
 

 בס"ד
 במערה –רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר 

 

 פעילות בעקבות הסיפור:

 העמקה והפנמה:

 

 אשר תתרום להעמקת והטמעת הסיפור המופלא על רשב"י. ,נזמין את הילד והאבא לשעת איכות

 חשש, שמחה, –עם כל המשתמע  "מערהוית חו"הילד והאבא מוזמנים לצעוד במנהרת הזמן ולחוות 
 ...התרגשות וכו'

עותו מכינים מערה מתחת לשולחן, ובאמצ כל שהוא, בד שחוראבא )או האח הגדול( לוקחים ההילד ו
 ית החדר או בכל מקום אחר שבו ניתן ליצור צורת מערה.ובזו

 חשוכה ככל שניתן ואין להכניס לשם אף חפץ. תהיה המערה

 בדממה...אב והילד יכנסו וישבו במערה בשקט, הלאחר שההכנות הושלמו , 

רק אתה ואבא במערה, עברה שעה או שעתיים  –מרגישים..  שאתםוכעת נבקש מכם להיות קשובים למה 
 אולי שלוש, קשה לדעת....

 מה אתם עושים שם?

 אכזבה?  מה מרגישים? פחד?

, אתם גם לא יודעים כמה זמן עוד תצטרכו להיות שם הבטן מתחילה לחוש רעב ובפה תחושת צמא 
 שלושה? אולי שבוע? יומיים?

 ן?מה אפשר לעשות כאן במשך הזמ

 אתם מרגישים רעב? צמא? 

 ?ריםבלחמתגעגעים לעולם שבחוץ? למשפחה? 

 !ברור זהו ריח החרובהיי אתם מזהים את הריח?  כן  –להניח חרובים בפתח המערה וכעת ניתן 

 הנה עץ חרוב נפלא!...מפתח המערה ו צאו

 איזו שמחה!נס גדול, 

זהו המעיין שה'  רחש של מים, שומעים?  חרובים לארוחה אבל אז לפתע פתאום מה אתם כעת תקטפו לכם
 ולה' מודים!לרוויה שותים,  אתם זימן בפתח המערה.

 מוד תורה!ללהמשיך אחרי שהתחזקתם! אכלתם! שתיתם! תוכלו לחזור למערה ל

ע? מקום בו איך מרגישים כשעוזבים מקום מוכר וידו – מן המערה  את היציאה וכעת בואו ננסה לחוות
 והיו לכם שם ניסים גדולים... ,זמן רב  למדתם תורה

 משפחה וחברים? אתם נרגשים לצאת ולפגוש אנשים מוכרים?

 אז...

 סביב המדורה ננסה לראות הקרוב ובל"ג בעומרוויה של השהות בתוך המערה...ניסינו להרגיש מעט מהח
 ובנו ואת סיפור המערה הפלאי.ני רוחנו את רבי שמעון בר יוחאי בעי

 

שנים רבות שלמדו תורה , על ביחד למדתם על זמן מופלא שעבר על רשב"י עם בנו
 יל בשקט ובחיבור עמוק!מבוקר עד ל

אתם מוזמנים למצוא מידי פעם זמן ללמוד בצוותא ולהפוך אותו למעין מערה בה 
 ימוד משותף קרוב ומשמח.לתחוו 



 


