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  י משרד החינוך"החומר הנדרש עפ

  : ביחידת הבקיאות בנושא

  

  כליו ובגדי כהונה, המשכן 

  

  :הדרישות  :א

לכלים , הכרה כללית של מושגים הקשורים לִמבנה של המשכן ולחלוקתו הפנימית

  . וכהן גדולולבגדי כהן הדיוט, ראשיים במשכן

 מטרת במשכן ולִמיקומול,  ממנו הוא עשויחומרל,  שלוצורהבכל פריט יש להתַיֵחס ל

  . השימוש בו

 . של המשכן וכליומידות תידרש ידיעה בלא

  :המושגים  : ב

כיסויי , מסך שער החצר, מסך הפתח, פרוכת, קודש הקדשים, אוהל מועד, חצר המשכן

, בדים, כרובים, כפורת, ארון, טבעות, בריחים, אדנים, קרשים, מכסה האוהל, המשכן

  .מזבח העולה, מזבח הקטורת, מזבח הנחושת, כיור, מנורה, שולחן

, מגבעת, מצנפת, כתונת, מעיל, חושן, אפוד, בגדי לבן, בגדי זהב, בגדי כהן הדיוט  

  .מכנסיים, ציץ, אבנט
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  חצר המשכן: א
  

  :חצר המשכן   - 1
ארכה ,  מסביב למשכן חצר הייתה

,  אמה 50מאה אמה ורוחבה 
המשכן עמד בחציה המערבי של 

  .החצר 
  
  קלעי החצר  - 2

יריעת בד העשויה שש משזר 
מעשה רשת כדי שיעמדו בפני 

  .רוחות המדבר 
יריעה זו הייתה תלויה על עמודי 

 עמודי 56הייתה תלויה על (החצר 
  ).החצר

אורכה מאתים ושמונה אמה אשר 
  .ת החצר הקיפה א

  
  עמודי החצר  - 3
 המקושטים ,עמודים מעצי שיטיםה

 ,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
  
  יתדות ומיתרים  - 4

את קלעי החצר ואת יריעות אוהל 
 ,מועד היו מותחים במיתרים

העשויים (ובעזרת היתדות 
  .תוקעים אותם באדמה )  מנחושת

  
   מסך שער החצר - 5

   .ארגמן ותולעת שני מעשה רוקם, משזר, מסך זה מעין וילון העשוי מחוטי  שש
   .המסך שימש כמחיצה של שער חצר המשכן ונתלה על ארבעה עמודי החצר
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  המשכן: ב
  

  המשכן  - 1
  .שלושים אמה אורכו ועשר אמות  רוחבו  -שטחו מבפנים 

  )אוהל מועד (קודש הקדשים והקודש : הכולל שני חלקים 
   .היה עשוי קרשים של עצי שיטים מצופים זהב המוצבים על אדני כסף

  .י כסויי המשכן "כל המשכן כוסה ע
   קודש –אוהל מועד  - 2

,  אמות 10 אמה ורחבו 20ארכו  -כן החלק החיצוני של המש
  .והמנורה, השולחן , בקודש עמדו מזבח הזהב.  מן המשכן 2/3
  קודש הקדשים - 3

  , אמות10 אמות ורחבו 10ארכו  -החלק הפנימי שבמשכן 
  .בקודש הקדשים עמד הארון .   אחד מן המשכן 1/3 
  פרוכת  - 4

 הקודש וקודש :הפרוכת מחלקת את המשכן לשני מדורים
  . קודשים ה

מידתה של הפרוכת עשר אמות על עשר אמות כרוחבו וגובהו 
  .של חלל המשכן 

: הפרוכת עשוייה מצמר הצבוע בשלושה צבעים 
אדום בהיר (תולעת שני , ) אדום כהה(ארגמן , ) ירקרק(תכלת
  ) .פשתן(ומחוט שש משזר  ) וזוהר 

, כרובים– כרובים : הפרוכת נארגה בדרך של מעשה חושב  
וב מצידה האחד של הפרוכת אינו דומה לכרוב מצידה הכר
  .מצד אחד אריה ומהצד השני נשר , השני 

  ,הפרוכת נתלתה על ארבעה עמודי עצי שיטים מצופים זהב
העומדים על אדני כסף  שעמדו בין הקודש לבין קודש 

  . הקדשים באמצעות ארבעה ווי זהב 
  
  מסך פתח אוהל מועד  - 5

  .וילון בכניסה למשכן מסך הפתח שימש כמעין 
  .מסך הפתח שימש כדלת בין המשכן לחצר המשכן 

: מסך הפתח היה עשוי מחוטי צמר הצבוע בשלושה צבעים 
אדום בהיר (תולעת שני , ) אדום כהה(ארגמן , ) ירקרק(תכלת
  ).פשתן(ומחוט שש משזר  ) וזוהר 

 והצורה שבצד אחד דומה ,מסך הפתח היה ארוג מעשה חושב
  .ד השני של הבד לצורה שבצ

מסך הפתח היה תלוי על חמישה עמודי עצי שיטים מצופים 
  . זהב העומדים על אדני נחושת 
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  )מופיע באתר דעת. ל של משרד החינוך ועוד"בהוצאת ת" המשכן"פ "מעובד ע(קרשי המשכן                                               קרשים  - 6

הקרשים  דפנות אוהל מועד מורכבות מ
   .המחוברים אחד לשני ליצירת דופן 

 ושמונה בצד צפון  ועשרים דרוםעשרים בצד 
  .  קרשים 48כ "במערב סה

הקרשים היו עשויים מעצי שיטים ומצופים 
  .זהב

 2בתחתית כל קרש נסרו חלק מן הקרש ויצרו 
  .שנכנסו לתוך האדנים )  ידות(בליטות 

  אדנים  - 7
לתת ועדו נ, האדנים הם יסודות המשכן 

  .לקרשים יציבות ובסיס 
  , כל שני אדנים משמשים בסיס לקרש 

  . אדנים היו 96
האדנים היו עשויים מכסף ואדני עמודי החצר 

  .היו עשויים מנחושת 
מכניסים את . האדן הוא כעין קופסה עם חריץ 
  . הידותלתוך החריצים שבאדנים

  טבעות מרובעות - 8
  . הקרשים ומחזקות את מבנה המשכן הטבעות שבראשי הקרשים מצמידות את

בכל קרש שני חריצים והטבעת הייתה מוכנסת (כל טבעת שצורתה מלבנית מצמידה שני קרשים זה לזה 
  ).לחריצים שבראשי כל שני קרשים 

  טבעות  עגולות - 9
 לתוכן הוכנסו, מזהב) אחד למעלה אחד למטה" (בתים"בצידו החיצון של כל קרש היו קבועות שתי טבעות 

  .כל טבעת חוברה לקרש על ידי שתי יתדות כעין מסמרים . הבריחים 
  בריחים עליונים ותחתונים  -10

  .הבריחים נועדו לשם הידוק וחיזוק הקרשים זה לזה 
   ,בצדו החיצוני של כל קיר באוהל מועד הוכנסו שני מוטות באורך חצי הקיר דרך הבתים לבריחים

  .חד למטה אאחד למעלה  ו
  יצוניים היו עשויים עצי שיטים ומצופים זהב הבריחים הח

   הפנימי – האמצעי –הבריח התיכון -11
 שעבר באמצע כל , שהוכנס לתוך הקרשים בקירות אוהל מועד דרך נקב,במרכזי הקרשים הוכנס מוט ארוך

  .קרש 
   "משולבות אשה אל אחותה"-12

 ,אשר חיברו קרש אחד אל השני וכ.בצד אחד של הקרש היו שתי בליטות בצד השני היו שני שקעים
  .השתלבו הבליטות בשקעים 

  מספר הבריחים  -13
 ולכל מחצית מהקרשים היו שני בריחים חיצוניים ובריח ,כל דופן של המשכן הייתה מחולקת לשני חלקים

 קרשים 10עוד , תון  קרשים חוברו בבריח חיצוני עליון  ובבריח חיצוני תח10: הדופן המערבית חוברה כך הלדוגמ(תיכון פנימי 
   .) בריחים בכל דופן5כ היה "סה,  הקרשים חוברו בבריח התיכון 20כל ,  י בריח חיצוני עליון ובריח חיצוני תחתון"חוברו ע
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  גוף המשכן

  

גוף 
  המשכן

  דברים קשורים  הערות  מטרה  חומרים

  *יריעות
  )ו"פרק כ(

, שש משזר
ארגמן , תכלת

  ותולעת שני

היריעות הרכיבו 
 המשכן את אהל

והיוו את הכיסוי 
לקרשים שמהם 

  .המשכןבנוי היה 

  .במשכן היו עשר יריעות

היריעות היו מחוברות זו 
) תכלת(לזו בלולאות 

  ).זהב(וקרסים 

. 2. יריעות עזים. 1
  .עורות אילים מאדמים

שני . עורות תחשים. 3
סו את גג יהאחרונים כ

  .המשכן בלבד

  קרשים
  )ו"פרק כ(

היה גוף המשכן   עצי שטים
  .בנוי מקרשים

הקרשים היו נתונים בתוך 
  .אדני כסף

  אדנים. 1

  בריחים. 2

  אדנים

  )ו"כ(

היוו את הבסיסים   כסף
שבתוכם עמדו 
קרשי המשכן 

  .)יט, ו"כ(

 היו גם בבסיסם אדני כסף
, ו"כ(של עמודי הפרוכת 

  .) לב-לא

  

  בריחים

  )ו"כ(

חיברו את קרשי   עצי שטים
  המשכן זה לזה

מדו מוטות ארוכים שע
בתוך (, לרוחב כל קיר

שניים בחלקו , )טבעות
כל אחד (העליון של הקיר 

) מהם הגיע עד אמצע הקיר
  .ושניים בחלקו התחתון

 הבריח –באמצע הקיר 
שאורכו כאורך כל , התיכון

  הקיר

  הבריח התיכון

חצר 

  המשכן
 היו עמודי חצר המשכן    

  .אדני נחושתנתונים בתוך 

 קלעיםעל העמודים היו 
וילון עשוי (זר משש מש

  .)חוטים קלועים

  קלעים. 1

  עמודים. 2

  מסך לשער החצר. 3

  

  פרוכת
  )ו"פרק כ(

, תכלת וארגמן
תולעת שני ושש 

  משזר

הבדילה בין הקדש 
לבין קדש 

  .הקדשים

עמדה על ארבעה עמודים 
 ,עשויים מעצי שטים

ומצופים זהב ונתונים בתוך 
  .אדני כסף

  

  מסך
מסך (

  )הפתח

, תכלת וארגמן
עת שני ושש תול

  משזר

הבדיל בין אהל 
מועד לחצר 

  המשכן

עמד על חמישה עמודים 
 ,עשויים עצי שטים

ומצופים זהב ונתונים בתוך 
  .אדני נחושת

  

מסך שער 
  )ז"כ(החצר 

בכניסה לחצר   
  .המשכן

    עמד על ארבעה עמודים

  .עורות תחשיםמכסה , מכסה עורות אילים מאדמים, יריעות עזים, יריעות המשכן: כיסויי המשכן* 
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  כסויי המשכן  – 'פרק ג

  
  כסויי המשכן 

   :ארבעה מיני כיסויים היו מכסים את המשכן
  יריעות המשכן 
  יריעות האוהל 

  עורות אילים מאדמים 
    .עורות תחשים

  
   :לכיסויי המשכן היו ארבע מטרות

  .להסתיר את המשכן מעין רואים: א
   .שיהא המשכן דומה כבית: ב
  .)מבפנים נראו היריעות(הרבות את יופיו מבפנים ל: ג
  .מטר וחול המדבר , מחסה למשכן מפני הרוח: ד
  

  יריעות המשכן 
  " . מעשה חושב"עשר יריעות שהיו רקומות בציורי כרובים 

ארגמן ותולעת ,  תכלת– פשתן ומצמר –היריעות היו עשויות מחוטי שש 
  .שני

   .ניםיריעות המשכן נראו רק לבאי המשכן מבפ
 חמש –שתי חוברות , עשר היריעות היו מחוברות אשה אל אחותה 

  .יריעות בכל חוברת 
 וחמישים קרסי ,י חמישים לולאות תכלת בכל חוברת"היריעות חוברו  ע

  .זהב חיברו בין שתי החוברות
  

   יריעות האוהל  -יריעות עיזים
  . שהיה עשוי מצמר עיזים יריעות האוהל כיסו את יריעות המשכן, הכיסוי השני של המשכן 

  חמש יריעות הסדרה האחת ושש יריעות הסדרה השנית : אחת עשרה יריעות מחוברות בשתי סדרות 
  .הקרסים היו עשויים מנחושת, גם הם חוברו כפי יריעות המשכן 

  .י יריעות המשכן" שלא נתכסו ע,שני כיסויים אלו כיסו גם את צדדי הקרשים של המשכן מבחוץ
  

  לים מאדמים עורות אי
   .העליון היה עשוי מעורות אילים מאדמים ועורות תחשים הכיסוי השלישי

  . יחידה אחת ללא יריעות וללא חוברות  
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   כלי המשכן- 'פרק ד

  
  
  
  ארון הברית : א
  
  
  
  שולחן הפנים: ב
  
  
  
  מנורה: ג
  
  
  
   הקטורת -מזבח הזהב : ד
  
  
  
   מזבח העולה –מזבח הנחושת : ה
  
  
  
הכיור: ו
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  כלי המשכן : א
  

  ארון הברית : א
  

ִטים, ֲארֹוןּי ְוָעׂשו  ְּוַאָמה , ָרְחּבֹוְּוַאָמה ָוֵחִצי , ָאְרּכֹוַּאָמַתִים ָוֵחִצי :  ֲּעֵצי ׁשִ
ִית וִמחוץ , ָזָהב ָטהֹור ֹאתֹו ְּוִצִפיָתיא .  קָֹמתֹו, ָוֵחִצי ִּמּבַ ְּתַצֶפנוּ ּ יָת ; ּּ ְוָעׂשִ
ּ ְוָיַצְקָת לֹויב.  ָסִביב, ֵזר ָזָהבָעָליו  עֹת, ּ ע ַטּבְ ַעל , ְּוָנַתָתה,  ָזָהבַאְרּבַ

ע ַפֲעֹמָתיו עֹת; ַּאְרּבַ ֵתי ַטּבָ ּוׁשְ עֹת, ַצְלעֹו ָהֶאָחת-ַעל, ּ ֵתי ַטּבָ ּוׁשְ - ַעל, ּ
ִנית יָת .  ַּצְלעֹו ַהׁשֵ ִטים, ַּבֵדייג ְוָעׂשִ יד .  ָזָהב, ְּוִצִפיָת ֹאָתם; ֲּעֵצי ׁשִ
ִד-ְוֵהֵבאָת ֶאת עֹתַּהּבַ ַטּבָ את ֶאת, ַעל ַצְלעֹת ָהָארֹן, ּים ּבַ , ָהָארֹן-ָלׂשֵ

ֶהם עֹת.  ּבָ ַטּבְ ִדים, ִּיְהיו, ָהָארֹן, טו ּבְ ִּמֶמנו, ּלֹא ָיֻסרו:  ַּהּבַ ּ יָת ....ּ יז ְוָעׂשִ
ַּאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרָכה:  ָזָהב ָטהֹור, ַּכֹפֶרת ּ ה, ּ ְּוַאָמה ָוֵחִצי ָרְחּבָ יח .  ּ
יָת  ֻרִביםׁשְְוָעׂשִ ה; ָזָהב, ַנִים ּכְ ה ֹאָתםִמְקׁשָ ֵני ְקצֹות ַהַכֹפֶרת, ּ ַתֲעׂשֶ ִּמׁשְ ּ ּ  .

ה ְכרוב ֶאָחד ִמָקָצה ּיט ַוֲעׂשֵ ּוְכרוב, ִּמֶזה, ּּ - ִמן; ִּמֶזה, ֶּאָחד ִמָקָצה-ּ
ַּהַכֹפֶרת ַתֲעׂשו ֶאת ּ ּ ֵני ְקצֹוָתיו-ַעל, ַּהְכֻרִבים-ּ יּכ ְוָהיו .  ׁשְ ֻרִבים ֹפְרׂשֵ  ַּהּכְ

ַכְנֵפיֶהם ַעל,  ְלַמְעָלהְכָנַפִים ַּהַכֹפֶרת-סְֹכִכים ּבְ - ִאיׁש ֶאל, ּוְפֵניֶהם, ּ
ַּהַכֹפֶרת- ֶאל; ָאִחיו ְּפֵני ַהְכֻרִבים, ִּיְהיו--ּ ּ..  

  
הארון .  לוחות הברית –" העדות"  בארון הניחו את -  הוא ארון העדות ארון הברית •

  .היה מונח בקודש בקודשים 
  .צי שטים אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתוהארון היה עשוי מע •
  .הארון היה מצופה זהב מבית ומחוץ מכל עבריו  •
הארון  האמצעי ארון עצי שיטים : הארון היה מורכב משלושה ארונות זה בתוך זה  •

  .והארון החיצוני והפנימי  מזהב
  .  זהב סביב) עיטור(על גבי הארון היה זר  •
  .  ארון העדות כי נתנו בתוכו לוחות הברית הארון נקרא גם •
 שהיו קבועים ברחבו של ,מצופים מזהב) מוטות(י שני בדים "שא עיהארון היה נ •

  .הארון משני צדדיו
  . הבדים היו נתונים בארבע טבעות זהב •
   . לוח העשוי מקשה אחת מזהב-  "הכפורת"מכסה הארון היה  •
ם  האחד כלפי השני וכנפיהם פרושות  שפניה,כרוביםלכפרת הזהב היו מחוברים שני  •

  .מעל פניהם
  
  

   . ראה תרשים המשכן–הארון והכפורת שעל גביו עם הכרובים  בתוך קודש הקדשים :  מיקום
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  שלחן הפנים: ב
    

יָת כג ְלָחן ְוָעׂשִ ִטים, ׁשֻ ְּוַאָמה ָוֵחִצי , ָרְחּבֹוּ ְוַאָמה ָאְרּכֹוּ ַאָמַתִים  :ֲּעֵצי ׁשִ
יָת לֹו ;  ָטהֹורָזָהב, ָ ֹאתֹוְּוִצִפית כד  .קָֹמתֹו  כה  .ָסִביב, ֵזר ָזָהבְּוָעׂשִ

יָת לֹו  יָת ֵזר; ָסִביב, ִּמְסֶגֶרת טַֹפחְּוָעׂשִ ָּזָהב ְלִמְסַגְרתֹו- ְוָעׂשִ  כו  .ָסִביב, ּ
יָת לֹו עֹת, ְּוָעׂשִ ע ַטּבְ עֹת-ֶאת, ְּוָנַתָת;  ָזָהבַאְרּבַ ע , ַּהַטּבָ ַעל ַאְרּבַ

ע ַרְגָליו, תַּהֵפֹא ר ְלַאְרּבַ ַּהִמְסֶגֶרת, ּ ְלֻעַמתכז   .ֲאׁשֶ עֹת, ִּתְהיֶיןָ◌, ּ - ַּהַטּבָ
ְּלָבִתים ְלַבִדים- את ֶאת, ּ ְלָחן-ָלׂשֵ יָת ֶאתכח   .ַּהׁשֻ ִדים ֲעֵצי - ְוָעׂשִ ַּהּבַ

ִטים א; ְּוִצִפיָת ֹאָתם ָזָהב, ּׁשִ ְלָחן- ֶאת, ָבם- ְּוִנׂשָ יָת כט   .ַּהׁשֻ  ְוָעׂשִ
ּוְקׂשֹוָתיו וְמַנִקיָֹתיו, ּיו ְוַכֹפָתיוְּקָערָֹת ּ ּ ר יַֻסך, ּ ְֲאׁשֶ ֵהן, ּ , ָזָהב ָטהֹור; ּבָ

ה ֹאָתם ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים- ּ ְוָנַתָת ַעלל  .ַּתֲעׂשֶ ַּהׁשֻ    .ְּלָפַני ָתִמיד, ּ
  

  .בסיס השולחן היה עשוי מעצי שיטים  ומצופה זהב  •
 וזר זהב היה מקיף מסביב לשולחן בקצהו העליון הייתה קבועה מסגרת  •

  .את המסגרת              
  .מתחת למסגרת היו ארבע טבעות זהב בצד ארכו של השולחן  •
  .  שבהם היו נושאים  את השולחן) המוטות(לטבעות הוכנסו הבדים  •
  .  הבדים היו עשויים עצי שטים ומצופים זהב  •
  .של השולחן ) העמודים(הלחם היה מונח על גבי קשותיו  •
 שביניהן המנקיות היוצרות שתי מערכות כלים של קשוותהשולחן שתי משני צידי  •

   . חלות12ששה מדפים להנחת 
החלות מונחות היו יה י ואחרי האפ,לחם הפנים נאפה ביום שישי בקערות הברזל •

  .בקערות זהב 
  

   בתוך אוהל מועד בקודש : מיקום
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  מנורה: ג
  

יָת לא ה; רָזָהב ָטהֹו, ְמֹנַרת ְוָעׂשִ ה ַהְמנֹוָרהִמְקׁשָ ּ ֵתָעׂשֶ ְּיֵרָכה ְוָקָנה, ּ ּ ,
ְּגִביֶעיָה ַכְפֹתֶריָה וְפָרֶחיָה ּ ּ ִּמֶמָנה ִיְהיו, ּ ּ ה ָקִנים לב  .ּ ׁשָ יְֹצִאים , ְּוׁשִ

ִּמִצֶדיָה ה ְקֵני ְמֹנָרה  :ּ לֹׁשָ ִּמִצָדה ָהֶאָחד,  ׁשְ ּ ה ְקֵני ְמֹנָרה, ּ לֹׁשָ ִּמִצָדה , ּוׁשְ ּ ּ
ִני ָקֶנה ָהֶאָחד לג  .ַּהׁשֵ ָקִדים ּבַ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ ּׁשְ ְפֹתר ָוֶפַרח, ּ , ּּכַ

ָקֶנה ָהֶאָחד ָקִדים ּבַ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ ּוׁשְ ּ ַּכְפֹתר ָוָפַרח, ּ ת ; ּ ׁשֶ ֵּכן ְלׁשֵ
ּ וַבְמֹנָרהלד   .ַּהְמֹנָרה- ַּהיְֹצִאים ִמן, ַּהָקִנים ָעה ְגִבִעים, ּ ָקִדים  :ַאְרּבָ -ּ ְמׁשֻ

ֵני ַהָקִנים ִמֶמָנהלה  .ּוְפָרֶחיָה, ֹּתֶריָהַּכְפ- ּ ְוַכְפֹתר ַתַחת ׁשְ ּּ ּ ְּוַכְפֹתר ַתַחת , ּ ּ
ֵני ַהָקִנים ִמֶמָנה ּׁשְ ֵני ַהָקִנים ִמֶמָנה-ַּתַחת, ְּוַכְפֹתר, ּּ ּׁשְ ת-- ּּ ׁשֶ , ְלׁשֵ

ּ ַכְפֹתֵריֶהם וְקֹנָתםלו  .ַּהְמֹנָרה- ִמן, ַּהיְֹצִאים, ַּהָקִנים ּ ִּמֶמָנה, ּ ֻּכָלה ; ּ ִיְהיוּ ּ ּ
ה ַאַחת יָת ֶאתלז  .ָזָהב ָטהֹור, ִמְקׁשָ ְבָעה, ֵנרֶֹתיָה- ְוָעׂשִ , ְוֶהֱעָלה; ׁשִ

ּוַמְלָקֶחיָה וַמְחֹתֶתיָה לח   .ֵּעֶבר ָפֶניָה-ַעל, ְוֵהִאיר, ֵנרֶֹתיָה- ֶאת ּ ָזָהב , ּ
ּ ִכָכר ָזָהב ָטהֹורלט  .ָטהֹור ה ֹאָתה, ּ  מ   .ָּהֵאֶלה, ַּהֵכִלים-ֵּאת ָכל-- ַּיֲעׂשֶ
ה, ּוְרֵאה ַתְבִניָתם :ַוֲעׂשֵ ר--  ּבְ ָהר, ַּאָתה ָמְרֶאה- ֲאׁשֶ      .ּבָ

  
  

גביעיה  , קניה , מזהב  על ירכה ) חתיכה אחת(המנורה הייתה עשויה מקשה אחת  •
  . וכפתוריה

מאמצע הירך יוצא הקנה ,  הבסיס כמין תיבה בת שלוש רגליים –ירך המנורה  •
  .האמצעי  

 קנים ומימין שלושה קנים 3מהקנה האמצעי יוצאים (בת שבעה קנים המנורה הייתה  •
9(.   

  ).  כלי קיבול לשמן(בראש כל קנה היה נר  •
 גביעים כפתורים ופרחים בגוף 42.  גביע ופרח, שבעת הקנים היו מקשוטים כפתור  •

  .המנורה
  . היה כפתור תחת שני הקנים , היוצא מן הירך,בקנה האמצעי •
  . ימין ומשמאל היו מכוונות אל הנר האמצעי מות שהפתילות בשלושת הנר •
  .כלי העזר להדלקת המנורה היו מלקחיה ומחתותיה  •

  
  .ראה תרשים , מיקום  המנורה בתוך אוהל מועד בקודש 
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   מזבח הזהב –מזבח הקטורת : ד
  

ַחא יָת ִמְזּבֵ ִטים; ִמְקַטר ְקטֶֹרת,  ְוָעׂשִ ה ֹאתֹו, ֲּעֵצי ׁשִ ַּאָמה  ב   .ַּתֲעׂשֶ
ָּאְרכֹו ְוַאָמה ָרְחּבֹו ִּמֶמנו; קָֹמתֹו, ְּוַאָמַתִים, ָּרבוַע ִיְהֶיה, ּ ּ  ג  .ַקְרֹנָתיו, ּ

ַּגגֹו ְוֶאת-ֶאת, ְּוִצִפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ; ַקְרֹנָתיו-ְוֶאת-- ִקירָֹתיו ָסִביב-ּ
יָת לֹו ֵזר ָזָהב עֹת ָזָהב ַתֲעׂשֶד  .ָסִביב, ְּוָעׂשִ ֵתי ַטּבְ ּ וׁשְ ּ ּלֹו ִמַתַחת -הּ ּ

ֵתי ַצְלעָֹתיו, ְלֵזרֹו ה-- ַּעל ׁשְ ֵני ִצָדיו-ַעל, ַּתֲעׂשֶ ְּוָהָיה ְלָבִתים ְלַבִדים; ּׁשְ ּ ,
ֵהָמה את ֹאתֹו ּבָ יָת ֶאתה   .ָּלׂשֵ ִדים- ְוָעׂשִ ִטים, ַּהּבַ , ְּוִצִפיָת ֹאָתם; ֲּעֵצי ׁשִ

ּ ְוָנַתָתה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהָפרֶֹכתו  .ָזָהב ר ַעל, ּ ִלְפֵני -- ֲארֹן ָהֵעֻדת-ֲאׁשֶ
ַּהַכֹפֶרת ר ַעל, ּ ר ִאָוֵעד ְלך, ָהֵעֻדת-ֲאׁשֶ ֲָאׁשֶ ָמה, ּ  ְוִהְקִטיר ָעָליו ז   .ּׁשָ
ּבֶֹקר; ְּקטֶֹרת ַסִמים, ַאֲהרֹן ּבֶֹקר ּבַ ֵהיִטיבֹו ֶאת, ּבַ    .ַּיְקִטיֶרָנה-- ַּהֵנרֹת- ּבְ

ִים-ּ וְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאתח ין ָהַעְרּבַ ְּקטֶֹרת ָתִמיד --ְּקִטיֶרָנהַי, ַּהֵנרֹת ּבֵ
; ְּועָֹלה וִמְנָחה, ַּתֲעלו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה- לֹאט  .ְלדֹרֵֹתיֶכם, 'ִלְפֵני ה
ּלֹא ִתְסכו ָעָליו, ְְוֵנֶסך ָנה, ַקְרֹנָתיו-ּ ְוִכֶפר ַאֲהרֹן ַעלי  .ּ ׁשָ ּ ִמַדם  :ַּאַחת ּבַ

ַּחַטאת ַהִכֻפִרים ּ ָנה ְיַכֵפר ָעָל, ּ ׁשָ ַּאַחת ּבַ ים -קֶֹדׁש--יו ְלדֹרֵֹתיֶכםּ ָקָדׁשִ
    .'ַלה, ּהוא

  
 ונועד ,מזבח הקטורת הוא המזבח הפנימי אשר עמד בתוך אוהל מועד בקודש •

  .בשביל להקטיר עליו את קטורת הסמים
  .  המזבח הפנימי ומזבח הקטורת :למזבח הקטורת היו שמות נוספים •
  .המזבח היה עשוי  מעצי שיטים מצופים זהב  •
  . זר זהב סביב למזבח היה •
) טבעות(של מזבח הקטורת בתים ) זויותיו (שתי טבעות בלבד היו לשתי צלעותיו  •

  .לשאת את המזבח ) מוטות(לבדים 
 . המזבח היה בנוי אמה על אמה ובגובה שתי אמות והיו לו ארבע קרנות  •

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

יָת ֶאתא ַח- ְוָעׂשִ ִטים, ַּהִמְזּבֵ ּ ָחֵמׁש ַאמֹות ֹאֶרך ְוָחֵמׁש ַאמֹות רַֹחב :ֲּעֵצי ׁשִ ָּרבוַע ִיְהֶיה , ְּ
ַח לֹׁש ַאמֹות, ַּהִמְזּבֵ יָת ַקְרֹנָתיוב  .ֹקָמתֹו, ְּוׁשָ ָתיו,  ְוָעׂשִ ע ִפּנֹ ִּמֶמּנו-- ַּעל ַאְרּבַ ִּתְהֶייןָ◌ , ּ
ת, תֹוְּוִצִפיָת ֹא; ַקְרֹנָתיו יָת ִסירָֹתיוג  .ְנחֹׁשֶ נֹו, ּ ְוָעׂשִ ּוִמְזְלֹגָתיו , ְּוָיָעיו וִמְזְרקָֹתיו, ְּלַדׁשְ

ּוַמְחֹתָתיו ת, ֵּכָליו-ְלָכל; ּ ה ְנֹחׁשֶ רד  .ַּתֲעׂשֶ יָת לֹו ִמְכּבָ ת, ּ ְוָעׂשִ ת ְנחֹׁשֶ ה ֶרׁשֶ יָת ; ַמֲעׂשֵ ְוָעׂשִ
ת- ַעל ת, ָהֶרׁשֶ ֹעת ְנחֹׁשֶ ע ַטּבְ ע ְקצֹוָתיו,ַעל, ַאְרּבַ ּ ְוָנַתָתה ֹאָתהה  . ַאְרּבַ ַּתַחת ַכְרכֹב , ּ ּ ּ

ַח ִּמְלָמָטה-- ַּהִמְזּבֵ ת; ּ ַח, ְוָהְיָתה ָהֶרׁשֶ ַחו   .ַּעד ֲחִצי ַהִמְזּבֵ יָת ַבִדים ַלִמְזּבֵ ּ ְוָעׂשִ ֵדי ֲעֵצי , ּ ּּבַ
ִטים ת, ְּוִצִפיָת ֹאָתם; ּׁשִ ָדיו- ּ ְוהוָבא ֶאתז  .ְנחֹׁשֶ עֹ, ּּבַ ַטּבָ ִדים; תּּבַ ְּוָהיו ַהּבַ ֵתי -ַעל, ּ ּׁשְ

ַח ֵאת ֹאתֹו-- ַּצְלעֹת ַהִמְזּבֵ ׂשְ ה ֹאתֹו, ּ ְנבוב ֻלחֹתח   .ּבִ ָהר :ַּתֲעׂשֶ ר ֶהְרָאה ֹאְתך ּבָ ָ ַכֲאׁשֶ ּ ,
ֵּכן ַיֲעׂשו ּ.  

מזבח אדמה ומזבח , מזבח החיצון, מזבח העולה: ארבעה שמות היו לו למזבח  •
  .הנחושת 

  ) . מזבח העולה(ת המזבח נועד להקרבת קרבנו •
  ובארבע פינות המעקה התרוממו ,המזבח היו עשוי עצי שיטים ובנוי בצורת ריבוע •

  .ארבע הקרנות שיצאו מגוף המזבח לזריקת דם החטאת  
  ) .מזבח הנחושת(המזבח צופה בנחושת  •
מזבח ( וכשהעמידו אותו בחצר המשכן היו ממלאים אותו באדמה ,המזבח היה חלול •

באמצעיתו של המזבח היה מכבר נחושת  .  לקראת המסע הוצאה האדמה .)האדמה 
  .  רשת נחושת אשר הקיפה את המזבח-

  . בארבע פינותיו של המכבר היו קבועות טבעות  •
סביב למזבח  ועליה חרוטים חריצים ) בליטה(מעל המכבר היה כרכוב כעין מעקה  •

  . לנוי  
  .שהינו משטח משופע וללא מדרגות  ,למזבח לא היו מעלות והיו עולים אליו בכבש •
   . שבה בערה האש תמיד ושם הוקרבו הקרבנות,על גבי המזבח היה מקום המערכה •
  .לשאת את הארון  ) המוטות(לטבעות הקבועות בארבע הפינות הובאו הבדים  •

  
  .ראה תרשים , מיקום חצר המשכן 

  

  הכיור : ו
  

ר היז ה ֵלאֹמר-ֶאל, ' ַוְיַדּבֵ ת ְוָעׂשִיח   .ֹּמׁשֶ ּיָת ִכיֹור ְנחֹׁשֶ ת, ּ ְּוָנַתָת ; ְלָרְחָצה-- ְוַכּנֹו ְנחֹׁשֶ
ין, ֹאתֹו ַח-ּבֵ ֹּאֶהל מֹוֵעד וֵבין ַהִמְזּבֵ ָמה, ּ ְּוָנַתָת ׁשָ ּ ְוָרֲחצו ַאֲהרֹן וָבָניויט  .ָמִים, ּ ִּמֶמּנו, ּ -ֶאת, ּ

ֹבָאם ֶאלכ   .ַרְגֵליֶהם-ְוֶאת, ְיֵדיֶהם ָתם ; ְּולֹא ָיֻמתו-- םַמִי-ִּיְרֲחצו, ֹאֶהל מֹוֵעד- ּבְ ּאֹו ְבִגׁשְ
ֵרת-ֶאל ַח ְלׁשָ ה ַלה, ַּהִמְזּבֵ ְוָהְיָתה ; ְּולֹא ָיֻמתו, ּ ְוָרֲחצו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהםכא  .'ְּלַהְקִטיר ִאׁשֶ

  }פ { .ְלדֹרָֹתם, ּעֹוָלם לֹו וְלַזְרעֹו- ָלֶהם ָחק
  .הכיור הוא דוד גדול  ובשוליו שני ברזים •
  .ידי הכהנים ורגליהם הכיור נועד לרחיצת  •
  . הכיור היה עשוי מנחושת •
  . בסיס שהגביה את הכיור –הכיור עמד על כן הכיור  •

  
   .מיקום הכיור בחצר המשכן  ראה תרשים
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  טבלה מסכמת כלי המשכן
  

דברים   מטרה  חומרים  מיקום  כלי המשכן   
  קשורים

  הערות

  ארון העדות 
  )ארון הברית(

  )ה"פרק כ(

קדש 
  הקדשים

  ,שטיםעצי 
  ציפוי זהב

בתוכו היו 
  .לוחות הברית

  הכפורת. 1
  הכרובים. 2

 זהב טבעות 4לארון היו 
מקלות  (בדיםושני 

לשאת את ) נשיאה
  .הארון

  א
  

  כפורת
  )ה"פרק כ(

, מעל הארון
בקדש 
  הקדשים

היה מדבר ' ה  זהב טהור
עם משה מעל 

מבין , הכפורת
  .שני הכרובים

מעל הכפורת היו שני   
  . זהבהעשויים, הכרובים

  השולחן  ב
  )ה"פרק כ(

  אהל מועד
לצד הקיר (

  )הצפוני

  ,עצי שטים
ציפוי זהב 
  טהור

עליו היה לחם 
  .הפנים

: כלי השולחן
, כפות, קערות

, קשוות
  מנקיות

 טבעות 4בשולחן היו 
 לשאת את בדיםושני 

  .השולחן

  המנורה  ג
  )ה"פרק כ(

  אהל מועד
לצד הקיר (

  )הדרומי

רה המנו. 1  הארת המשכן  זהב טהור
היתה עשויה 

קנה , מירך
מרכזי וששה 

  .קנים
: קישוטים
, גביעים

כפתורים 
  .ופרחים

המנורה היתה עשויה 
  .מקשה אחת

  
נר תמיד היה אחד 

מנרות המנורה שדלק 
  כל הזמן

  מזבח הזהב  ד
  )'פרק ל(

  אהל מועד
לפני (

  )הפרוכת

, עצי שטים
ציפוי זהב 
  טהור

, מזבח הקטורת .1    העלאת קטורת
  .המזבח הפנימי

 טבעותהיו לו ארבע . 2
  . לנשיאתובדיםושני 

  מזבח הנחושת  ה
  )ז"פרק כ(

בחצר 
  המשכן

, עצי שטים
  ציפוי נחושת

הקרבת 
  קרבנות

כלי מזבח 
: הנחושת

, יעות, סירות
, מזרקות
, מזלגות
  .מחתות

מזבח נקרא גם . 1
המזבח  וגם העולה

  .החיצון
 טבעותהיו לו ארבע . 2

  . לנשיאתובדיםושני 

  כיור  ו
  )'רק לפ(

רחצת הכהנים   נחושת  חצר המשכן
את ידיהם 

ורגליהם לפני 
בואם אל 
  .הקדש

הכיור עמד על 
  .ַכן נחושת
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   בגדי כהונה – 'ו פרק
  
  

  
  בגדי כהן הדיוט  : א
  
  
  
  בגדי כהן גדול : ב
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  בגדי כהונה : ג
  
  

  .   היו לבושים בגדים המיוחדים , בזמן עבודתם במשכן או במקדש,הכהנים
  .היו ארבעה בגדים) רגיל(לכהן הדיוט 

  . ולכהן הגדול היו שתי מערכות בגדים שונים
   .יום הכיפוריםחלק מן עבודות  בגדי לבן אשר לבשם ב                 
בגדי זהב אשר לבשם בכל ימות השנה בעבודתו במשכן או בבית                   

  .המקדש
  
  

   כהן גדול –לבן בגדי : א
  

  )קלים אשר היו גם כבגדי כהן הדיוט למעט שינויים (דים ארבעה בג
  

  כתונת : 1
  . סתה את כל גוף הכהן י אשר כ,הכותנת עשויה שש בד פשתן
  . הבד נארג משבצות משבצות 

 נלבשת דרך הראש ונקשרת בצואר ואורכה עד כפות  כמין חלוק הכותנת
    .הרגלים

  
   האבנט: 2

 באיזור המתנים כחגורה ושני מעל הכותנת   אשר נקשר סביב הגוף,ארוךובד צר 
  . קצותיו נקשרים לפנים 

  . האבנט היה מבדיל בין חלק הגוף העליון לחלק גוף התחתון 
  

תולעת שני ,  מיני חוטים תכלת וארגמןה היה רקום מארבע של כהן גדול האבנט
ם האבנט של כהן גדול היה בדומה "לשיטת הרמב (.מעשה רוקםושש  משזר 

  .)של כהן גדוללאבנטו 
  

  מכנסיים : 3
 ועשויים מבד פשתן ארוג מחוט ,מכנסי בד רחבים וקצרים שהגיעו עד הירכיים

  .שזור כפול שמונה 
  

   מצנפת: 4
שנעשה מבד ארוך ואת רצועת הבד היו מסובבים סביב ) פשתן( כובע העשוי משש 

  .הראש
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 דיוט יה לכהן ה הגדול  של כהן המצנפת  אלא שבמקום ,בדומה  לבגדי כהן הדיוט
 אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי להבדילו צנפת הדומה למגבעת מ

  .משאר הכהנים 
  
  

    כהן גדול –זהב בגדי 

ָ ְוַאָתה ַהְקֵרב ֵאֶליך ֶאתא ָניו ִאתֹו- ַָאֲהרֹן ָאִחיך ְוֶאת- ּ ֵני , ּּבָ ְִמתֹוך ּבְ ּ
ָרֵאל ֵני , ְלָעָזר ְוִאיָתָמרָּנָדב ַוֲאִביהוא ֶא--  ַאֲהרֹן :ִלי-ְלַכֲהנֹו-- ִיׂשְ ּבְ
יָת ִבְגֵדיב  .ַאֲהרֹן  ג   .ּוְלִתְפָאֶרת, ְלָכבֹוד, ְָלַאֲהרֹן ָאִחיך, קֶֹדׁש- ְוָעׂשִ
ר ֶאל, ְּוַאָתה ר ִמֵלאִתיו, ֵלב-ַחְכֵמי- ָּכל- ְּתַדּבֵ ְּוָעׂשו ; ּרוַח ָחְכָמה, ֲּאׁשֶ
ְגֵדי ַאֲהרֹן-ֶאת ר ַיֲעׂשוּ ְוֵאֶלד  .ִלי- ְלַכֲהנֹו--ְּלַקְדׁשֹו, ּבִ ָגִדים ֲאׁשֶ , ּה ַהּבְ
ן ץ, ְמִעילּ וֵאפֹוד ְוחֹׁשֶ ּבֵ ּוְכֹתֶנת ַתׁשְ קֶֹדׁש -ְּוָעׂשו ִבְגֵדי; ַאְבֵנט ְוִמְצֶנֶפת, ּ

     .ִלי- ְלַכֲהנֹו-- ּוְלָבָניו, ְָלַאֲהרֹן ָאִחיך

 זהב אשר לבשם בכל ימות השנה בעבודתו במשכן או בבית מערכת בגדי 
. 2כתונת . 1) כפי שראינו לעיל(רבעה בגדי לבן  הייתה מורכבת מאהמקדש
  .אבנט. 4מצנפת . 3מכנסיים 

  . ועליהם נתווספו ארבעה בגדים מיוחדים לכהן הגדול  

  ציץ . 8מעיל . 7חשן . 6אפוד . 5

  אפוד . 5

ִני :ָהֵאֹפד-ֶאת, ּ ְוָעׂשוו ּ ָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן תֹוַלַעת ׁשָ ָזר, ּּ ׁש ָמׁשְ ה ַמֲעׂשֵ-- ְוׁשֵ
ב ֵתי ְכֵתֹפת חְֹברֹתז  .חֹׁשֵ ֵני ְקצֹוָתיו-ּלֹו ֶאל- ִיְהֶיה, ּ ׁשְ ר-- ׁשְ ב ֲאֻפָדתֹו ח  .ְוֻחּבָ ּ ְוֵחׁשֶ

ר ָעָליו הו ִמֶמּנו ִיְהֶיה, ֲאׁשֶ ְּכַמֲעׂשֵ ּּ ִני,  ָזָהב :ּ ְּתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ׁש -- ּ ְוׁשֵ
ָזר ֵתי ַאְבֵני- ֶאת, ּ ְוָלַקְחָתט  .ָמׁשְ ּוִפַתְחָת ֲעֵליֶהם; ׁשַֹהם- ּׁשְ ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ  י  .ׁשְ
ה ׁשָ ֹמָתם, ּׁשִ ה ַהּנֹוָתִרים- ְוֶאת; ָהֶאֶבן ָהֶאָחת, ַעל, ִּמׁשְ ׁשָ מֹות ַהׁשִ ּׁשְ ָהֶאֶבן -ַעל, ּ

ִנית ה ָחַרׁשיא  .ְּכתֹוְלדָֹתם-- ַּהׁשֵ ִּפתוֵחי חָֹתם ְתַפַתח ֶאת-- ֶאֶבן,  ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ֵתי -ּ ּׁשְ
ָרֵאל-ַעל, ָבִניםָהֲא ֵני ִיׂשְ ֹמת ּבְ צֹות ָזָהב; ׁשְ ּבְ ה ֹאָתם, ֻמַסּבֹת ִמׁשְ ְמָת יב  .ַּתֲעׂשֶ ּ ְוׂשַ
ֵתי ָהֲאָבִנים- ֶאת ָרֵאל, ַּאְבֵני ִזָכרֹן, ַּעל ִכְתֹפת ָהֵאֹפד, ּׁשְ א ַאֲהרֹן ; ִלְבֵני ִיׂשְ ְוָנׂשָ
מֹוָתם ִלְפֵני - ֶאת ֵתי ְכֵתָפיו- ַעל, 'הׁשְ   }ס { .רֹןְּלִזָכ-- ּׁשְ

    

הזהב (ארוג מחוטים הטוויים מזהב , דמוי סינר ארוך, היה מעין בגד מרובעהאפוד  •
   .תולעת שני ושש, ארגמן, תכלת, )רוקע לטס דקיק ונחתך לחוטים

שכיסה רק את חלקו האחורי של גוף הכהן , י היה האפוד סינר אחורי"על פי רש •
 . עין חצאיתמ, ם היה האפוד סינר שלם"ועל פי רשב, הגדול
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ומשם ירדו שתי כתפות מלפניו עד , האפוד נמשך מאחורי גוף הכהן עד כתפיו •
 . שהיה מעין חגורה " חשב"במתני הכהן נקשר האפוד לגוף הכהן על ידי ה. למתניו

 שעברו מעל כתפי ,"כתפות האפוד"לחשב האפוד נקשרו שתי רצועות מלמעלה  •
  .הכהן ונקשרו מלפנים

 .עו שתי אבני שוהם בתוך משבצות זהב על כתפות האפוד נקב •

  .  השבטים 6אבני השוהם שהיו במסגרות זהב ועל כל אבן כתובים שמות  •
,  שעליהן חקוקים שמות שבטי ישראל,על הכתפות היו משובצות שתי אבני שוהם •

ונשא אהרן את שמות בני ישראל על שתי כתפיו : "ועליהן נאמר במקרא
 ".לזיכרון

  

  החושן  . 6

ָפטטו ְוָע ן ִמׁשְ יָת חֹׁשֶ ה, ּׂשִ ב' ַמֲעׂשֵ ה-- חֹׁשֵ ּנו, ֵאֹפד' ְּכַמֲעׂשֵ ַּתֲעׂשֶ ּב ְתֵכֶלת 'ָזה; ּ
ִני ָזר, ְּוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ׁש ָמׁשְ ה-- ְוׁשֵ ָּכפול', ֶיה'ּטז ָרבוַע ִיה.  ֹאתֹו' ַּתֲעׂשֶ ֶזֶרת ; ּ

ּיז וִמֵלאָת בֹו ִמֻלַאת ֶאֶב.  ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו, ָּאְרכֹו ּ ָעה, ןּ ֹאֶדם , ּטור:  ּטוִרים ָאֶבן' ַאְרּבָ
ּטור'ה-- ּוָבֶרֶקת' ִּפְטָדה ּטור'יח ְוה.  ֶאָחד'ה, ּ ִני'ה, ּ ֹּנֶפך ַסִפיר-- ּׁשֵ יט .  לֹם'ְוָיה, ְ

ּטור'ְוה י'ה, ּ ִליׁשִ בֹו-- ּׁשְ ם ׁשְ ּטור'כ ְוה.  'ְוַאְחָלָמה, ֶלׁשֶ יׁש ְוׁשֹה-- ְרִביִעי'ה, ּ , ם'ַּתְרׁשִ
ֵפה ִצים ָזה'; ְוָיׁשְ ּבָ ִמלוֹאָתם, ּיו'ב ִיה'ְמׁשֻ ּּבְ ֵני-ֶיין ַעל'ֲּאָבִנים ִתה'כא ְוה.  ּ ֹמת ּבְ -ׁשְ
ָרֵאל ֵרה, ִיׂשְ ֵתים ֶעׂשְ ֹמָתם- ַעל-- 'ּׁשְ ִּפתוֵחי חֹוָתם; ׁשְ ּ מֹו-ִאיׁש ַעל, ּ , ֶיין'ִּתה, ׁשְ

ֶבט ר ׁשָ ֵני ָעׂשָ יָת ַעל.  ִלׁשְ ְרׁשֹת ַגְבֻלת'ה- כב ְוָעׂשִ ן ׁשַ הַמ, ּחֹׁשֶ , ב'ָזה, ֲעֹבת' ֲעׂשֵ
יָת.  ֹור'ָטה ן'ה- ַעל, כג ְוָעׂשִ ֵתי, חֹׁשֶ עֹות ָזה, ּׁשְ ֵתי ה-ֶאת, ְּוָנַתָת; ב'ַטּבְ עֹות'ּׁשְ , ַּטּבָ
ֵני- ַעל ן'ְקצֹות ה, ׁשְ ֵתי ֲעֹבֹתת ה-ֶאת', ּכד ְוָנַתָתה.  חֹׁשֶ ֵתי-ַעל, ב'ָּזה'ּׁשְ , ּׁשְ
ֹעת'ה ן'ה, ְקצֹות- ֶאל-- ַּטּבָ ִּיְרְכסו ֶאת ְו.....  חֹׁשֶ ֹעָתו ֶאל'ה- ּ ן ִמַטּבְ עֹת -ּחֹׁשֶ ַטּבְ
ְפִתיל ְתֵכֶלת, ֵאפֹוד'ה ב ה- ַעל, יֹות'ִלה, ּּבִ ן'ִּיַזח ה-ְולֹא; ֵאפֹוד'ֵחׁשֶ ֵמַעל , חֹׁשֶ
א ַאה.  ֵאפֹוד'ה ֵני- ֹרן ֶאת'כט ְוָנׂשָ מֹות ּבְ ן ה- ׁשְ חֹׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָפט'ִיׂשְ ִּמׁשְ --ִלּבֹו-ַעל, ּ

ֹבאֹו ֶאל ן ה-ּל ְוָנַתָת ֶאל.  ָּתִמיד', ה- ְּלִזָכֹרן ִלְפֵני:  ֶדׁשּקֹ'ה-ּבְ ָפט'חֹׁשֶ ִּמׁשְ -ֶאת, ּ
ֻּתִמים'ה- ּאוִרים ְוֶאת'ה ֹבאֹו ִלְפֵני ה, רֹן'ֵלב ַאה- ּיו ַעל'ְוה, ּ א ַאה'; ּבְ - רֹן ֶאת'ְוָנׂשָ

ֵני ַפט ּבְ ָרֵאל ַעל-ִּמׁשְ  .  ָּתִמיד-- 'ִלְפֵני ה, ִלּבֹו- ִיׂשְ

 .זהב תכלת ארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב  בד ארוג מ–החשן  •

 על הצד החיצוני של הקיפול היו .החושן היה בצורת ריבוע המקופל לשניים •
על כל אבן היה כתוב שם של שבט ,  אבנים יקרות במשבצות זהב 12משובצים 

 .אחר

 .המפורש '  קלף עם שם ה–" אורים ותומים"קיפול הבד יצר כיס שבו הוכנסו ה •

  .נות החושן היו ארבע טבעות זהב שחיברו את החושן לאפודבפי •

דרך שתי הטבעות התחתונות שבחושן העבירו פתילי תכלת אותם קשרו לחשב  •
 . האפוד 
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  המעיל . 7

יָת ֶאתלא ְּכִליל ְתֵכֶלת, ֵאפֹוד'ְמִעיל ה-  ְוָעׂשִ תֹוכֹו, רֹאׁשֹו- ִפי'ָיה' ְוהלב  .ּ ָפה; ּבְ  'ׂשָ
ה ְלִפ'ֶיה'ִיה יָת ַעללג  .ּלֹא ִיָקֵרַע-- ּלֹו- 'ֶיה'ְּכִפי ַתְחָרא ִיה,  ֹאֵרג'יו ָסִביב ַמֲעׂשֵ ִּרֹמֵני , ּׁשוָליו- ְוָעׂשִ

ִני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ תֹוָכם'ּוַפֲעֹמֵני ָזה; ָסִביב, ּׁשוָליו-ַעל-- ּ ב 'ּ ַפֲעֹמן ָזהלד  .ָסִביב, ב ּבְ
ֵרת, רֹן'ַאה- ַעל'ָיה' ְוה'לה  .ָסִביב, ְּמִעיל'ּׁשוֵלי ה- ַעל, ִּרמֹוןב ְו'ַּפֲעֹמן ָזה, ְּוִרמֹון ַמע קֹולֹו ; ְלׁשָ ְוִנׁשְ

ֹבאֹו ֶאל   ְּולֹא ָימות-- ּוְבֵצאתֹו, 'ּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה'ה-ּבְ

נת נראתה ות כך שהכ–המעיל היה כמין חלוק ללא שרוולים וקצר מן הכתונת  •
  .מתחת למעיל

 .)כטלית קטנה (המעיל נחלק לשתי כנפות •

 פעמון זהב ורימון  בכל כנף – רימונים 36 פעמונים ו36בשולי המעיל היו מחוברים  •
 . ) רימונים  ופעמונים 72כ "סה(

 .הפעמונים היו עשויים מזהב והרימונים היו ארוגים מתכלת ארגמן ותולעת שני  •

  

  

  הציץ. 8

יָת ִציץ ּוִפַתְחָת ָעָליו ִפ; ֹור'ב ָטה'ָזה, ְּוָעׂשִ ּ ּ ּתוֵחי חָֹתםּ ְמָת ֹאתֹו ַעללז  .'ָוה'קֶֹדׁש ַליה, ּ - ּ ְוׂשַ
ְּפִתיל ְתֵכֶלת ּמול ְפֵני-ֶאל; ִּמְצָנֶפת'ה- ַעל'ָיה'ְוה, ּ -ַעל, 'ָיה' ְוהלח  .'ֶיה'ִיה, ִּמְצֶנֶפת'ה- ּ

א ַאה, רֹן'ֵמַצח ַאה ָרֵאל'ן ה ֲֹעו-ֹרן ֶאת'ְוָנׂשָ ֵני ִיׂשְ ר ַיְקִדיׁשו ּבְ ים ֲאׁשֶ ֳּקָדׁשִ ּ ַּמְתֹנת - ְלָכל, ּ
יה      .'ם ִלְפֵני ה'ְלָרצֹון ָלה, ִּמְצחֹו ָתִמיד-  ַעל'ָיה'ְוה; ם'ָקְדׁשֵ

  
 שכיסה את מצח הכהן הגדול מאוזן ,ציץ הזהב כמין טס זהב כרוחב שתי אצבעות •

 .לאוזן 

 ."' קדש לה"באמצע הציץ בלטו המילים  •

יו מושחלים בשני הנקבים שמשני צידי הציץ ובנקב שבאמצע הציץ מלמעלה ה •
 .)ונעשה הציץ כמין כובע(פתילים של תכלת נקשרו מאחור 

  .)כטלית קטנה(המעיל נחלק לשתי כנפות  •
  

  :סדר לבישת בגדי כהן הגדול היה כך
ומעליהם הולבשו אפוד וחושן לבסוף את , מעליהם מעיל, נת ואבנט וכת, מכנסיים 

  .המצנפת והציץ
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  –כהן הדיוט  בגדי : ב
  

  )אשר היו גם כבגדי כהן גדול  למעט שינויים (ים ארבעה בגד
  

  כתונת : 1
  . סתה את כל גוף הכהן ינת עשויה שש בד פשתן אשר כוהכת

  . הבד נארג משבצות משבצות 
 נלבשת דרך הראש ונקשרת בצואר ואורכה עד כפות  , כמין חלוקנתוהכת

    .הרגלים
  

   האבנט: 2
ים כחגורה ושני י באזור המתננת ומעל הכת ארוך אשר נקשר סביב הגוףובד צר 

  . קצותיו נקשרים לפנים 
  . גוף התחתון ההאבנט היה מבדיל בין חלק הגוף העליון לחלק 

  
תולעת שני ושש  משזר ,  תכלת וארגמן: מיני חוטיםה היה רקום מארבע של כהן גדול האבנט

  .)ן גדולם האבנט של כהן גדול היה בדומה לאבנטו של כה"לשיטת הרמב. (מעשה רוקם
  

  מכנסיים : 3
מכנסי בד רחבים וקצרים שהגיעו עד הירכיים  ועשויים מבד פשתן ארוג מחוט 

  .שזור כפול שמונה 
  

  מגבעת : 4
שנעשה מבד ארוך ואת רצועת הבד היו מסובבים סביב ) פשתן( כובע העשוי משש 

  .הראש
 דיוט הן ה היה לכגדול  של כהן המצנפת  אלא שבמקום  ,גדולבדומה  לבגדי כהן 

 אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי להבדילו ,צנפת הדומה למגבעת מ
  .משאר הכהנים 
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  )ח"פרק כ (בגדי הכהונה

  

בגדי 

  כהונה
/ דברים קשורים  חומרים

  הערה
/ כהן גדול  מטרה

  כהן הדיוט

  

יום 
  *כיפור

תכלת , זהב  האפוד
, וארגמן

תולעת שני 
  ושש משזר

 על שתי אבני שהם
  . האפודכתפות

על כל אבן היו 
שמות ששה 
  .משבטי ישראל

האבנים מהוות 
זכרון לבני ישראל 

' על עבודת ה
על ' וזכרון לה

  .בריתו עם ישראל

רק כהן 
  גדול

  

 -----  

תכלת , זהב  החושן
, וארגמן

תולעת שני 
  ושש משזר

שתים עשרה . 1
  .אבני חן שונות

על כל אבן שם של 
אחד משבטי 

  .ישראל

החושן מחובר אל 
  .האפוד

  אורים ותומים. 2

נשיאת שמות בני 
על לבו "ישראל 

בבואו אל הקודש 
' לזכרון לפני ה

  ".תמיד

  על החושן היו 
האורים ותומים 

שדרכם היה 
' מתברר משפט ה

  . לשואלים בו

רק כהן 
  גדול

  

 -----  

מעיל 
  האפוד

פעמוני זהב   כליל תכלת
  ורימונים

הפעמונים 
והרימונים שימשו 
לכך שקולו של 

הרן נשמע בבואו א
  .אל הקדש ובצאתו

רק כהן 
  גדול

  

-----  

  מצנפת
  

כהן הדיוט       שיבוץ שש
לובש 
  .מגבעת

  מצנפת בד

  .על המצנפת  זהב טהור  ציץ

  .על מצח אהרן

נשיאת אהרן את 
עוון הקדשים של 

  .ישראל

היה כתוב עליו 
  ."'קדש לה"

רק כהן 
  גדול

 -----  

כהן גדול       שיבוץ שש  כתנת
  והדיוט

   בדנתוכת

כהן גדול         אבנט
  והדיוט

  אבנט בד

מכנסי 
  בד

כהן גדול       
  והדיוט

  מכנסי בד

  

  .והיו עשויים מפשתן לבן" בגדי לבן"הבגדים שלבש הכהן הגדול ביום כיפור נקראו *
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  שאלות
  
  
1.  
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

  .םה עשוי כל אחד מהיהמשכן וכתוב מאילו חומרים היו בחצר הציין שני כלים ש. א
  . יו אבניםהם ה שבהונהציין שני בגדי כ. ב

  ?ןתפקיד/ ןמטרת 'הית'ה 'ה ומ?אלוהבגדים האחד מכל על יו 'ה אבנים 'הכמ
  

י ”עפ
שאלת 
 בגרות

  .    נחושתהב ומזבח הזהמשכן נכללו מזבח הבין כלי . א
  ?המקומו של כל אחד ממזבחות אל היהיכן ה. 1
  ).קדשיםהל מועד או בקדש הבא, משכןה בחצר היהמקום היש לציין אם (
  ?ה שימש כל אחד ממזבחות אלהלמ. 2
  .ו"עיין בפרק כ. ב
  .   אדניםה שימושם של היה האדנים במשכן וציין מהיו עשויים הם הכתוב שני חומרים שמ. 1 
  ?       יו עשוייםה הבריחים וממה שימשו הלמ. 2

2.  
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

  .ם טבעות ובדיםהלעשות ל ה נצטווה כלים שמשהציין שלוש. 1. א
  ? בדיםהטבעות וה נעשו היו עשויים ולשם מה הממ, בדיםהם המ
  ).קדשיםהל מועד או קדש הא, משכןהציין אם בחצר (? כלים שציינתה מקומו של כל אחד מהיהיכן ה. 2
  .     עשוי כולו ממתכתהם חלק עשוי מעץ וכלי אחד ה בהיהציין שני כלים ש. ב

3.  
י ”עפ

שאלת 
 תבגרו

  . שימשה עשוי ולמהיה הממ, כיורהיכן עמד הציין . א
  .ן גדול לובש אותםה כהיה וכתוב מתי "בגדי לבן"ם ארבעת הציין מ. ב

4.  
י ”עפ

שאלת 
  בגרות

קיץ (
ג"תשס
( 

: באיםהמשכן המתאים בתרשים לכל אחד מפריטי המספר הו המשכן שלפניך וציין במחברתך מה תרשיםעיין ב. א
  .המנור, קטורתהמזבח , העולהמזבח 

  .בתרשים יש שני מספרים מיותרים: שים לב
  ?שתמשו בשש מושזרה צורך השתמשו בעורות אילים מאדמים ולאיזה צורך הלאיז. ב
  

  .ו"עיין בפרק כ 5
  .יריעות זו לזוהמשכן וכתוב כיצד חוברו הציין את מספר יריעות  .1. א
  ?גג היו עשויות יריעות החומר ממנו הו המ. 2
  ? בוה נעשהיריעות ומהשל " עודףהסרח  "והמ. ב

6.  
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

 ? במשכןהמנורה של ה מקומהיהיכן ה. א

 ).קודשיםהאו בקודש , ל מועדהבאו, משכןה בחצר היה הציין אם מקומ(

 .המנורה הציין שני כלים נוספים שעמדו במשכן באותו מקום שבו עמד

  ?הזהכלי ה מקום במשכן נמצא האיזוב, כרוביםהיו המשכן ה כלי מכלי העל איז. ב
7.  

  
  : באותהשאלות השב על ה לז ו-ו פסוקים לא"עיין בפרק כ

  ?    כפורתה של ה תפקידהיה הפרוכת ומה של ה תפקידהיה המ. 1. א
  ?       זוה מבחינה דומהיהפריטים לעיל ה משני המסך ולאיזה תפקידו של היה המ. 2
  ?     עשויהיה ה שימש וממה למ,שולחןהמדויק של ה מקומו היה המ. ב

8.  
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

ל מועד הא, משכןהחצר (ללו הכלים ה מקומו של כל אחד מהיהיכן הם נחושת וכתוב ה בהיתהציין שני כלים ש. א
  ).   קדשיםהאו קדש 

  .   ללוהכלים ה מקומו של כל אחד מהיהכן 'הב וכתוב הם זה בהיהציין שני כלים ש. ב
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י ”עפ
שאלת 

 ותבגר

  ?וארה התמיד ובמה מקומו של נר היה המ. א
  )כח, ו"כ(? תיכוןהבריח ה שימש השתמשו בעורות תחשים ולמה צורך הלאיז. ב
  

9.  
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

  .  יו לכל מזבחהציין שני שמות ש. יו שני מזבחות'הבמשכן . 1. א
  ).משכןהו בחצר קדשים אהבקדש ,  בקודשהיהציין אם (ם ה מקומו של כל אחד מהיהיכן ה. 2
  .   ן אבני חןהיו בהרן ובניו שלא ה מבגדי אהציין שמות של שלוש. ב
  
  
  

  . ח- א, ז" וכה"עיין בפרקים כ  10
  ?'התגלות הקשר שלו לה העדות ומה עשוי ארון היה הממ. א
  :ן שייכת לשולחן ואיזו למזבחהציין איזו מ. לפניך שתי קבוצות פריטים. ב
  .מחתות,  מזלגות,מזרקות, יעות, סירות. 1
  .מנקיות, קשוות, כפות, קערות. 2
  

  .ה"עיין בפרק כ 11
  ?כליםה לעומת שאר ה ייחד אותה ומהמנורה ה עשויהיתיה הממ. א
, הקנ, גביעים, ירך: יו פריטים לנוי בלבד'הם ה ואילו מביני?כרחייםהה היו חלקיהבאים ה המנורהאילו מפריטי . ב

  ?קנים, פרחים, כפתורים
  

  .ח"ין בפרק כעי  12
פעמונים ה מטרתם של 'היתיה המ, "ב ורימוןהב ורימון פעמות זהפעמון ז"גדול כלל הן הכה מבגדי האיז. א
  ?חושןהאפוד וה לעומת ה עשוי בגד זהיהחומר ממנו ה ייחודו של היה הרימונים ומהו
  ? קשורהיהן רה בגד מבגדיו של אה מונח ולאיזהיהיכן ה, ורהטהב הזה תפקידו של ציץ היה המ. ב
  

, קלעים, פתיל תכלת, כרובים: באיםהדברים ה קשור כל אחד מהיהמשכן שאליו הציין פריט אחד מפריטי . א 13
  .גביעים משוקדים

  .בהם זה בהיהגדול שהן הכה בגדים מבגדי הציין שלוש. ב
  

  .שתמשו בשש משזרהם המשכן שבה מפרטי הציין שלוש. א  14
  .דיוטהן הן גדול ולכהיו משותפים לכה בגדים שהציין שמות ארבע. ב
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