
 1

  
           עשרה בטבת וחורבן ירושליםשער             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 תוכןמטרות :  

, מצור על ירושליםה(שלבים שקדמו לחורבן שני בתי המקדש את ההתלמידים יכירו 
  ).אשן בוהעלת פריצת חומותיה

ותו שני בתי המקדש נחרבו באעל פי המסורת היהודית התלמידים יתוודעו לכך ש
  .תשעה באבב, תאריך

  . בטבתהעשריום התלמידים יתוודעו למשמעות ההיסטורית של 
  .התלמידים יכירו במרכזיותו של בית המקדש בחיי העם

  
 לשוניתהמטר :  

  . ויבינו אותם"ה לרגליעלי"ו" שלוש רגלים"התלמידים יכירו את המונחים 
  
משך ההוראה :  

  שיעור אחד עד שניים
  
בשער זה :  

  )רקע( ולקביעת ימי הצום רבן בית המקדשוהאירועים ההיסטוריים שהביאו לח :1 יחידה
   העלייה המונית לרגל– ירושלים בתפארתה :2יחידה 

   סיכום וחשיבה אישית:יחידת סיום
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 מהלך ההוראה:  
  
  

  האירועים ההיסטוריים : 1יחידה 
  )רקע( ולקביעת ימי הצום רבן בית המקדשושהביאו לח

  
  ירקע היסטור

 
  שיחה  
 עבודת סיכום בחוברת  

  
  
  
  

   העלייה ההמונית לרגל– ירושלים בתפארתה: 2יחידה 
  

  העלייה ההמונית לרגל
 
 שיחה  
 קריאת העיתון  
 ל"קריאת מאמר חז  
 עמ(ים בחוברת לתלמיד מילוי משימות' 

51(  
 שלוש רגלים "שגמודיון ב"  

  
  
  
  

  יחידת סיום
  

  סיכום וחשיבה אישית
 
 מילות סיכום  
 ית התלמידים לשאלת סיוםהפני  

  
  
  

   :הערה דידקטית
  

 פן אחד בלבד של חורבן הבית והואב נסתפק השנה בדיון בשל גילם הצעיר של התלמידים
  .בבית האלוהים, ברוב עם, הקץ שהושם על האפשרות לחגוג יחד –
  

אויב ה ותפלישת צבא ובמצורה(מו לחורבן בתי המקדש ם שקד נדון בשלביבשנים הבאות
, ) בגולהבססותתההגליית חלק גדול מעם וה(בהשלכות הלאומיות של החורבן , )עירל

, חסדהמעשי  –השונים לקורבנות " תחליפים"ב, מעבר ליהדות רבניתב(בהשלכות הדתיות 
בית המדרש , ית המשפחה ב–של בית המקדש " ממלאי המקום" ובוהתפילה תורההלימוד 

יכול לא ־אמוני לאחר שבית האלוהים הכלהמשבר ה(ובהשלכות הרוחניות , )ובית הכנסת
  ).למשבר זההציעו ל "פתרונות שחזב ו,עמד מול צבא האויב ונחרב
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  על האירועים ההיסטוריים
   המקדשירבן בתואו לחשהבי

  
 משכן ב הדתינםפולחכו בני ישראל את ער נדודים במדברהבשנות  :המשכן

מקומות החניה בשוב ים מרכיבואת המשכן היו מפרקים . מקדש ניידשהיה מעין 
  .בדרךש
  

לאחר שבני ישראל כבשו את הארץ בהנהגתו של יהושע   :בית המקדש הראשון
תקופת יה באה  התחילה תקופת השופטים ולאחריהםבנחלותיישבו נון והת־בן

לא זמנם של שאול ודוד ב .דודיו המלך מלך המלך שאול ולאחרראשון . המלכות
  . נבנה בית מקדש קבוע

, ' אמלכים( בנו של דוד, דש בירושלים נבנה רק על ידי שלמה המלךבית המק
 400־כעל מכונו עמד  ,בית המקדש הראשוןהמכונה , בית מקדש זה). 'פרק ו
ם יוהלוי' הכוהנים הקריבו קורבנות לה. יםִיוהנים ולורתו כיבבית המקדש ש. שנה

בימי . רתובית המקדש נודע ביופיו ובתפא. וו את העבודה בשירה ובנגינהיל
 לאחר תקופה ארוכה של ,ת הנוצרים לפני ספיר586בשנת ,  צדקיהוו שלמלכות
 וממלכת יהודה הוגלבני הבבלים ובידי ירושלים העיר נחרבו בית המקדש ו, שפל

  ). ה" כ פרק',כמסופר במלכים ב(לבבל 
  

את בית  ובנו  לירושלים שנה חזרו חלק מהגולים70לאחר  :בית המקדש השני
מקדש בית ה. המלך הורדוסבידי הורחב מאוחר יותר בית זה . ישנהמקדש ה

הוא ת הנוצרים  לספיר70בשנת .  שנה600־קצת פחות מעמד בתפארתו השני 
  .טיטוסו של בראשותעל ידי הרומאים הוחרב 

  
  שני בתי המקדשתאריכים בתולדות חורבנם של 

  
  :חורבן הבית הראשון

  .  טבתבעשרה בחל ההמצור שהושם על ירושלים 
אך להיכל , חומות העירפרצו הבבלים את , בתמוז' טב, שלוש שנים לאחר מכן

  .לא יכלו להיכנס כי התבצרו בו הכוהניםעצמו 
  לא מצאו עודהכוהניםמשום ש,  בטלו הקורבנות בבית המקדשז בתמוז"בי

ת  לפני ספיר586( בתשעה באב, פחות מחודש אחר כך. כבשים להקריב
  .המקדשבית חרב , )הנוצרים

  
  :חורבן הבית השני

  .הטילו הרומאים מצור על ירושליםפירת הנוצרים  לס70באביב של שנת 
, שלושה שבועות לאחר מכן, ושוב, העיר ירושליםו חומות הובקע, ז בתמוז"בי

  . חרב בית המקדש,בתשעה באב
  

  על ימי הצום
  

קבעו נ, ישראלעם מכיוון שבית המקדש היה המקום המרכזי והחשוב ביותר ל
  :  לזכר חורבנותעניותשלוש 

  ;הבית הראשוןירושלים בימי על מצור יום תחילת ה בטבתבעשרה 
  ;הבית השניחומות ירושלים בימי יום פריצת  ז בתמוז"יב

  . לפי המסורתשני בתי המקדשיום חורבנם של   באבובתשעה

למורה 
  בלבד
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  :הערה דידקטית 
  

בתקופת הבית  זכיר אירוע מ אחד :ש נקבעו שלושה ימי צוםדלזכר חורבן שני בתי המק
  .לשניהם, על פי המסורת,  משותףאירוע בתקופת הבית השני והשלישיהשני מזכיר , הראשון

נתמקד בכיתה רק בשלוש ', כיתה בבלהיות קשה להבנה לתלמידים עניין זה עלול שמפני 
  : נקודות עיקריות

צת חומות פרי, מצור: בשתי המקרים קדמו לחורבנו של בית המקדש שלבים דומים .1
 –  ולאחר כמה שבועות,לעירפלישת צבא האויב , )מצורשנחלשה בשל ה(העיר ירושלים 

 . צבא האויב על בית המקדש המבוצר והעלתו באשהשתלטות 
 – חורבןהפריצת החומות ו, מצור ה– בשלבים עצמם .תהליךההשנה נסתפק בהכרת שלבי 

 .בשנים הבאותנדון 
 ).בתקופת בית ראשון(ל ירושלים עמצור תחילת האת  בטבת מציין העשרצום  .2
בידי צבאות (נחרבו שני בתי המקדש , על פי המסורת, בוש באב הוא התאריך התשע .3

 ).זה מזהכמה מאות שנים זרים שונים ובהפרש של 
  
  
  

  האירועים ההיסטוריים :1ה יחיד

  שהביאו לחורבן בית המקדש ולקביעת ימי הצום
  
 
מצעים הדרושים הא:  

  49'  עמיםמידחוברת לתל
  
  
חורבן שני בתי המקדשמו לשקדשלבים  שיחה בנושא ה  
  
תמוז ואב על לוח השנה,  חודשי טבת  

. תמוז ואב, חודשי השנה ולהדגיש בצבע את החודשים טבתאת לרשום על הלוח אפשר 
סביר להניח שהתלמידים יעלו . לשאול את התלמידים מה ידוע להם על בית המקדשאפשר 

התלמידים יזכירו שיתכן י. אויביםבידי  כוהנים ושנחרב  בועבדו של בנין מפוארשאסוציאציות 
  .את הכותל המערבי שהוא אחד השרידים המוכרים מבית המקדש שחרב

  
האירועים   

  : לתלמידיםנספר 
בידי הראשון נבנה בתקופת שלמה המלך והוחרב . נחרבוניהם שו שהיו שני בתי מקדש -- 

  .הרומאיםבידי ו והוחרב השני נבנה אחרי, הבבלים
 לאחר , בתשעה באב,יום בשנהבאותו נחרבו שני בתי המקדש על פי המסורת  ש-- 

ת צבא האויב אל פריצת חומותיה ופליש, מצור על ירושלים: שהתרחשו כמה אירועים דומים
  .האויב על בית המקדש המבוצרהשתלטות ולאחר כמה שבועות , תוך העיר

בין  ( מאודקופת חורבן הבית הראשון המצור היה ארוךחשוב להבהיר לתלמידים שבת
לדמיין כיצד  התלמידים רצוי להזמין את). עברו שלוש שניםות תחילת המצור לפריצת החומ

אולי הם האמינו תחילה בניצחון ועם הזמן התייאשו  (?חיו תושבי ירושלים בתקופת המצור
 ?נכבש מיד לא ית המקדשמדוע ב? מה קרה לאחר פריצת החומות, )...וחששו מהעתיד
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ראו את בית של תושבי ירושלים כשמה היו תחושותיהם , )הכוהנים התבצרו בומשום ש(
  ... ועוד? יכול עולה באש־האלוהים הכל

  ).49' התלמיד בעמאירועים מופיע בחוברת השל קצר סיכום (
  

  ימי הצום לזכר חורבן בתי המקדשעל שיחה  
  

  ברשימת החודשים"אב"חודש לסמן את , לגשת ללוח אחד התלמידים להזמיןאפשר 
  ".צום"את המילה  ליד שם החודש ולהוסיף

  
 קביעת ימי הצוםל הסיבות  

  "? באבהמדוע צמים בתשע"לשאול אפשר כאן 
  .יום עצובתשעה באב הוא הילדים ידעו לציין ששיתכן י

ים שבו כיפור הוםילהבדיל מ(בתשעה באב הצום הוא ציון לאבל ? ומה הקשר בין צום לעצב
ואת  אמורה להזכיר לנו את החורבןה ומשתייה ליהימנעות מאכה!) צום אחרותלסיבות ה

אל זרים חשוב להדגיש את פלישתם של חיילים (תקופה ההיא הסבל שעבר על היהודים ב
  ).ואת ההגליה שציפתה לתושבי העיר בשני המקרים רחובות העיר

  
חל בשיא , הועלו באש שני בתי המקדשהמסורת שעל פי היום , באב שתשעה לצייןאפשר 
  .בחופש הגדולכיום יום זה חל . הקיץ
  ?באמצע החורף מדוע אנו דנים בחורבן בתי המקדש, אם כן

שנקבעו לזכר העברי  השנה  באב יש עוד שני ימים בלוחהתשע על נוסףשהתשובה היא 
חיל המצור על היום שבו הת,  בטבתעשרהאחד מהם הוא . אירועים הקשורים בחורבן

  .ירושלים בימי בית המקדש הראשון
  .ליד החודשים טבת ותמוזגם נכתוב עתה את המילה צום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ים לתלמידבחוברת 49' עמ, 2 ו־1משימות התלמידים לנפנה את  בשלב זה

  
י המקדש תאם חורבן שני ב

דוע אנו לומדים מ, רע בקיץיא
 ?צומו של החורףיבע, עליו היום
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           העלייה ההמונית לרגל– בתפארתה  ירושלים :2ה יחיד              
  

 מצעים הדרושיםהא:  
  51-50'  עמיםחוברת לתלמיד

 
פתיחה   

ימי צום חורבן בית המקדש שלושה זכר המקדישים לכם מדוע לדעת: שאלותבלפתוח אפשר 
  ?מה היה מיוחד בו? מה התרחש בו? כל כך היה בית המקדש חשובמדוע ? במהלך השנה

חיים בתקופה שבית דמיין שאנחנו לחזור אחורה בזמן ונסה ללתלמידים שעכשיו ננאמר 
  . המקדש היה קיים

  !עיתון מהתקופה הרחוקה ההיא" מצאה"שתלמידים לספר להמורה יכולה 
  
50' עמ(ים  קריאת העיתון שבחוברת לתלמיד(  
  
 הן הגדולוראיון עם הכת קריא   

  . לעצור במקומות שונים ולשאול שאלות הבנה, לחלק את הקריאה בין התלמידיםאפשר 
  . ת ההתכנסות ההמונית בבית המקדש בימי חג ומועדמאמר זה מתאר א

 השררשהאווירה הייתה מהי ? החגימי  ירושלים בהכיצד נראת: הלדון בשאלות אלאפשר 
האם ? בית המקדשלכם היום כיצד מצטייר ? המוניההאנשים במפגש הרגישו כיצד ? בעיר

הבדל (ה האירוע שונה במה הי, אם בית המקדש היה קיים בימינו?  מבנה דומהיש לנו היום 
שערכה ימים ארוכים לתושבי המקומות המרוחקים " ברגל "הוא העלייה אחד בולט

  ...) מירושלים
  ".יחד"להתחיל לדון בתחושת האפשר , בעקבות שאלה זו? המוניהחגיגי באירוע היה מה 

  
  
 אלפי עולי רגל צפויים ") : את הראיוןמההמקדי (נההראשוכתבה לקריאת ה עתה נפנה 

  "להגיע לבית המקדש לקראת חג הפסח מחרתיים
? מתי וכיצד עלו לרגל מכל רחבי הארץ, מדוע – לשאול שאלות כגוןאפשר בעקבות הקריאה 

האם היה קשה לתושבי ירושלים לשכן את כל ? על תושבי ירושלים אפשר ללמוד מכתבה מה
  ?האם זה שימח אותם או הקשה עליהם? עולי הרגל

  ".ה לרגליעלי" ש את המושגנדגיכדי השיחה תוך 
  
  
  
 51' עמ( "ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים: "ל" קריאת מאמר חז(.  

ממשנה המתארת אחד זהו קטע ). 'משנה ה' פרק ה(מסכת אבות ב, משנהמאמר זה מובא ב
  .בירושלים כאשר בית המקדש השני היה קיים היו מתרחשיםשעשרה נסים 

לי "מצאנו נכון להביא מקור חז, הראשוןשרה בטבת קשור לבית המקדש אף על פי שיום ע
מבטא את חוויית המפגש הלאומי שהתרחשה  מקור זה. השניהעוסק בתקופת בית המקדש 
  . בירושלים בשלושת הרגלים
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בשלוש הרגלים היו עולים לירושלים עולי רגל 
 מהמשנה .כל אחד היה צריך למצוא מקום ללון. בהמוניהם

אפשר להסיק שאיש לא ויתר על העלייה לירושלים מחשש 
הן תושבי , הכול נאלצו להצטופף. שלא ימצא מקום ללון בו

מהמשנה אנו לומדים . ירושלים המארחים והן האורחים
וככל הנראה שררה , שאיש לא התלונן על הצפיפות

  . בירושלים בימי החג רוח טובה של שותפות ואחווה
, עיתוןנה בהראשוכתבה קריאת ה המשנה ובעקבות קריאת

? האם באמת היה מקום לכולם: האלהלדון בשאלות אפשר 
איך הצליחו אנשי ירושלים ליצור תחושה שירושלים 

  ? לקראת עולי הרגל, כביכול, מתרחבת
  
  
  

  נס גלוי ונס נסתר
  

נעשו )ש(עשרה נסים "המשנה המובאת בחוברת לתלמיד היא חלק מרשימה של 
  ".נולאבותי

הנקרא (ל לא התכוונו לנס על־טבעי שהפר את חוקי הטבע "קרוב לוודאי שחז
אלא להדגיש שהכנסת האורחים בימי החג בירושלים , ")נס גלוי"בלשון המסורת 

, "נס נסתר"ל ראו בתופעה זו "אפשר לפרש כי חז. הייתה תופעה יוצאת דופן
    .כלומר תופעה שההתערבות האלוהית בה אינה נראית לעין

  
  
  
ים  משימות סיכום בחוברת לתלמיד  
  
שעשוע מסכם   

 המפגיש בסופו של דבר בין ילדים ) בחוברת50 'עמ( המבוךאל התלמידים  נפנה את עתה
העלייה לרגל הייתה לא רק הזדמנות למפגש מרגש של כל שבארץ ומדגיש שונים ממקומות 

  . שלא התראו זמן רבריםחבהזדמנות למפגשים של  אלא גם ,)כתבהכפי שראינו ב(העם 
  

 חוברת ב51' עמב, 5-3משימות (סיכום משימות התלמידים לנפנה את ה, לאחר מכן
  ).לתלמידים

  
 שלוש רגלים" המושג"  

, ת החגים שבהם היו עולים לרגל לירושליםשלושת שמות אחת המשימות היא לסמן בעיתון א
  ":רגלים השלוש"את 

למורה 
  בלבד
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  ". פעמים"יא  ה"רגלים"בלשון המקרא משמעות המילה 
  :קלעל כן אומרת האתון של ב

  
  

   .ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ִהִּכיַתנִי זֶה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים
  )ח"פסוק כ, ב"פרק כ, במדבר(

  
  

  :בני ישראל צוו לעלות לירושלים שלוש פעמים בשנה
  
  

ָנה    .ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבּׁשָ
נָה... ְוַחג ָהָאִסף.. .ְוַחג ַהָּקִציר... ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות   ... ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבּשָׁ

  )ז"י- ד"ג פסוקים י"פרק כ, שמות(
  
  

לכך שבימי קדם בני ישראל עלו גם " שלוש רגלים"מקובל לקשר מטבע לשון מיוחדת זו 
  .רגללירושלים בעיקר ב

  .הדברים עלו כבר בדיון הקודםשיתכן יאך , בעיתוןכתבה נרמז בעניין זה 
  
  

                          סיכום וחשיבה אישית                   : ת סיוםחידי        
  

 מצעים הדרושיםהא:  
  51'  עמיםחוברת לתלמיד

  
  
 שאלת סיכום  

  : שאלנו בתחילת היחידהנפתח את שיחת הסיכום בשאלה ש
  ?  מה אבד לנו? מדוע מתאבלים על החורבן

  
שבהם עלו החגים ת בשלוש; ד סביבו את כל העםבית המקדש איחשבסיכום חשוב להדגיש 

, הפיזיהיה המרכז בית המקדש .  בעוצמהמורגשת" יחד"התחושת הייתה רבים לרגל 
מאז חורבן בית המקדש השני לא קם לעם ישראל מרכז .  של העםרוחני והדתיה, הלאומי

  . אחד בעל חשיבות שכזו
  
 משימת סיום  

  : )51' עמ (ונפנה אותם לשאלת הסיום שיתלבסוף נזמין את התלמידים לחשיבה אי
   .בירושלים ופוגשים דמות שחיה בזמן שבית המקדש היה קייםתהלכים דמיינו שאתם מ"

  "?המה הייתם רוצים לשאול אות
  

  


