
שבוע מקדש

 

תתארו לעצמכן שבית המקדש נבנה ממש ברגעים אלו.. אתן מצליחות לתפוס את הגודל של זה? 
תראו מולכן אלפי כוהנים ולווים שמכינים את עצמם לעבוד בבית המקדש. 

אלפי יהודים שעולים לירושלים מרחבי הארץ והתפוצות. אלפי יהודים שעולים לארץ להשתקע.. ההתבוללות
מפסיקה! העם היהודי מתגאה בקיומו ומכיר בשייכותו.

וואו שנזכה!
 

לרוב קשה לנו לתפוס מה זה אומר בית מקדש ואיך זה יבוא לידי ביטוי מציאותית.. 
מטרת המערך של שבוע זה- זה לתפוס את הגודל של בית מקדש ואיך בפועל אנו יכולים לקרב את עצמנו להיות

ראויים שיבנה.
 

פעול˙ אמˆע ˘בוע 
 

כל שבט הופך להיות חברי כנסת בממשלת ישראל והן אחראיות לדאוג לתפעול המשרד בזמן שבית המקדש נבנה
(כך שכל שבט הם חברים באותו משרד ממשלתי)..

כמובן שהמטרה היא לא להקיף את כל תפעול המשרד, אפשר להתפס בדבר ספציפי שהמשרד אחראי עליו ואותו
לפתח בהתאם למציאות של מקדש.

 הן אחראיות לדאוג שהנושא הזה יטופל מא-ת. זה יוכל להתבטא בתרשימים/ מיצג/ הצגה/ פתקים/ שלטים או כל

דבר שיעזור להן להמחיש את הדרך פעולה בה הן נוקטות. 
מומלץ להגיע בסוף הפעולה עם תוצר שהשבט עבד עליו ואותו יציגו בפעולה בשבת.

לדוגמא: בואו נדמיין שבית המקדש נבנה ממש ברגעים אלו .. השבט שלכן הן משרד התחבורה- מיליוני אנשים מגיעים מהעולם כולו להקריב
קורבן תודה בבית המקדש הדרכים עמוסות באנשים/ מכוניות/ מטוסים / חמורים- עליכן לחשוב על דרך פעולה שבה כולם יוכלו להגיע

בבטחה ובמהירות לבית המקדש תוך שמירה על עצמם.
הן יוכלו ליצור: מפת דרכים גדולה בה יסומן מי יכול להכנס לירושלים ומאיזו כניסה, שילוטים אותן יתלו ברחבי הארץ וכו.. 

פירוט משרדים לכל שבט ורעיונות מופיע בסוף הקובץ
 

ערב לימוד: אמהו˙ ובנו˙
 

 אחרי שדיברנו טכני איזה שינויים יכולים להיות , בואו נבין איך אנו מורידים את זה לרמת המעשים. הבנה למה

המקדש חרב ואיך אנו יכולים לבנות אותו.
מטרת הערב להיות צמוד לפעולת אמצע שבוע- ולהוריד אותה למעשים.

מצורף לימוד בסוף הקובץ.
 

פעול˙ ˘ב˙: פעולה סניפי˙
 

בה נתחבר יחד ליצירות שיצרנו בפעולות השבטיות באמצע שבוע ונציג אותן ברמה הסניפית. כל שבט יציג את
המשרד עליו הוא היה אחראי, את הדיונים שהעלו והמסקנות שהגיעו. בנוסף, הן יראו את התוצרים שהכינו ויסבירו

לסניף מה הם כיוונו לעשות.
ממליצה לקומונרית ולצוותים להכין הצגה צוותית שתלווה את המשרדים על מנת לחבר הכל יחד בתור הצגה ולעשות

קישור בין השבטים השונים.
לדוגמא: משרד ההתישבות עם משרד העליה והקליטה- פועלים בתיאום ושיתוף פעולה על מנת לקלוט עולים חדשים

בישובים חדשים בארץ.
 

הלכה יומי˙
 

במהלך כל יום של שבוע מקדש תשלח הלכה שתחבר אותנו למשמעות בית המקדש ומה אנו עושים על מנת לקרב
את הגאולה ומשימה תחבר אותנו לגודל.

מצורף כקובץ בסוף החוברת.
 

בעז"ה ˘נזכה ל˜בל  הבנה ˘ל הגודל והכנסה ל˙ודעה ˘ל הח˘יבו˙ ע˘יה וה˙˜דמו˙ למען בני˙ בי˙ המ˜ד˘.

בˆיפיה לבנין אריאל!! 
 

בס"ד
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שבט גלעד: משרד ההתישבות- 
אלפי יהודים מגיעים לישראל מכל העולם במטרה להשתקע בארץ, הם עולים בתור יחידים ובתור משפחות, עוזבים את ארץ

מגוריהם ועבודתם במטרה לעלות לארץ הקודש ולהתחבר לדבר הגדול שנקרא עם ישראל!
בואו ננסה לתפוס מה זה אומר?

אלפי מקומות בארץ ישראל שיש ליישב, אלפי מקומות עבודה שיש לפתוח על מנת לספק מקור פרנסה לאלפי יהודים המגיעים
וגם על מנת לתת מענה לכמות יותר גדולה של אנשים שדורשים שימוש במשאבים.

מה בפועל עושים עם זה? לנסות להבין איפה אפשר ליישב בארץ עוד יהודים? איך מצליחים להגיע למצב שמערבבים בין
האוכלוסיה הקיימת לאוכלוסיה המצטרפת על מנת לאחד ושלא יהיה ריחוק? איך מכשירים קרקעות במהירות ונותנים אישורי

בניה?
המלצה- להביא מפה של ארץ ישראל, לסמן מקומות שבהם יש התיישבות יהודים, שטחים שבהם אין התיישבות, מגוון אוכלוסיה

וכו, לחשוב אילו מקומות ניתן ליישב בהם יהודים.
 

 

שבט דביר- משרד העליה והקליטה
  אלפי יהודים מגיעים לישראל מכל העולם במטרה להשתקע בארץ, הם עולים בתור יחידים ובתור משפחות, עוזבים את ארץ

מגוריהם ועבודתם במטרה לעלות לארץ הקודש ולהתחבר לדבר הגדול שנקרא עם ישראל!
בואו ננסה לתפוס מה זה אומר כמות כל כך גדולה של אנשים שמדברים באלפי שפות ומתנהגים בסגנונות מגוונים.

איך פותחים מקום שקולט את אותם אלפי היהודים ועוזר להם למצוא את מקומם בין תושבי הארץ.
איך רותמים את האכולוסיה הקיימת לעזור ולקבל את העולים החדשים? אולפנים שבהם לומדים עברית? איך פותחים? באיזה
איזורים? מקומות פרנסה.. איך דואגים להם? איך נותנים להם מענה לבטא את יכולתם ולהתפרנס בארץ בכבוד בלי שיפגעו

מהמעבר… 
 המלצה- לחשוב על מקומות פרנסה באיזוריםשונים בארץ . לעשות לוז לטרמינל מתי טיסות ומאיפה.. להכין תוכן לאולפנים

(בהם מלמדים עברית) לחשוב על רעיונות חיבור בין אזרחים קיימים לחדשים.

לדוגמא: ישוב ליד ים- מקצועות פרנסה: עובדי נמל, דייגים וכו.
 

˘בט הראל- מ˘רד ה˙חבורה
 אלפי יהודים מכל העולם ומהארץ עולים עכשיו לירושלים לראות בבנין בבית המקדש ובתפארתו הם מגיעים בתור יחידים ובתור

משפחות,באוטובוסים, רכבים , מטוסים פרטיים.
איך מצליחים לסכרן את כל הכבישים, הדרכים העולות לירושלים? איך נערכים מבחינת חניות/ חניונים? האם צרך שאטלים?
המלצה- להדפיס מפה גדולה של ירושלים, לסמן כבישים שדרכם נכנסים לעיר - לדוגמא: כביש 1/ כביש 433 לסמן מאיזה
איזורים בארץ מגיעים לסוע בכבישים אילו. לאן מכוונים את הרכבים ששם ? לאיזה חניונים? האם יש שאטלים שמובילים את
האנשים לבית המקדש? אם אנשים עולים עם חמורים איפה נותנים להם חניה וכו? איך אפשר לתגבר אתהתבורה ציבורים

שיצליחו להכיל את כמות העולים?\איך נמל התעופה נערך עם כל הטיסות המיועדות להגיע לארץ ? האם נוץנים רק לחברות
ישראליות להטיס? האם סוגרים טרמינל שלם עבור כניסות נכנסות?

 

שבט נווה- משרד הביטחון
 אלפי יהודים מכל העולם ומהארץ עולים עכשיו לירושלים לראות בבנין בבית המקדש ובתפארתו הם מגיעים בתור יחידים ובתור

משפחות,באוטובוסים, רכבים , מטוסים פרטיים.
איך מצליחים לסכרן את כל הציבור העולה? איך מאבטחים כמות כזו של אנשים? איך פורשים מערך של שוטרי תנועה וסדרנים
שיכוונו את העולים לרגל? האם משרד הבטחון ימישך להתנהל במתכונת שלו הנוכחית? בעז"ה עם ישראל יהיה חסין ולא יצטרך
יותר לשירותי הגנה.. האם ימשיך להיות צבא במתכונת הנוכחית שלו? איך יראה כל המערך הביטחוני? האם יש צורך באבטחה

שאירועים ומקומות ציבורים?
המלצה: להביא נתונים צבאים - אילו חילות יש ומה תפקידם? להביא יותר ידע מה העיסוק היומיומי של משרד הביטחון ולנסות

להבין איזה שינוי הוא הולך לעשות?
 

בס"ד
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שבט מעוז- משרד החינוך
 אלפי יהודים מכל העולם ומהארץ עולים עכשיו לירושלים לראות בבנין בבית המקדש ובתפארתו הם מגיעים בתור יחידים

והולכים להשתקע במדינה. האם זה ישפיע על צורת הלמידה? האם ישנה משהו בהשכלה (הרי יש מרחב גדדול של מדינות
שמגיעים מהן וכל מדינה עם רמת ההשכלה שלה) איך מצליחים לבצע סכרון כזה גדול בין כל התלמידים? האם יש עניין שהעולים

יהיו בבתי ספר משלהם או ישלבו אותם עם האזרחים הקיימים? האם מתכונת וחומר הלימודים ישאר כמו שהוא עכשיו? אם יש
צורך להמשיך לפתח את מקצועות הליבה (אנגלית, חשבון ומדעים) או אולי להכניס יותר שיעורי קודש? האם יש להקים בתי ספר

נפרדים ללויים וכהנים שעשו בעבודתם במקדש כבר מגיל צעיר?
לעלות דיונים ולחשוב על תוצר שייצג את הנאמר.

 המלצה: לנסות לבנות תוכנית לימודית רב שנתית שעוסקת במקצועות ובכמות השעות שיש ללמוד בבתי ספר ולהציג אותה.

 

 

 

שבט נחלה- משרד התרבות
 התרבות שאנו צורכים ביום יום שלנו היא לא תמיד מגיעה ממקורות טובים שכדאי לנו להאחז בהם, התקשורת יכולה להיות מאוד

פוגענית ולא מדוייקת, התוכניות ראלטי מסוגיהם השונים יכולים להביא להשמצה ועיסוק בטפל, הפרסומות לא תמיד מדוייקות
ומחצינות

איך מצליחים צרוך תרבות שהיא ברמה גבוהה יותר? תרבות שהיא בונה ולא הורסת. תרבות שהיא מאחדת ולא מפרדת. איך
מצליחים להבין מה נכון לצרוך? וכמה?

תנסו לחשוב שאתם עכשיו מכתיבי התרבות במדינה, אתן אחראיות על התקשורת ומה המסרים העוברים. תחוקקו מה מותר
שיעבור בתרבות, מה כן כדאי להפיץ ושיהיה נגיש ומה לוקחים צעד אחורה.

המלצה: להציג את זה בתור משדר חדשות , אפשר להחליט שבעשר דקות הראשונות אומרים רק חדשות טובות וכו. לנסות
להבין עם עצמינו מה התוכן שאנו צורכים היום? איזה תרבות היינו רוצים לבנות כאן? להמשך? 

 

 

 

שבט בניה- משרד האוצר
  כל חלוקת התקציבים מתרחשת במשרד שלכם!

איך החלוקה של התקציבים הולכת לעבוד עכשיו? האם כל הוצאות המקדש נופלות על משרד האוצר? האם יש צורך במיסים
לקחת מהעם על מנת לעמוד בזה? קורבנות שבטים זה כספים ציבורים שמגייסים או כספים ממשלתיים מתוקצבים? תשתיות

המקדש? משכורת לכהנים ולווים? תחזוקה? האם יש תחומים שעד עכשיו הושקעו בהם הרבה כספים ועכשיו הם פחות
הכרחיים? אולי משרד הביטחון? או משרד החוץ? 

מחשבה מחודשת של חלוקת התקציבים.
המלצה: לנסות להבין מה הדרישה התקציבית שהמקדש דורש- איזה תחזוקה בסיסית הוא דורש? האם האנשים העובדים בו

מקבלים תקציבים מהמדינה או שהם מקבלים תרומות ומעשרות/ ביכורים/ קורבנות וזה מספיק.
 לרכז את החלוקה לתקציבים ולהכין גרפים, תרשימים במייצגים את יחסי החלוקה וכו.

 

 

 

 

בס"ד


