
 בס'ד 

 דף עבודה בעזרא פרק ג, כהכנה לישעיה פרק ס':

כך -קרא את עזרא פרק ג, פס' ח. מתי "החלו )=התחילו( לעבוד במלאכת בית ה'? ____________. מדוע לקח להם כל .1

 הרבה זמן עד שהתחילו לעשות זאת? ___________

 

_______ האם הם סיימו )=גמרו(  ? עשו הבונים קרא בעיון רב את החלק הראשון של  פס' י )עד האתנחתא(. איזו פעולה .2

 לבנות את בית ה'?________

 

 קרא את המשך פס' י ואת תחילת פס' יא. איזו פעולה עשו בפסוקים אלה )ענה במלה אחת(?_______ .3

איזה משפט אמרו הלויים )העתק אותו(: 

____________________________________________________________ 

 

 למשפט הזה, לפי פס' יא?__________________  (react)=    העם הגיבאיך  .4

 

בית ה' כדי להודות ולשיר?  גמרבין יסוד בית ה', לבין התגובה של העם? מדוע אינם מחכים עד   (=gapמה הפער ) .5

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 אלו שתי תגובות אנו מוצאים בפס' יב ליסוד בית ה'? הסבר: מי מגיב, מה התגובה, ומדוע מגיבים כך.  .6

  מי מגיב?
 

 

מה 
 התגובה?

  

מדוע 
מגיבים 

 כך?

  

 

  



 בס'ד דף עבודה במלכים א, פרק ח, נושא חנכת הבית, כהכנה לישעיה פרק ס'

 

לח, ואת שמות -חנוכת המשכן במדבר מראה שהמשכן צריך להזכיר את מעמד הר סיני. קרא את שמות פרק מ,פס' לד .1

 יז וציין שלש נקודות דומות בין חנכת המשכן לבין מעמד הר סיני: -פרק כד, פס' טו

 יז, מעמד הר סיני-שמות פרק כד פס' טו חנכת המשכן –לח -שמות פרק מ, פס' לד

ֵ֑ד  ַוְיַכַ֥ס לד ֶהל מֹוע  ָעָנ ָ֖ן ֶאת־א ֹ֣ ֶהֶֽ
ֹוד יְ  ה ָמל  א -ּוְכבֹ֣ הָוָ֔

ן׃ ְשָכֶֽ ה  לה ֶאת־ַהמִּ ֶשֶׁ֗ ל מ  א־ָיכ ֹ֣ ְול ֶֽ
ן  י־ָשַכַ֥ ֶֽ ד כִּ ֶהל מֹוע ָ֔ ָלבֹוא֙ ֶאל־א ֹ֣

ֹוד יְ  ֵָ֑֖ן ּוְכבֹ֣ ָעָנ יו ֶהֶֽ ה ָמל  א -ָעָל  הָוָ֔
ן׃ ְשָכֶֽ ָעָנן֙  לו ֶאת־ַהמִּ ָע֤לֹות ֶהֶֽ ֶֽ ּוְבה 

סְ  ן יִּ ְשָכָ֔ ֹ֣ל ַהמִּ ַע ֵ֑ל מ  ְשָרא  ֹ֣י יִּ ּו ְבנ  ע 
ם׃ יֶהֶֽ ל ַמְסע  א  לז ְבכ   ם־ל ַ֥ ְואִּ

ּו ַעד־י ֹום  ְסעָ֔ א יִּ ֵָ֑֖ן ְול ֹ֣ ָעָנ ֶָֽעֶל ה ֶהֶֽ י 
ֹו׃ ֹלתֶֽ ָעֶֽ ן ְיהָו֤ה  לח ה  י֩ ֲעַנַ֨ כִּ

ְהֶיַ֥ה  ֶֽ ש תִּ ם ְוא ֵ֕ ְשָכן֙ יֹוָמָ֔ ל־ַהמִּ ַעֶֽ
ַ֥י  ינ  ֹו ְלע  ְיָלה בֵ֑ ַל 
ל  ְשָרא   ית־יִּ ֶֽ ָכל־ב 

ם יֶהֶֽ  ׃ְבָכל־ַמְסע 

ה ֶאל־ָהָהֵ֑ר ַוְיַכַ֥ס  טו ֶש  ַַ֥על מ  ַוַי
ר׃ ָעָנ ָ֖ן ֶאת־ָהָהֶֽ ן  טז ֶהֶֽ ְשכ ֤ ַויִּ

י -ְכבֹוד־יְ  יַנָ֔ הָוה֙ ַעל־ַהֹ֣ר סִּ
ֵ֑ים  ֶֹ֣שת ָימִּ ָעָנ ָ֖ן ש  הּו ֶהֶֽ ַ֥ ַוְיַכס 
ֶשֶׁ֛ה ַביַֹ֥ום  א ֶאל־מ  ְקָרָ֧ ַויִּ

ֹוְך  תַ֥ יעִּ י מִּ ַהְשבִּ
ָעָנֶָֽ֖ן׃ ֹוד יְ  יז ֶהֶֽ ה֙ ְכבֹ֣ ה הָוָ֔ -ּוַמְרא 

אש ָהָהֵ֑ר  ֶכ ֶלת ְבר ֹ֣ ש א  ַ֥ ְכא 
ל׃ ֶֽ ְשָרא  ַ֥י יִּ ינ  י ְבנ   ְלע 

 נקודות דומות: 

הענן:___________________________________________________________________________ .א

___________________________________________ 

 

כבוד ה':  .ב

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

ה ) .2 ( את הופעת ה' במשכן להופעת ה' בהר סיני? emphasizes the similarityמדוע לדעתך התורה ְמַדמָּ

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

י, וציין שלש נקודות -האם נקודות הדמיון האלה המשיכו גם בחנוכת בית ראשון? עיין במלכים א, פרק ח, פס' ח .3

 ן חנוכת המשכן? הדומות בין חנוכת בית המקדש הראשון לבי

__________________  _____________________  _______________ 

 שה' בוחר במקדש ובמשכן?  )גם במדבר, וגם בבית ראשון(ישראל -איך ידעו בני .4

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



 עיין בעזרא פרק ג. האם מוזכרת הופעת ה' במקדש בעזרא פרק ג'?  .5

 

 האם יש דרך ברורה לראות שה' בוחר בבית המקדש השני לפי עזרא פרק ג'? מדוע כן, או מדוע לא?

_______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

ה. זהו החזון של יחזקאל על בניית בית המקדש השני. -*** )שאלה קשה יותר(: עיין בספר יחזקאל פרק מג, פס' א .6

ְלַמה התיאור דומה? ממה התיאור שונה? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

חובה: *** מה היה החוסר הגדול בבית המקדש השני?  .7

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 


