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א :חצר המשכן
 -1חצר המשכן :
חצר הייתה מסביב למשכן ,
ארכה מאה אמה ורוחבה 50
אמה  ,המשכן עמד בחציה
המערבי של החצר .
 -2קלעי החצר
יריעת בד העשויה שש משזר
מעשה רשת כדי שיעמדו בפני
רוחות המדבר .
יריעה זו הייתה תלויה על עמודי
החצר )הייתה תלויה על 56
עמודי החצר(.
אורכה מאתים ושמונה אמה
אשר הקיפה את החצר .
 -3עמודי החצר
העמודים מעצי שיטים,
המקושטים בחישוקי כסף לנוי
ולשימור העץ ,עמדו על אדני
נחושת מסביב לחצר המשכן .
בקצות העליונים של העמודים
נתונים ראשי כסף ומהם יוצאים
ווים שעליהם תלויים הקלעים
על גבי העמודים תלויים קלעי
החצר.
 -4יתדות ומיתרים
את קלעי החצר ואת יריעות
אוהל מועד היו מותחים
במיתרים ,ובעזרת היתדות
)העשויים מנחושת( תוקעים
אותם באדמה .
 -5מסך שער החצר
מסך זה מעין וילון העשוי מחוטי שש ,משזר ,ארגמן ותולעת שני מעשה רוקם.
המסך שימש כמחיצה של שער חצר המשכן ונתלה על ארבעה עמודי החצר.
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ב :המשכן
 -1המשכן
שטחו מבפנים  -שלושים אמה אורכו ועשר אמות רוחבו .
הכולל שני חלקים  :קודש הקדשים והקודש )אוהל מועד (
היה עשוי קרשים של עצי שיטים מצופים זהב המוצבים על אדני כסף.
כל המשכן כוסה ע"י כסויי המשכן .
 -2אוהל מועד – קודש
החלק החיצוני של המשכן  -ארכו  20אמה ורחבו 10
אמות  2/3 ,מן המשכן  .בקודש עמדו מזבח הזהב,
השולחן  ,והמנורה.
 -3קודש הקדשים
החלק הפנימי שבמשכן  -ארכו  10אמות ורחבו  10אמות,
 1/3אחד מן המשכן  .בקודש הקדשים עמד הארון .
 -4פרוכת
הפרוכת מחלקת את המשכן לשני מדורים :הקודש וקודש
הקודשים .
מידתה של הפרוכת עשר אמות על עשר אמות כרוחבו
וגובהו של חלל המשכן .
הפרוכת עשוייה מצמר הצבוע בשלושה צבעים :
תכלת)ירקרק(  ,ארגמן )אדום כהה(  ,תולעת שני )אדום
בהיר וזוהר ( ומחוט שש משזר )פשתן( .
הפרוכת נארגה בדרך של מעשה חושב  :כרובים –
כרובים ,הכרוב מצידה האחד של הפרוכת אינו דומה
לכרוב מצידה השני  ,מצד אחד אריה ומהצד השני נשר .
הפרוכת נתלתה על ארבעה עמודי עצי שיטים מצופים
זהב ,העומדים על אדני כסף שעמדו בין הקודש לבין
קודש הקדשים באמצעות ארבעה ווי זהב .
 -5מסך פתח אוהל מועד
מסך הפתח שימש כמעין וילון בכניסה למשכן .
מסך הפתח שימש כדלת בין המשכן לחצר המשכן .
מסך הפתח היה עשוי מחוטי צמר הצבוע בשלושה
צבעים  :תכלת)ירקרק(  ,ארגמן )אדום כהה(  ,תולעת שני
)אדום בהיר וזוהר ( ומחוט שש משזר )פשתן(.
מסך הפתח היה ארוג מעשה חושב ,והצורה שבצד אחד
דומה לצורה שבצד השני של הבד .
מסך הפתח היה תלוי על חמישה עמודי עצי שיטים
מצופים זהב העומדים על אדני נחושת .

420

סיכום משכן – לשימוש פרטי ולתלמידים
מתוך האתר של מאיר אביטן www.meir-avitan.co.il

 -6קרשים
דפנות אוהל מועד מורכבות מהקרשים
המחוברים אחד לשני ליצירת דופן .
עשרים בצד דרום ועשרים בצד צפון
ושמונה במערב סה"כ  48קרשים .
הקרשים היו עשויים מעצי שיטים ומצופים
זהב.
בתחתית כל קרש נסרו חלק מן הקרש
ויצרו  2בליטות )ידות( שנכנסו לתוך
האדנים .
 -7אדנים
האדנים הם יסודות המשכן  ,נועדו לתת
לקרשים יציבות ובסיס .
כל שני אדנים משמשים בסיס לקרש ,
 96אדנים היו .
האדנים היו עשויים מכסף ואדני עמודי
החצר היו עשויים מנחושת .
האדן הוא כעין קופסה עם חריץ  .מכניסים
את הידותלתוך החריצים שבאדנים.
 -8טבעות מרובעות
הטבעות שבראשי הקרשים מצמידות את הקרשים ומחזקות את מבנה המשכן .
כל טבעת שצורתה מלבנית מצמידה שני קרשים זה לזה )בכל קרש שני חריצים והטבעת הייתה
מוכנסת לחריצים שבראשי כל שני קרשים (.
 -9טבעות עגולות
בצידו החיצון של כל קרש היו קבועות שתי טבעות "בתים" )אחד למעלה אחד למטה( מזהב ,לתוכן
הוכנסו הבריחים  .כל טבעת חוברה לקרש על ידי שתי יתדות כעין מסמרים .
 -10בריחים עליונים ותחתונים
הבריחים נועדו לשם הידוק וחיזוק הקרשים זה לזה .
בצדו החיצוני של כל קיר באוהל מועד הוכנסו שני מוטות באורך חצי הקיר דרך הבתים לבריחים,
אחד למעלה ואחד למטה .
הבריחים החיצוניים היו עשויים עצי שיטים ומצופים זהב
-11הבריח התיכון – האמצעי – הפנימי
במרכזי הקרשים הוכנס מוט ארוך ,שהוכנס לתוך הקרשים בקירות אוהל מועד דרך נקב ,שעבר
באמצע כל קרש .
"-12משולבות אשה אל אחותה"
בצד אחד של הקרש היו שתי בליטות בצד השני היו שני שקעים .וכאשר חיברו קרש אחד אל השני,
השתלבו הבליטות בשקעים .
 -13מספר הבריחים
כל דופן של המשכן הייתה מחולקת לשני חלקים ,ולכל מחצית מהקרשים היו שני בריחים חיצוניים
ובריח תיכון פנימי )לדוגמה הדופן המערבית חוברה כך 10 :קרשים חוברו בבריח חיצוני עליון ובבריח חיצוני תחתון,

קרשי המשכן )מעובד ע"פ "המשכן" בהוצאת ת"ל של משרד החינוך ועוד .מופיע באתר דעת(
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עוד  10קרשים חוברו ע"י בריח חיצוני עליון ובריח חיצוני תחתון ,כל  20הקרשים חוברו בבריח התיכון  ,סה"כ היה 5
בריחים בכל דופן( .

גוף המשכן
גוף
המשכן
יריעות*
)פרק כ"ו(

קרשים
)פרק כ"ו(
אדנים
)כ"ו(

חומרים

מטרה

הערות

דברים קשורים

שש משזר,
תכלת ,ארגמן
ותולעת שני

היריעות הרכיבו
את אהל המשכן
והיוו את הכיסוי
לקרשים שמהם
היה בנוי המשכן.
גוף המשכן היה
בנוי מקרשים.
היוו את הבסיסים
שבתוכם עמדו
קרשי המשכן
)כ"ו ,יט(.
חיברו את קרשי
המשכן זה לזה

במשכן היו עשר יריעות.
היריעות היו מחוברות זו
לזו בלולאות )תכלת(
וקרסים )זהב(.

 .1יריעות עזים.2 .
עורות אילים מאדמים.
 .3עורות תחשים .שני

הקרשים היו נתונים בתוך
אדני כסף.
אדני כסף היו גם בבסיסם
של עמודי הפרוכת )כ"ו,
לא -לב(.

 .1אדנים
 .2בריחים

עצי שטים
כסף

מוטות ארוכים שעמדו
עצי שטים
בריחים
לרוחב כל קיר) ,בתוך
)כ"ו(
טבעות( ,שניים בחלקו
העליון של הקיר )כל אחד
מהם הגיע עד אמצע הקיר(
ושניים בחלקו התחתון.
באמצע הקיר – הבריח
התיכון ,שאורכו כאורך כל
הקיר
עמודי חצר המשכן היו
חצר
נתונים בתוך אדני נחושת.
המשכן
על העמודים היו קלעים
משש משזר )וילון עשוי
חוטים קלועים(.
תכלת וארגמן ,הבדילה בין הקדש עמדה על ארבעה עמודים
פרוכת
עשויים מעצי שטים,
לבין קדש
)פרק כ"ו( תולעת שני ושש
ומצופים זהב ונתונים בתוך
הקדשים.
משזר
אדני כסף.
עמד על חמישה עמודים
הבדיל בין אהל
תכלת וארגמן,
מסך
עשויים עצי שטים,
מועד לחצר
תולעת שני ושש
)מסך
ומצופים זהב ונתונים בתוך
המשכן
משזר
הפתח(
אדני נחושת.
עמד על ארבעה עמודים
בכניסה לחצר
מסך שער
המשכן.
החצר )כ"ז(

האחרונים כיסו את גג
המשכן בלבד.

הבריח התיכון

 .1קלעים
 .2עמודים
 .3מסך לשער החצר

* כיסויי המשכן :יריעות המשכן ,יריעות עזים ,מכסה עורות אילים מאדמים ,מכסה עורות תחשים.
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פרק ג' – כסויי המשכן
כסויי המשכן
ארבעה מיני כיסויים היו מכסים את המשכן:
יריעות המשכן
יריעות האוהל
עורות אילים מאדמים
עורות תחשים.
לכיסויי המשכן היו ארבע מטרות:
א :להסתיר את המשכן מעין רואים.
ב :שיהא המשכן דומה כבית.
ג :להרבות את יופיו מבפנים )מבפנים נראו היריעות(.
ד :מחסה למשכן מפני הרוח ,מטר וחול המדבר .
יריעות המשכן
עשר יריעות שהיו רקומות בציורי כרובים "מעשה חושב" .
היריעות היו עשויות מחוטי שש – פשתן ומצמר – תכלת ,ארגמן
ותולעת שני.
יריעות המשכן נראו רק לבאי המשכן מבפנים.
עשר היריעות היו מחוברות אשה אל אחותה  ,שתי חוברות – חמש
יריעות בכל חוברת .
היריעות חוברו ע"י חמישים לולאות תכלת בכל חוברת ,וחמישים
קרסי זהב חיברו בין שתי החוברות.
יריעות עיזים -יריעות האוהל
הכיסוי השני של המשכן  ,יריעות האוהל כיסו את יריעות המשכן שהיה עשוי מצמר עיזים .
אחת עשרה יריעות מחוברות בשתי סדרות  :חמש יריעות הסדרה האחת ושש יריעות הסדרה
השנית
גם הם חוברו כפי יריעות המשכן  ,הקרסים היו עשויים מנחושת.
שני כיסויים אלו כיסו גם את צדדי הקרשים של המשכן מבחוץ ,שלא נתכסו ע"י יריעות המשכן.
עורות אילים מאדמים
הכיסוי השלישי העליון היה עשוי מעורות אילים מאדמים ועורות תחשים.
יחידה אחת ללא יריעות וללא חוברות .
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פרק ד'  -כלי המשכן
א :ארון הברית

ב :שולחן הפנים

ג :מנורה

ד :מזבח הזהב  -הקטורת

ה :מזבח הנחושת – מזבח העולה

ו :הכיור
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א :כלי המשכן
א :ארון הברית
שׁ ִטּים :אַ ָמּ ַתיִם וָחֵ צִ י אָ ְרכּוֹ ,וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבּוֹ,
י וְﬠָ שׂוּ אֲ רוֹן ,ﬠֲצֵ י ִ
וּמחוּץ
ית אֹתוֹ זָהָ ב טָ הוֹרִ ,מבַּ יִת ִ
וְאַ ָמּה וָחֵ צִ י ,קֹ מָ תוֹ .יא וְצִ פִּ ָ
ית ﬠָ לָ יו זֵר זָהָ ב ,סָ ִביב .יב ְויָצַ ְק ָתּ לּוֹ ,אַ ְרבַּ ע טַ ְבּעֹת
ְתּצַ פֶּ נּוּ; וְﬠָ ִשׂ ָ
וּשׁ ֵתּי טַ בָּ עֹ ת ,ﬠַ ל-צַ ְלעוֹ הָ אֶ חָ ת,
ֹתיו; ְ
ﬠמ ָ
ָת ָתּה ,ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע פַּ ֲ
זָהָ בְ ,ונ ַ
ית
שׁ ִטּים; וְצִ ִפּ ָ
ﬠצֵי ִ
ית בַ ֵדּיֲ ,
שּׁנִ ית .יג וְﬠָ ִשׂ ָ
וּשׁ ֵתּי טַ בָּ עֹ ת ,ﬠַ ל-צַ ְלעוֹ הַ ֵ
ְ
את אֶ ת-הַ בַּ ִדּים בַּ טַּ בָּ עֹ ת ,ﬠַ ל צַ ְלעֹ ת הָ אָ רֹן,
אֹ ָתם ,זָהָ ב .יד וְהֵ בֵ ָ
שׂאת אֶ ת-הָ אָ רֹן ,בָּ הֶ ם .טו ְבּטַ ְבּעֹ ת ,הָ אָ רֹן ,י ְִהיוּ ,הַ בַּ ִדּים :ל ֹא
לָ ֵ
ית כַפֹּ ֶרת ,זָהָ ב טָ הוֹר :אַ ָמּ ַתיִם וָחֵ צִ י אָ ְרכָּהּ,
יָסֻ רוִּ ,ממֶּ נּוּ....יז וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה
שׁה ַתּﬠ ֶ
שׁ ַניִם כְּ רֻ ִבים ,זָהָ ב; ִמ ְק ָ
ית ְ
וְאַ מָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבָּ הּ .יח וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה כְּ רוּב אֶ חָ ד ִמ ָקּצָ הִ ,מזֶּ ה,
אֹ ָתםִ ,מ ְשּׁנֵי ְקצוֹת הַ כַּפֹּ ֶרת .יט ַוﬠ ֵ
וּכְ רוּב-אֶ חָ ד ִמ ָקּצָ הִ ,מזֶּ ה; ִמן-הַ כַּפֹּ ֶרת ַתּﬠֲשׂוּ אֶ ת-הַ כְּ רֻ ִבים ,ﬠַ ל-
שׂי כְ נָפַ יִם ְל ַמ ְﬠלָ ה ,סֹ כְ כִ ים
צוֹתיו .כ וְהָ יוּ הַ כְּ רֻ ִבים פּ ְֹר ֵ
ְשׁנֵי ְק ָ
וּפנֵיהֶ םִ ,אישׁ אֶ ל-אָ ִחיו; אֶ ל-הַ כַּפֹּ ֶרת--י ְִהיוּ,
ְבּכַנְ פֵ יהֶ ם ﬠַ ל-הַ כַּפֹּ ֶרתְ ,
ְפּנֵי הַ כְּ רֻ ִבים..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ארון הברית הוא ארון העדות  -בארון הניחו את "העדות" – לוחות הברית .
הארון היה מונח בקודש בקודשים .
הארון היה עשוי מעצי שטים אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי
קומתו.
הארון היה מצופה זהב מבית ומחוץ מכל עבריו .
הארון היה מורכב משלושה ארונות זה בתוך זה  :הארון האמצעי ארון עצי
שיטים והארון החיצוני והפנימי מזהב.
על גבי הארון היה זר )עיטור( זהב סביב.
הארון נקרא גם ארון העדות כי נתנו בתוכו לוחות הברית .
הארון היה נישא ע"י שני בדים )מוטות( מצופים מזהב ,שהיו קבועים ברחבו של
הארון משני צדדיו.
הבדים היו נתונים בארבע טבעות זהב.
מכסה הארון היה "הכפורת"  -לוח העשוי מקשה אחת מזהב.
לכפרת הזהב היו מחוברים שני כרובים ,שפניהם האחד כלפי השני וכנפיהם
פרושות מעל פניהם.

מיקום :הארון והכפורת שעל גביו עם הכרובים בתוך קודש הקדשים – ראה תרשים
המשכן.
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ב :שלחן הפנים
שׁ ִטּים :אַ מָּ ַתיִם אָ ְרכּוֹ וְאַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ ,וְאַ ָמּה
ﬠ ֵצי ִ
ית שֻׁ לְ חָ ןֲ ,
כג וְﬠָ ִשׂ ָ
ית לּוֹ זֵר זָהָ ב ,סָ ִביב.
שׂ ָ
וָחֵ צִ י קֹ מָ תוֹ .כד וְצִ פִּ יתָ אֹ תוֹ ,זָהָ ב טָ הוֹר; וְﬠָ ִ
ית זֵר-זָהָ ב ְל ִמ ְסגּ ְַרתּוֹ,
שׂ ָ
טפַ ח ,סָ ִביב; וְﬠָ ִ
ית לּוֹ ִמ ְסגּ ֶֶרת ֹ
שׂ ָ
כה וְﬠָ ִ
ָת ָתּ ,אֶ ת-הַ טַּ בָּ עֹ ת ,ﬠַ ל
ית לּוֹ ,אַ ְרבַּ ע טַ ְבּ ֹעת זָהָ ב; ְונ ַ
סָ ִביב .כו וְﬠָ ִשׂ ָ
ֻמּת ,הַ ִמּ ְסגּ ֶֶרתִ ,תּ ְהיֶיןָ,
שׁר ְלאַ ְרבַּ ע ַרגְ לָ יו .כז ְלﬠ ַ
אַ ְרבַּ ע הַ פֵּ אֹ ת ,אֲ ֶ
ית אֶ ת-
שׂ ָ
שׂאת אֶ ת-הַ שֻּׁ ְלחָ ן .כח וְﬠָ ִ
הַ טַּ בָּ עֹ תְ --לבָ ִתּים ְלבַ ִדּים ,לָ ֵ
שּׂא-בָ ם ,אֶ ת-הַ שֻּׁ ְלחָ ן .כט
תם זָהָ ב; וְנִ ָ
ית אֹ ָ
שׁ ִטּים ,וְצִ פִּ ָ
ﬠ ֵצי ִ
הַ בַּ ִדּים ֲ
שׁר י ֻסַּ � ,בָּ הֵ ן; זָהָ ב
תיו ,אֲ ֶ
וּמנ ִַקּיֹּ ָ
שׂוֹתיו ְ
ָ
וּק
תיוְ ,
ֹתיו ְוכַפֹּ ָ
ית ְקּﬠָ ר ָ
וְﬠָ ִשׂ ָ
ָת ָתּ ﬠַ ל-הַ שֻּׁ ְלחָ ן לֶ חֶ ם פָּ נִ יםְ ,לפָ נַי
ֲשׂה אֹ ָתם .ל ְונ ַ
טָ הוֹרַ ,תּﬠ ֶ
ָתּ ִמיד.
•
•
•
•
•
•
•
•

בסיס השולחן היה עשוי מעצי שיטים ומצופה זהב .
מסביב לשולחן בקצהו העליון הייתה קבועה מסגרת וזר זהב היה מקיף
את המסגרת .
מתחת למסגרת היו ארבע טבעות זהב בצד ארכו של השולחן .
לטבעות הוכנסו הבדים )המוטות( שבהם היו נושאים את השולחן.
הבדים היו עשויים עצי שטים ומצופים זהב .
הלחם היה מונח על גבי קשותיו )העמודים( של השולחן .
משני צידי השולחן שתי קשוות שביניהן המנקיות היוצרות שתי מערכות כלים
של ששה מדפים להנחת  12חלות.
לחם הפנים נאפה ביום שישי בקערות הברזל ,ואחרי האפייה היו החלות
מונחות בקערות זהב .

מיקום :בתוך אוהל מועד בקודש
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ג :מנורה
נוֹרה ,י ְֵרכָהּ
שׂה הַ ְמּ ָ
שׁה ֵתּﬠָ ֶ
ית ְמנ ַֹרת ,זָהָ ב טָ הוֹר; ִמ ְק ָ
שׂ ָ
לא וְﬠָ ִ
שּׁה ָק ִנים,
ְשׁ ָ
וּפ ָרחֶ יהָ ִ ,ממֶּ נָּה י ְִהיוּ .לב ו ִ
ְקנָהּ ,גְּ ִביﬠֶ יהָ כּ ְַפתּ ֶֹריהָ ְ
ו ָ
�שׁה ְקנֵי
וּשׁ ָ
�שׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרהִ ,מצִּ ָדּהּ הָ אֶ חָ דְ ,
יֹ צְ ִאים ִמצִּ ֶדּיהָ ְ :שׁ ָ
�שׁה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ חָ ד,
שׁ ָ
שּׁנִ י .לג ְ
ְמנ ָֹרהִ ,מצִּ ָדּהּ הַ ֵ
�שׁה גְ ִב ִﬠים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ חָ ד ,כּ ְַפתֹּר
וּשׁ ָ
כּ ְַפתֹּר וָפֶ ַרחְ ,
שׁת הַ ָקּנִ יםַ ,היֹּ צְ ִאים ִמן-הַ ְמּנ ָֹרה .לד וּבַ ְמּנ ָֹרה,
שׁ ֶ
וָפָ ַרח; כֵּן ְל ֵ
וּפ ָרחֶ יהָ  .לה ְוכ ְַפתֹּר ַתּחַ ת
אַ ְרבָּ ﬠָ ה גְ ִב ִﬠיםְ :משֻׁ ָקּ ִדים--כּ ְַפתּ ֶֹריהָ ְ ,
ְשׁנֵי הַ ָקּנִ ים ִממֶּ נָּהְ ,וכ ְַפתֹּר ַתּחַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּהְ ,וכ ְַפתֹּר,
שׁת ,הַ ָקּנִ ים ,הַ יֹּ צְ ִאיםִ ,מן-הַ ְמּנ ָֹרה.
שׁ ֶ
ַתּחַ תְ -שׁנֵי הַ ָקּנִ ים ִמ ֶמּנָּהְ --ל ֵ
שׁה אַ ַחת ,זָהָ ב טָ הוֹר.
ֹתםִ ,מ ֶמּנָּה י ְִהיוּ; כֻּלָּ הּ ִמ ְק ָ
וּקנ ָ
לו כּ ְַפתּ ֵֹריהֶ ם ְ
ֹתיהָ  ,וְהֵ ִאיר ,ﬠַ ל-
שׁ ְבﬠָ ה; וְהֶ ﬠֱלָ ה ,אֶ תֵ -נר ֶ
ֹתיהָ ִ ,
ית אֶ תֵ -נר ֶ
לז וְﬠָ ִשׂ ָ
ֹתיהָ  ,זָהָ ב טָ הוֹר .לט כִּ כָּר זָהָ ב
וּמ ְל ָקחֶ יהָ וּמַ ְחתּ ֶ
ﬠֵ בֶ ר פָּ נֶיהָ  .לח ַ
טָ הוֹרַ ,יﬠ ֶ
ֲשׂה:
ֲשׂה אֹ ָתהּ--אֵ ת כָּל-הַ כּ ִֵלים ,הָ אֵ לֶּ ה .מ ְוּראֵ הַ ,וﬠ ֵ
שׁר-אַ ָתּה ָמ ְראֶ ה ,בָּ הָ ר.
יתם--אֲ ֶ
ְבּ ַת ְבנִ ָ

•
•
•
•
•
•
•
•

המנורה הייתה עשויה מקשה אחת )חתיכה אחת( מזהב על ירכה  ,קניה ,
גביעיה וכפתוריה.
ירך המנורה – הבסיס כמין תיבה בת שלוש רגליים  ,מאמצע הירך יוצא הקנה
האמצעי .
המנורה הייתה בת שבעה קנים )מהקנה האמצעי יוצאים  3קנים ומימין
שלושה קנים . (9
בראש כל קנה היה נר )כלי קיבול לשמן(.
שבעת הקנים היו מקשוטים כפתור  ,גביע ופרח 42 .גביעים כפתורים ופרחים
בגוף המנורה.
בקנה האמצעי ,היוצא מן הירך ,היה כפתור תחת שני הקנים .
הפתילות בשלושת הנרות שמימין ומשמאל היו מכוונות אל הנר האמצעי .
כלי העזר להדלקת המנורה היו מלקחיה ומחתותיה .

מיקום המנורה בתוך אוהל מועד בקודש  ,ראה תרשים .
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ד :מזבח הקטורת – מזבח הזהב
ֲשׂה אֹ תוֹ .ב אַ ָמּה
ית ִמזְ בֵּ חַ ִ ,מ ְקטַ ר ְקטֹ ֶרת; ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּיםַ ,תּﬠ ֶ
שׂ ָ
א וְﬠָ ִ
ֹתיו .ג
אָ ְרכּוֹ וְאַ ָמּה ָר ְחבּוָֹ ,רבוּﬠַ י ְִהיֶה ,וְאַ ָמּ ַתיִם ,קֹ ָמתוֹ; ִמ ֶמּנּוַּ ,ק ְרנ ָ
ֹתיו;
ֹתיו סָ ִביב--וְאֶ תַ -ק ְרנ ָ
ית אֹ תוֹ זָהָ ב טָ הוֹר ,אֶ ת-גַּגּוֹ וְאֶ תִ -קיר ָ
וְצִ ִפּ ָ
שׂה-לּוֹ ִמ ַתּ ַחת
וּשׁ ֵתּי טַ ְבּעֹ ת זָהָ ב ַתּ ֲﬠ ֶ
ית לּוֹ זֵר זָהָ ב ,סָ ִביב .ד ְ
וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה ,ﬠַ לְ -שׁנֵי צִ ָדּיו; וְהָ יָה ְלבָ ִתּים
ְלזֵרוֹ ,ﬠַ ל ְשׁ ֵתּי צַ ְלעֹ ָתיוַ --תּﬠ ֶ
שׁ ִטּים;
ית אֶ ת-הַ בַּ ִדּים ,ﬠֲצֵ י ִ
שׂ ָ
שׂאת אֹ תוֹ בָּ הֵ מָּ ה .ה וְﬠָ ִ
ְלבַ ִדּים ,לָ ֵ
שׁר ﬠַ ל-אֲ רֹן
ָת ָתּה אֹ תוֹ ִל ְפנֵי הַ פָּ ֹרכֶת ,אֲ ֶ
ית אֹ ָתם ,זָהָ ב .ו ְונ ַ
וְצִ ִפּ ָ
שׁ ָמּה .ז
שׁר ִאוָּﬠֵ ד ְל�ָ ,
שׁר ﬠַ ל-הָ ﬠֵ דֻ ת ,אֲ ֶ
הָ ﬠֵ דֻ תִ --ל ְפנֵי הַ כַּפֹּ ֶרת ,אֲ ֶ
יטיבוֹ אֶ ת-
ֹקרְ ,בּהֵ ִ
ֹקר בַּ בּ ֶ
טֹרת סַ ִמּים; בַּ בּ ֶ
ו ְִה ְק ִטיר ﬠָ לָ יו אַ הֲ רֹןְ ,ק ֶ
הַ ֵנּרֹת--י ְַק ִט ֶ
וּבהַ ﬠֲ�ת אַ הֲ רֹן אֶ ת-הַ ֵנּרֹת בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִם,
ירנָּה .ח ְ
ֹתיכֶם .ט ל ֹאַ -תﬠֲלוּ ﬠָ לָ יו
ירנָּהְ --קטֹ ֶרת ָתּ ִמיד ִל ְפנֵי ה'ְ ,ל ֹדר ֵ
ַי ְק ִט ֶ
וּמנְ חָ ה; ְונֵסֶ � ,ל ֹא ִת ְסּכוּ ﬠָ לָ יו .י וְכִ פֶּ ר אַ הֲ רֹן
ְקטֹ ֶרת ז ָָרה ,וְעֹ לָ ה ִ
שּׁנָה
שּׁנָהִ :מ ַדּם חַ טַּ את ַהכִּ פּ ִֻרים ,אַ חַ ת בַּ ָ
ֹתיו ,אַ חַ ת בַּ ָ
ﬠַ לַ -ק ְרנ ָ
ֹתיכֶם--קֹ ֶדשָׁ -ק ָד ִשׁים הוּא ,לַ ה'.
ְיכַפֵּ ר ﬠָ לָ יו ְל ֹדר ֵ
•
•
•
•
•
•

מזבח הקטורת הוא המזבח הפנימי אשר עמד בתוך אוהל מועד בקודש ,ונועד
בשביל להקטיר עליו את קטורת הסמים.
למזבח הקטורת היו שמות נוספים :המזבח הפנימי ומזבח הקטורת .
המזבח היה עשוי מעצי שיטים מצופים זהב .
למזבח היה זר זהב סביב .
שתי טבעות בלבד היו לשתי צלעותיו )זויותיו ( של מזבח הקטורת בתים
)טבעות( לבדים )מוטות( לשאת את המזבח .
המזבח היה בנוי אמה על אמה ובגובה שתי אמות והיו לו ארבע קרנות .

מיקום :אוהל מועד – בקודש  ,ראה תרשים .
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ה :מזבח הנחושת – מזבח העולה

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ית אֶ ת-הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים :חָ ֵמשׁ אַ מּוֹת אֹ ֶר� וְחָ ֵמשׁ אַ מּוֹת רֹחַ בָ ,רבוּﬠַ
א וְﬠָ ִשׂ ָ
י ְִהיֶה הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,ו ָ
ֹתיוִ --מ ֶמּנּוּ,
ֹתיו ,ﬠַ ל אַ ְרבַּ ע ִפּנּ ָ
ית ַק ְרנ ָ
ְשׁ�שׁ אַ מּוֹת ,קֹ ָמתוֹ .ב וְﬠָ ִשׂ ָ
ית אֹ תוֹ ,נְ חֹ ֶ
ֹתיו; וְצִ ִפּ ָ
ִתּ ְהיֶין ָ ַק ְרנ ָ
וּמזְ ְרקֹ ָתיו,
ֹתיוְ ,ל ַד ְשּׁנוְֹ ,ויָﬠָ יו ִ
ית ִסּיר ָ
שׁת .ג וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה נְ חֹ ֶ
ֹתיו; ְלכָל-כֵּלָ יוַ ,תּﬠ ֶ
וּמ ְחתּ ָ
וּמזְ ְלגֹ ָתיו ַ
ִ
שׁת
שׂה ֶר ֶ
ﬠ ֵ
ית לּוֹ ִמכְ בָּ רַ ,מ ֲ
שׁת .ד וְﬠָ ִשׂ ָ
שׁת ,ﬠַ ל ,אַ ְרבַּ ע ְק ָ
שׁת ,אַ ְרבַּ ע טַ ְבּעֹ ת נְ חֹ ֶ
ית ﬠַ ל-הָ ֶר ֶ
שׁת; וְﬠָ ִשׂ ָ
נְ חֹ ֶ
ָת ָתּה
צוֹתיו .ה ְונ ַ
ְתה הָ ֶר ֶ
אֹ ָתהַּ ,תּ ַחת כּ ְַרכֹּב הַ ִמּזְ בֵּ ַחִ --מ ְלּ ָמטָּ ה; וְהָ י ָ
ית
שׁת ,ﬠַ ד חֲ צִ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ  .ו וְﬠָ ִשׂ ָ
ית אֹ ָתם ,נְ חֹ ֶ
בַ ִדּים לַ ִמּזְ בֵּ ַח ,בַּ ֵדּי ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים; וְצִ ִפּ ָ
שׁת .ז וְהוּבָ א אֶ ת-בַּ ָדּיו ,בַּ ַטּבָּ עֹ ת;
ֲשׂה אֹ תוֹ:
וְהָ יוּ הַ בַּ ִדּים ,ﬠַ לְ -שׁ ֵתּי צַ ְלעֹ ת ַה ִמּזְ בֵּ ַחִ --בּ ְשׂאֵ ת אֹ תוֹ .ח נְ בוּב לֻחֹ תַ ,תּﬠ ֶ
שׁר הֶ ְראָ ה אֹ ְת� בָּ הָ ר ,כֵּן יַﬠֲ שׂוּ.
כַּאֲ ֶ

ארבעה שמות היו לו למזבח  :מזבח העולה ,מזבח החיצון ,מזבח אדמה ומזבח
הנחושת .
המזבח נועד להקרבת קרבנות )מזבח העולה( .
המזבח היו עשוי עצי שיטים ובנוי בצורת ריבוע ,ובארבע פינות המעקה
התרוממו ארבע הקרנות שיצאו מגוף המזבח לזריקת דם החטאת .
המזבח צופה בנחושת )מזבח הנחושת( .
המזבח היה חלול ,וכשהעמידו אותו בחצר המשכן היו ממלאים אותו באדמה
)מזבח האדמה ( .לקראת המסע הוצאה האדמה  .באמצעיתו של המזבח היה
מכבר נחושת  -רשת נחושת אשר הקיפה את המזבח.
בארבע פינותיו של המכבר היו קבועות טבעות .
מעל המכבר היה כרכוב כעין מעקה )בליטה( סביב למזבח ועליה חרוטים
חריצים לנוי .
למזבח לא היו מעלות והיו עולים אליו בכבש ,שהינו משטח משופע וללא
מדרגות .
על גבי המזבח היה מקום המערכה ,שבה בערה האש תמיד ושם הוקרבו
הקרבנות.
לטבעות הקבועות בארבע הפינות הובאו הבדים )המוטות( לשאת את הארון .

מיקום חצר המשכן  ,ראה תרשים .

ו :הכיור

•
•
•
•

ָת ָתּ
שׁתְ --ל ָר ְחצָ ה; ְונ ַ
שׁתְ ,וכַנּוֹ נְ חֹ ֶ
ית כִּ יּוֹר נְ חֹ ֶ
ֹשׁה לֵּ אמֹר .יח וְﬠָ ִשׂ ָ
יז ַוי ְַדבֵּ ר ה' ,אֶ ל-מ ֶ
ָת ָתּ ָ
אֹ תוֹ ,בֵּ ין-אֹ הֶ ל מוֹﬠֵ ד וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְ ,ונ ַ
שׁ ָמּהָ ,מיִם .יט ו ְָרחֲ צוּ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיוִ ,מ ֶמּנּוּ,
אֶ ת-י ְֵדיהֶ ם ,וְאֶ תַ -רגְ לֵ יהֶ ם .כ ְבּבֹאָ ם אֶ ל-אֹ הֶ ל מוֹﬠֵ ד ,י ְִרחֲ צוַּ -מ ִים--וְל ֹא יָמֻ תוּ; אוֹ
שׁ ֵרתְ ,להַ ְק ִטיר ִא ֶ
ְבגִ ְשׁ ָתּם אֶ ל-הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְל ָ
שּׁה לַ ה' .כא ו ְָרחֲ צוּ י ְֵדיהֶ ם ו ְַרגְ לֵ יהֶ ם ,וְל ֹא
ֹתם} .פ{
וּלז ְַרעוְֹ ,ל ֹדר ָ
ְתה לָ הֶ ם חָ ק-עוֹלָ ם לוֹ ְ
ְהי ָ
יָמֻ תוּ; ו ָ

הכיור הוא דוד גדול ובשוליו שני ברזים.
הכיור נועד לרחיצת ידי הכהנים ורגליהם .
הכיור היה עשוי מנחושת.
הכיור עמד על כן הכיור – בסיס שהגביה את הכיור .
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מיקום הכיור בחצר המשכן ראה תרשים.

טבלה מסכמת כלי המשכן
כלי המשכן

מיקום

חומרים

מטרה

ארון העדות
)ארון הברית(
)פרק כ"ה(

קדש
הקדשים

עצי שטים,
ציפוי זהב

בתוכו היו
לוחות הברית.

כפורת
)פרק כ"ה(

מעל הארון,
בקדש
הקדשים

זהב טהור

ב

השולחן
)פרק כ"ה(

אהל מועד
)לצד הקיר
הצפוני(

עצי שטים,
ציפוי זהב
טהור

ה' היה מדבר
עם משה מעל
הכפורת ,מבין
שני הכרובים.
עליו היה לחם
הפנים.

ג

המנורה
)פרק כ"ה(

אהל מועד
)לצד הקיר
הדרומי(

זהב טהור

הארת המשכן

ד

מזבח הזהב
)פרק ל'(

אהל מועד
)לפני
הפרוכת(

עצי שטים,
ציפוי זהב
טהור

העלאת
קטורת

ה

מזבח הנחושת
)פרק כ"ז(

בחצר
המשכן

עצי שטים,
ציפוי נחושת

הקרבת
קרבנות

ו

כיור
)פרק ל'(

חצר
המשכן

נחושת

רחצת
הכהנים את
ידיהם
ורגליהם לפני
בואם אל
הקדש.

א

דברים
קשורים
 .1הכפורת
 .2הכרובים

כלי השולחן:
קערות,
כפות ,קשוות,
מנקיות
 .1המנורה
היתה עשויה
מירך ,קנה
מרכזי וששה
קנים.
קישוטים:
גביעים,
כפתורים
ופרחים.

כלי מזבח
הנחושת:
סירות ,יעות,
מזרקות,
מזלגות,
מחתות.
הכיור עמד
על כַן נחושת.

הערות
לארון היו  4טבעות
זהב ושני בדים
)מקלות נשיאה(
לשאת את הארון.
מעל הכפורת היו שני
הכרובים ,העשויים
זהב.
בשולחן היו  4טבעות
ושני בדים לשאת את
השולחן.
המנורה היתה עשויה
מקשה אחת.
נר תמיד היה אחד
מנרות המנורה שדלק
כל הזמן

 .1מזבח הקטורת,
המזבח הפנימי.
 .2היו לו ארבע
טבעות ושני בדים
לנשיאתו.
 .1נקרא גם מזבח
העולה וגם המזבח
החיצון.
 .2היו לו ארבע
טבעות ושני בדים
לנשיאתו.
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פרק ו' – בגדי כהונה

א :בגדי כהן הדיוט

ב :בגדי כהן גדול
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ג :בגדי כהונה
הכהנים ,בזמן עבודתם במשכן או במקדש ,היו לבושים בגדים המיוחדים .
לכהן הדיוט )רגיל( היו ארבעה בגדים.
ולכהן הגדול היו שתי מערכות בגדים שונים.
בגדי לבן אשר לבשם בחלק מן עבודות יום הכיפורים.
בגדי זהב אשר לבשם בכל ימות השנה בעבודתו במשכן או
בבית המקדש.

א :בגדי לבן – כהן גדול
ארבעה בגדים )אשר היו גם כבגדי כהן הדיוט למעט שינויים קלים (
 :1כתונת
הכותנת עשויה שש בד פשתן ,אשר כיסתה את כל גוף הכהן .
הבד נארג משבצות משבצות .
הכותנת כמין חלוק נלבשת דרך הראש ונקשרת בצואר ואורכה עד כפות
הרגלים.
 :2האבנט
בד צר וארוך ,אשר נקשר סביב הגוף מעל הכותנת באיזור המתנים כחגורה
ושני קצותיו נקשרים לפנים .
האבנט היה מבדיל בין חלק הגוף העליון לחלק גוף התחתון .
האבנט של כהן גדול היה רקום מארבעה מיני חוטים תכלת וארגמן ,תולעת
שני ושש משזר מעשה רוקם) .לשיטת הרמב"ם האבנט של כהן גדול היה
בדומה לאבנטו של כהן גדול(.
 :3מכנסיים
מכנסי בד רחבים וקצרים שהגיעו עד הירכיים ,ועשויים מבד פשתן ארוג
מחוט שזור כפול שמונה .
 :4מצנפת
כובע העשוי משש )פשתן( שנעשה מבד ארוך ואת רצועת הבד היו מסובבים
סביב הראש.
בדומה לבגדי כהן הדיוט ,אלא שבמקום המצנפת של כהן גדול היה לכהן
הדיוט מגבעת הדומה למצנפת אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי
להבדילו משאר הכהנים .
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בגדי זהב – כהן גדול
א וְאַ ָתּה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ י� אֶ ת-אַ הֲ רֹן אָ ִחי� וְאֶ ת-בָּ נָיו ִאתּוִֹ ,מתּוֹ� ְבּנֵי
יתמָ רְ ,בּנֵי
ִשׂ ָראֵ לְ --לכַהֲ נוִֹ -לי :אַ הֲ רֹן--נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא אֶ ְלﬠָ זָר ו ְִא ָ
י ְ
וּל ִת ְפאָ ֶרת .ג
ית ִבגְ ֵדי-קֹ ֶדשְׁ ,לאַ הֲ רֹן אָ ִחי�ְ ,לכָבוֹדְ ,
שׂ ָ
אַ הֲ רֹן .ב וְﬠָ ִ
אתיו ,רוּחַ ָחכְ ָמה; וְﬠָ שׂוּ
שׁר ִמלֵּ ִ
וְאַ ָתּהְ ,תּ ַדבֵּ ר אֶ ל-כָּל-חַ כְ מֵ י-לֵ ב ,אֲ ֶ
שׁר ַיﬠֲשׂוּ,
אֶ תִ -בּגְ ֵדי אַ הֲ רֹןְ ,ל ַק ְדּשׁוְֹ --לכַהֲ נוִֹ -לי .ד וְאֵ לֶּ ה הַ ְבּג ִָדים אֲ ֶ
שׁבֵּ ץִ ,מצְ נֶפֶ ת ְואַ ְבנֵט; וְﬠָ שׂוּ ִבגְ ֵדי-קֹ ֶדשׁ
תּ ְ
תנֶת ַ
שׁן ְואֵ פוֹד וּ ְמﬠִ יל ,וּכְ ֹ
חֹ ֶ
וּלבָ נָיוְ --לכַהֲ נוִֹ -לי.
ְלאַ הֲ רֹן אָ ִחי�ְ ,
מערכת בגדי זהב אשר לבשם בכל ימות השנה בעבודתו במשכן או בבית
המקדש הייתה מורכבת מארבעה בגדי לבן )כפי שראינו לעיל(  .1כתונת .2
מכנסיים  .3מצנפת  .4אבנט.
ועליהם נתווספו ארבעה בגדים מיוחדים לכהן הגדול.

 .5אפוד  .6חשן  .7מעיל  .8ציץ
 .5אפוד
ֲשׂה
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָרַ --מﬠ ֵ
שׁנִ י ,ו ֵ
ָמן תּוֹלַ ﬠַ ת ָ
ו וְﬠָ שׂוּ ,אֶ ת-הָ אֵ פֹ ד :זָהָ ב ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָ
חֹ ֵ
שׁב
צוֹתיו--וְחֻ בָּ ר .ח וְחֵ ֶ
שׁב .ז ְשׁ ֵתּי כְ ֵתפֹ ת חֹ ְברֹת ,י ְִהיֶה-לּוֹ אֶ לְ -שׁנֵי ְק ָ
שׁנִ י--
ָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָ
ֲשׂהוּ ִמ ֶמּנּוּ י ְִהיֶה :זָהָ בְ ,תּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָ
שׁר ﬠָ לָ יו ,כְּ ַמﬠ ֵ
אֲ פ ָֻדּתוֹ אֲ ֶ
ו ֵ
וּפ ַתּ ְח ָתּ ﬠֲלֵ יהֶ םְ ,שׁמוֹת ְבּנֵי
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָר .ט וְלָ ַק ְח ָתּ ,אֶ תְ -שׁ ֵתּי אַ ְבנֵי-שֹׁהַ ם; ִ
י ְ
נּוֹת ִרים,
שּׁה הַ ָ
ֹתם ,ﬠַ ל ,הָ אֶ בֶ ן הָ אֶ חָ ת; וְאֶ תְ -שׁמוֹת הַ ִשּׁ ָ
שּׁהִ ,מ ְשּׁמ ָ
ִשׂ ָראֵ ל .י ִשׁ ָ
תוֹלד ָ
שּׁנִ ית--כְּ ְ
ﬠַ ל-הָ אֶ בֶ ן הַ ֵ
ֲשׂה חָ ַרשׁ ,אֶ בֶ ןִ --פּתּוּחֵ י חֹ ָתם ְתּפַ ַתּח
ֹתם .יא ַמﬠ ֵ
ֲשׂה
ִשׂ ָראֵ ל; מֻ סַ בֹּת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ בַ ,תּﬠ ֶ
אֶ תְ -שׁ ֵתּי ָהאֲ בָ נִ ים ,ﬠַ לְ -שׁמֹת ְבּנֵי י ְ
ְשׂ ְמ ָתּ אֶ תְ -שׁ ֵתּי ָהאֲ בָ נִ ים ,ﬠַ ל כִּ ְתפֹ ת הָ אֵ פֹ ד ,אַ ְבנֵי זִ ָכּרֹןִ ,ל ְבנֵי
אֹ ָתם .יב ו ַ
מוֹתם ִל ְפנֵי ה' ,ﬠַ לְ -שׁ ֵתּי כְ ֵתפָ יוְ --לזִ ָכּרֹן} .ס{
ָשׂא אַ הֲ רֹן אֶ תְ -שׁ ָ
ִשׂ ָראֵ ל; ְונ ָ
י ְ

•
•
•

•

האפוד היה מעין בגד מרובע ,דמוי סינר ארוך ,ארוג מחוטים הטוויים מזהב
)הזהב רוקע לטס דקיק ונחתך לחוטים( ,תכלת ,ארגמן ,תולעת שני ושש.
על פי רש"י היה האפוד סינר אחורי ,שכיסה רק את חלקו האחורי של גוף
הכהן הגדול ,ועל פי רשב"ם היה האפוד סינר שלם ,מעין חצאית.
האפוד נמשך מאחורי גוף הכהן עד כתפיו ,ומשם ירדו שתי כתפות מלפניו
עד למתניו .במתני הכהן נקשר האפוד לגוף הכהן על ידי ה"חשב" שהיה
מעין חגורה .
לחשב האפוד נקשרו שתי רצועות מלמעלה "כתפות האפוד" ,שעברו מעל
כתפי הכהן ונקשרו מלפנים.
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•
•
•

על כתפות האפוד נקבעו שתי אבני שוהם בתוך משבצות זהב .
אבני השוהם שהיו במסגרות זהב ועל כל אבן כתובים שמות  6השבטים .
על הכתפות היו משובצות שתי אבני שוהם ,שעליהן חקוקים שמות שבטי
ישראל ,ועליהן נאמר במקרא" :ונשא אהרן את שמות בני ישראל על שתי
כתפיו לזיכרון".

 .6החושן
שׂנּוּ; זָה'ב ְתּכֵלֶ ת
ֲשׂה' אֵ פֹ דַ ,תּﬠֲ ֶ
שׁב--כְּ ַמﬠ ֵ
שׂה' חֹ ֵ
ﬠ ֵ
שׁן ִמ ְשׁפָּ טַ ,מ ֲ
ית חֹ ֶ
טו וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲשׂה' אֹ תוֹ .טז ָרבוּﬠַ יִה'יֶה' ,כָּפוּל; ז ֶֶרת
ְשׁשׁ ָמ ְשׁזָרַ --תּﬠ ֶ
שׁנִ י ,ו ֵ
ָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָ
וְאַ ְרגּ ָ
טוּרים אָ בֶ ן :טוּר ,אֹ ֶדם
את בוֹ ִמלֻּאַ ת אֶ בֶ ן ,אַ ְרבָּ ﬠָ ה' ִ
וּמלֵּ ָ
אָ ְרכּוְֹ ,וז ֶֶרת ָר ְחבּוֹ .יז ִ
ה'שּׁנִ י--נֹפֶ � סַ ִפּירְ ,ויָה'�ם .יט
ֵ
ִפּ ְט ָדה' וּבָ ֶר ֶקת--ה'טּוּר ,ה'אֶ חָ ד .יח וְה'טּוּר,
יﬠיַ --תּ ְר ִשׁישׁ
ה'ר ִב ִ
ְ
שׁם ְשׁבוֹ ,וְאַ ְחלָ ָמה' .כ וְה'טּוּר,
ישׁי--לֶ ֶ
ה'שּׁ ִל ִ
ְ
וְה'טּוּר,
ָשׁפֵ ה'; ְמשֻׁ בָּ צִ ים זָה'ב יִה'יוְּ ,בּ ִמלּוּאֹ ָתם .כא וְה'אֲ בָ נִ ים ִתּה'יֶין ﬠַ ל-
ְושֹׁה'םְ ,וי ְ
חוֹתםִ ,אישׁ ﬠַ לְ -שׁמוֹ,
ָ
ֹתם; ִפּתּוּחֵ י
ִשׂ ָראֵ לְ ,שׁ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵרה'--ﬠַ לְ -שׁמ ָ
ְשׁמֹת ְבּנֵי-י ְ
שׂה'
שׁ ְרשֹׁ ת גּ ְַבלֻתַ ,מﬠֲ ֵ
שׁן ַ
ית ﬠַ ל-ה'חֹ ֶ
שׁבֶ ט .כב וְﬠָ ִשׂ ָ
שׂר ָ
ִתּה'יֶיןִ ,ל ְשׁנֵי ﬠָ ָ
ָת ָתּ ,אֶ ת-
שׁןְ ,שׁ ֵתּיַ ,ט ְבּעוֹת זָה'ב; ְונ ַ
ית ,ﬠַ ל-ה'חֹ ֶ
ﬠבֹת ,זָה'ב ,טָ ה'וֹר .כג וְﬠָ ִשׂ ָ
ֲ
ﬠ ֹבתֹת
ָת ָתּה' ,אֶ תְ -שׁ ֵתּי ֲ
שׁן .כד ְונ ַ
ְשׁ ֵתּי ה'טַּ בָּ עוֹת ,ﬠַ לְ -שׁנֵיְ ,קצוֹת ה'חֹ ֶ
שׁן
שׁןְ .... .וי ְִרכְּ סוּ אֶ ת-ה'חֹ ֶ
ה'זָּ ה'ב ,ﬠַ לְ -שׁ ֵתּי ,ה'טַּ בָּ עֹ ת--אֶ לְ -קצוֹת ,ה'חֹ ֶ
שׁב ה'אֵ פוֹד; ְול ֹא-
ִמטַּ ְבּעֹ ָתו אֶ ל-טַ ְבּעֹ ת ה'אֵ פוֹדִ ,בּ ְפ ִתיל ְתּכֵלֶ תִ ,לה'יוֹת ,ﬠַ ל-חֵ ֶ
שׁן
ִשׂ ָראֵ ל ְבּחֹ ֶ
ָשׂא אַ ה'רֹן אֶ תְ -שׁמוֹת ְבּנֵי-י ְ
שׁןֵ ,מﬠַ ל ה'אֵ פוֹד .כט ְונ ָ
יִזַּ ח ה'חֹ ֶ
ָת ָתּ אֶ ל-
ה'מּ ְשׁפָּ ט ,ﬠַ לִ -לבּוְֹ --בּבֹאוֹ אֶ ל-ה'קֹּ ֶדשְׁ :לזִ ָכּרֹן ִל ְפנֵי-ה'ָ ,תּ ִמיד .ל ְונ ַ
ִ
ה'אוּרים וְאֶ ת-ה'תֻּ ִמּים ,וְה'יוּ ﬠַ ל-לֵ ב אַ ה'רֹןְ ,בּבֹאוֹ ִל ְפנֵי
ִ
ה'מּ ְשׁפָּ ט ,אֶ ת-
ִ
שׁן
חֹ ֶ
ִשׂ ָראֵ ל ﬠַ לִ -לבּוִֹ ,ל ְפנֵי ה'ָ --תּ ִמיד.
ָשׂא אַ ה'רֹן אֶ תִ -מ ְשׁפַּ ט ְבּנֵי-י ְ
ה'; ְונ ָ

•
•

•
•
•

החשן – בד ארוג מזהב תכלת ארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב .
החושן היה בצורת ריבוע המקופל לשניים .על הצד החיצוני של הקיפול היו
משובצים  12אבנים יקרות במשבצות זהב  ,על כל אבן היה כתוב שם של
שבט אחר.
קיפול הבד יצר כיס שבו הוכנסו ה"אורים ותומים" – קלף עם שם ה'
המפורש .
בפינות החושן היו ארבע טבעות זהב שחיברו את החושן לאפוד.
דרך שתי הטבעות התחתונות שבחושן העבירו פתילי תכלת אותם קשרו
לחשב האפוד .
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 .7המעיל
ית אֶ תְ -מ ִﬠיל ה'אֵ פוֹד ,כְּ ִליל ְתּכֵלֶ ת .לב וְה'יָה' ִפי-ר ֹאשׁוְֹ ,בּתוֹכוֹ;
לא וְﬠָ ִשׂ ָ
שׂה' אֹ ֵרג ,כְּ ִפי ַת ְח ָרא יִה'יֶה'-לּוֹ--ל ֹא י ָ
ﬠ ֵ
שׂפָ ה' יִה'יֶה' ְל ִפיו סָ ִביב ַמ ֲ
ָ
ית ﬠַ ל-
ִקּ ֵרﬠַ  .לג וְﬠָ ִשׂ ָ
מנֵי זָה'ב ְבּתוֹכָם ,סָ ִביב.
ﬠ ֹ
שׁנִ י--ﬠַ ל-שׁוּלָ יו ,סָ ִביב; וּפַ ֲ
ָמן וְתוֹלַ ﬠַ ת ָ
מּנֵי ְתּכֵלֶ ת וְאַ ְרגּ ָ
שׁוּלָ יוִ ,ר ֹ
ﬠמֹן זָה'ב ְו ִרמּוֹן ,ﬠַ ל-שׁוּלֵ י ה' ְמּ ִﬠיל ,סָ ִביב .לה' וְה'יָה' ﬠַ ל-אַ ה'רֹן,
ﬠמֹן זָה'ב ו ְִרמּוֹן ,פַּ ֲ
לד פַּ ֲ
וּבצֵ אתוֹ--וְל ֹא יָמוּת
שׁ ֵרת; וְנִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ אֶ ל-ה'קֹּ ֶדשׁ ִל ְפנֵי ה'ְ ,
ְל ָ

•
•
•
•

המעיל היה כמין חלוק ללא שרוולים וקצר מן הכתונת – כך שהכתונת
נראתה מתחת למעיל.
המעיל נחלק לשתי כנפות )כטלית קטנה(.
בשולי המעיל היו מחוברים  36פעמונים ו 36רימונים – פעמון זהב ורימון
בכל כנף )סה"כ  72רימונים ופעמונים ( .
הפעמונים היו עשויים מזהב והרימונים היו ארוגים מתכלת ארגמן ותולעת
שני .

 .8הציץ
ְשׂ ְמ ָתּ אֹ תוֹ
וּפ ַתּ ְח ָתּ ﬠָ לָ יו ִפּתּוּחֵ י חֹ ָתם ,קֹ ֶדשׁ לַ יה'וָה' .לז ו ַ
ית צִּ יץ ,זָה'ב טָ ה'וֹר; ִ
וְﬠָ ִשׂ ָ
ﬠַ לְ -פּ ִתיל ְתּכֵלֶ ת ,וְה'יָה' ﬠַ ל-ה' ִמּצְ נָפֶ ת; אֶ ל-מוּל ְפּנֵי-ה' ִמּצְ נֶפֶ ת ,יִה'יֶה' .לח וְה'יָה',
ִשׂ ָראֵ לְ ,לכָל-
שׁר י ְַק ִדּישׁוּ ְבּנֵי י ְ
ָשׂא אַ ה'רֹן אֶ ת-ﬠֲוֹן ה' ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶ
ﬠַ לֵ -מצַ ח אַ ה'רֹןְ ,ונ ָ
שׁיה'ם; וְה'יָה' ﬠַ לִ -מצְ חוֹ ָתּ ִמידְ ,ל ָרצוֹן לָ ה'ם ִל ְפנֵי ה'.
ַמ ְתּנֹת ָק ְד ֵ

•
•
•
•

ציץ הזהב כמין טס זהב כרוחב שתי אצבעות ,שכיסה את מצח הכהן הגדול
מאוזן לאוזן .
באמצע הציץ בלטו המילים "קדש לה' ".
בשני הנקבים שמשני צידי הציץ ובנקב שבאמצע הציץ מלמעלה היו
מושחלים פתילים של תכלת נקשרו מאחור )ונעשה הציץ כמין כובע(.
המעיל נחלק לשתי כנפות )כטלית קטנה(.
סדר לבישת בגדי כהן הגדול היה כך:
מכנסיים  ,כתונת ואבנט  ,מעליהם מעיל ,ומעליהם הולבשו אפוד וחושן
לבסוף את המצנפת והציץ.
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ב :בגדי כהן הדיוט –
ארבעה בגדים )אשר היו גם כבגדי כהן גדול למעט שינויים (
 :1כתונת
הכתונת עשויה שש בד פשתן אשר כיסתה את כל גוף הכהן .
הבד נארג משבצות משבצות .
הכתונת כמין חלוק ,נלבשת דרך הראש ונקשרת בצואר ואורכה עד כפות
הרגלים.
 :2האבנט
בד צר וארוך אשר נקשר סביב הגוף מעל הכתונת באזור המתניים כחגורה
ושני קצותיו נקשרים לפנים .
האבנט היה מבדיל בין חלק הגוף העליון לחלק הגוף התחתון .
האבנט של כהן גדול היה רקום מארבעה מיני חוטים :תכלת וארגמן ,תולעת שני ושש
משזר מעשה רוקם) .לשיטת הרמב"ם האבנט של כהן גדול היה בדומה לאבנטו של כהן
גדול(.

 :3מכנסיים
מכנסי בד רחבים וקצרים שהגיעו עד הירכיים ועשויים מבד פשתן ארוג
מחוט שזור כפול שמונה .
 :4מגבעת
כובע העשוי משש )פשתן( שנעשה מבד ארוך ואת רצועת הבד היו מסובבים
סביב הראש.
בדומה לבגדי כהן גדול ,אלא שבמקום המצנפת של כהן גדול היה לכהן
הדיוט מגבעת הדומה למצנפת ,אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי
להבדילו משאר הכהנים .

בגדי הכהונה )פרק כ"ח(

בגדי
כהונה

חומרים

דברים קשורים/
הערה

מטרה

כהן גדול/
כהן הדיוט

יום
כיפור*
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האפוד

זהב ,תכלת
וארגמן,
תולעת שני
ושש משזר

החושן

זהב ,תכלת
וארגמן,
תולעת שני
ושש משזר

מעיל
האפוד

כליל תכלת

מצנפת

שיבוץ שש

ציץ

זהב טהור

כתנת

שיבוץ שש

אבנט
מכנסי
בד

האבנים מהוות
שתי אבני שהם על
זכרון לבני ישראל
כתפות האפוד.
על עבודת ה'
על כל אבן היו
וזכרון לה' על
שמות ששה
משבטי ישראל .בריתו עם ישראל.
נשיאת שמות בני
 .1שתים עשרה
ישראל "על לבו
אבני חן שונות.
על כל אבן שם של בבואו אל הקודש
לזכרון לפני ה'
אחד משבטי
תמיד".
ישראל.
על החושן היו
החושן מחובר אל
האורים ותומים
האפוד.
שדרכם היה
 .2אורים ותומים
מתברר משפט ה'
לשואלים בו.
הפעמונים
פעמוני זהב
והרימונים שימשו
ורימונים
לכך שקולו של
אהרן נשמע בבואו
אל הקדש ובצאתו.

על המצנפת.
על מצח אהרן.

נשיאת אהרן את
עוון הקדשים של
ישראל.
היה כתוב עליו
"קדש לה'".

רק כהן
גדול

-----

רק כהן
גדול

-----

רק כהן
גדול

-----

כהן הדיוט
לובש
מגבעת.
רק כהן
גדול

כהן גדול
והדיוט
כהן גדול
והדיוט
כהן גדול
והדיוט

מצנפת בד

-----

כתונת בד
אבנט בד
מכנסי בד

*הבגדים שלבש הכהן הגדול ביום כיפור נקראו "בגדי לבן" והיו עשויים מפשתן לבן.

.1

שאלות
א .ציין שני כלים שהיו בחצר המשכן וכתוב מאילו חומרים היה עשוי כל אחד מהם.
ב .ציין שני בגדי כהונה שבהם היו אבנים.
כמה' אבנים ה'יו על כל אחד מהבגדים האלו? ומה' ה'יתה' מטרתן /תפקידן?
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עפ”י
שאלת
בגרות
עפ”י
שאלת
בגרות

.2
עפ”י
שאלת
בגרות
.3
עפ”י
שאלת
בגרות
.4
עפ”י
שאלת
בגרות
)קיץ
תשס"
ג(
5

.6
עפ”י
שאלת
בגרות
.7

.8
עפ”י
שאלת
בגרות
עפ”י
שאלת
בגרות
.9
עפ”י
שאלת
בגרות

א .בין כלי המשכן נכללו מזבח הזהב ומזבח הנחושת.
 .1היכן היה מקומו של כל אחד ממזבחות אלה?
)יש לציין אם המקום היה בחצר המשכן ,באהל מועד או בקדש הקדשים(.
 .2למה שימש כל אחד ממזבחות אלה?
ב .עיין בפרק כ"ו.
 .1כתוב שני חומרים שמהם היו עשויים האדנים במשכן וציין מה היה שימושם של האדנים.
 .2למה שימשו הבריחים וממה היו עשויים?
א .1 .ציין שלושה כלים שמשה נצטווה לעשות להם טבעות ובדים.
מהם הבדים ,ממה היו עשויים ולשם מה נעשו הטבעות והבדים?
 .2היכן היה מקומו של כל אחד מהכלים שציינת? )ציין אם בחצר המשכן ,אהל מועד או קדש הקדשים(.
ב .ציין שני כלים שהיה בהם חלק עשוי מעץ וכלי אחד העשוי כולו ממתכת.
א .ציין היכן עמד הכיור ,ממה היה עשוי ולמה שימש.
ב .ציין מהם ארבעת "בגדי לבן" וכתוב מתי היה כהן גדול לובש אותם.
א .עיין בתרשים המשכן שלפניך וציין במחברתך מהו המספר המתאים בתרשים לכל אחד מפריטי המשכן
הבאים :מזבח העולה ,מזבח הקטורת ,מנורה.
שים לב :בתרשים יש שני מספרים מיותרים.
ב .לאיזה צורך השתמשו בעורות אילים מאדמים ולאיזה צורך השתמשו בשש מושזר?

עיין בפרק כ"ו.
א .1 .ציין את מספר יריעות המשכן וכתוב כיצד חוברו היריעות זו לזו.
 .2מהו החומר ממנו היו עשויות יריעות הגג ?
ב .מהו "סרח העודף" של היריעות ומה נעשה בו?
א .היכן היה מקומה של המנורה במשכן?
)ציין אם מקומה היה בחצר המשכן ,באוהל מועד ,או בקודש הקודשים(.
ציין שני כלים נוספים שעמדו במשכן באותו מקום שבו עמדה המנורה.
ב .על איזה כלי מכלי המשכן היו הכרובים ,ובאיזה מקום במשכן נמצא הכלי הזה?
עיין בפרק כ"ו פסוקים לא -לז והשב על השאלות הבאות:
א .1 .מה היה תפקידה של הפרוכת ומה היה תפקידה של הכפורת?
 .2מה היה תפקידו של המסך ולאיזה משני הפריטים לעיל היה דומה מבחינה זו?
ב .מה היה מקומו המדויק של השולחן ,למה שימש וממה היה עשוי?
א .ציין שני כלים שהיתה בהם נחושת וכתוב היכן היה מקומו של כל אחד מהכלים הללו )חצר המשכן,
אהל מועד או קדש הקדשים(.
ב .ציין שני כלים שהיה בהם זהב וכתוב ה'כן היה מקומו של כל אחד מהכלים הללו.
א .מה היה מקומו של נר התמיד ובמה הואר?
ב .לאיזה צורך השתמשו בעורות תחשים ולמה שימש הבריח התיכון? )כ"ו ,כח(
א .1 .במשכן ה'יו שני מזבחות .ציין שני שמות שהיו לכל מזבח.
 .2היכן היה מקומו של כל אחד מהם )ציין אם היה בקודש ,בקדש הקדשים או בחצר המשכן(.
ב .ציין שמות של שלושה מבגדי אהרן ובניו שלא היו בהן אבני חן.
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עיין בפרקים כ"ה וכ"ז ,א -ח.
א .ממה היה עשוי ארון העדות ומה הקשר שלו להתגלות ה'?
ב .לפניך שתי קבוצות פריטים .ציין איזו מהן שייכת לשולחן ואיזו למזבח:
 .1סירות ,יעות ,מזרקות ,מזלגות ,מחתות.
 .2קערות ,כפות ,קשוות ,מנקיות.

11

עיין בפרק כ"ה.
א .ממה הייתה עשויה המנורה ומה ייחד אותה לעומת שאר הכלים?
ב .אילו מפריטי המנורה הבאים היו חלקיה ההכרחיים? ואילו מביניהם ה'יו פריטים לנוי בלבד :ירך ,גביעים,
קנה ,כפתורים ,פרחים ,קנים?

12

עיין בפרק כ"ח.
א .איזה מבגדי הכהן הגדול כלל "פעמון זהב ורימון פעמות זהב ורימון" ,מה הייתה' מטרתם של הפעמונים
והרימונים ומה היה ייחודו של החומר ממנו היה עשוי בגד זה לעומת האפוד והחושן?
ב .מה היה תפקידו של ציץ הזהב הטהור ,היכן היה מונח ולאיזה בגד מבגדיו של אהרן היה קשור?

13

א .ציין פריט אחד מפריטי המשכן שאליו היה קשור כל אחד מהדברים הבאים :כרובים ,פתיל תכלת,
קלעים ,גביעים משוקדים.
ב .ציין שלושה בגדים מבגדי הכהן הגדול שהיה בהם זהב.

14

א .ציין שלושה מפרטי המשכן שבהם השתמשו בשש משזר.
ב .ציין שמות ארבעה בגדים שהיו משותפים לכהן גדול ולכהן הדיוט.
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