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 ע"נלהגיליון מוקדש 

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

 גיליון הורים לפרשת ַויְַקֵהל ולפרשת ְפקּוֵדי 

 :פרשיותליונות לשתי היהשבוע נשלחו ג

 ם:מספר נושאים מרכזיי ת ויקהלבפרש

שדוחה את עבודות המשכן, הזמנת המתנדבים קדושת השבת , הציווי על  לאכת המשכן הציווי לעם ישראל על מ

המבנה  –, פירוט חלקי המשכן  מלאכההעם העוסקים בראשי בצלאל ואהליאב לינוי לעסוק במלאכת הקודש , מ

מזבח , מנורה, ההשולחן)יריעות, קרשים, פרוכת , מסך, חצר המשכן( וכלי השרת )הארון, הכפורת הכרובים, 

 (הכיור, ח העולה מזב, הקטורת ושמן המשחה, הקטורת

 ם: מספר נושאים מרכזיי ת פקודיבפרש

השראת ו להקמת המשכןלמשה הציווי לכוהנים ,  בגדי השרדלכלים, תרומות המתכות ייעודן, התרומות ו טפירו

 במשכן.השכינה 

 

 מומלץ להראות לילדים את האיור השבועי כדי שיבחינו בצבעים והשזירה יחד לחוט אחד

 

 שבתסיפור א' לשולחן 

 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל""

? לפי שראה משה שעתיד ביהמ"ק להיחרב בעוון שנאת חינם, עמד )בפני כל העם( למה נאמרה פרשה זו בהקהלשואל הבעל שם טוב 

 .והקהילם בטרם מסר להם ענייני המשכן. לרמוז: האחדות והליכוד של היהודים בצוותא, תנאי ראשון הוא למעשה המשכן

 

)כלומר אם יש שני שותפים  'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'ומאידך  'טובים השניים מן האחד' לימדונו מצד אחדחז"ל 

 ננסה להבין את הדברים עם סיפור חסידי .בעניין אחד נקבל משהו לא מושלם( 

 

 קשו מהרבי שיפסוק מי מהם צודק.שני שותפים, שפרץ סכסוך ביניהם, הגיעו אל הרבי מהר"ש )רבי שמואל( מליובאוויטש, ובי

  

 'טובים השניים מן האחד'.  עדיף', וכן נאמר –"אשאל אתכם שאלה: במקום אחד אמרו חז"ל 'מזלם של שניים  :אמר להם הרבי

  

 !?לעומת זה נאמר 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו

  

מן ' שורה עליהם ברכה גדולה. על זה נאמר 'טובים השניים', כשהם ,פועלים מתוך אחדותאלא ההסבר פשוט: כל עוד השותפים 

 מאוחדים. –האחד' 

 ..."מוצלח-אז זה מצב לא-אולם אם זו 'קדרה של שותפים', הרותחת וגועשת, כי

 חשוב להעביר את המסר לילדים על חשיבות האחדות

 

  ' לשולחן שבתבסיפור 

 

 לבקש. ושלא יבואו אליך לתת תרומה לך אתה -משה רבינו מכנס את העם ומלמד אותנו על מתן התרומה  במעמד ההקהל

 קחו מאתכם תרומה""

 נקדים סיפור:

הגאון מווילנא זצ"ל, עסקה בגמ"ח, ויצאה עם חברתה לאסוף ולחלק כספי צדקה, והסכימו בין שתיהן שמי שתמות אשתו של 

 ך נראה הדין בעולם הנצח.ראשונה, תבוא ותגיד לחברתה היא

  

לימים מתה חברתה, ואחר כמה ימים מפטירתה באה בחלום לאשת הגאון, וסיפרה לה שיש למעלה דין וחשבון על כל פרט ופרט 

שיש לנו כסף עבורו, דעי לך ששם  ,בחיים, והביאה דוגמה לדבר: את זוכרת איך הלכנו יחד ברחוב וראינו עני ורמזנו לו לבוא אלינו

למה לא ניגשתי אליו למסור לו... וסיימה שזו דוגמה  –ותי למה בקשתי אותו לבוא אלינו, ולא חטפתי מצווה נוספת של הליכה דנו א

 .על עומק הדין
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אשת הגר"א סיפרה את החלום להגר"א זצ"ל, וקרא את אנשי החברה קדישא, וציווה עליהם לרשום את הסיפור בפנקס החברה 

   קדישא.

 ה ודעת':'חכמעל מסביר ב

, והיינו שתביאו מאתכם, שאתם בעצמכם תביאו ולא תמתינו שיבואו לגבות " תרומה לה' מאתכם קחו " ולפי זה יש לפרש את הפסוק

 ...ממכם. שגם עצם העברת הנדבה היא מצווה

 צריך להיות רגיש מסביבו ולא להמתין שיבואו לבקש עזרה אלא להיות מוכנים להציע את עזרתנו. למדנו מהסיפור שכל אחד מאיתנו

 

 ( dvar-tora.com)מעובד מאתר 

  ' לשולחן שבתגסיפור 

 

ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי יְִהיֶׁה" :בפרשת השבוע מצווה התורה על קדושת השבת ושמירתה ָעשֶׁ ת יִָמים תֵׁ שֶׁ ש ַשַבת ַשָבתֹון  ָלכֶׁם  שֵׁ קֹדֶׁ

 "...'לה

   :החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה מבאר את גודל המעלה של השבת

  "..תוב בתורה "זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד.. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץכ

 

וא מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו וכיון שה' ברא הכול הוא הורה לנו ה' בפסוק זה שעניין השבת הוא שורש האמונה לידע שהעולם ה

  .האדון על הכול ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו כי הכול שלו

אלו והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים ואמרו חז"ל: "כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כ

 "כפר בכל התורה כולה" והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמונה

  :שבת ואיך שהשבת מגנה ומצילה ניתן ללמוד מהמעשה הבא-על אמונה של שומר

  .יהודי שהיה סוחר שטיחים, התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את הסוחר היהודי, ואף הוקירו על ישרותו ונאמנותו

רח ושגשג, והפריץ היה מתגאה תדיר בפני ידידיו וחבריו ביושרו של היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב מסחרו של היהודי פ

 .נישא למרחקים, ומעגל הקונים התרחב בהתאם

  .השבת נשמעו דפיקות חזקות בדלת-והנה, בבוקר יום שבת אחד שכל בני הבית יושבים במקומותיהם סביב שולחן

הכריז השליח. "בערב מתקיימת מסיבה בביתו של  –הבית: "שמע יהודי!" -יץ נכנס ופנה אל בעלהדלת נפתחה ושליח מטעם הפר

  .הפריץ בהשתתפות כל נכבדי הסביבה

ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים באולם האירועים שלו, והוא מבקש שתבוא בדחיפות עם דוגמאות והוא יבצע 

  ...סיים השליח בשובבותמהגדולות שהכרת עד כה"  -רכישה 

אך היהודי, בשלווה ובנעימות השיב לשליח: "אמור לאדוני הפריץ כי אשמח תמיד לעמוד לשירותו. אך כפי שידוע לו היום הוא יום 

  .''!שבת, ואנו היהודים שובתים ממלאכה ביום הקדוש הזה

 .השליח נדהם ויצא למסור לפריץ את תשובתו של היהודי

דקות הגיע השליח בפנים זועפות ואמר כי הפריץ כועס מאד, הוא אף ציין  10-כאילו דבר לא אירע. לאחר כוהסעודה נמשכה 

 ...שבמידה ולא תעשה בקשתו ינותקו קשרי המסחר שלו ושל חבריו

וד הקב"ה, חשובים לי ע –מיודענו השיב בנועם: ''תאמר לפריץ שחשוב הקשר איתו, אך הקשר עם מי שכל פרנסתי וחיי בידו 

  ...''יותר

  .השליח ניסה כל מיני דרכים אך לשווא, התייאש ויצא

הפריץ לביתו של היהודי, כשפניו מחייכות, הוא חיבק את היהודי בחום תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים. ''קח!  למחרת, הגיע 

  .''!זה חלקך בהתערבות

תוך  –והתווכחנו על נאמנותך לדתך והוחלט להעמידך במבחן  הפריצים לפליאתו, התיישב הפריץ וסיפר: "אתמול הגיעו ידידי 

  .התערבות על סכום כסף עצום

 ..."!ואת ההמשך אתה כבר יודע... בזכות נאמנותך למצוות דתך זכיתי בהתערבות
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 מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות :

 קדושת השבתהציווי על 
י הכהן הקב"ה מצווה על שמירת מצווה הקודמת למלאכת בניית המשכן . מהי?) לה,ב( שמירת לאחר הציווי על בניית המשכן וכליו וכל בגד .1

 השבת

 איזו מלאכה האסורה בשבת נזכרת בפרשה?) לה,ג( מלאכת הבערה .2

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

 כב( הגברים והנשים-המשכן והזמנת חכמי הלב לבניית המשכן. מי מביא את התרומות?) לה,כא

יזו מלאכה הצריכה חכמת לב ומי עשו אותה?) כל בני ישראל נרתמו בנדיבות ליבם והביאו את כל החומרים הנדרשים לבניית המשכן . א .2
 לה,כו( טווית צמר העיזים על העיזים עצמם ולפני גזיזתו. הנשים שנשא ליבן אותן בחכמה עשו אותה

עפ"י המדרש , הנשיאים המתינו לראות מה יהיה חסר לתרומת המשכן ואז ישלימו. ועם ישראל הביא את כל מה שהתבקשו להביא. מה הביאו  .3
 בסופו של דבר?) לה,כז( אבני שהם, אבני מילואים, את הבשם ואת השמן למאור, לשמן המשחה ולקטורת הסמיםהנשיאים 

לה( בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך. חכמה, -מי מונה לבצע את עבודת בניית המשכן וכל כליו? באיזה יכולות ברך הקב"ה אותם?) לה,לא .4
 באבנים ובחוטים(בינה ודעת בכל מלאכה.)במתכות , בעצים , 

כיצד לומדים שעם ישראל היה נדיב והמשיכו להביא תרומה בלי להפסיק?) לו,ג( שנאמר "...והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" )ללא  .5
 הפסקה(

שלימו :" בצלאל ואהליאב עם חכמי הלב שהצטרפו לבניית המשכן ממיינים את התרומות שהביאו בני ישראל. מה הם אומרים למשה רבינו ? ה .6
מרבים _____________________________________למלאכה...." )מביאים יותר ממה שצריך לבניית המשכן עם כל כליו() לו,ה( מרבים העם 

 להביא מדי העבודה למלאכה

 מה עושה משה לאחר שרואים שיש יותר מידי תרומה?) לו,ו( מעביר קול במחנה ישראל להפסיק להביא תרומות. .7

 

 המבנה )יריעות, קרשים, פרוכת , מסך, חצר המשכן(  –חלקי המשכן פירוט 
 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 יריעות ארוגות , כרובים

 ות חוברו אחת אל השניה באמצעות _____________) לו,יג( קרסי זהבהיריע .2

 יח( עיזים ,קרסי נחושת-מעליהם נפרסו אחד עשר יריעות ___________  שחוברו באמצעות ______________) לו,יד .3

לשעתו בלבד() לו,יט( עורות המכסה העליון למשכן היה עשוי משני עורות :____________ מאודמים ועורות ______________ )בע"ח שנוצר  .4
 אילים מאודמים ועורות תחשים

כא( קרשי עצי שיטים , עשר אמות -קירות המשכן היו עשויים __________________ באורך _____________ ורוחב ______________ כל אחד) לו,כ .5
 אורך ואמה וחצי רוחב

 הקרשים ישבו בתוך _____________ העשויים כסף) לו,כד( אדנים .6

 הקרשים הוצמדו זה לזה וחוברו יחדיו באמצעות ______________ שעברו דרך הקרשים) לו,לא ( בריחים .7

 מה היה שמו של הבריח שעבר באמצע הקרשים מהקצה אל הקצה?) לו,לג( הבריח התיכון .8

כרובים עליה) לו,לה( פרוכת, תכלת בין הקודש לקודש הקדשים הפרידה ____________ שהייתה עשויה __________________________ עם ציורי  .9
 וארגמן ותולעת שני ושש 

 פתח הכניסה לאוהל מועד נקרא ___________) לו,לז( מסך .11

 פירוט כלי השרת וחצר המשכן
לאחר הכנת מבנה המשכן עובר בצלאל להכנת הכלים. הכלי הראשון הוא ____________ שהיה מצופה זהב מבפנים ומבחוץ) ראינו בפרשת  .1

 תרומה שהיה עשוי משלושה אורונות() לז,א( ארון הברית

 טבעותאת הארון נשאו ע"י ___________ שהושחלו בתוך ___________ שהיו בשני צידי הארון) לז,ה( בדים ,  .2

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

ם לאחר הארון , נעשה _____________ מעצי שיטים וצופה זהב ויחד איתו כליו : ____________________________________) לז,י,טז( שולחן לח .4
 פנים, קערותיו, כפותיו, מנקיותיו ואת הקשוות )כפי ההסבר בפרשת תרומה(ה

_______________ נעשתה מקשה)יציקת זהב שלמה שסותתה לצורתה הסופית(. היו לה _________________ קנים. אחד מרכזי ועוד  .5
 קנים, שלוש  מכל צד 7יח( המנורה, -_______________ מכל צד.) לז,יז

בתוך קודש הקדשים )החלק הפנימי של המשכן( ואליו היה נכנס הכהן הגדול רק ביום הכיפורים. בחלק החיצוני היו שלוש  ארון הברית היה .6
 הכלים. שולחן לחם הפנים , מנורת הזהב והכלי השלישי שהיה במשכן הוא _______________. ) לז,כה( מזבח הקטורת
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קורבנות. הוא היה עשוי מ ___________ ומסביבו היה משטח צר )קרניז( ששמו בחצר המשכן היה _________________ שעליו הוקרבו ה .7
 ד( מזבח העולה, נחושת, כרכוב-____________ ומיועד להליכת הכוהנים המקיפים את המזבח .) לח,א

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

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

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

 פה שבעים ככר) לח,ח( ממש, שהרי נאמר ונחשת התנו

 2.5אמה . החצר הוקפה ע"י יריעות מפשתן שנתלו על עמודים המרוחקים חמש אמות ) 51אמה על  111חצר המשכן הייתה מלבן בגודל של  .9
י( -לח,טמטר( זה מזה . העמודים והאדנים )התושבות(היו מצופים ____________ ועליהם היו חשוקי כסף וראשי העמודים מצופים __________ ) 

 נחושת , כסף

הכניסה לחצר המשכן הייתה סגורה ע"י ___________ רקום מחוטי ____________________________. ) לח,יח( מסך , תכלת וארגמן ותולעת שני  .11
 ושש)פשתן(

 ייעודןהתרומות ופירוט 
שקלים זהב .  731כיכר +  29כה(  -? ) לח,כדבפרשת פקודי נמנה כל הזהב והכסף שנתרמו . מה הייתה כמות הזהב שנתרמה ומה כמות הכסף .1

 ק"ג כסף 5794.18שקלים של כסף שהם  311775ק"ג זהב ו  1684.416שקלים זהב שהם  87731שקלים כסף . סה"כ  1775כיכר +  111

שקלים  כאשר מידת שקל  3111ק"ג. בכל כיכר  היו  57.6גרם ולכן כל כיכר משקלו  481מנה. כל מנה הוא  121כיכר היא מידת משקל השווה ל 
 גרם  19.2היא 

גרם( . למניין בני ישראל בפרשת "כי תשא" נצטוונו להביא מחצית השקל תרומה למשכן. כמה  9.6בקע היא מידת המשקל של מחצית השקל ) .2
 613551"מחצית השקל" נאספו? ) לח,כו( 

כח( אדני הקודש -מה נעשה מתרומת הכסף במשכן?) לח,כזשקל.  1775אם נחלק את סה"כ "מחצית השקל" שנאספו נקבל מאת כיכר כסף ו  .3
 של המשכן ואדני הפרוכת )כיכר כסף לכל אדן( ובשאר עשו חישוקים לעמודים , ציפוי ראשיהם וווים לעמודים

 ק"ג( 4178.18גרם =  19.2שקלים*  212411מה היתה כמות הנחושת שנאספה?) לח,כט( שבעים כיכר ואלפים ארבע מאות שקל ) .4

 לא( אדני פתח אוהל מועד,מזבח הנחושת,וכליו, אדני החצר , יתדות המשכן והחצר-שימשה הנחושת ?) לח,ללמה  .5

 לכוהנים  בגדי השרד
( ועשוי מחוטים שזורים  זה בזה. הסתכלו באיור בדף הראשון של הגיליון והשלימו: בצלאל בן האפוד של הכהן היה כסינר)למדנו בפרשת תצוה .1

חוטי זהב. את חוטי הזהב שזרו יחד עם __________ , ____________,  -אורי לקח פחי זהב והיה מרדד אותם שיהיו דקים ומהם קצצו פתילים 
ללו שזרו לחוט אחד שממנו ארגו את האפוד והחושן בבגדי הכהן הגדול) לט,ג( תכלת , ______________, _______________ . את כל החוטים ה

 ארגמן, תולעת שני , שש)פשתן(

 חוטים 28חוטי זהב. סה"כ  4מכל סוג ו  6עפ"י האיור , כמה חוטים היו מכל סוג וכמה היו בסה"כ?) לט,ג(  .2

 ___________________) לט,ו( אבני שהם, שמות בני ישראלעל כתפי האפוד היו משובצים ________________ שעליהם נחקקו  .3

 יד( -ח )לט,השלימו את אבני החושן  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

המעיל של הכהן הגדול היה עשוי מחוטי ______________ בלבד. על שוליו היו ___________________) לט,כב,כה( חוטי תכלת, פעמוני זהב  .6
 בתוך רימונים ארוגים

 כח( שש)פשתן(-המגבעות והמכנסיים ?) לט,כז שויים הכותנות,ממה היו ע .7

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

 אבני החושן

  פטדה אודם

   נופך

  שבו 

 ישפה  
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 ע"נלהגיליון מוקדש 

 ר' שלמה בן עישא ז"ל

 והשראת השכינה להקמת המשכןלמשה הציווי 
שלא היו   -)המדרש שואל: מדוע הביאו את המשכן ולא בנו אותו?( יאו את המשכן וגו'מתואר הניסיון להקים את המשכן "ויב מדרש רבי תנחומאב

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

 מאליו, וזהו שנאמר הוקם המשכן, הוקם מאליו. 

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

 באיזה תאריך מצווה הקב"ה את משה להקים את המשכן?) מ,ב( א' ניסן .2

יל בהקמת המשכן בבניית העמודים ופריסת היריעות לפי הסדר)יריעות ארוגות, מעליהן יריעו העיזים ומעליהן יריעות האילים משה מתח .3
 יט( -המאודמים ועורות התחשים() ,יח

ר?) ,לו( כאשר משה רבינו מסיים להקים את המשכן יורד עליו הענן וכבוד ה' ממלא את המשכן . כיצד ידע משה מתי יוצאים למסעות במדב .4
 כאשר הענן היה עולה מעל האוהל

 המיקום של כל אחד מכלי השרת חלקי המשכן ומקמו בשרטוט את לסיכום ,  .5
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