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 ע"נלהגיליון מוקדש 

 עישא שלמה בןר' 

 איור: 

 ינון פתחיה

ׁשֹות רָּ ן, ְבפָּ ִמְׁשכָּ ל ִצּוּוי ְבִניַּת הַּ ְדנּו עַּ מַּ ּקֹוְדמֹות לָּ ׁשֹות הַּ רָּ פָּ ְקֵהל בַּ יַּ ִצּוּוי. - וַּ ְצִעים ֶאת הַּ ֵאל ְמבַּ  ְפקּוֵדי ְבֵני ִיְשרָּ

ִרים רבים ְרמּו ֹחמָּ ֵאל תָּ ֵכִלים  ִמְבֵני ִיְשרָּ ן ְוהַּ ִמְׁשכָּ ֵאל ֵהִביאּו  -ִלְבִניַּת הַּ נּו ַאל ֹמֶׁשה ְוָאְמרּו ֶׁשְבֵני ִיְשרָּ ה פָּ ְמלָּאכָּ ֵלי הַּ עַּ ד ֶׁשבַּ עַּ
ִטים ֵהִביא ְשבָּ ן.  ְנִשיֵאי הַּ ִמְׁשכָּ ִרים לַּ ִביא ֹחמָּ ְפִסיק ְלהָּ ֵאל ְלהַּ ה ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ י!  ֹמֶׁשה ִצּוָּ ם ְוֶאת  ּו ֶאתיֹוֵתר ִמדַּ ֹשהַּ ַאְבֵני הַּ

ֵאפֹוד ִמּלּוִאים לָּ  לַּחֹוֶׁשן ְועֹוד., ַאְבֵני הַּ
יְַּקֵהל ׁשֹות וַּ רָּ ָאה ֵבין פָּ ְׁשוָּ יו.  הַּ ן ְוֵכלָּ ִמְׁשכָּ ֶאֶרת ֶאת ֲעִשיַּית ֶחְלֵקי הַּ ה ְמתָּ ׁשָּ רָּ פָּ ה  - הַּ ׁשֹות ְתרּומָּ רָּ ן( ְלפָּ ִמְׁשכָּ ְפקּוֵדי )ְבִניַּת הַּ

ֶּוה )ִצּו ֵכִלים ְוַאְתצַּ ה ִלְבנֹות ֶאת הַּ ִצּוּוי.  ה' ִצּוָּ ה ֵמהַּ ה ֲהפּוכָּ ְבדּו ְבצּורָּ ֵאל עָּ ְרָאה ֶׁשְבֵני ִיְשרָּ ן( מַּ ִמְׁשכָּ ן ּוי הַּ ִמְׁשכָּ ר כָּ ְ ֶאת הַּ חַּ
ֵכִלי ר כָּ ְ יְָּצרּו ֶאת הַּ ק ַאחַּ ִמְבֶנה( ְורַּ ן )הַּ ִמְׁשכָּ שּו ֶאת הַּ ֵאל עָּ הְוִאּלּו ְבֵני ִיְשרָּ ה ְלכָּ ְ ְפׁשּוטָּ ִסבָּ ה ִלְבנֹות  -ם.  הַּ ֲאֶׁשר ה' ִצּוָּ כַּ

ל ׁשּוב ִמכָּ ר ֶהחָּ בָּ דָּ ן הּוא ִהְתִחיל בַּ ל  -ִמְׁשכָּ ֵכִלים ְועַּ ר הַּ ל ְׁשאָּ ר ִמֵכן ִדֵבר עַּ ִביב לָָּארֹון( ּוְלַאחַּ נּוי ִמסָּ ן בָּ ִמְׁשכָּ ל הַּ ָארֹון )כָּ הָּ
ֲאֶׁשר ְבנֵ  ל כַּ ִמְבֶנה, ֲאבָּ ְּקדֹוִׁשים ִלְפֵני ֶׁשְמִכיִניהַּ ֵכִלים הַּ ן, ֵיׁש ֹצֶר ְ ְבִמְבֶנה ִלְׁשֹמר בֹו ֶאת הַּ ִמְׁשכָּ ֵאל בֹוִנים ֶאת הַּ ם ֶאת י ִיְשרָּ

ֵכִלים  .הַּ
ן ִמְׁשכָּ ל ִסיּום ְמֶלאֶכת הַּ ִנים ְועַּ ֹכהַּ ל ֲעִשיַּית ִבְגֵדי הַּ ת ְפקּוֵדי ֲאנְַּחנּו קֹוְרִאים עַּ ׁשַּ רָּ ִקים ֶאת ְבפָּ ה ֶאת ֹמֶׁשה ְלהָּ .  ה' ִצּוָּ

ֹכל כְ  ה ֶאת הַּ שָּ ִנים.  ֹמֶׁשה עָּ ֹכהַּ ֵדׁש ֶאת הַּ ֵכִלים ּוְלקַּ ל הַּ ן(, ִלְמׁשֹוחַּ ֶאת כָּ ן )ְבֹראׁש ֹחֶדׁש ִניסָּ ִמְׁשכָּ ה ְוִהְכִניס ֶאת הַּ ִפי ֶׁשה' ִצּוָּ
ן. ִמְׁשכָּ ֵכִלים לַּ  הַּ

נָּן ֶאת אֶהל מֹוֵעד ּוכְ  ס ֶהעָּ ְיכַּ נָּן ּוְכבֹוד ה' וַּ יו ֶהעָּ לָּ ן עָּ כַּ בֹוא ֶאל אֶהל מֹוֵעד ִכי ׁשָּ ן:  ְולא יָּכל מֶׁשה לָּ ִמְׁשכָּ ֵלא ֶאת הַּ בֹוד ה' מָּ
ֶלה ְסֵעיֶהם:  ְוִאם לא ֵיעָּ ֵאל ְבכל מַּ ן ִיְסעּו ְבֵני ִיְשרָּ ִמְׁשכָּ ל הַּ נָּן ֵמעַּ לֹות ֶהעָּ ן:  ּוְבֵהעָּ ִמְׁשכָּ ֵלא ֶאת הַּ נָּן ְולא ִיְסעּו מָּ ד יֹום  ֶהעָּ עַּ

ְסֵעיֶהם: ל מַּ ֵאל ְבכָּ ל ֵבית ִיְשרָּ ְילָּה בֹו ְלֵעיֵני כָּ ם ְוֵאׁש ִתְהֶיה לַּ ן יֹומָּ ִמְׁשכָּ ל הַּ לתֹו:  ִכי ֲענַּן ה' עַּ  )הרב צבי האריס(     ֵהעָּ

 : י"רשביאור עפ"י   משזר ושש שני ותולעת וארגמן תכלת זהב

 הזהב את מרדדין היו. וחוט חוט בכל שזורין הללו מינים חמשה
 זהב של חוט אותן וטווין, מהם פתילים וקוצצין, דקין טסים כמין

 וכן, ארגמן של חוטין שש עם זהב של וחוט, תכלת של חוטין שש עם
 עם זהב של וחוט ששה כפול חוטן המינין שכל, בשש וכן, שני בתולעת

 כפול חוטן נמצא, כאחד כולם את שוזר כך ואחר, ואחד אחד כל
 את וירקעו הזה המקרא מן ולמד.(, עב) יומא' במס מפורש וכן, ח"כ

 התכלת בתוך( הזהב פתילי את) לעשות פתילים וקצץ הזהב פחי
 :ומין מין כל עם שזור זהב של שחוט למדנו', וגו הארגמן ובתוך
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 קדושת השבתציווי על ה
לאחר הציווי על בניית המשכן וכליו וכל בגדי הכהן הקב"ה מצווה על שמירת מצווה הקודמת למלאכת בניית  .1

 _____________________________________________________________________________המשכן . מהי?) לה,ב( 

 ___________________________________________________איזו מלאכה האסורה בשבת נזכרת בפרשה?) לה,ג(  .2

 

 הבאת התרומות והמתנדבים והממונים לעסוק במלאכת הקודש 
בפרשות תרומה ותצוה הקב"ה ציווה את משה על בניית המשכן לפרטיו . בפרשתנו,  משה רבינו מעביר את  .1

כב( -ם ישראל לתרומות המשכן והזמנת חכמי הלב לבניית המשכן. מי מביא את התרומות?) לה,כאהציווי לע
_________________________________________________________________________________________________ 

איזו מלאכה הצריכה  כל בני ישראל נרתמו בנדיבות ליבם והביאו את כל החומרים הנדרשים לבניית המשכן . .2
 ___________________________________________________________________חכמת לב ומי עשו אותה?) לה,כו( 

_________________________________________________________________________________________________ 

חסר לתרומת המשכן ואז ישלימו. ועם ישראל הביא את כל  עפ"י המדרש , הנשיאים המתינו לראות מה יהיה .3
 _____________________________________מה שהתבקשו להביא. מה הביאו הנשיאים בסופו של דבר?) לה,כז( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________לה( -מי מונה לבצע את עבודת בניית המשכן וכל כליו? באיזה יכולות ברך הקב"ה אותם?) לה,לא .4

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________כיצד לומדים שעם ישראל היה נדיב והמשיכו להביא תרומה בלי להפסיק?) לו,ג(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

ומות שהביאו בני ישראל. מה הם בצלאל ואהליאב עם חכמי הלב שהצטרפו לבניית המשכן ממיינים את התר .6
___________________________למלאכה...." ___:" מרבים __________)לו,ה(אומרים למשה רבינו ? השלימו 

  )מביאים יותר ממה שצריך לבניית המשכן עם כל כליו(

 ___________________________________________מה עושה משה לאחר שרואים שיש יותר מידי תרומה?) לו,ו(  .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 )יריעות, קרשים, פרוכת , מסך, חצר המשכן( המבנה  –פירוט חלקי המשכן 
 התורה מתארת את העבודות להקמת המשכן. השלימו עפ"י הפסוקים את סדר הדברים:) לו,ח(  .1

 ______________ ארוגות תכלת ארגמן תולעת שני ושש)פשתן( שעליהם צויירו __________) לו,ח( עשר 
 היריעות חוברו אחת אל השניה באמצעות _____________) לו,יג( 

 יח( -מעליהם נפרסו אחד עשר יריעות ___________  שחוברו באמצעות ______________) לו,יד .2

שוי משני עורות :____________ מאודמים ועורות ______________ )בע"ח שנוצר המכסה העליון למשכן היה ע .3
 לשעתו בלבד() לו,יט( 

 כא( -קירות המשכן היו עשויים __________________ באורך _____________ ורוחב ______________ כל אחד) לו,כ .4

 הקרשים ישבו בתוך _____________ העשויים כסף) לו,כד(  .5
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 הקרשים הוצמדו זה לזה וחוברו יחדיו באמצעות ______________ שעברו דרך הקרשים) לו,לא ( .6

 מה היה שמו של הבריח שעבר באמצע הקרשים מהקצה אל הקצה?) לו,לג(  .7

בין הקודש לקודש הקדשים הפרידה ____________ שהייתה עשויה __________________________ עם ציורי  .8
 ( כרובים עליה) לו,לה

 פתח הכניסה לאוהל מועד נקרא ___________) לו,לז(  .9

 

 וחצר המשכןפירוט כלי השרת 
לאחר הכנת מבנה המשכן עובר בצלאל להכנת הכלים. הכלי הראשון הוא ____________ שהיה מצופה זהב  .1

 מבפנים ומבחוץ) ראינו בפרשת תרומה שהיה עשוי משלושה ארונות() לז,א( 

 ________ שהושחלו בתוך ___________ שהיו בשני צידי הארון) לז,ה( את הארון נשאו ע"י ___ .2

המכסה של ארון הברית נקרא ____________ שעליו היו שני ______________ בשני הקצוות פניהם אחד אל  .3
 ט( -השני.) לז,ו

לאחר הארון , נעשה _____________ מעצי שיטים וצופה זהב ויחד איתו כליו :  .4
 ____________________) לז,י,טז( ____________________________________

_______________ נעשתה מקשה)יציקת זהב שלמה שסותתה לצורתה הסופית(. היו לה _________________  .5
 יח( -קנים. אחד מרכזי ועוד _______________ מכל צד.) לז,יז

ארון הברית היה בתוך קודש הקדשים )החלק הפנימי של המשכן( ואליו היה נכנס הכהן הגדול רק ביום  .6
הכיפורים. בחלק החיצוני היו שלוש הכלים. שולחן לחם הפנים , מנורת הזהב והכלי השלישי שהיה במשכן הוא 

 _______________. ) לז,כה( 

ו הקורבנות. הוא היה עשוי מ ___________ ומסביבו היה בחצר המשכן היה _________________ שעליו הוקרב .7
 ד( -משטח צר )קרניז( ששמו ____________ ומיועד להליכת הכוהנים המקיפים את המזבח .) לח,א

 במים שהיו ב ___________) לח,ח( לפני עבודת הכוהנים במשכן , הם היו צריכים לקדש את ידיהם ורגליהם .8

 

מדוע נקראו "המראות הצובאות" ? בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו 
הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין  )ב(  מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשוים ליצר

כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות במצרים,  )ג(  עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות
ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה....... וזה 
שנאמר במראות הצובאות, ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו..... ותדע לך שהן מראות ממש, 

 פה שבעים ככרשהרי נאמר ונחשת התנו

אמה . החצר הוקפה ע"י יריעות מפשתן שנתלו על  50אמה על  100חצר המשכן הייתה מלבן בגודל של  .9
מטר( זה מזה . העמודים והאדנים )התושבות(היו מצופים ____________  2.5עמודים המרוחקים חמש אמות )

 י( -ועליהם היו חשוקי כסף וראשי העמודים מצופים __________ ) לח,ט

 הכניסה לחצר המשכן הייתה סגורה ע"י ___________ רקום מחוטי ____________________________. ) לח,יח(  .10
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 ייעודןהתרומות ופירוט 
 כה( -? ) לח,כדושנתרמוהכסף בפרשת פקודי נמנה כל הזהב והכסף שנתרמו . מה הייתה כמות הזהב  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

ק"ג. בכל כיכר   57.6גרם ולכן כל כיכר משקלו  480מנה. כל מנה הוא  120כיכר היא מידת משקל השווה ל ***
 ****** גרם 19.2ר מידת שקל היא שקלים  כאש 3000היו 

גרם( . למניין בני ישראל בפרשת "כי תשא" נצטוונו להביא  9.6ת המשקל של מחצית השקל )בקע היא מיד .2
 ____________________________________ מחצית השקל תרומה למשכן. כמה "מחצית השקל" נאספו? ) לח,כו(

כסף שקל. מה נעשה מתרומת ה 1775אם נחלק את סה"כ "מחצית השקל" שנאספו נקבל מאת כיכר כסף ו  .3
 _______________________________________________________________________________כח( -במשכן?) לח,כז

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה היתה כמות הנחושת שנאספה?) לח,כט(  .4

 __________________________________________________________________לא( -למה שימשה הנחושת ?) לח,ל .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 לכוהנים  תבגדי השר
( ועשוי מחוטים שזורים זה בזה. הסתכלו באיור בדף הראשון האפוד של הכהן היה כסינר)למדנו בפרשת תצוה .1

חוטי  -של הגיליון והשלימו: בצלאל בן אורי לקח פחי זהב והיה מרדד אותם שיהיו דקים ומהם קצצו פתילים 
זהב. את חוטי הזהב שזרו יחד עם __________ , ____________, ______________, _______________ . את כל 

 לו שזרו לחוט אחד שממנו ארגו את האפוד והחושן בבגדי הכהן הגדול) לט,ג( החוטים הל

 ________________________________________עפ"י האיור , כמה חוטים היו מכל סוג וכמה היו בסה"כ?) לט,ג(  .2

 ________) לט,ו( ____על כתפי האפוד היו משובצים ________________ שעליהם נחקקו ___________ .3

 יד( -ח )לט,השלימו את אבני החושן  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החושן חובר ע"י שרשרות זהב אל _________________ ומצידו התחתון נקשר ע"י _________________ לחשב  .5
 כא( -לט,כ) האפוד)הסיומת העליונה של האפוד(

 אבני החושן

 אודם פטדה 

 נופך  

  שבו 

   ישפה
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 _____________________ בלבד. על שוליו היו _____________עשוי מחוטי ________ המעיל של הכהן הגדול היה .6

 כה( -)לט,כב

 __________________________________________כח( -המגבעות והמכנסיים ?) לט,כז ממה היו עשויים הכותנות, .7

 ______________________________________ל( -כט מהם שני החלקים האחרונים בלבושו של הכהן הגדול?) לט, .8

 

 והשראת השכינה להקמת המשכןלמשה הציווי 
)המדרש שואל: מדוע הביאו את יאו את המשכן וגו'מתואר הניסיון להקים את המשכן "ויב מדרש רבי תנחומאב

ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה   להקימו, שלא היו יכולין  -המשכן ולא בנו אותו?( 
הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, אמר משה 
לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו 

 הוקם המשכן, הוקם מאליו. שנאמר 

מג(  מה עושה משה רבינו לאחר שרואה את המלאכה שנעשתה בדיוק כפי שהקב"ה ציווה ?)לט, .1
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________באיזה תאריך מצווה הקב"ה את משה להקים את המשכן?) מ,ב(  .2

משה מתחיל בהקמת המשכן בבניית העמודים ופריסת היריעות לפי הסדר)יריעות ארוגות, מעליהן יריעו העיזים 
 ולאחר מכן מכניס את הכלים שנבנו למשכןיט( -,יחמהאילים המאודמים ועורות התחשים()ומעליהן יריעות 

ע משה מתי את המשכן יורד עליו הענן וכבוד ה' ממלא את המשכן . כיצד ידכאשר משה רבינו מסיים להקים  .3
  ,לו( כאשר הענן היה עולה מעל האוהלמיוצאים למסעות במדבר?)

 המיקום של כל אחד מכלי השרת חלקי המשכן ומקמו בשרטוט את סיכום , ל .4
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 מתכוננים לפרשת השבוע -המלמד
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 הרב דוד יפה

 ד ר ש י ד ג ב י כ ק ש ר א

 ע נ ב א ת ש ו ר ח ר ק נ כ

 ד א ר נ ר י פ כ ז ס כ ש מ

 י ד מ ת ק ק ש ה פ י ג ו ז

 נ נ ב ה ו ס מ מ א מ ס נ ב

 ש י ל ד ק ז נ ש צ ט ו כ ח

 ת ה י מ א ת ה כ י כ ר נ ה

 ע ק ל פ ח ה מ נ ב ו ב פ ע

 ל ד ה נ ח ו ש ת ח ש צ י ו

 ו ש ב ל מ כ ח ז ב נ מ י ל

 ת ו א ב ו צ ה ת ו א ר מ ה

 

 מחסן מילים:
 , הקדש אדני

 ,  שרד בגדי
 הצובאות המראות
 , חח, ויקהל
 ,  לב חכם

 ,  אבן חרושת
,  כנפיים, המשכןך יר

,   כיכר מאת,  כרכוב
, נבוב,  העולה מזבח
,  פקודי,  שתונח

 ,  שבת,  קרסים
,  המשחהן שמ

  תחש,  שני תולעת
 

 נעשו מאלף ושבע מאות וחמישה ושבעים כסף )פרק ל"ח פס' כ"ח(. _________ ו

 היה אורכה עשרים ושמונה אמה ורוחב ארבע אמות )פרק ל"ו פס' ט'(. _________י 

 בעזרתם חיברו את הלולאות אחת אל אחת )פרק ל"ו פס' י"ג(. ________ ק

 ויעש את כל כלי המזבח את __________ ואת __________ ואת __________ ..."  )פרק ל"ח פס' ג''(." ה

 _________ נעשו כדי לחבר את היריעות )פרק ל"ו פס' י"א(.ל 

 

 נעשתה מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב )פרק ל"ו פס' ל"ה(.________  פ

 )פרק ל"ה פס' טו(.נשרפה על מזבח הזהב  ________ ק

 הייתה דים לכל המלאכה לעשות אותה.." )פרק ל"ו פס' ז(. _________ ו

 _________ בצד זה הועמדה המנורה )פרק מ' פס' כ"ד(.ד

 שבטו של בצלאל בן אורי )פרק ל"ה פס' ל'(. _________י 
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