
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקדשים קדש

 ישראל עזרת

 העולה מזבח

 ניקנור שער

 הגזית לשכת

 הקודש

 השמנים בית לשכת

 המצורעים לשכת

 העצים דיר לשכת

 הנזירים לשכת

 פרהדרין לשכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המנורה השולחן נמצאים היו בו האולם
 הקטורת ומזבח

 את ושופטים יושבים הסנהדרין היו שם
 העם

 העדות ארון נמצא היה בו הפנימי החדר
 ביום בשנה פעם אליו נכנס גדול וכהן

 .הכיפורים

 היו בו עצמו למקדש קרוב הכי המקום
 להיכנס כהנים שאינם יהודים יכולים
 .המקדש בעבודת ולצפות

 כל את מקריבים היו בו הגדול המזבח
 .הקטורת מן חוץ הקרבנות

 היה השער,ישראל עזרת של המזרחי השער
 .מנחושת

. העזרה לכל מים שסיפקה באר היתה שם
 העגול הספל שם על הוא הלשכה שם

 את ממלאים היו ועמו" גולה" הנקרא
 .המים

 במשך גר היה בה, הגדול הכהן של לשכתו
 ושם. הכיפורים יום שלפני הימים שבעת
 יום של הקודש לעבודות אותו הכינו

 .הכיפורים

 קרבן את מבשלים הנזירים היו שם
 .שערם את ומגלחים השלמים

 וכהנים, המערכה עצי את אחסנו זו בלשכה
 לעבודות ראויים היו שלא מומים בעלי

 בהם למצוא כדי העצים את בדקו, הקודש
 .תולעים

 במקוה לטבול צריך, ונטהר שנתרפא מצורע
 להיכנס רשאי הוא ואז השביעי ביום

 עליו השמיני ביום. לירושלים

 את עושים היו הם ובלשכה. שנית לטבול
 .הסופית לטהרתו הדרושות ההכנות

 לצורכי והשמן היין של האחסון מקום
 המקדש בית עבודות

 :מתחו קו בין המושגים השונים לבין הגדרותיהם

 



 

 

 

 

 

 

 

 סיפור שער ניקנור
עצמו להביא  לקח על(. חי בתקופת בית שני)נקנור שהיה אדם גדול ואיש מהחסידים 

בכדי להדר במצווה הוא נסע לאלכסנדריה במצרים על מנת להביא , רת ישראלדלתות לעז

כאשר ראו בשמים כמה השתדל וטרח ניקנור במצוות בנית בית . דלתות מפוארות במיוחד

כגודל הנסיון כן גודל . "רצו להגדיל את שכרו ועל כן העמידו אותו בנסיון."המקדש

 ".השכר

התעוררה , ניה עם דלתותיו הגדולות והמפוארותבאו, כשעשה את המסע חזרה לירושלים 

המלחים שחששו מהמשקל הרב , גדול ואיים להטביע את הסירה סערה בלב ים ובא נחשול

וכשראו . והטילו אותה למעמקי הים( לניקנור בלא להודיע)לקחו דלת אחת , של הדלתות

אולם ניקנור כרך . הים שעדיין נשקפת סכנה לסירה רצו להטיל גם את הדלת השניה לתוך

  ."מיד נח הים מזעפו -הטילוני עמה "את זרועותיו סביב הדלת ואמר למלחים 

למרות שהצליח להציל את אחת הדלתות לא הסכים ניקנור להתנחם על אובדנה של הדלת 

 .והתאבל על הדלת האבודה בכל אותו מסע עמד ובכה. השניה

. ועשה לו נס, בדן הדר כבוד בית המקדשה את מסירות נפשו וצערו הכן על או"ראה הקב

הופיעה הדלת , (פ הירושלמי היה זה נמל יפו"ע)בנמלה של עכו  מיד כשעגנה האוניה

אסף את שתי הדלתות , שמח שמחה גדולה ניקנור. האבודה וצפה לה מתחת לדופן הספינה

. הסערה בלב ים דלת האחת שבזכותה שקטה. שכל אחת מהן זכתה לנס פרטי משלה

עלה לירושלים בשמחה ובגאון וקבע את . לת השניה ששטה כל הדלת בים וצפה בנמלוהד

 ".שער ניקנור"הדלתות בשער המקדש ומאז שער זה נקרא בשם ."שתי

 

 :לאחר שקראתם את הסיפור ענו במחברותיכם על השאלות הבאות

 ? מי היה ניקנור .1

 ? כיצד נצלו דלתות בית המקדש .2

 ?המקדש יקראו על שמובמה זכה  ניקנור שדלתות בית  .3

 ? ומדוע ('התרגשות וכדו,עצב,שמחה) ?אילו רגשות עוררו בך סיפור זה .4

או בשביל )האם אתה מכיר אדם נוסף שמסר את נפשו בשביל  בית המקדש .5

 ?(מצווה

בקומיקס השתמש בבועות , המתאר את שלבי הסיפור( עלילון)צייר קומיקס  .6

 . יח בין הדמויותש-כדי לתאר את הדיבור הישיר וכן רגשות ודו

 

 

 



 

 

 

 

 

 2משימה  –בית המקדש וחדריו 

 

 

 , לפניך מבנה של בית המקדש

 (בתחתית העמוד)את שמות המקומות השונים  גזור

 .אותם במקום המתאים והדבק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשכת השמנים .1

 לשכת המצורעים  .2

 לשכת העצים  .3

 לשכת הנזירים .4

 עזרת נשים  .5

 עזרת ישראל  .6

 קודש  .7

 קודש קודשים .8

 ר ניקנור שע .9

 ההיכל  .11

 מזבח הנחושת  .11

 הכיור .12

 בית המטבחיים .13

 לשכת הגזית  .14
 

 


