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העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר)

מתפללים לירושלים הבנויה
ְלֹאֶרְך ַהּדֹורֹות ִהְתַּפֵּלל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִבְנַין ְירּוָׁשַלִים. 

ִמֵּדי יֹום ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ְירּוָׁשַלִים ּוְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶׁשִּיְבֶנה ֶאת ַהִּמְקָּדׁש. 
ַּגם ְּבִרְגִעי ִׂשְמָחה ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ְירּוָׁשַלִים. 

שלב א'
ִקְראּו ֶאת ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּלְפֵניֶכם ּוְלָכל ְּתִפָּלה ַהְתִאימּו ִאּיּור ַהַּמְסִּביר ָמַתי אֹוְמִרים אֹוָתּה. 

ָך,  ָרֵאל ַעֶמּ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
ן  ַכּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְוַעל ְירּוָשׁ

יֶחָך,  ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ְכּ
ְקָרא  ִנּ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶשׁ ְוַעל ַהַבּ

ְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו,  ִשׁ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו  ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכּ

ל ָצרֹוֵתינּו...  ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ

ׁשּוב.  ַרֲחִמים ָתּ ַלִים ִעיְרָך ְבּ ְוִלירּוָשׁ
. ּוְבֵנה  ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ תֹוָכּה ַכּ ן ְבּ כֹּ ְוִתְשׁ

א  ְנַין עֹוָלם. ְוִכֵסּ ָיֵמינּו ִבּ ָקרֹוב ְבּ אֹוָתּה ְבּ
רּוְך  ִכין. ָבּ ָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתּ ָדִוד ַעְבְדּ

ָלִים: ה ה'. ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ ַאָתּ

ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
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שלב ב' 
ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ַהֶּקַטע ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: 

ַהְׁשִלימּו ִמּתֹוְך ַהְּבָרָכה:  

 ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ה', ַרֵחם ְּבַבָּקָׁשה 

 ַעל _______________________________  

 ְוַעל _______________________________

 ְוַעל _______________________________

ְוַעל _______________________________  

ְוַעל _______________________________

ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות. ֵהָעְזרּו ַּבַּתְרִמילֹון. 

ֵּכיַצד ְמֻכָּנה ִעיר ה'? __________________________________________________________

ֵּכיַצד ְמֻכֶּנה ַהָּמקֹום ּבֹו ׁשֹוֵכן ְּכבֹוד ה'? _______________________________________________

ֵּכיַצד ְמֻכֶּנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש? ______________________________________________________

)ַּתְרִמילֹון: ִצּיֹון/ ְירּוָׁשַלִים/ ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש(   

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהֶּקַטע ֶׁשִּלְפֵניֶכם: 
 

ָצרֹות ַרּבֹות ֵאְרעּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָאז ___________________________ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.  

ִּבְתִפָּלה זֹו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶׁש________________ ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָיִביא ָלנּו ֶאת _______________  

ֶּבן ָּדִוד, ִיְבֶנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ו___________________ ְּבתֹוֵכנּו.

)ַּתְרִמילֹון: ְיַרֵחם/ ֻחְרָּבן/ ִיְׁשּכֹן/ ָמִׁשיַח( 

ָך,  ָרֵאל ַעֶמּ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
ן  ַכּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְוַעל ְירּוָשׁ

יֶחָך,  ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ְכּ
ְקָרא  ִנּ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶשׁ ְוַעל ַהַבּ

ְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו,  ִשׁ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו  ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכּ

ל ָצרֹוֵתינּו...  ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ
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העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) שלב ג' 
ִלְפֵני ַּכֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ָזִכינּו ְלַקֵּבל ֵמה' ַמָּתָנה ֻמְפָלָאה: ַהר ַהַּבִית, ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ָחַזר 

ֵאֵלינּו. 

ִקְראּו ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ָהַרב ֹּגֶרן ַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֻמְפָלָאה:  

• ְּתנּו ֵׁשם ַלֶּקַטע ֶׁשְּקָראֶתם.  _____________________________________________________

________________________________________________________________________

 • ַּבֲחרּו ִמּתֹוְך ַהֶּקַטע ִמְׁשָּפט ֶׁשָּגַרם ָלֶכם ְלִהְתַרֵּגׁש ְוִצְבעֹו אֹותֹו ַּבָּצהֹב. ַמּדּוַע הּוא ִרֵּגׁש ֶאְתֶכם? ַהְסִּבירּו. 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

• ִּכְתבּו ְּתִפָּלה ִמֶּׁשָּלֶכם ְלִבְנָין ְירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלִּמְלָחָמה, כ"ח ִאָּיר, ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ַּבּבֶֹקר ִנְּתָנה ַההֹוָרָאה ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה.
ִהְתַחְלִּתי ָלרּוץ ְלִכּוּון ַׁשַער ָהֲאָריֹות. ְּגדּוד ֶׁשל ַצְנָחִנים ִהְתָּפֵרס ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהֶּדֶרְך, ִמּׁשּום ֶׁשֵאל ֶמְרָּכָזּה 

נֹורּו ְלֹלא ֶהֶרף ָּפָגִזים. 
ִּפְתאֹום ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהַּמָּג"ד צֹוֵעק ִלי, "ָהַרב ֹּגֶרן, עֹוד ַיַהְרגּו אֹוְתָך! ִּתָּצֵמד ֶאל ַהִּקיר!" 

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ְמַרֵחף ָּבֲאִויר. ְּבָיִדי ָהַאַחת ַהּׁשֹוָפר ֶׁשל ָהַרב ַהָּנִזיר ּוְבָיִדי ַהְּׁשִנָּיה ֵסֶפר ּתֹוָרה. 
ְּכֶׁשִהְתָקַרְבנּו ְלַׁשַער ָהֲאָריֹות ָעלּו ְלֶנֶגד ֵעיַני ַהְּפסּוִקים: "ְוִכי ָּתבֹואּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֹוֵרר 

ֶאְתֶכם, ַוֲהֵרעֹוֶתם ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאֹוְיְבֶכם." 
ִמָּיד ָּתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ְּבקֹול ָּגדֹול. 

ֶאת  ְּתַׁשְחְררּו  ה',  ְּבֵׁשם  ְוַתְצִליחּו!  ַּתֲעׂשּו  ה',  "ְּבֵׁשם  ַלַחָּיִלים:  ָצַעְקִּתי  ַהּׁשֹוָפר  ְּתִקיעֹות  ְּכֵדי  ּתֹוְך 
ְירּוָׁשַלִים!" 

ִלִּבי ָּפַעם ְּבָחְזָקּה, ֲאִני עֹוֵמד ְּבַׁשֲעֵרי ַהר ַהַּבִית! 
ָּכל  ָחזֹון  ַהַחִיל!  ִּגּבֹוֵרי  ַעְּמֶכם,  ָהָהר, "ה'  ֵמְרָחַבת  ִנְרָּגׁש  ָקָראִתי ְּבקֹול  ָהָעם!"  ִיְׂשָרֵאל ֲאהּוֵבי  "ַחָּיֵלי 
ַהּדֹורֹות ִמְתַּגֵּׁשם ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו, ִעיר ָהֱאֹלִקים, ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ַהר ַהַּבִית ְוַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ִנְגֲאלּו ַהּיֹום 
ַעל ְיֵדיֶכם! ִקַּיְמֶּתם ַהּיֹום ַהֶּזה ֶאת ְׁשבּוַעת ַהּדֹורֹות, 'ִאם ֶאְׁשַּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני', ְוָאֵכן ֹלא 
ָׁשַכְחנּו אֹוָתְך, ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו... ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ְלָׁשָעה ִעָּלִאית זֹו ְוִנְׂשָּגָבה ְּביֹוֵתר 
ְּבתֹוְלדֹות ָהָעם. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֱהֶחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. ַלָּׁשָנה ַהּזֹאת 

ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה." 
)ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר: "קֹול ְּבַמֲעֵלה ָהָהר"( 


