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פרשת פקודי
יתמָּ ר
(כא) ֵאלֶּה פְ קּודֵ י הַ ִּמ ְשכָּן ִּמ ְשכַן הָּ עֵ דֻת אֲ שֶּ ר פ ַֻקד עַ ל פִּ י מֹשֶּ ה ֲעבֹדַ ת הַ לְוִּ יִּם בְ יַד ִּא ָּ
אּורי בֶּ ן חּור לְמַ טֵ ה יְהּודָּ ה עָּ שָּ ה ֵאת כָּל אֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה'
בֶּ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן( :כב) ּובְ צַ ל ְֵאל בֶּ ן ִּ
ִּיאב בֶּ ן אֲ ִּחיסָּ מָּ ְך לְמַ טֵ ה דָּ ן חָּ ָּרש וְ חֹשֵ ב וְ ר ֵֹקם בַ ְּת ֵכלֶּת ּובָּ ַא ְרגָּמָּ ן
ֶּאת מֹשֶּ ה( :כג) וְ ִּאּתֹו ָּאהֳ ל ָּ
ּובְ תֹולַעַ ת הַ שָּ נִּי ּובַ שֵ ש :ס (כד) כָּל הַ זָּהָּ ב הֶּ עָּ שּוי ל ְַמלָּאכָּה בְ כֹל ְמלֶּאכֶּת הַ קֹדֶּ ש ַוי ְִּהי זְ הַ ב
ֹלשים שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש( :כה) וְ כֶּסֶּ ף פְ קּודֵ י
ּוש ִּ
ּושבַ ע מֵ אֹות ְ
הַ ְּתנּופָּה ֵּתשַ ע וְ עֶּ ְש ִּרים כִּ כָּר ְ
ּושבַ ע מֵ אֹות וַחֲ ִּמשָּ ה וְ ִּשבְ עִּ ים שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש( :כו) בֶּ ַקע
הָּ עֵ דָּ ה ְמ ַאת כִּ כָּר וְ ֶּאלֶּף ְ
ַלגֻ ְל ֹגלֶּת מַ חֲ צִּ ית הַ שֶּ ֶּקל בְ שֶּ ֶּקל הַ קֹדֶּ ש ְלכֹל הָּ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְ ֻק ִּדים ִּמבֶּ ן עֶּ ְש ִּרים שָּ נָּה וָּמַ עְ לָּה
ּושֹלשֶּ ת אֲ לָּפִּ ים וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות וַחֲ ִּמ ִּשים:
לְשֵ ש מֵ אֹות ֶּאלֶּף ְ
שאלות
 מי היה הממונה על עבודת המשכן?
 מי הם שני ה"אדריכלים ,המהנדסים" שבנו את המשכן?
 בפסוקים אלה יש סכום של כל בתרומות למשכן ,כמה זהב נתרם למלאכת
המשכן? (בלשון התורה)
 כמה כסף נתרם?
 מה מספר האנשים שתרמו למלאכת המשכן?
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יום ב
פרשת פקודי
(כז) ַוי ְִּהי ְמ ַאת כִּ כַר הַ כֶּסֶּ ף לָּצֶּ ֶּקת ֵאת ַא ְדנֵי הַ קֹדֶּ ש וְ ֵאת ַא ְדנֵי הַ ָּפ ֹרכֶּת ְמ ַאת אֲ דָּ נִּים ל ְִּמ ַאת
מּודים
ּושבַ ע הַ מֵ אֹות וַחֲ ִּמשָּ ה וְ ִּשבְ עִּ ים עָּ שָּ ה וָּוִּ ים לָּעַ ִּ
הַ כִּ כָּר כִּ כָּר ל ָָּּאדֶּ ן( :כח) וְ ֶּאת הָּ ֶּאלֶּף ְ
וְ צִּ פָּה ָּראשֵ יהֶּ ם וְ ִּחשַ ק א ָֹּתם( :כט) ּו ְנחֹשֶּ ת הַ ְּתנּופָּה ִּשבְ עִּ ים כִּ כָּר וְ ַא ְל ַפיִּם וְ ַא ְרבַ ע מֵ אֹות
שָּ ֶּקל( :ל) ַויַעַ ש בָּ ּה ֶּאת ַא ְדנֵי פ ֶַּתח אֹהֶּ ל מֹועֵ ד וְ ֵאת ִּמזְ בַ ח הַ ְנחֹשֶּ ת וְ ֶּאת ִּמכְ בַ ר הַ ְנחֹשֶּ ת
אֲ שֶּ ר לֹו וְ ֵאת כָּל כְ לֵי הַ ִּמזְ בֵ חַ ( :לא) וְ ֶּאת ַא ְדנֵי הֶּ חָּ צֵ ר סָּ בִּ יב וְ ֶּאת ַא ְדנֵי שַ עַ ר הֶּ חָּ צֵ ר וְ ֵאת
כָּל י ְִּתדֹת הַ ִּמ ְשכָּן וְ ֶּאת כָּל י ְִּתדֹת הֶּ חָּ צֵ ר סָּ בִּ יב:
שאלות
 מה עשו עם הכסף?
 מה היתה כמות הנחושת שנתרמה?
 כתוב פריט אחד שנעשה מהנחושת.
 ממה היו עשויים היתדות שהחזיקו את האוהל של המשכן?

יום ג

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

פרשת פקודי
ּומן הַ ְּת ֵכלֶּת וְ הָּ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת הַ שָּ נִּי עָּ שּו בִּ גְ דֵ י ְש ָּרד לְשָּ ֵרת בַ קֹדֶּ ש ַו ַיעֲשּו ֶּאת
(א) ִּ
בִּ גְ דֵ י הַ קֹדֶּ ש אֲ שֶּ ר ל ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :פ (ב) ַויַעַ ש ֶּאת הָּ ֵאפֹד זָּהָּ ב
ְּת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי וְ שֵ ש מָּ ְשזָּר( :ג) ַוי ְַר ְקעּו ֶּאת פַחֵ י הַ זָּהָּ ב וְ ִּקצֵ ץ פְ ִּתילִּם
ַלעֲשֹות בְ תֹוְך הַ ְּת ֵכלֶּת ּובְ תֹוְך הָּ ַא ְרגָּמָּ ן ּובְ תֹוְך ּתֹולַעַ ת הַ שָּ נִּי ּובְ תֹוְך הַ שֵ ש מַ עֲשֵ ה
צֹותיו חֻ בָּ ר( :ה) וְ חֵ שֶּ ב אֲ פֻדָּ תֹו
חֹשֵ ב( :ד) כְ ֵתפֹת עָּ שּו לֹו חֹבְ רֹת עַ ל ְשנֵי קצוותו ְק ָּ
אֲ שֶּ ר עָּ לָּיו ִּממֶּ נּו הּוא כְ מַ עֲשֵ הּו זָּהָּ ב ְּת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי וְ שֵ ש מָּ ְשזָּר כַאֲ שֶּ ר
צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה( :ו) ַו ַיעֲשּו ֶּאת ַאבְ נֵי הַ שֹהַ ם מֻ סַ בֹת ִּמ ְשבְ צֹת זָּהָּ ב ְמפ ָֻּּתחֹת פִּ ּתּוחֵ י
חֹותם עַ ל ְשמֹות בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל( :ז) ַויָּשֶּ ם א ָֹּתם עַ ל כִּ ְתפֹת הָּ ֵאפֹד ַאבְ נֵי זִּ כָּרֹון לִּבְ נֵי
ָּ
י ְִּש ָּר ֵאל כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :פ
שאלות






מה עשו מן התכלת והארגמן ותולעת השני?
את האפוד עשו מ 4מינים ,כתוב  2בלבד.
מה פירוש המילה "וירקעו"
מה היה כתוב על אבני השהם?
איפה שמו את אבני השהם?

יום ד
פרשת פקודי
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(ח) ַויַעַ ש ֶּאת הַ חֹשֶּ ן מַ עֲשֵ ה חֹשֵ ב כְ מַ עֲשֵ ה ֵאפֹד זָּהָּ ב ְּת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי וְ שֵ ש
מָּ ְשזָּר( :ט) ָּרבּועַ הָּ יָּה כָּפּול עָּ שּו ֶּאת הַ חֹשֶּ ן ז ֶֶּּרת ָּא ְרכֹו וְ ז ֶֶּּרת ָּר ְחבֹו כָּפּול( :י) ַויְמַ לְאּו בֹו
טּורי ָּאבֶּ ן טּור אֹדֶּ ם פִּ ְטדָּ ה ּובָּ ֶּר ֶּקת הַ טּור הָּ ֶּאחָּ ד( :יא) וְ הַ טּור הַ שֵ נִּי ֹנפְֶּך סַ פִּ יר
ַא ְרבָּ עָּ ה ֵ
ִּישי לֶּשֶּ ם ְשבֹו וְ ַא ְחלָּמָּ ה( :יג) וְ הַ טּור הָּ ְרבִּ יעִּ י ַּת ְר ִּשיש שֹהַ ם
וְ יָּהֲ ֹלם( :יב) וְ הַ טּור הַ ְשל ִּ
וְ י ְָּשפֵה מּוסַ בֹת ִּמ ְשבְ צֹת זָּהָּ ב בְ ִּמ ֻלא ָֹּתם( :יד) וְ הָּ אֲ בָּ נִּים עַ ל ְשמֹת בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל הֵ נָּה ְש ֵּתים
עֶּ ְש ֵרה עַ ל ְשמ ָֹּתם פִּ ּתּוחֵ י ח ָֹּתם ִּאיש עַ ל ְשמֹו ל ְִּשנֵים עָּ שָּ ר שָּ בֶּ ט:
שאלות
 ממה עשו את החושן?
 מה הצורה של החושן?
 כמה טורי אבנים היו בחושן?
 כתוב את שמות האבנים בטור הראשון.
 איזה שם של אבן מאבני החושן מוכר לך?

יום ה
פרשת פקודי
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(כב) ַויַעַ ש ֶּאת ְמעִּ יל הָּ ֵאפֹד מַ עֲשֵ ה א ֵֹרג כְ לִּיל ְּת ֵכלֶּת( :כג) ּופִּ י הַ ְמעִּ יל בְ תֹוכֹו כְ פִּ י ַת ְח ָּרא
שָּ פָּה לְפִּ יו סָּ בִּ יב ל ֹא י ִָּּק ֵרעַ ( :כד) ַו ַיעֲשּו עַ ל שּולֵי הַ ְמעִּ יל ִּרמֹונֵי ְּת ֵכלֶּת וְ ַא ְרגָּמָּ ן וְ תֹולַעַ ת שָּ נִּי
מנִּים עַ ל שּולֵי הַ ְמעִּ יל
מנִּים בְ תֹוְך הָּ ִּר ֹ
מנֵי זָּהָּ ב טָּ הֹור ַוי ְִּּתנּו ֶּאת הַ ַפ ֲע ֹ
מָּ ְשזָּר( :כה) ַו ַיעֲשּו ַפ ֲע ֹ
מנִּים( :כו) ַפ ֲעמֹן וְ ִּרמֹן ַפ ֲעמֹן וְ ִּרמֹן עַ ל שּולֵי הַ ְמעִּ יל סָּ בִּ יב ְלשָּ ֵרת כַאֲ שֶּ ר
סָּ בִּ יב בְ תֹוְך הָּ ִּר ֹ
צִּ ּוָּה ה' ֶּאת מֹשֶּ ה :ס
שאלות
 מה הוא הבגד המתואר בפסוק כב?
 מה עשו על שולי המעיל?
 ממה היו עשויים הפעמונים?
 איפה היו מונחים הפעמונים?

