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מתפללים לירושלים הבנויה

שלב א'

רּוׁש ַליִ ם.
ְלא ֶֹרְך ַהּדֹורֹות ִה ְת ַּפ ֵּלל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִבנְ יַ ן יְ ָ
ּומ ַב ְּק ִׁשים ֵמה' ֶׁשּיִ ְבנֶ ה ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
רּוׁש ַליִ ם ְ
ִמ ֵּדי יֹום ָאנּו ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת יְ ָ
רּוׁש ַליִ ם.
ַּגם ְּב ִר ְג ִעי ִׂש ְמ ָחה ָאנּו ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת יְ ָ

אֹותּה.
אֹומ ִרים ָ
ִק ְראּו ֶאת ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ּולְ כָ ל ְּת ִפּלָ ה ַה ְת ִאימּו ִאּיּור ַה ַּמ ְס ִּביר ָמ ַתי ְ

ש ָר ֵאל ַע ֶּמָך,
ַר ֶחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ַעל יִ ְ ׂ
רּושלַ יִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ׁ ְש ַ ּכן
וְ ַעל יְ ׁ ָ
יחָך,
בֹודָך ,וְ ַעל ַמלְ כּות ֵ ּבית ָ ּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ְ ּכ ֶ
וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׁש ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא
ֹלהינּוָ ,א ִבינּוְ ,ר ֵענּו ,זּונֵ נּו,
ׁ ִש ְמָך ָעלָ יוֱ .א ֵ
יחנּו ,וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו
ַפ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ ְ ּכלֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵ
רֹותינּו...
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָ ּכל ָצ ֵ
יְ יָ ֱא ֵ

ירּושלַ יִ ם ִע ְירָך ְ ּב ַר ֲח ִמים ָּתׁשּוב.
וְ לִ ׁ ָ
ּובנֵ ה
וְ ִת ׁ ְש ֹּכן ְ ּבתֹוכָ ּה ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ַ ּב ְר ָּתְ .
אֹותּה ְ ּב ָקרֹוב ְ ּביָ ֵמינּו ִ ּבנְ יַ ן עֹולָ ם .וְ כִ ֵּסא
ָ
ָדוִ ד ַע ְב ְ ּדָך ְמ ֵה ָרה ְלתֹוכָ ּה ָּתכִ יןּ ָ .ברּוְך
רּושלָ יִ ם:
ַא ָּתה ה'ּ .בֹונֵ ה יְ ׁ ָ

רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י.
ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך יְ ָ

שבוע

בס"ד

תשע"ז

העמותה לקידומ החינוכ הממלכתי דתי בישראל )ע"ר(

בית חינוך כמשפחה

שלב ב'
ִק ְראּו ׁשּוב ֶאת ַה ֶּק ַטע ִמ ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון:
ַה ְׁשלִ ימּו ִמּתֹוְך ַה ְּב ָרכָ ה:
ִּב ְב ָרכָ ה זֹו ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים :ה'ַ ,ר ֵחם ְּב ַב ָּק ָׁשה
ַעל _______________________________
וְ ַעל _______________________________
וְ ַעל _______________________________

ש ָר ֵאל ַע ֶּמָך,
ַר ֶחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ַעל יִ ְ ׂ
רּושלַ יִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ׁ ְש ַ ּכן
וְ ַעל יְ ׁ ָ
יחָך,
בֹודָך ,וְ ַעל ַמלְ כּות ֵ ּבית ָ ּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ְ ּכ ֶ
וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׁש ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא
ֹלהינּוָ ,א ִבינּוְ ,ר ֵענּו ,זּונֵ נּו,
ׁ ִש ְמָך ָעלָ יוֱ .א ֵ
יחנּו ,וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו
ַפ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ ְ ּכלֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵ
רֹותינּו...
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָ ּכל ָצ ֵ
יְ יָ ֱא ֵ

וְ ַעל _______________________________
וְ ַעל _______________________________
ֲענּו ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹותֵ .ה ָעזְ רּו ַּב ַּת ְר ִמילֹון.
יצד ְמכֻ ּנָ ה ִעיר ה'? __________________________________________________________
ּכֵ ַ
ׁשֹוכן ּכְ בֹוד ה'? _______________________________________________
ֵ
יצד ְמכֻ ּנֶ ה ַה ָּמקֹום ּבֹו
ּכֵ ַ
יצד ְמכֻ ּנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ______________________________________________________
ּכֵ ַ
רּוׁשלַ יִ םַ /ה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש)
(ּת ְר ִמילֹוןִ :צּיֹון /יְ ָ
ַ
ַה ְׁש ִלימּו ֶאת ַה ֶּק ַטע ֶׁש ִּל ְפנֵ יכֶ ם:
___________________________ּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֵ
ָצרֹות ַרּבֹות ֵא ְרעּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָאז
ִּב ְת ִפּלָ ה זֹו ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמה' ֶׁש________________ ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יָ ִביא לָ נּו ֶאת _______________
תֹוכנּו.
ֶּבן ָּדוִ ד ,יִ ְבנֶ ה לָ נּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו___________________ ְּב ֵ
יח)
(ּת ְר ִמילֹון :יְ ַר ֵחםֻ /ח ְר ָּבן /יִ ְׁשּכֹןָ /מ ִׁש ַ
ַ
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לִ ְפנֵ י ּכַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ הְּ ,ב ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים ,זָ כִ ינּו לְ ַק ֵּבל ֵמה' ַמ ָּתנָ ה ֻמ ְפלָ ָאהַ :הר ַה ַּביִ תְ ,מקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,חזַ ר
ֵאלֵ ינּו.
אֹותּה ָׁש ָעה ֻמ ְפלָ ָאה:
ִק ְראּו ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ָה ַרב ּג ֶֹרן ַעל ָ
הֹור ָאה ִל ְכּבֹׁש ֶאת ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה.
יׁשי לַ ִּמלְ ָח ָמה ,כ"ח ִאּיָ רְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ַבע ַּבּב ֶֹקר נִ ְּתנָ ה ַה ָ
ַּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ִה ְת ַחלְ ִּתי לָ רּוץ ְלכִ ּוּון ַׁש ַער ָה ֲא ָריֹותּ .גְ דּוד ֶׁשל ַצנְ ָחנִ ים ִה ְת ָּפ ֵרס ִמ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי ַה ֶּד ֶרְךִ ,מּׁשּום ֶׁש ֵאל ֶמ ְר ָּכזָ ּה
נֹורּו לְ ֹלא ֶה ֶרף ָּפגָ זִ ים.
אֹותָך! ִּת ָּצ ֵמד ֶאל ַה ִּקיר!"
"ה ַרב ּג ֶֹרן ,עֹוד יַ ַה ְרגּו ְ
צֹועק ִליָ ,
ִּפ ְתאֹום ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ַה ַּמּגָ "ד ֵ
ּתֹורה.
ּוביָ ִדי ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֵס ֶפר ָ
ּׁשֹופר ֶׁשל ָה ַרב ַהּנָ זִ יר ְ
ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַר ֵחף ָּב ֲאוִ ירְּ .ביָ ִדי ָה ַא ַחת ַה ָ
ּצֹורר
סּוקים" :וְ כִ י ָּתבֹואּו ִמ ְל ָח ָמה ְּב ַא ְר ְצ ֶכם ַעל ַה ַּצר ַה ֵ
ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ַר ְבנּו לְ ַׁש ַער ָה ֲא ָריֹות ָעלּו לְ נֶ גֶ ד ֵעינַ י ַה ְּפ ִ
נֹוׁש ְע ֶּתם ֵמאֹויְ ְב ֶכם".
ֹלקיכֶ ם וְ ַ
צֹוצרֹות וְ נִ זְ ּכַ ְר ֶּתם לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֵ
עֹותם ַּב ֲח ְ
ֶא ְתכֶ ם ,וַ ֲה ֵר ֶ
ּׁשֹופר ְּבקֹול ּגָ דֹול.
ִמּיָ ד ָּת ַק ְע ִּתי ַּב ָ
"ּב ֵׁשם ה'ַּ ,ת ֲעׂשּו וְ ַת ְצ ִליחּו! ְּב ֵׁשם ה'ְּ ,ת ַׁש ְח ְררּו ֶאת
ּׁשֹופר ָצ ַע ְק ִּתי ַל ַחּיָ לִ יםְ :
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ְּת ִקיעֹות ַה ָ
רּוׁשלַ יִ ם!"
יְ ָ
עֹומד ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַהר ַה ַּביִ ת!
לִ ִּבי ָּפ ַעם ְּב ָחזְ ָקּהֲ ,אנִ י ֵ
ּבֹורי ַה ַחיִ ל! ָחזֹון ָּכל
אתי ְּבקֹול נִ ְרּגָ ׁש ֵמ ְר ָח ַבת ָה ָהר" ,ה' ַע ְּמ ֶכםִּ ,ג ֵ
הּובי ָה ָעם!" ָק ָר ִ
"חּיָ לֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֵ
ַ
ֹלקיםְ ,מקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,הר ַה ַּביִ ת וְ ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי נִ ְג ֲאלּו ַהּיֹום
ַהּדֹורֹות ִמ ְתּגַ ֵּׁשם לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינּוִ ,עיר ָה ֱא ִ
רּוׁש ַליִ ם ִּת ְׁש ַּכח יְ ִמינִ י' ,וְ ָא ֵכן ֹלא
'אם ֶא ְׁש ַּכ ֵחְך יְ ָ
בּועת ַהּדֹורֹותִ ,
ַעל יְ ֵדיכֶ ם! ִקּיַ ְמ ֶּתם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֶאת ְׁש ַ
יֹותר
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֵׁשנּו וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנּוַ ...א ְׁש ֵרינּו ֶׁשּזָ ִכינּו לְ ָׁש ָעה ִעּלָ ִאית זֹו וְ נִ ְׂש ָּג ָבה ְּב ֵ
אֹותְך ,יְ ָ
ָׁשכַ ְחנּו ָ
יענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ הַ .ל ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ֱה ֶחיָ נּו וְ ִקיְ ּ ָמנּו וְ ִה ִג ָ
ְּבתֹולְ דֹות ָה ָעםָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ירּוׁשלַ יִ ם ַה ְּבנּויָ ה".
ִּב ָ
(מּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר" :קֹול ְּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר")
ִ
אתם_____________________________________________________ .
• ְּתנּו ֵׁשם לַ ֶּק ַטע ֶׁש ְּק ָר ֶ
________________________________________________________________________
ּדּוע הּוא ִר ֵּגׁש ֶא ְת ֶכם? ַה ְס ִּבירּו.
• ַּב ֲחרּו ִמּתֹוְך ַה ֶּק ַטע ִמ ְׁש ָּפט ֶׁשּגָ ַרם לָ כֶ ם לְ ִה ְת ַרּגֵ ׁש וְ ִצ ְבעֹו אֹותֹו ַּב ָּצהֹבַ .מ ַ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש____________________________________ .
רּוׁשלַ יִ ם ֵ
• ּכִ ְתבּו ְּת ִפּלָ ה ִמ ֶּׁשּלָ כֶ ם לְ ִבנְ יָ ן יְ ָ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

