בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

פרשת ויקהל
יום א
פרשת ויקהל
(א) ַוי ְַקהֵ ל מֹשֶׁ ה ֶׁאת כָּל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם ֵאלֶׁה הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה' ַל ֲעשֹת
א ָֹּתם( :ב) שֵ שֶׁ ת י ִָּמים ֵתעָּ שֶׁ ה ְמלָּאכָּה ובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י י ְִהיֶׁה ָּלכֶׁם קֹדֶׁ ש שַ בַ ת שַ בָּ תֹון לַה'
כָּל הָּ עֹשֶׁ ה בֹו ְמלָּאכָּה יומָּ ת( :ג) ל ֹא ְתבַ עֲרו ֵאש בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹתיכֶׁם בְ יֹום הַ שַ בָּ ת
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה פירוש המילה "ויקהל"?
איזה מצוה כתובה בפסוקים אלה?
איך נקראת כאן השבת?
צנ דחנו של מחלל שבת?
מה היא המלאכה הכתובה בפסוק ג?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ב
(ד) וַי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל כָּל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל לֵאמֹר זֶׁה הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה' לֵאמֹר( :ה) ְקחו
ות ֵכלֶׁת
יאהָּ ֵאת ְתרומַ ת ה' זָּהָּ ב ָּוכֶׁסֶׁ ף ו ְנחֹשֶׁ ת( :ו) ְ
מֵ ִא ְתכֶׁם ְתרומָּ ה לַה' כֹל נ ְִדיב לִבֹו יְבִ ֶׁ
וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִי וְ שֵ ש וְ עִ זִ ים( :ז) וְ ֹערֹת ֵאילִם ְמ ָּאדָּ ִמים וְ ֹערֹת ְתחָּ ִשים ַועֲצֵ י ִש ִטים:
(ח) וְ שֶׁ מֶׁ ן לַמָּ אֹור ובְ שָּ ִמים לְשֶׁ מֶׁ ן הַ ִמ ְשחָּ ה וְ ל ְִקט ֶֹׁרת הַ סַ ִמים( :ט) וְ ַאבְ נֵי שֹהַ ם וְ ַאבְ נֵי
ִמל ִֻּאים ל ֵָּאפֹוד וְ ַלחֹשֶׁ ן:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה מצוה ה' את בני ישראל?
מה הם שלשת הדברים המוזכרים בפסוק ה?
*** מאיזה חומר היו עשויים התכלת והארגמן (שהם צבעים)?
*** מה הם תחשים?
למה שמשו השמן והבשמים?

יום ג
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פרשת ויקהל
(י) וְ כָּל חֲ כַם לֵב בָּ כֶׁם ָּיבֹאו וְ ַיעֲשו ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה'( :יא) ֶׁאת הַ ִמ ְשכָּן ֶׁאת ָּאהֳ לֹו
וְ ֶׁאת ִמכְ סֵ הו ֶׁאת ְק ָּרסָּ יו וְ ֶׁאת ְק ָּרשָּ יו ֶׁאת בְ ִריחָּ ו ֶׁאת עַ מֻּ דָּ יו וְ ֶׁאת אֲ דָּ נָּיו( :יב) ֶׁאת
הָּ ָּארֹן וְ ֶׁאת בַ דָּ יו ֶׁאת הַ ַכפ ֶֹׁרת וְ ֵאת ָּפ ֹרכֶׁת הַ מָּ סָּ ְך( :יג) ֶׁאת הַ שֻּ לְחָּ ן וְ ֶׁאת בַ דָּ יו וְ ֶׁאת
כָּל ֵכלָּיו וְ ֵאת לֶׁחֶׁ ם הַ ָּפנִים( :יד) וְ ֶׁאת ְמנ ַֹרת הַ מָּ אֹור וְ ֶׁאת ֵכלֶׁיהָּ וְ ֶׁאת ֵנר ֶֹׁתיהָּ וְ ֵאת
שֶׁ מֶׁ ן הַ מָּ אֹור( :טו) וְ ֶׁאת ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹׁרת וְ ֶׁאת בַ דָּ יו וְ ֵאת שֶׁ מֶׁ ן הַ ִמ ְשחָּ ה וְ ֵאת ְקט ֶֹׁרת
הַ סַ ִמים וְ ֶׁאת מָּ סַ ְך הַ פ ֶַׁתח ְלפ ֶַׁתח הַ ִמ ְשכָּן( :טז) ֵאת ִמזְ בַ ח הָּ ֹעלָּה וְ ֶׁאת ִמכְ בַ ר
הַ ְנחֹשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר לֹו ֶׁאת בַ דָּ יו וְ ֶׁאת כָּל ֵכלָּיו ֶׁאת הַ כִ יֹר וְ ֶׁאת כַנֹו( :יז) ֵאת ַקלְעֵ י הֶׁ חָּ צֵ ר
ֶׁאת עַ מֻּ דָּ יו וְ ֶׁאת אֲ דָּ נֶׁיהָּ וְ ֵאת מָּ סַ ְך שַ עַ ר הֶׁ חָּ צֵ ר( :יח) ֶׁאת י ְִתדֹת הַ ִמ ְשכָּן וְ ֶׁאת י ְִתדֹת
ית ֵריהֶׁ ם( :יט) ֶׁאת בִ גְ דֵ י הַ ְש ָּרד לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶׁ ש ֶׁאת בִ גְ דֵ י הַ קֹדֶׁ ש ל ְַאהֲ רֹן
הֶׁ חָּ צֵ ר וְ ֶׁאת מֵ ְ
הַ כֹהֵ ן וְ ֶׁאת בִ גְ דֵ י בָּ נָּיו ְלכַהֵ ן( :כ) ַויֵצְ או כָּל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ִמלִפְ נֵי מֹשֶׁ ה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שאלות
בפסוק יא מנויים  7חלקים של המשכן רשום .3
מה היא כפורת בפסוק יב?
למה שמש השולחן?
בפסוק יח מוזכרים יתדות ומיתרים ,מה היה תפקידם?
מה בפסוק יט לא שייך לבנין המשכן?

יום ד

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

פרשת ויקהל
(כא) ַו ָּיבֹאו כָּל ִאיש אֲ שֶׁ ר נְשָּ אֹו לִבֹו וְ כֹל אֲ שֶׁ ר נ ְָּדבָּ ה רוחֹו אֹתֹו הֵ בִ יאו ֶׁאת ְתרומַ ת ה'
ל ְִמלֶׁאכֶׁת אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד ו ְלכָּל ֲעבֹדָּ תֹו ולְבִ גְ דֵ י הַ קֹדֶׁ ש( :כב) ַו ָּיבֹאו הָּ אֲ נ ִָּשים עַ ל הַ נ ִָּשים כֹל
נ ְִדיב לֵב הֵ בִ יאו חָּ ח ָּו ֶׁנזֶׁם וְ טַ בַ עַ ת וְ כומָּ ז כָּל כְ לִי זָּהָּ ב וְ כָּל ִאיש אֲ שֶׁ ר הֵ נִיף ְתנופַת זָּהָּ ב לַה':
(כג) וְ כָּל ִאיש אֲ שֶׁ ר נ ְִמצָּ א ִאתֹו ְת ֵכלֶׁת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִי וְ שֵ ש וְ עִ זִ ים וְ ֹערֹת ֵאילִם
ְמ ָּאדָּ ִמים וְ ֹערֹת ְתחָּ ִשים הֵ בִ יאו( :כד) כָּל מֵ ִרים ְתרומַ ת כֶׁסֶׁ ף ו ְנחֹשֶׁ ת הֵ בִ יאו ֵאת ְתרומַ ת
ה' וְ כֹל אֲ שֶׁ ר נ ְִמצָּ א ִאתֹו עֲצֵ י ִש ִטים ְלכָּל ְמלֶׁאכֶׁת הָּ ֲעבֹדָּ ה הֵ בִ יאו( :כה) וְ כָּל ִאשָּ ה חַ כְ מַ ת
לֵב בְ יָּדֶׁ יהָּ טָּ וו ַויָּבִ יאו מַ ְטוֶׁה ֶׁאת הַ ְת ֵכלֶׁת וְ ֶׁאת הָּ ַא ְרגָּמָּ ן ֶׁאת תֹולַעַ ת הַ שָּ נִי וְ ֶׁאת הַ שֵ ש( :כו)
וְ כָּל הַ נ ִָּשים אֲ שֶׁ ר נָּשָּ א לִבָּ ן א ָֹּתנָּה בְ חָּ כְ מָּ ה טָּ וו ֶׁאת הָּ עִ זִ ים( :כז) וְ הַ נ ְִש ִאם הֵ בִ יאו ֵאת ַאבְ נֵי
הַ שֹהַ ם וְ ֵאת ַאבְ נֵי הַ ִמל ִֻּאים ל ֵָּאפֹוד וְ ַלחֹשֶׁ ן( :כח) וְ ֶׁאת הַ בֹשֶׁ ם וְ ֶׁאת הַ שָּ מֶׁ ן לְמָּ אֹור ולְשֶׁ מֶׁ ן
הַ ִמ ְשחָּ ה וְ ל ְִקט ֶֹׁרת הַ סַ ִמים( :כט) כָּל ִאיש וְ ִאשָּ ה אֲ שֶׁ ר נָּדַ ב לִבָּ ם א ָֹּתם לְהָּ בִ יא ְלכָּל
הַ ְמלָּאכָּה אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה' ַלעֲשֹות בְ יַד מֹשֶׁ ה הֵ בִ יאו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל נְדָּ בָּ ה לַה' :פ
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בפסוק כב מנויים תכשיטים של נשים כתוב  2תכשיטים.
מה עשו הנשים חכמות הלב?
מה הביאו הנשיאים?
איפה שמו את האבנים?
מי היו התורמים בפסוק כט?

יום ה

בית ספר אהרן הרא"ה
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פרשת ויקהל
אורי בֶׁ ן חור לְמַ טֵ ה יְהודָּ ה:
ל) וַי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ְראו ָּק ָּרא ה' בְ שֵ ם בְ צַ ל ְֵאל בֶׁ ן ִ
ֹלהים בְ חָּ כְ מָּ ה בִ ְתבונָּה ובְ דַ עַ ת ובְ כָּל ְמלָּאכָּה( :לב) וְ ל ְַחשֹב
(לא) ַויְמַ לֵא אֹתֹו רוחַ אֱ ִ
מַ חֲ שָּ בֹת ַל ֲעשֹת בַ זָּהָּ ב ובַ כֶׁסֶׁ ף ובַ ְנחֹשֶׁ ת( :לג) ובַ חֲ רֹשֶׁ ת ֶׁאבֶׁ ן לְמַ ל ֹאת ובַ חֲ רֹשֶׁ ת עֵ ץ ַלעֲשֹות
ִיאב בֶׁ ן אֲ ִחיסָּ מָּ ְך לְמַ טֵ ה דָּ ן:
בְ כָּל ְמלֶׁאכֶׁת מַ חֲ שָּ בֶׁ ת( :לד) ולְהֹורֹת נ ַָּתן בְ לִבֹו הוא וְ ָּאהֳ ל ָּ
(לה) ִמלֵא א ָֹּתם חָּ כְ מַ ת לֵב ַלעֲשֹות כָּל ְמלֶׁאכֶׁת חָּ ָּרש וְ חֹשֵ ב וְ ר ֵֹקם בַ ְת ֵכלֶׁת ובָּ ַא ְרגָּמָּ ן
בְ תֹולַעַ ת הַ שָּ נִי ובַ שֵ ש וְ א ֵֹרג עֹשֵ י כָּל ְמלָּאכָּה וְ ח ְֹשבֵ י מַ חֲ שָּ בֹת:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מי היה אבין ומי היה סבו של בצלאל?
לאיזה שבט היה בצלאל שייך?
לבצלאל היו  3תכונות (בפסוק לא) מה הם?
מה כתוב בתורה במקום "בצלאל היה גם צורף"?
בפסוק לד מופיע עוד אמן מה שמו  ,מה שם אביו ולאיזה שבט הוא שייך?

