשר דברים הם במשכן, שהוא עולם אמצעי, וכמוהם בעולם העליון, וככה העולם 
הקטן. הנה הכלל, כל כרוב נעשה לקבל כח העליון, גם בעבור שילמוד המשכיל.

המשכן בכלל, והכרובים בפרט, משמשים ככלי להעברת כוחות שמקורם בעולם העליון - עולמו של הקב"ה 
ומלאכיו - לעולם התחתון - עולמם של בני-אדם. כוחות אלה מיועדים בעיקר לאדם המשכיל, המסוגל לקלוט 

אותם באמצעות כלים של העולם האמצעי - המשכן והמקדש.

  8 מלכים א’, ו’, ה’. 



פעולה שבט דביר
''דביר-על שם שהדבור יוצא משם''

בית המקדש היווה מקום של קשר בין ד' לעם ישראל. עבודת הכוהנים ושירת הלווים נתנו לעם מקום להיות 
עם ד' בקשר רוחני וישיר, עד השיא של כהן גדול שנכנס ביום כיפור לקודש הקדשים.

נושא הפעולה: ''דביר על שם שהדיבור יוצא משם'' המקדש מסמל את המקום בו דבר ד' מתגלה בעולם. 
וילמדו במה התבטא הקשר הזה.

אנו מתפללים שד' ישיב את עבודת הכוהנים וכך יחזור הקשר בנינו לבין ד'.

מטרת הפעולה: 

החניכים יבינו כי יש כח לדיבור ובמיוחד כאשר הדיבור הזה הוא מול ד'.
הקשר שלנו מול ד' היה דרך עבודת הכוהנים, הקורבנות, העלייה לרגל ומעמד יום הכיפורים. 

מהלך הפעולה:

* חלק א': כח הדיבור
* חלק ב': קשר ישיר

* חלק ג': הביטוי במקדש

חלק א': כח הדיבור

החניכים יבינו כי לדיבור שלנו יש משמעות רבה בעולם.

משחקים על דיבור

* 7 בום - צריך לשים לב למה שמוציאים מהפה.

* נבקש ממספר חניכים להציג את סיפור כיפה אדומה יחד בפנטומימה ובלי לדבר בניהם.

* הרוצח - בדיבור שלנו אנחנו יכולים לשנות מציאות

* אקווקה דה-לאומה: המשחק יתבצע ללא השיר, כל אחד שר בלבו והתנועות צריכות להשאר אחידות כמו  
   במשחק הרגיל.

המסקנה - לדיבור שלנו יש כח רב מאוד! קשה לנו מאוד בלי לדבר.



חלק ב': קשר ישיר

נחלק את הקבוצה לשניים,

כל קבוצה תקבל פתק:

קבוצה א':  "אמא שלך מאוד חולה ואתה צריך בשבילה קליפת תפוז". 

קבוצה ב': "בשביל להבריא את אביך עליך להשיג מיץ תפוזים".

נניח במרכז החדר תפוז אחד.

כל קבוצה תצטרך בתורה לשכנע את המדריך ע"י פנטומימה למה לה מגיע התפוז. לאחר ששתי הקבוצות 
יבצעו את המשימה המדריך יתן להם להסביר במילים למה הם צריכים את התפוז ואז תגלנה שתי הקבוצות 

שבכלל אין פה קונפליקט.  

כאשר נדבר נבין כי אנחנו יכולים לפתור את רוב הבעיות שלנו.

בבית המקדש הקשר שלנו מול ד' היה קשר ישיר יותר שפחות היה 'מסתובב' בעולם כך אנו יכולנו לפנות לד' 
דרך הקרבת קורבנות, תפילה במקדש )ע"ע תפילת חנה בספר שמואל ותפילת שלמה המלך בחנוכת בית 

המקדש(

המדריך יקרא את הקטע הבא: )מומלץ לחלק אותו לחניכים(

תפקיד המשכן ובית המקדש הוא אפוא "לקלוט" את השכינה עלי אדמות, בתור המשך תמידי לאירוע חד 
פעמי של התגלות ה' בהר סיני. לכן הם צריכים להיות במידת האפשר דומים להיכל ה' האמיתי. זה בעיקר 

ייעודם של הכרובים, שאינם אלא הבסיס לשכינת ה'. וכך כותב הרמב"ן במקום אחר:]27[

עקר החפץ הוא במשכן מקום מנוחת השכינה שהוא הארון )...( וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על 
הר סיני שוכן עליו בנסתר )...( והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבא משה היה 

אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני.

אנו מתפללים לה' שישיב לנו את המקדש וכך הקשר שלנו מול ד' יחזור להיות ישיר יותר.

חלק ג': הביטוי במקדש

נכין כרטיסיות גדולות )נספח( ונתלה אותן על הקיר ונסכם את הפעולה-

 בית המקדש מהווה לעם ישראל מקום לקשר ישיר בינו לבין הקב''ה. ההשפעה העצומה שאנו מאמינים כי יש 
בכוח הדיבור מתבטאת בעוז כאשר זה מול ה' בקשר שהוא ממנו אליו. המקדש קולט את דבר ה' ומוריד את 

זה אלינו ואנו מעלים את דברנו לפני ה'.

כעת, כשבית מקדש איננו,  אנו מתפללים לה' 3 תפילות ביום ואת בית הכנסת אנו מכנים מקדש מעט אך 

כל אלו רק תפילות להשבת העבודה והקשר הישיר בינינו לבית הקב"ה – "והשב את העבודה לדביר 

ביתך" 
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האורים והתומים הונחו בדרך קבע בתוך 
החושן שלבש הכהן הגדול על חזהו, ונועדו 

לקבלת מסרים מהקב"ה וכן 
תשובה לשאלות.

הכרובים מהווים אמצעי להורדת הכוחות 
מאת הקב”ה לידי האדם

חוט השני היה במקדש ביום כיפור והפך 
ללבן כאשר חטאי ישראל נמחלו להם מה’.

שבט דביר



שבט הראל
הראל במקורות:

בראשית כב', יד':

"ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה´ יראה, אשר ייאמר היום בהר ה´ ייראה"

משמעות השם:

משמעות השם פשוטה ביותר: הראל – הר ה´, כמו שכתוב בסוף סיפור עקידת יצחק, "ויקרא אברהם 
שם המקום ההוא ה´ יראה, אשר ייאמר היום בהר ה´ ייראה" - פירוש: הר המוריה, ההר של 

בית המקדש, ההר שעליו תשכון שכינת ה´.

ואם נעמיק קצת יותר ונמשיך עם הרוח של עקידת יצחק: 

להלן ההגדרה של מסירות נפש:

מסירות נפש: ביהדות, מסירות נפש היא הנכונות להקרבת החיים למען קיום מצוות התורה. הקרבת החיים 
באופן שכזה מהווה קיום מצוות קידוש השם ומכונה מוות על קידוש השם, ולעתים מכונה קידוש השם סתם, 

בעיקר בהקשר של מסעות הצלב.

יהודי להפר את המצוות, אם עליו  אמנם, היהדות היא דת מקדשת חיים, וההלכה מתירה ואף מחייבת כל 
לעשות זאת על מנת להציל את חייו. אף-על-פי-כן, ישנם שלושה איסורים אשר אותם חייב, על פי הדת, כל 
גילוי עריות ושפיכות  יעבור: עבודה זרה,  ואל  ייהרג  יהודי לקיים, גם במחיר הקרבת החיים. אלו הם איסורי 
שתכליתן  מיוחדות  גזרות  של  במקרה  כלומר   - השמד'  כ'שעת  המתואר  בזמן  מורחבת  זו  הגדרה  דמים; 
העברה על הדת: במקרה שכזה מקובל כי יש למסור את הנפש אף על הקל שבמנהגים )'ערקתא דמסאנא'(. 
במהלך ההיסטוריה יהודים רבים מסרו את נפשם על קידוש השם, במיוחד בתקופות בהן היו ניסיונות להמרת 

דת המונית כפויה של היהודים, רבים בחרו למות ולא לחלל את השם בעבודה זרה.

מהי מסירות נפש?

מסירות נפש אינה רק התמסרות למיתה בפועל, בהקרבה של רגע אחד בלבד, אלא היא דרך חיים, בניין נפשי 
שלם של תרבות ורוח, מדרגת חיים מיוחדת בה מתרומם האדם ומתמסר באופן מוחלט לאידיאל הגדול של 
קידוש שם שמים, עד שכל חיי העולם הזה אינם חשובים בעיניו והוא מוכן להקריבם עבור המטרה הנשגבה, 

בהקרבת כל החיים והעלאתם, בקביעות ובתמידות, בדביקות אלוקית.)הרב טאו, לאמונת עתנו ג'(

"בלבבי משכן אבנה להדר כבודו 

ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו

ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה 

ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה "



פעולה שבט הראל
''אשר יאמר היום בהר ה' יראה''

הר ה' זה הראל.

אברהם קורא למקום המקדש הראל ומבטא בשמו מקום של מסירות נפש של אברהם ויצחק בעקידת יצחק.

נושא הפעולה: הבנת מהי מסירות נפש ואיך זה מתבטא בעקידת יצחק ובקורבנות במקדש.

מטרת הפעולה: 

החניכים יבינו שמסירות נפש היא דבר שאתה מוכן למות למענו וממילא תסכים להשקיע בו 
רבות. הדבר שאתה משקיע למענו מגדל אותך לאדם גדול יותר. אברהם ויצחק בעת העקידה 
הסכימו למסור את נפשם על דבר ה'. הקב''ה רוצה שנחיה על תורת ישראל ולכן הקורבנות 

ביטאו במקדש את מקום המסירות נפש של האדם.

מהלך הפעולה:

* חלק א': אני משקיע-אני מתגדל!
* חלק ב': עקידת יצחק

* חלק ג': הקורבנות.

חלק א': אני משקיע-אני מתגדל!

נשחק:

* 7 צעדים - שמים 2 המקלות וכל חניך צריך לעבור את זה ב7 צעדים. החניך האחרון מגדיל את המקל ושוב  
   כל חניך צריך לעבור.

   כשאתה מתמודד ויכול להתגדל עוד.

*21 - כל הקבוצה עומדת במעגל כשמשהו באמצע. על הקבוצה לזרוק 21 פעמים את הכדור בלי שנופל/
מי שהאמצע חוטף.

כשהקבוצה מתמודדת וממילא זה הופך אותה להיות טובה יותר.

''נס'', דגל שמראה לך ולאחרים שאתה מסוגל ויכול לתת עוד. מוציא ממך כוחות שלא  הניסיון כמקום של 
חלמת שיש בך.

חלק ב': עקידת יצחק

נשחק שני כלבים ועצם.

- בשביל דבר שחשוב לי אני אשקיע ואסכן את עצמי.



נדבר על עקידת יצחק. )מצורף בנספחים(

כדאי לשאול קודם כל את החניכים מה הם יודעים על העקידה ולתת להם להציג.

חלק ג': קורבנות

בבית המקדש הקורבנות הם מסירות הנפש שלנו. כאשר אדם נותן משהו ממנו הוא נותן עצמו. השליח לדבר 
מצווה הוא כשולחו. 

נלמד יחד או שנסביר לחניכים את הרעיון הבא:  )שימו לב להדגשות(

''עולה מדברי חז"ל אלו, העוסק בתורה ובלימוד קורבן מסוים כאילו הקריב בפועל את אותו הקורבן. 

כגון: אדם הלומד הלכות תפילין  זה בשאר מצוות התורה,  חידוש  מצינו  לא  ונשאלת השאלה מדוע 

כאילו שהניח תפילין בפועל, ואין הוא צריך להניח עוד תפילין? או אדם העוסק בהלכות שבת דבר זה 

יחשב לו כאילו שמר שבת בפועל, למרות שבפועל הוא לא עשה זאת? וכן לגבי שאר מצוות התורה, לא 

מצינו אדם העוסק בתורת המצוה כאילו עשה אותה, מדוע ענין זה קיים רק בקורבנות?

נוכל ליישב זאת ולהסביר דברים אלו, לפי הסברו של הרמב"ו לנושא הקורבנות, )ויקרא א', ט'(, שהאדם 

המביא קורבן מסוים צריך בעצם לדעת שמה שעושים לבהמה היה צריך לעשות לו, לאדם עצמו, כל 

ולכן אמר הביאו  וחס על האדם  צריכה להעשות באדם. אלא שהקב"ה רחמן  הייתה  פעולה בקורבן 

בהמה. יוצא מכאן שהקורבן אינו מטרה, אלא אמצעי לאדם, לחשבון נפש על מעשיו. ולהגיע בכך 

לתיקון המעשים.

לכן לימוד דיני וענין הקורבן, שמזה האדם יכול להגיע לחשבון נפש ולהסקת מסקנות חיוביות, זה 

ניתנת להשגה בלימוד תורת הקורבן,  כאילו הקריב את הקורבן. המטרה המושגת בהקרבת הקורבן 

משא"כ בשאר המצוות, ששם המטרה היא עצם עשיית המצוה בלימוד המטרה לא מושג. 

במקום  היא  התפילה  שפתינו",  פרים  "ונשלמה  חז"ל  אמרו  במהרה,  שיבנה  מקדשינו  שחרב  ועתה 

הקורבנות. כמו שבקורבן עיקר המטרה זהו חשבון נפש והסקת המסקנות החיוביות מכאן ולהבא, כך 

מטרת התפילה שתהיה בכוונה גדולה ואמיתית , כדברי חז"ל- "תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה", כך 

שמתוך התפילה יתעלה האדם ויתקן מחשבותיו ומעשיו. והקב"ה יקבל את כל תפילתנו ותפילות עמו 

ישראל ברצון אמן.)מתוך אתר ישיבת כפר הרא''ה(

נסכם: 

וגורמים לו להתקדם זה מה שמתאמץ למענם. אנחנו מגלים  הדברים שמגדלים את האדם 
לנו  גורמת  נפש  מסירות  אדם.  של  כוחותיו  דגל  על  שמנוסס  ניסיון  חדשים.  כוחות  בעצמנו 
ויצחק  אברהם  נפשנו.  את  למסור  גם  שלעיתים  כל  כדי  עד  עניין  באותו  כוחנו  בכל  לפעול 
בשעת העקידה היו מוכנים למסור את נפשם למען תורת ד' בלי היסוס נגשו לעשות רצונו. ה' 
שאוהב חסידיו קורא להם שלא לפעול כך אלא להקריב אייל. במקדש מסירות הנפש שלנו 
מתבטאת בהקרבת הקורבנות. ה' מורה לנו, לעם ישראל, שנקריב קורבנות כפתיח לחשבון 

נפש. הקורבנות במקדש הם אמצעי למטרה זו.



נספחים:

בראשית פרק כב

ִני.   ה ֶאת-ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ה, ְוה', ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ א ַוְיִהי, ַאַחר ַהּדְ

ה;  , ֶאת-ִיְצָחק, ְוֶלְך-ְלָך, ֶאל-ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ ר-ָאַהְבּתָ ְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ב ַוּיֹאֶמר ַקח-ָנא ֶאת-ּבִ

ֲחֹבׁש  ַוּיַ ֶקר,  ּבֹ ּבַ ַאְבָרָהם  ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ג  ֵאֶליָך.   ֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶהָהִרים,  ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה,  ם,  ׁשָ ְוַהֲעֵלהּו 

ֶלְך, ֶאל- ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ ֹעָלה,  ֲעֵצי  ע,  ַוְיַבּקַ נֹו;  ּבְ ִיְצָחק  ְוֵאת  ִאּתֹו,  ְנָעָריו  ֵני  ח ֶאת-ׁשְ ּקַ ַוּיִ ֶאת-ֲחֹמרֹו, 

קֹום-- ְרא ֶאת-ַהּמָ א ַאְבָרָהם ֶאת-ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ י, ַוּיִ ִליׁשִ ּיֹום ַהּשְׁ ר-ָאַמר-לֹו ָה'.  ד ּבַ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

ַער, ֵנְלָכה ַעד-ּכֹה;  בּו-ָלֶכם ּפֹה ִעם-ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהּנַ ֵמָרֹחק.  ה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל-ְנָעָריו, ׁשְ

ָידֹו,  ח ּבְ ּקַ נֹו, ַוּיִ ם ַעל-ִיְצָחק ּבְ ׂשֶ ח ַאְבָרָהם ֶאת-ֲעֵצי ָהֹעָלה, ַוּיָ ּקַ ֲחֶוה, ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם.  ו ַוּיִ ּתַ ְוִנׁשְ

ַוּיֹאֶמר  ִיְצָחק ֶאל-ַאְבָרָהם ָאִביו,  ַוּיֹאֶמר  ז  ו.   ַיְחּדָ ֵניֶהם,  ׁשְ ְלכּו  ַוּיֵ ֲאֶכֶלת;  ֶאת-ָהֵאׁש ְוֶאת-ַהּמַ

ה, ְלֹעָלה.  ח ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם, ה'  י ְבִני; ַוּיֹאֶמר, ִהּנֵה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים, ְוַאּיֵה ַהּשֶׂ ּנִ ָאִבי, ַוּיֹאֶמר, ִהּנֶ

ֶבן  ר ָאַמר-לֹו ָה', ַוּיִ קֹום ֲאׁשֶ ֹבאּו, ֶאל-ַהּמָ ו.  ט ַוּיָ ֵניֶהם, ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ִני; ַוּיֵ ה ְלֹעָלה, ּבְ ִיְרֶאה-ּלֹו ַהּשֶׂ

ַח,  ְזּבֵ ם ֹאתֹו ַעל-ַהּמִ ׂשֶ נֹו, ַוּיָ ֲעֹקד, ֶאת-ִיְצָחק ּבְ ֲעֹרְך ֶאת-ָהֵעִצים; ַוּיַ ַח, ַוּיַ ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת-ַהּמִ ׁשָ

ְקָרא  נֹו.  יא ַוּיִ ֹחט, ֶאת-ּבְ ֲאֶכֶלת, ִלׁשְ ח ֶאת-ַהּמַ ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת-ָידֹו, ַוּיִ ׁשְ ַעל ָלֵעִצים.  י ַוּיִ ִמּמַ

ַלח  ׁשְ ִני.  יב ַוּיֹאֶמר, ַאל-ּתִ ַמִים, ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר, ִהּנֵ ָ ֵאָליו ַמְלַאְך ה', ִמן-ַהּשׁ

ְכּתָ ֶאת- ה, ְוֹלא ָחׂשַ י-ְיֵרא ה' ַאּתָ י, ּכִ ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ ַעׂש לֹו, ְמאּוָמה:  ּכִ ַער, ְוַאל-ּתַ ָיְדָך ֶאל-ַהּנַ

ַבְך  ּסְ ּבַ ֶנֱאַחז  ַאַחר,  ְוִהּנֵה-ַאִיל,  ְרא  ַוּיַ ֶאת-ֵעיָניו,  ַאְבָרָהם  א  ּשָׂ ַוּיִ יג  י.   ּנִ ִמּמֶ ֶאת-ְיִחיְדָך,  ְנָך  ּבִ

ם- ׁשֵ ַאְבָרָהם  ְקָרא  ַוּיִ יד  נֹו.   ּבְ ַחת  ּתַ ְלֹעָלה  ֲעֵלהּו  ַוּיַ ֶאת-ָהַאִיל,  ח  ּקַ ַוּיִ ַאְבָרָהם  ֶלְך  ַוּיֵ ַקְרָניו;  ּבְ

ְקָרא ַמְלַאְך ה', ֶאל-ַאְבָרָהם,  ַהר ה' ֵיָרֶאה.  טו ַוּיִ ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ּבְ קֹום ַההּוא, ה' ִיְרֶאה, ֲאׁשֶ ַהּמָ

ָבר ַהזֶּה,  יָת ֶאת-ַהּדָ ר ָעׂשִ י, ַיַען ֲאׁשֶ י ְנֻאם-ה':  ּכִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ָמִים.  טז ַוּיֹאֶמר, ּבִ ָ ִנית, ִמן-ַהּשׁ ׁשֵ

כֹוְכֵבי  ּכְ ה ֶאת-ַזְרֲעָך  ה ַאְרּבֶ ְוַהְרּבָ י-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך,  ּכִ ְנָך ֶאת-ְיִחיֶדָך.  יז  , ֶאת-ּבִ ְכּתָ ְוֹלא ָחׂשַ

ְרכּו ְבַזְרֲעָך, ּכֹל  ַער ֹאְיָביו.  יח ְוִהְתּבָ ם; ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך, ֵאת ׁשַ ַפת ַהּיָ ר ַעל-ׂשְ ַמִים, ְוַכחֹול, ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ

ו ֶאל- ַיְחּדָ ְלכּו  ַוּיֵ ֻקמּו  ַוּיָ ב ַאְבָרָהם ֶאל-ְנָעָריו,  ׁשָ ַוּיָ יט  ֹקִלי.   ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ ר  ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאׁשֶ

ַבע.  ְבֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם, ּבִ ׁשֶ ַבע; ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ּבְ



שבט נווה
נווה במקורות:

שמות, טו', יג':

ָך". ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָאְלּתָ ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ ָך ַעם זּו ּגָ "נִחיָת ְבַחְסּדְ

ירמיהו, י׳, כה':

"ואת נוהו השמו".

ירמיהו, כה', ל׳:

"ה׳ ממרום ישאג...שאוג ישאג על נוהו"

ובמכילתא דר"י בשלח מסכתא דשירה פרשה ג:

"ר' יוסי בן דורמסקית אומר אעשה לפניו בית מקדש נאה אין נוה אלא בית המקדש שנא' 

נוה  ירושלם  תראינה  עיניך  מועדינו  קרית  ציון  חזה  ואומ'  עט(  )תהלים  השמו  נוהו  ואת 

שאנן )ישעיה לג(. ר' עקיבא אומר אדבר בנאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני 

כל אומות העולם שהרי אומות העולם שואלין את ישראל לומר מה דודך מדוד שככה 

השבעתנו )שה"ש ה( שכך אתם מתים עליו ובך /וכך/ אתם נהרגין עליו שנ' על כן עלמות 

אהבוך )שם א( אהבוך עד מות וכתיב כי עליך הורגנו כל היום )תהלים מד( הרי אתם נאים 

הרי אתם גבורים בואו והתערבו עמנו וישראל אומרים להם לאומות העולם מכירין אתם 

אותו נאמר לכם מקצת שבחו דודי צח ואדום דגול מרבבה )שה"ש ה( כיון ששומעין שכך 

־שבחו אומרים לישראל נלכה עמכם שנ' אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונ

בקשנו עמך וישראל אומרים להם אין לכם חלק בו אלא דודי לי ואני לו וגו' )שם ב( אני 

לדודי ודודי לי הרועה בשושנים )שם ו(, וחכמים אומ' אלונו עד שאבוא עמו לבית מקדשו. 

משל למלך שהלך בנו למדינת הים ויצא אחריו ועמד עליו הלך למדינה אחרת ויצא אחריו 

ועמד עליו כך ישראל כשירדו למצרים ירדה שכינה עמהם שנ' אנכי ארד עמך מצרימה 

)בראשית מו(, עלו עלת שכינה עמהם שנ' ואנכי אעלך גם עלה וגו' )שם(, ירדו לים שכינה 

עמהם שנ' ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל )שמות יד(, יצאו למדבר שכינה 

עמהם שנ' וה' הולך לפניהם יומם )שם יג( עד שאבוא עמו לבית מקדשו" 

משמעות השם:

השם מבטא את הכיסופים שלנו לכך ששם ה' יהיה שלם בעולם וכך גם כיסא כבודו בהר הקודש בירושלים.

פשטות משמעות המילה הוא מקום עצירה למנוחה, כמו נווה מדבר, ונראה שרק כששם ה' יהיה שלם בעולם 



– כשהקב"ה יתגלה במלוא עוזו ובשיא תפארתו – אז יגיע העולם אל המנוחה ואל הנחלה. )וזה ע"י בית המקדש 
שנותן את האפשרות לשכינה לשכון בעולם ולא להישאר רק למעלה(.

משמעות שניה היא מה שמובא במכילתא 9: "ר' יוסי בן דורמסקית אומר אעשה לפניו בית מקדש נאה, אין 
נווה אלא בית המקדש שנאמר "ואת נוהו השמו"." – כלומר נווה מלשון נוי ויופי:

א.  על שהיה בית המקדש יפה. 

ב.  היופי הוא הביטוי החיצוני של הפנים 10, וכך גם המקדש הוא הדרך של הקב"ה להתגלות בעולם.

  9 שמות, ט’, ב’.
  10 לכן ב”אמת ויציב” בתפילה, היופי הכי רחוק 



פעולה שבט נווה - שלמות חיצונית ופנימית
מטרה: 

החניכות תבנה שהמקדש הוא מקום המאזן ומחבר למעשה גם את הדברים החיצוניים 
ו"השטחיים" לקדושה.

* שלב א' - סיפור מצורף.
קוראים את הסיפור עד המילים "עד כאן" ושואלים את החניכות. אם הייתן במקום השופט, הייתן מזכות את 

הפושע?

* שלב ב' - נר ה' נשמת אדם.
כל חניכה מקבלת נר, מדליקה אותו ומתבוננת עליו.

מבקשים מהחניכות לספר מה הן רואות בנר.

מסיבים את תשומת ליבן שבנר יש את השעווה ויש את השלהבת. השעווה מסמלת את הגוף של האדם, את 
החיצוניות, ואילו השלהבת מסמלת את הנשמה- הפנימיות. בלי השעווה, השלהבת לא הייתה דולקת ובלי 

השלהבת אין אור- אין משמעות לשעווה.

כך גם באדם יש שני כוחות, פנימיות וחיצוניות. לפעמים נראה לנו, )כמו בסיפור הקודם( כי החיצוניות והפנימיות 
הן שני דברים נפרדים. השם "נווה" מראה לנו איך בית המקדש גייס גם את החיצוניות לקדושה. את האש אין 

בכוחנו לעצב, אך בזכותה ניתן לעצב את הנר. 

אפשר לקרא את הסוף של הסיפור..

* שלב ג' - נספר סיפור על שתי חתונות:
חתונה אחת שכל האולם מלוכלכך, המלצרים לבושים בבגדים קצרים וגופיות, הפחי זבל שפוכים ליד החופה 

וכו' וכו', וחתונה שניה-  אותה החתונה, רק הכל נקי ומצוחצח. 

נשאל - מה ההבדל בעצם? הרי העיקר שהחתן והכלה התחתנו לא!? כנראה שליופי יש חשיבות כי 
הוא מחבר בין הגשמיות לרוחניות.

להרחבה ניתן לספר על ניקנור שהכין דלתות זהב למקדש והתאמץ מאד להביא אותם דרך הים. )מתוך "כה 
עשו חכמינו"( או על הגפן מזהב שהייתה תלויה בבית המקדש, וכל מי שהיה עולה לרגל והיה רוצה לכבד 
את המקדש היה תורם עינב זהב, או אשכול זהב לגפן לפי יכולתו. הנתינה הגשמית הייתה על-מנת לעשות 

לקב"ה נחת רוח רוחנית.

השם נווה, מבטא את המשמעות של ביהמ"ק כמקום חיבור הכי נכון בין הגוף לנשמה, הפנימיות  סיכום 
והחיצוניות.

מצד אחד, בית המקדש היה מאד מפואר. הכלים היו עשויים זהב וכסף ואף בגדי הכהן הגדול היו משובצים 
באבנים טובות. את המקדש על כליו יש להכין בצורה מדוייקת ועל פי מידות ספציפיות ולא לזלזל באף פרט. 



יחד עם זאת, החלונות בבית המקדש היו פונים כלפי חוץ. )הצורה שלהם הייתה כך שמבפנים הפתח רחב 
זו, אומרת כי המקדש אינו צריך אור מבחוץ אלא להפך,  ומבחוץ צר, שלא כדרך החלונות הרגילים(. בניה 
משפיע את אורו על כל העולם. ובכלל כל המהות של בית המקדש הייתה רוחנית- כפרה לעם ישראל, קשר 

עם הקב"ה, השפעת טובה על כל אומות העולם ועוד... 

היום, כשאין בית מקדש )ואולי דווקא היום(, העבודה שלנו היא  לזכור ולחבר את שני החלקים שמרכיבים את 
האדם לעבודת ה'. גוף ונשמה. פנימיות וחיצוניות.

נספח

בית המשפט!

הנאשם תומס קילר נמצא  כבר בתא הנאשמים כאשר ארבעה שוטרים גברתניים חמושים בנשק סובבים 
אותו. חיוור כסיד יודע היטב את אשר צפוי לו. תוך זמן מה יושיבוהו על הכסא החשמלי. ובלחיצת כפתור אחת 
יקטעו את חייו. אשמתו מוכחת למעלה מכל ספק, אין טעם לנסות ולהכחישה. עשרות עדים ראו כיצד רצח 

פקיד בנק חף מפשע לאחר שהלה התנגד לתת לו את מפתחות הקופה.

בית הדין בהרכבו המלא מעיין בתיקו של הנאשם. העובדות ברורות, העדים חתומים. הודאת הנאשם קיימת 
זה מכבר – הפעם תהיה זו עבודה קלה. תוך ימים ספורים יסתיים הדין בגזר דין מוות לאיש הניצב בפניהם.

באשמה  מודה  הנך  "האם  אדוני".  "כן   – אתה?"  זה  האם   – קילר  "תומס  הנאשם:  אל  פונה  כדרכו,  התובע 
המיוחסת לך?" – "כן אדוני".

דומה שהסנגור אובד עצות, שקוע הוא במחשבותיו, מעיין בניירות שלפניו. קשה לדעת על מה ניתן עוד לחשוב. 
כיצד ניתן בכלל להציל מצב אבוד שכזה. ואז, עם קבלת רשות הדיבור, פותח הסנגור בנאומו.

"כבוד השופטים, הרשו נא לי לפנות אליכם בשאלה אישית: "האם הנכם מאמינים באלוקים?… רגע של דממה 
השתרר באולם, תימהון מעורב במבוכה. שאלה מעין זו טרם נשמעה באולם בית הדין. מה לאמונה באלוקים 
של  והפרטיות  האישיות  השקפותיהם  לתחום  החודר  הזה  המחוצף  הסנגור  חותר  בעצם  למה  ולמשפט? 

השופטים?

שאר  גם  מאמין".  אינני  "לא!  משמעית:  חד  תשובה  המשיב  השופטים  חבר  יו"ר  קול  קוטע  התדהמה  את 
השופטים חוזרים מחזיקים אחריו: "אין אנו מאמינים בכוח עליון".

"אנו" – מוסיף השופט הראשי ואומר – אנשים רציונליים. אנו מאמינים רק בטבע ולא בקיומה של מהות על 
טבעית בעולמנו".

"הרשו נא לי" – ממשיך הסנגור – "לשאול שאלה נוספת: האם מאמינים אתם במציאות נשמה או בקיומה של 
מהות על טבעית בתוך האדם?".

"דומני שכבר אמרנו" – אומר ברוגז מה יו"ר חבר השופטים– "איננו מאמינים בשום מציאות על טבעית באדם 
או בעולם ".

"ברשותכם" – אומר הסנגור – "אקרא בפניכם קטע שכתב חוקר אמריקאי ובו סיכום מהותו של האדם: אדם 
ממוצע בגובה ובמשקל בינוני, מכיל כמות שמן המספיקה לייצור שבעה מלבני סבון… ברזל לייצור מסמר 
בינוני… סוכר למילוי צנצנת… סיד לסיוד לול תרנגולים… זרחן למריחת אלפיים ראשי גפרורים, אשלגן לפיצוץ 

תותח צעצוע… מגנזיום וגופרית. ויסודות כימיים אלו מחירם תשעים ושמונה סנט בקירוב…". 

הקהל מתחיל להיות מרותק. הדיון נשמע כשיחה פילוסופית טהורה, ואיש עדיין אינו מבין את מגמתו הסופית 
של הסנגור.



והסנגור ממשיך ומקשה: 'מה בנוגע לרגשותיו של האדם? אם אכן האדם מורכב רק מחומרים כימיים בלי שום 
נשמה - מה הם כל הרגשות? האם גם הם יוסברו אך ורק על ידי הפרשת חומרים כימיים מַּבלוטות במוח?'

בהחלט!  'כן,  ואומר:  השולחן  על  בפטישו  הדין  בית  אב  דופק  ולאחריהן  משתררות,  דומיה  של  דקות  כמה 
רגשותיו של האדם נובעים מחומרים כימיים מסוימים המופרשים במוח האדם. כך קובע המדע!'

'זאת אומרת שרגזנות ואלימות של אדם נוצרים על ידי תהליכים כימיים במוחו, ולא על ידי נשמה שנמצאת 
כל  חייבים להסביר  'נשמה', אתם  אינכם מאמינים במושג של  'אם אתם, השופטים,  בקרבו,' אמר הסנגור. 

התנהגות של אדם בחילוף חומרים כימיים במוחו'.

השופטים הנהנו בראשיהם לאות הסכמה.

משוכללת  מכונה  הכול  בסך  הוא  האדם  'אם  בוטח,  בקול  הסנגור  המשיך  היא,'  הפשוטה  שאלתי  'ועתה 
המופעלת על ידי תהליכים טבעיים - אז מי שולט על כל המכונה הזו? אם הכול זה תאים ובלוטות, מי מנהל 
את כל המנגנון המורכב הזה? אם שכנו של הנאשם הרגיז אותו ובמוחו הופרשה כמות גדולה של חומר המביא 
לידי אלימות, כיצד הוא יכול לעצור בעצמו את פרץ האלימות? אם במוחו של תומס קילר נשפך 'מיץ בלוטת 
הרצח' בכמות גדולה יותר מאשר 'מיץ בלוטת האנטי-רצח' – מה הוא יכול לעשות? אינכם יכולים לשלוח אדם 
לכסא החשמלי רק בגלל שמעט יותר חומר המביא לאלימות הופרש במוחו. אם הייתם מאמינים שיש לאדם 
נשמה ששולטת על כל המנגנון הגופני, יש טעם למשפט הזה, אבל אם האדם הוא מערכת אוטומטית של 
חומרים המשפיעים זה על זה, אם כך אין כזה דבר 'אדם השולט על מעשיו' ואין טעם לשכר ועונש. אי אפשר 
לתת לאדם פרס על מעשיו הטובים או עונש על מעשיו הרעים, ולכן אני מבקש מבית המשפט הנכבד לפטור 

את הנאשם תומס קילר מכל אשמה'.

רעם של מחיאות כפיים סוערות ליווה את סיום נאום הסנגוריה. כל מי ששמע את הדברים לאשורם, הבין 
שבית המשפט המורכב משופטים כופרים שאינם מכירים בכך שבכל אדם יש נשמה החצובה ממקום עליון, 
לא יוכל להאשים את הנאשם על דבר שהוא, כביכול, לא אשם בו. אם השופטים ירצו להרשיע את הרוצח, 
יהיה עליהם 'להודות' שיש לו נשמה שאינו כלולה בגוף הטבעי, אלא שולטת עליו ועל המערכת המשוכללת 
של הפרשת החומרים. נשמה – שיכולה לרסן את האדם ולגבור גם על החומרים המופרשים במוחו ומביאים 

אותו לידי אלימות.

חבר השופטים התכנס לדיון קצר. כעבור רבע שעה הודיע אב בית הדין על דחיית המשפט לחודש הבא, עד 
אז יתאסף חבר מושבעים אשר יחליט על פסק הדין העקרוני ביותר שניתן עלי אדמות: האם לאדם יש נשמה, 

או שהוא בסך הכול מכונה משוכללת הפועלת בצורה אוטומטית... עד כאן. 

ולהמשך הסיפור: 

כעבור חודש התאסף שוב חבר השופטים כשהפעם, הם הכריזו כי לאדם יש בחירה על גורלו ועל גופו ולכן 
למרות הכל ייגזר גזר דין מוות על הרוצח תומס קילר. 

את  אני  מבין  עכשיו  רק  מוות.  עונש  עלי  "שנגזר  הנאספים  כל  להפתעת  קילר  תומס  אומר  מרוצה",  "אני 
משמעות וחומרת המעשה שעשיתי, רצחתי אדם אשר נברא בצלם אלוקים! פגעתי בנפש נעלה ולא בסתם 
מערכת חומרים אשר כמותה מצויה גם אצל הסוס והחמור. פגעתי במהות קדושה ונעלה. בחוש העל-טבעי 

הבריא שבי, הקרוי נשמה, מכיר אני עד עומק נפשי, מה גודל חטאי. 

 



שבט נחלה 
נחלה במקורות:

מכילתא בשלח פ״י, ילקוט פ' בשלח רמז רנ״ג:

"ארבעה נקראו נחלה, בית המקדש נקרא נחלה, שנאמר "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך", 

"וממתנה נחליאל,   12 נותן לך נחלה", תורה, שנאמר  "בארץ אשר ה' אלקיך   11 ארץ ישראל 

ישראל  לארץ  נחלה  שנקראו  ישראל  יבואו  הקב״ה,  אמר  ישראל",  ונחלתי  עמי  ישראל, 

שנקראה נחלה, ויבנו את בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת נחלה, לכך 

ָך"." ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָאְלּתָ ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ ָך ַעם זּו ּגָ נאמר "בהר נחלתך. נִחיָת ְבַחְסּדְ

ילקוט שמעוני, פ' בלק, כב', כד':

 בית המקדש נקרא נחלה, שנאמר 13 "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה", 

14 "מה טובו אהליך יעקב, נחלים נטיו" - מה הנחל הזה אדם יורד לתוכו טמא ועולה טהור, 

אף בית המקדש יוצא ממנו בלא עונות.

משמעות השם:

המשמעות הפשוטה של המילה נחלה היא כפי שמסביר המלבי"ם – קניין, ובית המקדש נחשב "כביכול 
15, זהו מקום  לנחלתו וקניינו של הקב"ה...שהוא מקום מוכן אל הקדושה והנבואה ורוח הקודש"

השראת השכינה.

המשמעות הנוספת המובאת בילקוט שמעוני שהבאנו לעיל היא מלשון "נחל", וכשם שהנחל מטהר את 
האדם כשטובל בו – כך בית המקדש מכפר עוונותינו.

ואם נחבר את שני הפירושים – כיוון שהמקדש הוא מקום השראת השכינה – המקום ממנו מגיעה 
הקדושה לעולם כולו – ודאי שהוא המקום המתאים ביותר לטהר את האדם מטומאותיו ומחטאיו, ולתת 

בו חיים חדשים של קדושה וטהרה.

ואם נרצה להיכנס יותר לעניינים: 

תֹוָכם"  )שמות כ"ה, ח'( י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ * "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ
"בשעה שאמר הקב"ה למשה 

"עשה לי משכן", 

התחיל מתמיה ואומר: 

כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים, 

  11 דברים, יט’, י’.
  12 במדבר כא’, יט’.

  13 דברים יב’, ט’.
  14 במדבר כד’, ה’.

  15 מלבי״ם, שמות, בשלח.



והוא אומר 'עשה לי משכן'?...

"כי האמנם ישב אלוהים על הארץ"

אמר לו הקב"ה: 

לא כשם שאתה סבור כך אני סבור, 

אלא כ' קרש בצפון וכ' בדרום וח' במערב, 

ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי 

בתוך אמה על אמה )בארון ובלוחות(. 

)שמות רבה ל"ד א'(.     

* התכלית של הכל - ושכנתי בתוכם 
מהבניינים  אחד  כל  מתוך  האדם.  ובניין  המשכן  בניין  העולם,  בניין  יונה:  רבינו  לדעת  הם,  בניינים  שלושה 
ולשם  המשכן,  בניין  בא  כך  לשם  האדם,  בניין  היא  הכל  של  התכלית  שלאחריו:  הבניין  משתלשל  הללו 
השכינה  בהשראת  אינה  בו  השורה  השכינה  ושל  המשכן  בניית  של  שהתכלית  נמצא  העולם.  בניין  בא  כך 
במשכן עצמו, על אף שהוא קודש וקודש קודשים, אלא בהשראת השכינה בלבו של כל אחד ואחד מישראל. 

 .  1 "ושכנתי בתוכם"  היא:  ותצוה, שהתכלית של הכול  עיקר החידוש בשתי הפרשיות הללו, תרומה   זהו 

התכלית של הכל היא: "וידעו כי אני ה' אלהיהם" 2 - בניין כל אדם ואדם בפני עצמו, ומתוך כך השראת 

שכינה על כל אחד ואחד, כפי שהפסוק מסיים: "לשכני בתוכם אני ה' אלהיהם". מהמשכן יש שכינה, 
וכשיש  בניין האדם היא להיות מקום לשכינה.  ואחד. התכלית של  יש השראה על כל אחד  ומהשכינה 
ואחד  אחד  כל  של  בלבו  השכינה  להשראת  לסייע  בכוחו  יש   - ביראה  וגדול  בתורה  גדול  שהוא  אדם 

מישראל. ) הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל(

* ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ולא נאמר: ועשו לי משכן, או לחילופין: ועשו לי בית מקדש. פסוק 
זה נראה במבט ראשון כתלוש מן הנושא הנדון בפרק כ"ה - תרומות למשכן, תבניתו הכללית במראה 

בהר ותיאור בניית מרכיביו.

חלק מפרשני המקרא סבורים כי ציווי בניית המשכן בא בעקבות חטא העגל, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. 
ב.  הודעה לכל האומות  ה',  היכל מוחשי לעבודת  בניית  א.   היו שתי מטרות:  לדידם,  לבניית המשכן 
שנתכפר לבני ישראל חטא העגל. אחרים סבורים שציווי בניית המשכן הוא מצוות עשה לשעתו ולעתיד 

לבוא, ללא קשר לחטא העגל.

אלה ואלה מסכימים שמטרת ה "ועשו לי מקדש" הוא ל "ושכנתי בתוכם"- בתוך כל אחד מבני ישראל. 
אילו זה היה כך, הרי שבגמר מלאכת המשכן התורה היתה צריכה לתת ביטוי למגמה הזאת. 

בסוף פרשת פקודי, בגמר תיאור הקמת המשכן נאמר: "ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את 

המשכן" )מ', ל"ד(. אין איזכור לכך, שבעקבות בניית המשכן הקב"ה שכן בתוך כל אחד מבני ישראל.

) ד''ר יצחק קניגסברג(



פעולה שבט נחלה
"ארבעה נקראו נחלה, בית המקדש נקרא נחלה, שנאמר ]שמות [ תבאמו ותטעמו בהר 

נחלתך, ארץ ישראל ]דברים י״ט יי[ בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה, תורה, שנאמר 

]במדבר כ״א י״ט[ וממתנה נחליאל, ונחלתי ישראל, אמר הקב״ה, יבואו ישראל שנקראו 

נחלה לארץ ישראל שנקראה נחלה, ויבנו את בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה 

שנקראת נחלה, לכך נאמר בהר נחלתך.")מכילתא דרבי ישמעאל( 

נושא הפעולה: הקב''ה שוכן במקדש במטרה שישכון בתוך כל אחד מישראל.

מטרת הפעולה: 

החניכים יבינו כי ה' שם נחלתו המקדש אך המטרה שהמקדש יהיה 'כלי' שמעביר 

את שכינתו ונחלתו של ה' לתוך כל אחד מעם ישראל. זה שאנו נחלת ה' מחייב אותנו 

לפעול ולהפיץ את תורת ה'.

מהלך הפעולה:

* חלק א': מהי נחלת ה'
* חלק ב': אני שליח!

* חלק ג': אני פועל

חלק א': מהי נחלת ה'

דברים   אחרת(  יצירתית  דרך  כל  או  שוקולד  כדורי  עיסת  )בעזרת   4 החניכים  עם  נביא/נכין 
שמסמלים את:

תורת ישראל - ספר תורה

עם ישראל - דמויות של אנשים שונים/חבורה של גוונים שונים בעם ישראל מחובקת.

ארץ ישראל - מפה.

המקדש - ציור של המקדש.

)אפשר לחלק את הפתיחה המצורפת(.  נחלה.  נקראו  אלו  לחניכים שארבעת דברים  נסביר 

נשאל את החניכים מדוע?
האם נראה להם שאפשר לקרוא לעוד דברים נחלה?

נסכם: נחלת ה' זה מקום שה' שוכן בו וממילא הוא קדוש יותר. המקום העליון שמבטא זאת זה בית 
המקדש. נשאיר פתוח לבירור במהלך הפעולה-למה עוד אפשר לקרוא נחלה?



חלק ב': אני שליח

הסיפור - ''קוקה כמשל'' מתוך הספר ''וקראתם דרור'' )מצורף נספח(

נשאל את החניכים? איזה חידוש דרור רוצה להעביר למכינסטים?
דרור רוצה לומר שתחום הדת שלנו מתפרס על יותר מאשר המקום המצומצם בבית הכנסת או בשבת אלא 

בכל תחומי החיים.

העיגול(  החיים)שמסמל  מבחינתם  אם  להראות  שלהם  המטרה  כאשר  ומשולש  עיגול  חניך  לכל  נחלק 
אחד  מהשני/צומחים  אחד  רחוקים  עכשיו?  בחייהם  הם  להיראות/איך  המשולש(צריכים  והיהדות)שמסמל 

מתוך השני/וכו'...

נסכם: תורת ה' אינה מצומצמת למושגים הדתיים אלא מתפרסת על כל תחומי חיינו.

''נמצא שהתכלית של בניית המשכן ושל השכינה השורה בו אינה בהשראת השכינה במשכן 
ואחד  וקודש קודשים, אלא בהשראת השכינה בלבו של כל אחד  עצמו, על אף שהוא קודש 

מישראל.'')הרב אברהם שפירא זצוק"ל(

חלק ג': אני פועל

נחלק לחניכים את השיר הבא:

''בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, 

ובמשכן מזבח אקים לקרני הודו,

ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה, 

ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה.''

דיון:

באיזה מקום בחיינו אנו פועלים עפ''י תורת ה'?
איפה המשכן שבליבנו?

נסכם: נחלת הקב''ה זה העולם כולו כאשר במקדש זה מתבטא ביתר שאת. אך המטרה של השכינה 
במקדש היא להגיע ללב כל אחד מעם ישראל, לחדור לתוכו כך שכל אחד ירגיש שהוא באופן תמידי שליח 

של הקב''ה ושל תורת ישראל ולא רק במקום המצומצם של קיום מצוות.

חיינו הם חיים של שליחות ,של מסירות נפש על תורת ישראל בכל רגע זה צריך להיות הקו המנחה אותנו.



נספח: קוקה כמשל





שבט מעוז
מעוז במקורות:

דניאל, יא', לא':

"וחללו המקדש המעוז".

אב"ע:

"וחללו המקדש – המעוז שהיה לישראל, כמו "גאון עוזכם"."

משמעות השם:
המשמעות הפשוטה של המילה הוא – מקלט, מקום מבוצר, סלע גדול. המקדש הוא המעוז החזק ביותר 

של עם ישראל, משם עם ישראל שואב את כוחותיו הרוחניים שבלעדיהם לא יעמדו לו גם כוחותיו החומריים. 
זה המקום שמנו אנו יונקים את הקדושה והטהרה, וכל האורה שבעולם ממנו היא יוצאת.



פעולה לשבט מעוז
העולם? מול  שלנו  הכח  מבחינת  מקדש?  בית  לנו  היה  אם  היום  קורה  היה   מה 

פירוש המילה מעוז= כח/ מבצר/ חוזק/ ביטחון/עוצמה

רציונל- בתקופת בית המקדש היה עמ"י אור לגויים. הוא היה בעמדה של חוזק, כל הגויים הגיעו לחזות 
 באור ה' ובסגולתו של עמ"י שנבחר על ידו.

השם "מעוז" מבטא את המקום הגדול הזה שבו עמד עמ"י בתקופה זו. מעוז פירושו- מבצר חזק, שם 
 המקרין ביטחון ועוצמה. 

בפעולה זו נלמד על המצב שבו היה עמ"י ועל הכח והבטחון הסגוליים שהעניק לו בית המקדש ושכינת 
הקב"ה בתוכו.

מטרה
 החניכים יבינו מהי סגולת ישראל ויכיר בפערים הגדולים בביטויה במציאות כאשר בית המקדש איננו.

מהלך הפעולה-

שלב א' - "ה' מעוז חיי" ,בית המקדש כמספק הכח לעמ"י

לפני הפעולה נכין מספר בקבוקים ריקים ]כמה שיותר[ שקצוותיהם חתוכים משני הצדדים וכן שני דליים- 
אחד ריק והשני מלא במים וכן נטלה או כלי קיבול אחר בסדר גודל דומה.

נעמיד את הדלי הריק במרחק מסויים מהדלי המלא ונסביר לחניכים כי עליהם להוביל מים מהדלי המלא 
לדלי הריק ע"י בניית צינור מהבקבוקים החתוכים שיש בידם. הנטלה מיועדת אך ורק ע"מ להעביר מים מהדלי 

המלא לתוך הצינור! 

אחרי שהחניכים יצליחו להעביר את המים מדלי לדלי ע"י הצינור שבנו- נקשה עליהם את העבודה. בתחילה 
נוריד כמה בקבוקים ויהיה עליהם להסתדר בלעדיהם ובכל זאת להעביר מים עם צינור יותר קצר. בהמשך 

נקח להם את הנטלה. החניכים יתוודעו לכך שהרבה יותר קשה להעביר כך את המים.

לאחר סיום הפעילות נשאל את החניכים איך היתה המשימה ומה היה הכי קשה.
 נסביר לחניכים שמה שעשינו הוא בעצם משל. 

הצינור שבנינו משול לעמ"י. תפקידו של עמ"י הוא להעביר לגויים את תהילת ה'. תפקידו להיות אור לגויים. 
כאשר בית המקדש היה קיים, כל הגויים היו מתקבצים לשמוע את הבשורה של עמ"י בעולם. עמ"י הוא 

בעצם הצינור של הקב"ה אל העולם הזה. ראינו שכאשר הורדנו כמה בקבוקים היה לנו יותר קשה להעביר 
את המים אל הדלי הריק. וכשחסרה הנטלה- זה היה כבר כמעט בלתי אפשרי.

כך גם אנחנו- ללא המקדש, ללא שכינת ה'- קשה לנו עד כמעט בלתי אפשרי להעביר את תהילת ה' בגויים. 
במקום להעביר אותה בזרמים גדולים, בעוצמה- אנו מעבירים בטיפות קטנות. חסר בנו חלק מאד משמעותי 
ובלעדיו אנחנו לא יכולים להיות אור לגויים כמו שהיינו אז. מעוז חיינו- בית המקדש- המקום ממנו אנו שואבים 

את הכח הסגולי שלנו איננו ובלעדיו ובלעדיו קשה לנו להיות מי שהיינו כאשר היה קיים.



   שלב ב' - החסרון בימינו  

נחלק לחניכים דף עם קטעי המקורות הבאים-

ר ַהּקֶֹדׁש ׂשַ ה ֵמֵריַח ּבְ ָ יָלה ִאּשׁ ׁש. לֹא ִהּפִ ִקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ּבְ ָרה ִנּסִ "ֲעׂשָ
ַחִים, ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי ְטּבִ ֵבית ַהּמִ ר ַהּקֶֹדׁש ֵמעֹוָלם, ְולֹא ִנְרָאה ְזבּוב ּבְ ׂשַ ִהְסִריַח ּבְ ; ִולֹא 

ֲעָרָכה, ְולֹא ָנְצָחה  ל ֲעֵצי ַהּמַ ִמים ֵאׁש ׁשֶ ּפּוִרים; ְולֹא ִכּבּו ְגׁשָ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ְלֹכֵהן ּגָ

ן, ְולֹא ִנְמָצא ְפסּול  ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעׁשָ

יק ֲחִוים ְרָוִחים.ְולֹא ִהזִּ ּתַ ִנים, עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמׁשְ ֶחם ּוְבֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ ּתֵ ֹעֶמר ּוִבׁשְ ּבָ

ָאִלין  קֹום ׁשֶ ַלִים ֵמעֹוָלם, ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהּמָ ירּוׁשָ ָרב ּבִ ָנָחׁש ְוַעּקְ
ַלִים" ירּוׁשָ ּבִ

ַאֲחִרית ַהָיִּמים, ָנכֹון ִיְהֶיה  ם. ב ְוָהָיה ְבּ ִלָ ן-ָאמֹוץ ַעל-ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ ְעָיהּו ֶבּ ר ָחָזה ְיַשׁ ָבר ֲאֶשׁ א ַהָדּ
ים ְוָאְמרּו  ים ַרִבּ ל-ַהּגֹוִים. ג ְוָהְלכּו ַעִמּ ָבעֹו; ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָכּ א ִמְגּ ׂ ֹראׁש ֶהָהִרים, ְוִנָשּ ית ה' ְבּ ַהר ֵבּ
ֵצא  ּיֹון ֵתּ י ִמִצּ ֹאְרֹחָתיו ִכּ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבּ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְדּ ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל-ַהר-ה' ֶאל-ֵבּ
ים  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ ים ְוִכְתּ ים ַרִבּ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִמּ ַפט ֵבּ ם. ד ְוָשׁ ִלָ תֹוָרה, ּוְדַבר-ה' ִמירּוָשׁ

א גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. ׂ ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות. ֹלא-ִיָשּ
)ישעיהו פרק ב', פסוקים א-ד(  

שאלות מנחות לדיון:

* אז מה בעצם חסר לנו? ]ניתן לחניכים לומר כל מה שעולה בראש[
* האם אפשר למלא את החוסר הזה בלי בית מקדש?

* "ונהרו אליו כל הגויים"- מה המיוחד שאליו נוהרים כל גויי הארץ?
* האם לדעתכם מתקיימת נבואת ישעיהו במציאות ימינו?

* למה קשה לנו להיות אור לגויים במצב שבית המקדש איננו?  

נסכם את הפעולה-
השם "מעוז" מבטא את העוצמה והכח שיש לעמ"י בזכות השכנת השכינה בתוכם ע"י בית המקדש. אנחנו 

העם שהקב"ה בחר ע"מ שנקדש את שמו בעולם וע"מ שנהיה כלי שמעביר את בשורת ה' בכל העולם.

בית המקדש נותן לנו את הכח הזה להיות אור לגויים. הוא מקור הכוחות שלנו. ממנו אנו שואפים את הסגולה. 
וברגע שבית המקדש איננו, העוצמה הזו מתעמעמת וקשה לנו להוביל את האור הזה בצורה דרסטית ממה 

שהיה אז.

עלינו לדעת שיש לנו תפקיד גדול מאד בעולם ועלינו לכסוף למצב הזה. כל העולם צמא לבשורה שלנו לכן 
עלינו לפעול ככל יכולתנו ולשאוף לבניין המקדש מחדש.   



בס"ד

ערב לימוד הורים וחניכים על הכסיפה לבית המקדש 

או בשפתינו על הציפייה לבניין אריאל

"ירושלים לא תבנה כי אם כאשר ייכספו אליה בני ישראל תכלית הכוסף עד 
אשר יחננו את אבניה ואת עפרה 16"

כדי לכסוף באמת לבניין ירושלים והמקדש חייבים אנו לדעת את מעלתה, וזה מה שננסה לברר בלימוד זה. 

במסכת ברכות, לב ע"ב נאמר:

"מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה...ונפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים"

נראה שחז"ל למדו דרשה זו מהפס' המפורסם על בניין המשכן – "ועשו לי מקדש – ושכנתי בתוכם". – בתוכו לא 
נאמר, אלא בתוכם, בתוך עם ישראל. ואם נשלב את הפשט והדרש נראה שע"י שה' משרה שכינתו במקדש – גם עם 

ישראל יכולים ביתר קלות להידבק בשכינה.

מה בעצם ניתן ללמוד מכאן על משמעותו ועל תפקידו של המקדש? 
גילינו כי בעצם המהות של בית המקדש היא לחבר את עם ישראל לקב"ה. ללא המקדש קשה הרבה יותר לראות איך 

הבורא יתברך מתגלה במציאות. כשהיה בית המקדש קיים ניתן היה לראות את התגלותו של ה' בצורה הרבה יותר 
מוחשית.

את אותו העניין אנחנו מוצאים גם במהות של השמות גלעד ודביר )כיתות ג ו-ד( שתי שמות המעידים על הקשר 
הישיר שיש בינינו לבין הקב"ה דרך המקדש. 

איך לדעתכם השמות הללו נותנים את ההסבר הזה?  

ובמסכת סוטה, ט', יב':

"משחרב המקדש בטל השמיר ונפת צופים ופסקו אנשי אמונה...אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל 
לברכה וניטל טעם הפירות"

איך קשור ביטול טעם הפירות לחורבן בית המקדש? 
הפירות הם ההשפעות החיוביות שמושפעות בעולם – התוצאות של המעשים. ומה שבטל זה לא הפירות עצמם. אלא 
טעם הפירות! ההשפעות החיוביות עדיין משפיעות בעולם, אלא שקשה לחוש אותם – לטעום אותם. ה' מתגלה בצורה 

יותר נסתרת, ולא בגלוי כמו שהיה בזמן המקדש17 .

בעניין השבט נווה )כיתה ו( דיברנו על מציאת הנוי הן בפנימיות והן בחיצוניות של המקדש. כאשר חרב הבית החלה 
הפרדה בין חיצוניות לפנימיות וכך גם בטל טעם הפירות כנ"ל. 

  16   הכוזרי, מאמר חמישי, כז’:
   17 לעיתים רואים גם את השפעת ה’ בעולם אלא שלא מרגישים את המתיקות והטוב שבהתגלות זו.



דברים י"ב, ה:

ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת  ם ְלׁשִ מֹו ׁשָ ְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ׁשְ ל ׁשִ ר ִיְבַחר ה' ֱא ֹלֵהיֶכם ִמּכָ קֹום ֲאׁשֶ "כי ִאם ֶאל ַהּמָ
ה" ּמָ ׁשָ

"דרוש על פי נביא. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? תלמוד לומר 'לשכנו תדרשו ובאת שמה': דרוש ומצוא, 
ואחר כך יאמר לך נביא 18"

נחשוב ביחד: אלו דברים אנחנו יכולים היום עדיין בלי הנבואה לבצע כדי לקיים את מצוות לשכנו 
תדרשו? 

בפעולה בה עסקנו במהות השם הראל )כיתה ה( דיברנו על מסירות הנפש שהתגלתה לעולם בעקידת יצחק. 
ועל מסירות הנפש אליה אנחנו נדרשים היום מכח היותנו בני אברהם ויצחק ובשאיפתנו לבניין המקדש. 

הכוזרי, מאמר שני, לב:

"אולם אנחנו כאשר נפגע ליבנו, הוא בית מקדשינו – נחלנו )נעשינו חולים(, וכאשר ישוב ליבנו 
לאיתנו – נרפא גם אנחנו"

על בית המקדש כמקור הכח והחיות של עם ישראל דיברנו כאשר עסקנו בשבט מעוז )כיתה ז( הבנו שבית 
המקדש הוא מעוז חיינו ומקור חיינו כאשר הוא חרב. גם חיינו שלנו כעם, נטולי כח חיות אמיתי. ממש כדברי 

הכוזרי. 

ונסיים בסיפור קצר:
מספרים על ר' אריה לווין שעלה לקברה של רעייתו, לאחר שהות קצרה אמר: "כמה בוכה אדם על קרוב או 

חבר שנפטר לו? הוא בוכה הרבה בשעת הפטירה ומוסיף לבכות ולהתאבל זמן מה לאחר מכן, ואז מפסיק. 

כעבור זמן מה אין יותר כח לבכות, חרב מקור הדמעה וממשיכים בחיים. "גזירה על המת שישתכח מן הלב" 

אבל על חורבן בית המקדש, בית אבנים, לא אדם חי, שלא ראינוהו בתפארתו, שחרב לפני הרבה שנים – 

עליו בוכים היהודים ומתאבלים שנה אחר שנה, מאות שנים. מקור הדמעה לא יבש, יש עוד דמעות, הצער 

והאבלות עוד קיימים. אות הוא לנו שלא מת מונח לפנינו...אם יש לנו כח לבכות, אם יש עוד דמעות – אות הוא 

שהדבר שאנו בוכים עליו, חי הוא, ולא מת! המת משתכח, אך אם את המקדש לא שכחנו – אות הוא שיש עוד 

תקווה..."

עם שבט נחלה )כיתה ח( דיברנו על התפקיד של המקדש כצינור לשפע של הקב"ה. השפע הזה שכל כך 
חסר לנו ואין לו שום תחליף כמו שמתאר הרב אריה לוין. 

יהי רצון שייבנה בית המקדש מהרה ואיתו ייבנה גם כל עם ישראל 

ואיתו העולם כולו במהרה בימינו!

  18 הספרי על הפסוק )פיסקא סב(



ושנייה לפני סיום: 
כל מה שרצית לדעת על השמות החדשים של חב"א אריאל...

למה בכלל להחליף 
שמות?

המטרה של החלפת השמות היא לצקת 
תוכן ומשמעות לשם של השבט. כיום 

שמות השבטים לא אומרים לחניכים שלנו 
כלום. הגיע הזמן שהשמות ישקפו את 

הדרך של התנועה...

מה, בשמות של עכשיו אין 
תוכן?

יש משמעות, אבל היא לא מדברת אל 
החניכים שלנו. היא לא משקפת את דרכה 
של תנועת אריאל, אלא, כנראה, את דרכה 

של תנועת בני עקיבא שבחרה בהם.  

אז מה המשמעות של השמות 
שלנו?

בחרנו בשמות בית המקדש כמו שם התנועה 
"אריאל" - כאמירה שאנחנו תנועה שפועלת 

על מנת לקרב את הגאולה השלמה. ב"ה 
זכינו להקים מדינה עם צבא, וכלכלה חזקים. 

אבל הרוח חסרה. האם הגענו לכאן להיות 
עוד עם ככול העמים? מה זה אומר מדינה 

יהודית אם היא לא נושאת את רוח היהדות 
ואת ההליכה בדרך התורה? בית המקדש 

מסמל בדיוק את המקום הזה – מקום 
שכל כולו מיועד לחיבור וקשר עם רבש"ע.  
ועל נושא זה בהרחבה בהקדמה לחוברת 

ובפעולות של השבטים השונים...

1

למה בכלל צריך תוכן בשמות 
חב”א?

לשם יש משמעות עמוקה וחשובה. כפי שנכתב 
בהקדמה, שם מבטא מהות, תפקיד. חוץ 
מזה- את השם החניכים מצריים על הקיר 

בסניף, מסתובבים איתו על החולצה, 
צורחים אותו במוראלים ועוד. בעבר 

בצבא היו קוראים למבצעים בשמות קוד 
או במספרים. בשלב מסויים הבינו שלשם 
של המבצע יש השפעה אדירה על כל מי 
ששומע אותו, עוד לפני שהוא חושב עליו 

ועל המשמעות שלו. כך הגיעו לעולם שמות 
מבצעים כמו "חומת מגן", "עופרת יצוקה" 

ועוד.  

2

3

4



האם זה לא מרחף מידי?

כל מי שבא לעשות שינוי במציאות נתפס 
כמרחף. לפני 150 שנה חשבו שגם הרעיון 
שהיהודים יחזרו לארץ ישראל ועוד במדינה 
עצמאית זה הזוי. הרצל טבע את המשפט 

"אם תרצו אין זו אגדה", כי הרבה 
אנשים חשבו שהוא סתם הוזה ולא מחובר 
למציאות. וב"ה זכינו להקמת מדינה. אם 
אנחנו מאמינים בגאולה השלמה, בתיקון 
העולם ובבניית בית המקדש אז כדאי 

שנעבוד על זה. 

אבל אולי זה יגרום לאנשים 
אחרים לחשוב שאנחנו לא 

אוהבים את בני עקיבא?

כל מי שבא לעשות שינוי במציאות נתפס 
כמרחף. לפני 150 שנה חשבו שגם הרעיון 
שהיהודים יחזרו לארץ ישראל ועוד במדינה 
עצמאית זה הזוי. הרצל טבע את המשפט 

"אם תרצו אין זו אגדה", כי הרבה 
אנשים חשבו שהוא סתם הוזה ולא מחובר 
למציאות. וב"ה זכינו להקמת מדינה. אם 
אנחנו מאמינים בגאולה השלמה, בתיקון 
העולם ובבניית בית המקדש אז כדאי 

שנעבוד על זה. 

האם זה לא יגרום לפילוג 
עם תנועת בני עקיבא?

כמובן שאין המטרה כאן ליצור פילוג 
חלילה. אין לנו תחרות עם אף 

אחד, ואנו לא חיים "בצילה" של 
שום תנועה. תנועת אריאל היא כח 
פועל, יוצר ומוביל בעם ישראל. כח 

עצמאי גדול וחשוב. ולכן להפך- עם 
ישראל רק ירוויח מכך שכל תנועה 

ותנועה תפעל בצורה השלמה ביותר 
המתאימה לה! ואם תנועת אריאל 
תתעצם ותגדל ותבטא בכל דרך 
אפשרית את דרכה האמיתית כל 
כך, הדרך לקירוב הגאולה ולבניין 

המקדש, רק טוב יצא מזה. תנועות 
אריאל ותנועת בני עקיבא פועלות 

כשתי תנועות שונות כבר למעלה 
משלושים שנה. הפילוג לא נוצר 

בגלל שיש לנו שמות שונים. אלא בגלל 
שהייתה )ועודנה( מחלוקת יסודית 
על הדרך בה תנועת נוער צריכה 

לפעול. וכמו ששם התנועה שלנו מיוחד 
רק לנו ומשקף את דרכנו, וכך 

גם סמל התנועה, המנון התנועה 
ודגל התנועה )שגם בו מופיע בית 
המקדש( – כך שמות השבטים שלנו 

צריכים לשקף את דרכנו. 
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