
עבודה לתלמידים דף

מעגל השנה גד האלימות!
ת נ

יש מה לעשו

רקע
במלחמת ששת הימים (בשנת 1967), זה היה העתיקה. ירושלים שוחררה באייר כ"ח בתאריך

ירושלים. יום יצוין נקבע שבתאריך זה ולכן

הבירה  תהיה המלך שירושלים כ-3000 שנה קבע דוד לפני שנים! קיימת אלפי ירושלים העיר
למרכז דתי  העיר הייתה ובכך המקדש, בית את שלמה המלך בנה בירושלים עם ישראל. בנו, של
המוריה. הר בירושלים, על הראשון המקדש נבנה בית היהודית, המסורת העם. על-פי את המאחד

ובסיפורי- בשירים באגדות, במדרשים, גם מתוארת אחרות ולדתות ליהדות קדוש כמרכז ירושלים
אהבה הערכים את המסמל מקום המקדש בית של היותו את הממחיש אחד, עם סיפור רבים. עם
לזה, זה מאוד עזרו אשר אחים, שני בין ביחסים עוסק הסיפר המקדש. הסיפור מקום ושלום הוא

המקדש. בית לבניית המקום נבחר ולכן

ירושלים יום



האחים ואהבת המקדש מקום
עם סיפור

עיבוד: דינה ציונית

בחלקת אחד כל ועבדו אדמה, עובדי היו האחים שני אחים. שני רבות שנים לפני היו היה

התחתן לא והאחר לילדים, נשוי ואב היה אחד מאביהם. אח בירושה שקיבלו האדמה

מעולם.

היום עבדו כל בשדותיהם. השיבולים את האחים קצרו שנה, בכל כמו בעונת הקציר,

האלומות ערמת ליד בשדה, ישנים היו בלילה לאלומות. השיבולים את ואלמו קצרו בשדה,

שערמו.

על חשב מנוחתו. הוא את הטרידו והמחשבות הנשוי, האח של שנתו הלילות נדדה באחד

ממני. זקוק לכסף יותר הוא וילדים. אישה לו אין ערירי, בודד, הרווק: ”אחי המסכן, אחיו

מן שיבולים אלומות עשר והעביר בשקט קם האח ביתו“. את ויבנה אישה ימצא הזמן בבוא

של אחיו. הערימה אל הערמה שלו

”אחי אחיו הנשוי: על חשב הוא להירדם. הצליח ולא במחשבות טרוד הרווק היה האח גם

לכסף אחי זקוק לנכדיו. גם לעזור כך יהיה עליו ואחר ילדיו, ואת אשתו לפרנס את צריך

אל שלו הערמה מן שיבולים אלומות גם הוא עשר והעביר בשקט והלך קם .” ממני יותר

הערמה של אחיו.

אצל איש מהם. שיבולים אלומות חסרו שלא לגלות והופתעו לעבודתם, בבוקר קמו האחים

דבר. אמרו הופתעו אך לא האחים

אסף השלישי וגם בלילה מעשיהם. חזרו על האחים, והם של נדדה שנתם הבא בלילה גם

באמצע בדרכם, בעודם הפעם, אך אחיו. של השדה אל בדרכו והיה אלומות עשר אח כל

זרועות אחיו. אל האחרונים, ונפלו איש בלילות קרה מה השניים. הבינו האחים הדרך, נפגשו

את מקומו קבע הוא בית המקדש, את לבנות המלך תכנן שלמה כאשר לימים, מספרים:

המסורים. האחים שני של המפגש בנקודת

השאלות. על הסיפור שלפניכם, וענו את קראו •



שאלות

לאחיו? שלו לתת מן השיבולים רצה כל אח לדעתכם, מדוע, .1

 

 

האחים. את שמאפיינות שתיים או תכונה ציינו .2

 

 

במועדון? הנוער, בתנועת בכיתה, שלכם: הילדים בחברת גם נמצאות שציינתם התכונות האם .3
דוגמה.  תנו  

 

 

 

מוצדקת. ללא סיבה אדם בני בין שנאה - חינם שנאת בגלל חרבה שהיא ירושלים נאמר על .4
או בבית-הספר.  בכיתה שלכם שקרה חינם של שנאת על מקרה ספרו א.  

 

 

חינם... שנאת למנוע אחת דרך הציעו ב.

 

 

שהוא שריד של (הקיר) המערבי, בקשה בין אבני הכותל של להניח פתק ידוע הוא מנהג בכותל - פתק .5
המקדש בירושלים. בית

שתתגשם  רוצים שהייתם בקשה, פתק על כתבו א.  
ישראל. ובמדינת בירושלים ונתינה כבוד ביחסי

תוכלו להוסיף איורים וקישוטים. ב.


