העלאת ארון הברית
לירושלים

חורבן בית המקדש

 ).1דוד ומיכל

 ).1ט‘ באב

 ).2עוזא

 ).2מצור

 7 ).3צעדים

 ).3ירושלים

 ).4משכן

 ).4בבל .אשור
 ).5גלות

דוד המלך

עולי בבל

 ).1תכנון בניית המקדש

 ).1חגי הנביא

 ).2שלמה

 ).2גלות  77שנה

 ).3נתן הנביא

 ).3בית שני

 ).4ירושלים

 ).4המלך כורש

הר הבית

 ).1עקידת יצחק
 ).2בית המקדש
 ).3הר המוריה
 ).4ירושלים
 ).5מסגד

עליה לרגל

המנורה בדרך בכותל

 ).1העיר העתיקה
 ).2מכון המקדש
 ).3בדרך
 ).4מדרגות

דוכן הלווים

 ).1ירושלים
 ).1מאחורי שער ניקנור

 ).2שלושת הרגלים (אסור
לפרט מה הם!)

 ).2עזרת ישראל

 ).3בית המקדש

 ).3כלי נגינה

 ).4מעמד הקהל

 ).4שיר של יום

קידוש החודש

 ).4אברהם

לשכת השמנים

 ).3ראש השנה

 ).4לשכת הגזית

 ).2שופר

 ).3ראש חודש

 ).1הר המוריה

 ).2עדים

לשכת הגזית

 ).1עזרת נשים

 ).1עזרת כהנים

 ).2מנורה

).2סנהדרין

 ).3יין

 71 ).3חכמים

 ).4אחסון

 ).4בית דין

עקידת יצחק

 ).1מולד הלבנה

לשכת פנחס המלביש

לשכת הנזירים

 ).1בגדי כהונה

 ).1נדר

 ).2צפונית לשער ניקנור

 ).2קורבן חטאת

 ).3אבנט

 ).3עזרת נשים

 ).4כהנים

 ).4יין

פתיחת שערי ההיכל

לשכת העצים

 ).1עלות השחר

 ).1עזרת נשים

 ).2מתפקידי הלווים

 ).2כהן בעל מום

 ).3בריח
 27 ).4אמה על ( 47גודל
השער)

 ).3עצים פסולים
 ).4למיין

המוכני

 ).1כיור
 ).2מים
 ).3טומאה
 ).4עזרה

הפיס

לשכת בית המוקד

 ).1כיפה
 ).2מדורה
 ).3לינה
 ).4כהנים
למתקדמים ).5 :בית כיסא של
כבוד

מזבח העולה

 ).1עבודת התמיד

 ).1מזבח החיצון

 ).2תרומת הדשן

 ).2עזרה

 ).3הגרלה

 3 ).3מערכות

 ).4הממונה

 ).4עבודת התמיד

לויים

מזרק

 ).1הזאת הדם
 ).1דוכן הלווים
 ). 2כלי נגינה
 ).3שירים

 ).2כסף זהב
 ).3פסח
 ).4כהנים

 ).4שמירה במקדש

החצוצרות

 ).1מעמד הקהל

כלי נגינה במקדש

 ).1לויים

 ).2כסף

 ).2לשכת כלי השיר

 ).3נצחון במלחמה

 ).3שופר /חצוצרות

 ).4לויים

 ).4מצלתיים /נבל

בית המקדש

ארון הברית

 ).1ירושלים
 ).2הר המוריה /הבית
 ).3עליה לרגל
 )4קורבנות

 ).1קודש הקודשים
 ).2כה“ג ביום כיפור

 ).4תפילה

 ).3כרובים

 ).5גאולה /משיח

 ).4צנצנת המן

 ).6ראשון שני ושלישי (בקרוב)..

המנורה

 ).1קודש
 ).2מקשה אחת

כלי להטבת הנרות

 ).1מנורה
 ). 2כוז

 ).3זהב טהור

 ).3קודש

 7 ).4קנים

 ).4כל בוקר

 ).5גביע כפתור ופרח

הזאת הדם

 ).4צוק

 ).3מדבר

 ).2האיש העיתי

 ).1יום כיפור

שילוח השעיר לעזאזל

מעמד הגורלות ביוה“כ

 ).1עזרה
 ).2שעיר לעזאזל

 ).1מזבח העולה
 ).2קורבן
 ).3מזרק
 ).4כהן

עבודת כה“ג ביוה“כ

 ).1קודש הקודשים
 ).2בגדי לבן

 ).3שעיר לה‘

 ).3קטורת

 ).4כפרת חטאי עם ישראל

 ).4וידוי
 ).5ארון הברית

בגדי כהן גדול

 ).4שעטנז

 ).3עבודה במקדש

 ).2כותונת  /מכנסים

 ).1מגבעת /אבנט

 ).2חושן  /ציץ  /מגבעת  /כותונת
 ).3פעמון רימון
 ).4עבודה במקדש

לשכת המצורעים

 ).1מקווה טהרה
 ).2לשון הרע
 ).3עזרת נשים
 ).4טמא

בגדי כהן הדיוט

 8 ).1בגדים

קידוש ידיים ורגליים

 ).1כיור
 ).2עבודת התמיד
 ).3כהנים
 ).4טהרה

מעמד הקהל

 ).4עמוד עשן

 ).3מול הפרוכת

 ).2עבודת התמיד

 ).1קודש

 ).2עם ישראל
 ).3שנה שמינית

מזבח הקטורת

 ).1מלך

 ).4ספר דברים
 ).5בית המקדש

מנורת החשמונאים

שמירת הלווים

 ).1חנוכה

 ).1תפקיד הלווים

 ).2מכבים

 ).2כבוד למקדש

 ).3קני ברזל

 ).3לילה

 ).4טומאה

 ).4שערים

מקדש שלמה

ים שלמה

 17 ).1מנורות

 ).1עזרה

 17 ).2שולחנות

 ).2כיור

 ).3בית ראשון
 ).4קודש

 ).3מים
 ).4מקדש ראשון

שולחן לחם הפנים

 ).4בית המקדש

 ).3גידולי האדמה

 ).4יום שישי

 ).2עליה לרגל

 ).3תפקיד הכהנים

 ).1שבועות

 ).2לא מחמיץ

הבאת ביכורים

 ).1קודש

אורים ותומים

 ).4עזרה

 ).3סיום עבודת התמיד

 ).2תפקיד הכהנים

 ).1סוף עבודת התמיד

סגירת שערי ההיכל

שמחת בית השואבה

 ).1סוכות
 ).2מעיין השילוח
 ).3ניסוך המים
 ).4ריקודים

 ).1כהן גדול
 ).2חושן
 ).3קודש הקודשים
 ).4נבואה

בית מקדש שלישי

 ).1גאולה
 ).2תקווה
 ).3עבר ועתיד
 ).4הר הבית

פרה אדומה

).1
).2
).3
).4
מאחורי מזבח העולה
 12פתחים
קידוש ידיים ורגלים
נחושת

הכיור

 ).1אפר
 ).2מטהרת טמאים
 ).3מטמאת טהורים
 ).4מזרחית להר הבית

