בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ה
סוּקים א' – ט'
פְּ ִ

שר ִּת ְקח ּו מֵ ִא ּ ָתם"~~~~ :
~~~~ " ְוזֹאת הַ ְּתר ּו ָמה אֲ ׁ ֶ
אֵ לּוּ ְ (13) 15דּבָ ִרים אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה לְ הַ גִּ יד לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ הָ בִ יא לִ בְ ִניַּת הַ ִמּ ְשׁכָּן?
ג' סוּגֵי מַ ָתּכוֹת.____________(3 .___________(2 .___________(1 :
ג' סוּגֵי צֶ מֶ ר = ______________________(4 :צֶ בַ ע.____________:
 = ______________________(5צֶ בַ ע.____________:
 = ______________________(6צֶ בַ ע.____________:
 (7וְ ֵשׁשׁ = פִּ ְשׁ ָתּן
 (8וְ _______ = ְשׂעָ רוֹת )נוֹצוֹת( ֶשׁל________.
ב' סוּגֵי עוֹרוֹת._____________________________(9 :
._____________________________(10
 (11עֲצֵ י _______.
ֶ (12שׁמֶ ן ַל_______  -לְ הַ ְדלִ יק בּ ֹו אֶ ת הַ _________.
 (13בְּ ָשׂ ִמים בִּ ְשׁבִ יל ב' ְדּבָ ִרים._________________________________ (1 .
 ____________(2בְּ כָל בּ ֶֹקר וְ עֶ ֶרב בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.
ב' סוּגֵי אֲ בָ נִים (14 :אַבְ נֵי ______ -ל ִָשׂים עַ ל כִּ ְתפֵ י הָ אֵ פוֹד.
 (15וְ אַבְ נֵי ______ -לְ מַ לְּ אֹת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ גּוּמוֹת ֶשׁבַּ ח ֶֹשׁן ,אַבְ נֵי הָ ח ֶֹשׁן.
יטי ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ שּׁוֹמֵ ם וְ הַ צָּ ִחיחַ )=הַ יָּבֵ שׁ(?
יִשׂ ָראֵ ל עֲצֵ י ִשׁ ִ
מֵ הֵ יכָן הָ יָה לִ בְ נֵי ְ
_______________________________________________________

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ה
סוּקים י'  -כ"ב
פְּ ִ

רון הָ ֵעד ּות ~~~~
~~~~ אֲ ֹ
כַּמָּ ה אֲ רוֹנוֹת הָ יוּ?____

ִממַּ ה הֵ ם הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים?
הָ אָרוֹן הַ ִחיצ ֹונִי.____________:
הָ אָרוֹן הָ אֶ ְמצָ עִ י.____________:
ִימי_____________:
הָ אָרוֹן הַ פְּ נ ִ
ִימי וְ ____
וְ ָכ יוֹצֵ א ֶשׁהָ אָרוֹן ְמצֻפֶּ ה בִּ ְשׁנֵי אֲ רוֹנוֹת ִמזָּ הָ ב ,פְּ נ ִ

יטים(:
ִמדּוֹת הָ אָרוֹן )הָ אֶ ְמצָ עִ י  -מֵ עֲצֵ י ִשׁ ִ
אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
ְ
ָר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
קֹמָ ת ֹו  -גָּבְ ה ֹו ________:אַ מָּ ה.
מַ ה עו ִֹשׂים ִמסָּ בִ יב לַאֲ רוֹן?__________ מַ ה ָשׂמוּ בְּ תוֹ הָ אָרוֹן?______________.

ַטבְּ עוֹת זָהָ ב.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת י ְָצקוּ לַאֲ רוֹן?_____ הֵ יכָן ִהנִּיחוּ אוֹתָ ם? בְּ __ הַ זָּ וִ יּוֹת ֶשׁל הָ אֲ רוֹן.
ִממַּ ה הֵ ם הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת?_______ .בִּ ְשׁבִ יל מַ ה ָשׂמוּ אוֹתָ ם? לְ הַ כְ נִיס בָּ הֶ ם אֶ ת______.

בַּ דֵּ י הָ אֲ רוֹן.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ בַּ ִדּים?__________ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?________.
הֵ יכָן ִהנִּיחוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים )=הַ מַּ טּוֹת(? בְּ תוֹ הַ _______ .כַּמָּ ה זְ מַ ן יִ ְהיוּ הֵ ם בְּ תוֹ
הַ טַּ בָּ עוֹת?________ .לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים? ל ֵָשׂאת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ __________.

כַּ פּ ֶֹרת ) ִמכְ ֶסה הָ אָרוֹן(.
אָרכּ ֹו?____אַ מָּ ה .מַ הוּ ָר ְחבּ ֹו?___ אַ מָּ ה.
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ַכּפּ ֶֹרת?______ .מַ הוּ ְ
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בס"ד

ְשׁנֵי הַ כְּ רוּבִ ים.
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ים הַ כְּ רוּבִ ים?_______ אֵ י הֵ כִ ינוּ אוֹתָ ם? _______ אַחַ ת.
הֵ יכָן הֵ נִיחוּ אוֹתָ ם? בִּ ְשׁנֵי ְצ ָד ֵדי הַ _______ .לְ הֵ יכָן ְמכֻוָּ נִים ַכּנְ פֵ יהֶ ם? כְּ לַפֵּ י ______.
עַ ל מַ ה הָ יוּ ַכּנְ פֵ יהֶ ם ְמס ֹו ָככוֹת )= ְמכַסּוֹת(? עַ ל הַ ________.
לְ הֵ יכָן ְפּנֵיהֶ ם הָ יוּ פּוֹנוֹת?  (1אֶ חָ ד אֶ ל הַ ____ (2 .כְּ פוּפוֹת כְּ לַפֵּ י הַ ________.
כְּ רוּב אֶ חָ ד הָ יָה זָ כָר וּכְ רוּב אֶ חָ ד הָ יָה ______.
מַ ה הָ יָה הַ גֹּבַ הּ מֵ הַ ַכּפּ ֶֹרת עַ ד הַ כְּ נָפַ יִ ם לְ מַ עְ לָה?__ ְטפָ ִחים.

ְדּבַ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה.
הַ ְשׁלֵם מֵ הַ פָּ סוּק .הֵ יכָן ְי ַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ?
"וְ ִדבַּ ְר ִתּי ִא ְתּ מֵ עַ ל________ ִ -מבֵּ ין ְשׁנֵי הַ ________ אֲ ֶשׁר עַ ל אֲ רוֹן הָ עֵ דוּת"...
צוּרה לִ בְ נוֹת אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ ֵכלָיו?
אֵ י מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ י ַָדע בְּ אֵ יז ֹו ָ
_______________________________________________

ְשׁ ֵתּי אַ מּוֹת )___________:י(

שׁלּ ֹו)_________:י(
הַ גֹּבַ הּ ֶ

וְ תַ ִתּי)______________:י"ב(

שׁלּ ֹו)__________:י"ב(
הַ זָּ וִ יּוֹת ֶ

שׁלּ ֹו) ____________:י"ב(
הַ צָּ ד ֶ

מַ טּוֹת\מַ ְקלוֹת)________:י"ג(

שׁל הָ אָרוֹן)_______:י"ז(
ִמכְ סֶ ה ֶ

חֲ ִתיכָה אַחַ ת)__________:י"ח(

ַסּים )בְּ ַכנְפֵ יהֶ ם() ________________:כ(
ְמכ ִ
כְ ְשׁאֶ ְקבַּ ע מוֹעֵ ד = זְ מַ ן )לְ ַדבֵּ ר ִא ְתּ) ___________________:(כ"ב(

בס"ד

ְמנ ִַקּיּוֹתָ יו

ְקשׂוֹתָ יו
=חֲ צָ אֵ י ָקנִ ים ִמזָּ הָ ב

לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים

ִמ ְסגּ ֶֶרת  -עִ ם זֵר זָהָ ב ָסבִ יב

ַטבָּ עוֹת

בַּ ִדּים = מַ טּוֹת

ל ִָשׂים בָּ הֶ ם
אֶ ת הַ בַּ ִדּים

ַרגְ לַיִ ם

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ה
סוּקים כ"ג  -ל'
פְּ ִ

שלְ חָ ן ~~~~
~~~~ הַ ׁ ֻ
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ שֻׁ לְ חָ ן?___________
בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹת ֹו?________.

ִמדּוֹת הַ שֻּׁ לְ חָ ן )עִ ם ַרגְ לָיו(:
אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
ְ
ָר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
קֹמָ ת ֹו  -גָּבְ ה ֹו ________:אַ מָּ ה.
מַ ה עו ִֹשׂים ִמסָּ בִ יב לַשֻּׁ לְ חָ ן?__________
מַ ה גָּבְ ה ֹו?_______
מַ ה ָשׂ ִמים עַ ל הַ ִמּ ְסגּ ֶֶרת?________________

ַטבְּ עוֹת זָהָ ב.
ַכּמָּ ה טַ בָּ עוֹת י ְָצקוּ לַשֻּׁ לְ חָ ן?_____
הֵ י ָכן ִהנִּיחוּ אוֹתָ ם? עַ ל ___ הַ פִּ נּוֹת ֶשׁל הַ שֻׁ לְ חָ ן – ֶשׁב__ הָ ַרגְ לַיִ ם ֶשׁל הַ שֻּׁ לְ חָ ן.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת הַ טַּ בָּ עוֹת?_______.
בִּ ְשׁבִ יל מַ ה ָשׂמוּ אוֹתָ ם? לְ הַ כְ ִניס בָּ הֶ ם אֶ ת______.

בַ דֵּ י הַ שֻּׁ לְ חָ ן.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ בַּ ִדּים?__________ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?________.
הֵ י ָכן ִה ִנּיחוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים )=הַ מַּ טּוֹת(? בְּ תוֹ הַ _______.
לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים? ל ֵָשׂאת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ __________.

בס"ד
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הַ ע ֲֵתּק ִמפָּ סוּק כ"ט :מָ הֵ ם הַ כֵּלִ ים וְ הַ חֲ פָ ִצים ֶשׁהָ יוּ ַשׁיָּכִ ים לַשֻּׁ לְ חָ ן?
ַ = ____________(1תּבְ ִניּוֹת ל ִָשׂים בָּ הֶ ם אֶ ת לֶחֶ ם הַ פָּ ִנים.
 2 = ____________(2בָּ זִ יכִ ין )כַּפּוֹת( ל ִָשׂים בָּ הֶ ם לְ ב ֹונָה זַ כָּה.
 = ____________(3חֲ צָ אֵ י ָק ִנים ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם הָ יוּ מֻ נּ ִָחים הַ לְּ חָ ִמים.
מּוּדים\הַ לּוּחוֹת ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם נ ְִשׁעָ ִנים הַ ְקּ ָשׂווֹת – חֲ צָ אֵ י הַ ָקּ ִנים.
 = ____________(4הָ עַ ִ
ִממַּ ה הֵ ם הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים? ִמ_____ טָ הוֹר.

לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים.
יחים עַ ל הַ שֻׁ לְ חָ ן ָתּ ִמיד?______________.
מַ ה הָ יוּ מַ ִנּ ִ
כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים בַּ ָשּׁבוּעַ הָ יוּ מַ ְחלִ יפִ ים אֶ ת הַ לֶּחֶ ם? פַּ עַ ם _____.
ישׁי.
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם הָ יוּ אוֹפִ ים אֶ ת הַ לֶּחֶ ם? בְּ יוֹם ִשׁ ִ
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם הָ יוּ מַ ְחלִ יפִ ים אֶ ת הַ לֶּחֶ ם? בֶּ _______.
ב' סוּגֵי ַתּבְ נִיּוֹת הָ יָה ַ (1תּבְ ִנית ִמ_____.

ַ (2תּבְ ִנית ִמ______ .אֶ ת הַ לֶּחֶ ם אָפוּ

בְּ תַ בְ ִנית ______ ,וּ לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן הָ יוּ מַ עֲבִ ִירים אוֹת ֹו לְ תַ בְ ִניּוֹת ִמ_____ וּלְ מָ חֳ ָרת בְּ ַשׁבָּ ת
וּמסַ ְדּ ִרים אוֹתָ ם עַ ל הַ שֻׁ לְ חָ ן.
יאים אֶ ת הַ ______ מֵ הַ ַתּבְ נִיּוֹת זָ הָ ב ְ
– הָ יוּ מו ִֹצ ִ
אֵ יזֶ ה נֵס אֵ ַרע עִ ם לֶחֶ ם הַ פָּ ִנים בְּ מֶ ֶשׁ הַ ָשּׁבוּעַ ? ֶשׁהוּא נ ְִשׁאַר חַ ם וְ _____.
ִמי הָ יָה א ֹוכֵל ִמלֶּחֶ ם הַ פָּ ִנים?_________.
אֵ יִ ה ְספִּ יק הַ לֶּחֶ ם ַלכֹּהֲ ִנים הָ ַרבִּ ים? נֵס!!! כָּל אֶ חָ ד הָ יָה א ֹוכֵל ְקצָ ת מֵ ______ וְ ָשׂבַ ע.

ִמ ְספַּ ר הַ לְּ חָ ִמים.
כַּמָּ ה לְ חָ ִמים הָ יוּ מֻ נּ ִָחים עַ ל הַ שֻׁ לְ חָ ן?_____
כַּמָּ ה מֵ הֶ ם בְּ כָל צַ ד?______
אֵ יִ ה ִנּיחוּ אוֹתָ ם ֶשׁא יִ ְמחֲ צוּ אֶ חָ ד אֶ ת הַ ֵשּׁ ִני? ִה ִנּיחוּ אוֹתָ ם עַ ל חֲ צָ אֵ י הַ _______.

ג ֶֹדל הַ לֶּחֶ ם.
מַ ה הָ יָה א ֶֹר הַ לֶּחֶ ם )כֻּלּ ֹו(?___ ְטפָ ִחים.

בס"ד

ְפּ ָר ִחים

כַּ ְפתּו ִֹרים

גְּ בִ יעִ ים ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים

ָקנִ ים

הַ ָקּנֶה הָ אֶ ְמצָ עִ י

כַּ ְפתּו ִֹרים
ְפּ ָר ִחים

יְ ֵרכָ הּ
) ַתּ ְח ִתּית הַ ְמּנו ָֹרה(

ַרגְ לַיִ ם
ג' ַרגְ לַיִ ם ) אַחַ ת ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת בַּ צַּ ד הַ שֵּׁ נִי(

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ה
סוּקים ל"א  -מ'
פְּ ִ

נו ָרה ~~~~
~~~~ הַ ְּמ ֹ
ִממַּ ה הָ יְ תָ ה עֲשׂוּיָה הַ ְמּנו ָֹרה?___________
אֵ י עָ שׂוּ אוֹתָ הּ? _______ אַחַ ת.

צוּרת הַ ְמּנו ָֹרה.
ַ
כַּמָּ ה ָק ִנים יו ְֹצ ִאים ִמן הַ ְמּנו ָֹרה?
___ ָקנִים ִמצַּ ד הָ אֶ חָ ד.
___ ָקנִים מֵ הַ צַּ ד הַ ֵשּׁ ִני.
וְ ָקנֶה__ בְּ אֶ ְמצַ ע .וּבְ יַחַ דָ __:ק ִנים.
אֵ ילוּ צוּרוֹת עָ שׂוּ בְּ כָל ֵשׁ ֶשׁת ָקנֵי הַ ְמּנו ָֹרה ?
__ גְּ בִ יעִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים = גְּ בִ יעִ ים _______
כַּפְ תּוֹר__ וָ פֶ ַרח__.
אֵ ילוּ צוּרוֹת עָ שׂוּ בַּ ָקּנֶה הָ אֶ ְמצָ עִ י ֶשׁל הַ ְמּנו ָֹרה?
כַּמָּ ה גְּ בִ יעִ ים הָ יוּ בְּ כָל הַ ְמּנו ָֹרה?____
__ גְּ בִ יעִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים.
כַּמָּ ה כַּפְ תּו ִֹרים הָ יוּ בְּ כָל הַ ְמּנו ָֹרה?_____
__ כַּפְ תּו ִֹרים.
כַּמָּ ה פְּ ָר ִחים הָ יוּ בְּ כָל הַ ְמּנו ָֹרה?_____
__ פְּ ָר ִחים.
צוּרה עָ שׂוּ בַּ מָּ קוֹם ֶשׁיּ ְָצאוּ ִממֶּ נּוּ הַ ָקּ ִנים?______.
אֵ יז ֹו ָ
אֵ יזֶ ה כֵלִ ים יֵשׁ ל ְַמּנו ָֹרה?
 - _________(1לִ ְמשׁוֹ וּלְ הו ִֹציא בָּ הֶ ם אֶ ת הַ פְּ ִתילוֹת .
 - _________(2ל ַָקחַ ת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ פֶּ חַ ם\הָ אֵ פֶ ר ֶשּׁנּוֹצַ ר מֵ הַ פְּ ִתילוֹת.
ִממַּ ה הַ כֵּלִ ים הַ לָּלוּ הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם?________.
לְ הֵ י ָכן הָ יוּ ְמכַוְּ נִים אֶ ת הַ נֵּרוֹת ֶשׁבְּ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּ ִנים? לְ כִ יּוּן הַ ָקּנֶה הַ _________.
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וּמ ְשׁ ַקל הַ ְמּנו ָֹרה.
גּ ֶֹדל ִ
מַ ה הָ יָה הַ ִמּ ְשׁ ָקל הַ כּוֹלֵל ֶשׁל כָּל הַ ְמּנו ָֹרה וְ ֵכלֶיהָ ? ____ זָ הָ ב) .א פָּ חוֹת וְ א יוֹתֵ ר(
מַ ה הָ יָה הַ גֹּבַ הּ ֶשׁל כָּל הַ ְמּנו ָֹרה?____ ְטפָ ִחים.
מַ ה הַ ה ֹוכָחָ ה ִמפָּ סוּק ל"א ֶשׁ ִמּ ֵכּיוָ ן ֶשּׁנּ ְִת ַק ָשּה מ ֶֹשׁה ַלעֲשׂוֹת אֶ ת הַ ְמּנו ָֹרה עָ ָשׂה ה' נֵס
וְ הַ ְמּנו ָֹרה נֶעֶ ְשׂתָ ה מֵ אֵ לֶיהָ ? ֶשׁכָּתוּב_______________________________ :

ְ 3טפָ ִחים

2
1
1
1
1
1
2
1
2

3

= ְ 18טפָ ִחים.

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
סוּקים א'-ו'
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ו פְּ ִ
אַרגָּמָ ן
 6חוּטֵ י ְ
אַרגָּמָ ן
ְ
אַרגָּמָ ן
ְ

יעות הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן ~~~~
~~~~ יְ ִר ֹ

אַרגָּמָ ן
ְ

אַרגָּמָ ן
ְ

 6חוּטֵ י
תּ ֹולַעַ ת ָשׁ ִני
1

אַרגָּמָ ן שֵׁ שׁ
ְ

תּ ֹולַעַ ת ָשׁ ִני
3

הַ ח ּו ִטים

ש ּ ֵמהֶ ם ָא ְרג ּו ֶאת יְ ִריעוֹ ת הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן.
ֶׁ

 6חוּטֵ י
ֶת
ְתּ ֵכל 1

אַרגָּמָ ן
ְ

4

אַרגָּמָ ן
ְ

2

ְתּ ֵכלֶת
 6חוּטֵ י
שֵׁ שׁ

חוּטים:
אַרבָּ עָ ה סוּגֵי ִ
לַאֲ ִריגַת יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ל ְָקחוּ ְ
חוּטים,
בִּ ְת ִחלָּה ל ְָקחוּ __ ִ
חוּטים.
 (1חוּט צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע תּ ֹולַעַ ת ___  -וְ חוּט זֶ ה הָ יָה מֻ ְר ָכּב ִ4מ__ ִ
5
_____(4 _________(3 _______(2 _______(1
חוּטים.
 (2חוּט צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע ______  -וְ חוּט זֶ ה הָ יָה מֻ ְר ָכּב ִמִ __6
וְ ִחבְּ רוּ אוֹתָ ם לְ חוּט __.
חוּטים.
 (3חוּט צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע ______  -וְ חוּט זֶ ה הָ יָה מֻ ְר ָכּב ִמ__ ִ
חוּטים כָּאֵ לֶּה
לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן ל ְָקחוּ __ ִ
חוּטים.
חוּט זֶ ה הָ יָה מֻ ְר ָכּב ִמ__ ִ
חוּט גאֶַם
_____  -וְ
חוּט
וְ ִחבְּ רוּ(4
ד.
חָ
לְ
ד
ַחַ
י
בְּ
ם
ֹתָ
ו
א
6 \ 4 \ 1 \ 24
ים.הַ ִמּ ְשׁ ָכּן.
חוּטוֹת
יע
ר
ִ
יְ
ת
אֶ
גוּ
אָר
ְ
ו
ֹ
תּ
__הַעָ ִבֶ
חוּט
ים הַ
__הַהַחוּט ִ
ה ָוְכּן ִאמֻ ְר ָכּב ִמ ___ ִ
מּ ְשׁ
יעוֹת
ָלוּמֶּ ִחנּוּבְּ אֶרוּתלְ יְ ִר
שׂוּלּ ִמ
חוּט ֶשׁעָ
ָכּ וְיּאֶוֹצֵתא ֶשׁ
חוּטים.
ָכֶּ שּׁיּוֹצֵ א ֶשׁהַ חוּט ֶשׁעָ שׂוּ ִמ מֶּ נּוּ אֶ ת יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן מֻ ְר ָכּב ִמ ___ ִ
2

3

6 \ 4 \ 1 \ 24

יְ ִריעוֹ ת הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן.

שעָ שׂ ּו מֵ עַ ל הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן.
אשוֹ ן ׁ ֶ
הַ ִּכ ּסוּי הָ ִר ׁ

כַּמָּ ה יְ ִריעוֹת עָ שׂוּ?____
מַ ה הָ א ֶֹרֶ שׁל כָּל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?____ אַ מּוֹת.
מַ ה הָ ֹרחַ ב ֶשׁל כָּל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?____ אַ מּוֹת.
כַּמָּ ה יְ ִריעוֹת ָתּ ְפרוּ וְ ִחבְּ רוּ יַחַ ד? כָּל __ ְי ִריעוֹת ) ִמתּוֹ (10 ל ְָקחוּ וְ תָ פְ רוּ אַחַ ת אֶ ל הַ ְשּׁ ִניָּה.
יוֹצֵ א ֶשׁיֵּשׁ ְשׁ ֵתּי חוֹבְ רוֹת ֶשׁבְּ כָל אַחַ ת יֵשׁ __ יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת.
לְ אַחַ ר ֶשׁ ָתּפְ רוּ כָּל  5יְ ִריעוֹת בְּ יַחַ ד מַ ה הַ ִמּ ָדּה ֶשׁל כָּל חוֹבֶ ֶרת?
אָרכָּהּ _______:אַ מָּ ה.
ְ
ָר ְחבָּ הּ _______:אַ מָּ ה 5 =) .יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת ,כָּל יְ ִריעָ ה  4אַ מּוֹת = __ אַ מָּ ה(.
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ִח ּב ּור הַ חוֹ ְברוֹ ת

לִ ִיריעָ ה ַאחַ ת ְּגדוֹ לָ ה.

לְ אַחַ ר ֶשׁיֵּשׁ  2חוֹבְ רוֹת )=יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת( ְצ ִריכִ ים הָ יוּ לְ חַ בְּ ָרם לִ ִיריעָ ה אַחַ ת גְּ ד ֹולָה,
כְּ ֵדי לְ חַ בְּ ָרם עָ שׂוּ לוּלָאוֹת וְ ִחבְּ רוּ אוֹתָ ם עִ ם ְק ָר ִסים זֶ ה לָזֶ ה.
כַּמָּ ה לוּלָאוֹת עָ שׂוּ בְּ כָל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?_____.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת הַ לּוּלָאוֹת?_______.
כַּמָּ ה לוּלָאוֹת יֵשׁ בְּ סַ  הַ כֹּל בְּ כָל ְשׁ ֵתּי הַ יְּ ִריעוֹת?_____.
יְ ִריעוֹת
כַּמָּ ה ְק ָר ִסים עָ שׂוּ כְּ ֵדי לְ חַ בֵּ ר בֵּ ין הַ לּוּלָאוֹת ֶשׁבִּ ְשׁ ֵתּי הַ יְּ ִריעוֹת?___
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ ְקּ ָר ִסים? _______.
לוּלָאוֹת
ְק ָר ִסים
שׁ ִחבְּ רוּ אֶ ת כָּל הַ יְּ ִריעוֹת בְּ יַחַ דְ ) ,ראֵ ה ִציּוּר(
לְ אַחַ ר ֶ
מַ ה הָ יָה הָ א ֶֹרֶ שׁל כָּל הַ יְ ִריעָ ה? __ אַ מָּ ה ,וְ ָר ְחבָּ הּ הָ יָה __ אַ מָּ ה.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות
 28אמות
 20אמות

 20אמות
 40אמות

יּוּרים( ֶשׁעָ שׂוּ עַ ל הַ יְּ ִריעוֹת? .________(2 ________(1
מַ ה הָ יוּ הַ כְּ רוּבִ ים )=הַ ִצּ ִ
מַ ה הָ יָה ַתּפְ ִקיד הַ יְּ ִריעוֹת?

 (1לְ כַסּוֹת אֶ ת הַ ___ ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן.
 (2לְ כַסּוֹת אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁל הַ _____.

אֵיךְ ּכָתּוב ּבַּתֹוה?
ְמ ֻציּ ִָרים _______
ְמחֻ בָּ רוֹת ____________
פִּ ְשׁ ָתּן ______
מַ ע ֲֶשׂה ֶשׁל אוּמָ ן __________
אַחַ ת אֶ ל הַ ְשּׁ ִניָּה _________________
עַ ל הַ ָקּצֶ ה ___________
ְמכֻוָּ נוֹת ז ֹו מוּל ז ֹו )הַ לּוּלָאוֹת(___________

יעות ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
יסת ְּי ִר ֹ
ְּפ ִר ַ
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יעות:
ִמ ּד ֹות ַה ְּי ִר ֹ



  



 

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות

מַ ה הָ יָה א ֶֹר כָּל הַ יְּ ִריעוֹת בְּ יַחַ ד?__ ַאמּוֹת

רוחב 28 :אמה

לְ אַחַ ר ֶשׁ ִחבְּ רוּ אֶ ת יְ ִריעוֹת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן בְּ יַחַ ד
מַ ה הָ יָה רֹחַ ב כָּל הַ יְּ ִריעוֹת בְּ יַחַ ד?__ ַאמּוֹת

ִמ ּד ֹות

כןְ ) :ראֵ ה ִציּוּר(
ַה ִּמ ׁ ְש ָּ
אורך 40 :אמה

א ֶֹר הַ ִמּ ְשׁכָּ ן) :כּ ֹולֵל עֹבִ י הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁבְּ צַ ד מַ ע ֲָרב

מּוּדי הַ מָּ סָ ֶ שׁבְּ צַ ד ִמזְ ַרח( ____ אַ מּוֹת.
וְ עֹבִ י עַ ֵ

מַ ע ֲָרב

צָ פוֹן

רֹחַ ב הַ ִמּ ְשׁכָּ ן) :כּ ֹולֵל עֹבִ י הַ ְקּ ָר ִשׁים

ֶשׁבְּ צַ ד צָ פוֹן וְ ָדרוֹם( ____ אַ מּוֹת.
גֹּבַ הּ ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ____ :אַ מּוֹת.

ִמזְ ַרח

ָדּרוֹם

יעות ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן:
יסת ַה ְּי ִר ֹ
ּ ְפ ִר ַ

אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִחבְּ רוּ ֶאת הַ יְּ ִריעוֹת בְּ יַחַ ד עַ ל יְ ֵדי

הַ ְקּ ָר ִסים לו ְֹק ִחים ֶאת הַ יְּ ִריעוֹת וּפו ְֹר ִסים אוֹתָ ם עַ ל הַ _____.

רֹחַ ב ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן:

אֶ ת רֹחַ ב הַ יְ ִריעָ ה הַ גְּ ד ֹולָה ֶשׁזֶּ ה __ אַ מּוֹת פּו ְֹר ִסים עַ ל כָּל רֹחַ ב גַּג הַ ִמּ ְשׁכָּן

ֶשׁהוּא __ אַ מּוֹת ,כַּמָּ ה אַ מּוֹת נ ְִשׁאַר בַּ יְ ִריעָ ה? ) ___= ___ - (28-12אַ מּוֹת.
מַ ה עו ִֹשׂים ִא ָתּם? ְמחַ לְּ ִקים אוֹתָ ם לִ ְשׁנָיִ ם ) ___=ַ 8 ,(16: 2אמּוֹת פּו ְֹר ִסים עַ ל א ֶֹר הַ ְקּ ָר ִשׁים
ֶשׁבְּ צַ ד ____ וְ  8-אַ מּוֹת נוֹסָ פוֹת פּו ְֹר ִסים עַ ל א ֶֹר הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁבְּ צַ ד ____.
גֹּבַ הּ ַה ְקּ ָר ִשׁים הָ יָה __ ַאמּוֹת ,וְ הַ יְּ ִריעוֹת ִנ פְ ְרסוּ עַ ל הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁ ְבּצַ ד ָדּרוֹם וְ צָ פוֹן ַרק __ אַ מּוֹת,
ִאם כָּ יוֹצֵ א ֶשׁבְּ כָל צַ ד ִנ ְשׁאֲ רוּ __ אַ מּוֹת ְמגֻלּוֹת.

א ֶֹר ְך ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן:

)ע"פ פירוש א' ברש"י(

אֶ ת א ֶֹר הַ יְ ִריעָ ה הַ גְּ ד ֹולָה ֶשׁזֶּ ה __ ַאמּוֹת פּו ְֹר ִסים עַ ל

כָּל א ֶֹר גַּג הַ ִמּ ְשׁכָּ ן ֶשׁהוּא __ אַ מּוֹת .כַּמָּ ה ַאמּוֹת נ ְִשׁאַר בַּ יְ ִריעָ ה? ) ___=ַ ___ - (40-32אמּוֹת.
מַ ה עו ִֹשׂים ִא ָתּם? אֶ ת __ אַ מּוֹת הַ יְ ִריעָ ה ֶשׁנִּ ְשׁאֲ רוּ פּו ְֹר ִסים עַ ל הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁאֲ חו ֵֹרי הַ ִמּ ְשׁכָּ ן
)מַ ע ֲָרב( וְ ִנ ְשׁאֲ רוּ הַ ְקּ ָר ִשׁים ְמגֻלִּ ים ___ ַאמּוֹת – כִּ י גֹּבַ הּ הַ ְקּ ָר ִשׁים הָ יָה ___ ַאמּוֹת וְ הַ יְּ ִריעוֹת כִּ סּוּ
ַרק __ ַאמּוֹת ָל ֵכן נִ ְשׁאֲ רוּ בַּ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁבְּ צַ ד מַ ע ֲָרב __ אַ מּוֹת ְמגֻלּוֹת.
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בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
סוּקים ז'-י"ד
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ו פְּ ִ

יעות הָ אֹהֶ ל ִ -ע ִּזים ~~~~
~~~~ יְ ִר ֹ
לְ אַחַ ר ֶשׁעָ שׂוּ אֶ ת יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן ֶשׁ ָר ִאינוּ...
עָ שׂוּ יְ ִריעוֹת נוֹסָ פוֹת הַ נּ ְִק ָראוֹת "יְ ִריעוֹת הָ אֹהֶ ל" וְ או ָֹתם ִהנִּ יחוּ מֵ עַ ל יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן.

יְ ִריעוֹ ת הָ אֹהֶ ל.

שעָ שׂ ּו עַ ל הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן ,מֵ עַ ל יְ ִריעוֹ ת הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן.
שנִ י ׁ ֶ
 -הַ ִּכ ּסוּי הַ ּ ׁ ֵ

ִממַּ ה יְ ִריעוֹת הָ אֹהֶ ל הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת? ִמ ֵשּׂעָ ר  -נוֹצָ ה ֶשׁל ______.
כַּמָּ ה יְ ִריעוֹת עָ שׂוּ בַּ יְּ ִריעוֹת הָ אֹהֶ ל?____
מַ ה הָ א ֶֹרֶ שׁל כָּל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?__ אַ מּוֹת .מַ ה הָ רֹחַ ב ֶשׁל כָּל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?__ אַ מּוֹת.
כַּמָּ ה יְ ִריעוֹת ָתּ ְפרוּ וְ ִחבְּ רוּ יַחַ ד?
ל ְָקחוּ __ יְ ִריעוֹת ) ִמתּוֹ (11 וְ ִחבְּ רוּ ָ -תּפְ רוּ אַחַ ת אֶ ל הַ ְשּׁנִ יָּה.
וּלְ אַחַ ר ִמכֵּן ל ְָקחוּ ֶאת __ הַ יְּ ִריעוֹת הַ נּוֹתָ רוֹת וְ ִחבְּ רוּ אַחַ ת אֶ ל הַ ְשּׁנִ יָּה.
יוֹצֵ א ֶשׁיֵּשׁ ְשׁ ֵתּי חוֹבְ רוֹת ,בְּ אַחַ ת יֵשׁ _ יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת ,וּבַ ְשּׁנִ יָּה יֵשׁ_ יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת.

ִח ּב ּור ב' הַ חוֹ ְברוֹ ת

לִ ִיריעָ ה ַאחַ ת ְּגדוֹ לָ ה.

לְ אַחַ ר ֶשׁיֵּשׁ  2חוֹבְ רוֹת )=יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת( ְצ ִריכִ ים הָ יוּ לְ חַ בְּ ָרם לִ ִיריעָ ה אַחַ ת גְּ ד ֹולָה,
כְּ ֵדי לְ חַ בְּ ָרם עָ שׂוּ לוּלָאוֹת וְ ִחבְּ רוּ אוֹתָ ם עִ ם ְק ָר ִסים זֶ ה לָזֶ ה.
כַּמָּ ה לוּלָאוֹת עָ שׂוּ בְּ ָכל יְ ִריעָ ה וִ ִיריעָ ה?___.
כַּמָּ ה לוּלָאוֹת יֵשׁ ְבּסַ  הַ כֹּל בְּ כָל ְשׁ ֵתּי הַ יְּ ִריעוֹת?___.
כַּמָּ ה ְק ָר ִסים עָ שׂוּ כְּ ֵדי לְ חַ בֵּ ר בֵּ ין הַ לּוּלָאוֹת ֶשׁבִּ ְשׁ ֵתּי הַ יְּ ִריעוֹת?___
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם ַה ְקּ ָר ִסים? _______.

)וְ א ִמ_____ כְּ מ ֹו בִּ ִיריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן(...
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בס"ד

יריעָ ה אַחַ ת גְּ דוֹלָה,
לְ אַחַ ר ֶשׁ ִחבְּ רוּ ֶאת ָכּל הַ יְּ ִריעוֹת בְּ יַחַ ד לִ ִ
מַ ה הָ יְ תָ ה הַ ִמּ ָדּה ֶשׁל כָּ ל הַ יְ ִריעָ ה?

 6יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת

4

אָר ָכּהַּ __ :אמָּ ה
ְ

4

4

4

4

 5יְ ִריעוֹת ְמחֻ בָּ רוֹת

4

אמות אמות אמות אמות אמות אמות

4

4

4

4

4

אמות אמות אמות אמות אמות

 30אַ מּוֹת

ָר ְחבָּ הּ ____ :אַ מָּ ה.

 11יְ ִריעוֹת עִ זִּ ים

חֲ צִ י
יְ ִריעָ ה לִ ְפנֵי
הַ ִמּ ְשׁ ָכּן
 44אַ מּוֹת

חֲ צִ י
יְ ִריעָ ה
אֲ חו ֵֹרי
הַ ִמּ ְשׁ ָכּן

מ ִ
תר ִ
ַ
יריעוֹ ת
מוֹ ת הַ ּנוֹ סָ פוֹ ת ׁ ֶשהַ יּ ְִריעָ ה הַ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשית הוֹ סִ יפָ ה בָּ א ֶֹר יוֹ ֵ
מה עָ ׂ
ש ּו עִ ם  4הָ אַ ּ

וּשׁ ֵתּי ____
הַ ִּמ ׁ ְש ּ ָכן? ִקפְּ לוּ או ָֹתהּ לִ פְ נֵי פֶּ תַ ח הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ) ִמזְ ַרח( __ אַ מּוֹת  -כְּ מ ֹו ַכּלָּה ְצנוּעָ הְ .
נו ָֹספוֹת נִפְ ְרסוּ ֵמאֲ חו ֵֹרי הַ ִמּ ְשׁכָּ ן – בְּ צַ ד מַ ע ֲָרב ,וְ כִ סּוּ אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁיְּ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן א כִּ סּוּ...
ּו ַ
מ ִ
תר ִ
מה עָ ׂ
יריעוֹ ת הַ ִּמ ׁ ְש ּ ָכן? ִחלְ קוּ אוֹתָ ןַ ,אמָּ ה
מוֹ ת הַ ּנוֹ סָ פוֹ ת בָּ רֹחַ ב יוֹ ֵ
ש ּו עִ ם  2הָ אַ ּ
אַחַ ת נוֹסֶ פֶ ת בְּ צַ ד ָדּרוֹם וְ ___ אַחַ ת נוֹסֶ פֶ ת בְּ צַ ד ____) .וְ כָ יוצא שקרשי המשכן נשארו מגולים רק אמה אחת(

רות ְּתחָ ִׁשים ~~
עו ֹ
רות ֵאילִ ים ְמ ָא ָ ּד ִמים ְו ֹ
עו ֹ
יעות ֹ
~~ יְ ִר ֹ
אַחֲ ֵרי ֶשּׁכִּ סּוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן בְּ ֵשׁנִ י כִּ סּוּיִ יםֶ ,שׁל יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן וִ ִיריעוֹת הָ עִ זִּ ים,
עָ שׂוּ כִּ סּוּי נוֹסָ ף ,וְ כָ אן יֵשׁ מַ ְחלו ֶֹקת ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי אוֹתוֹ כִּ סּוּי.
ישׁי הָ יָה מֵ "עוֹרוֹת אֵ ילִ ים ______" =עוֹרוֹת ֶשׁל
י ֵׁש ֵ ּדעָ ה אַ חַ ת ׁ ֶש ּסוֹ בֶ רֶ תֶ :שׁהַ כִּ סּוּי הַ ְשּׁלִ ִ
אֵ ילִ ים הַ ְצּבוּעִ ים בְּ צֶ בַ ע _____ ,וְ חוּץ ִמכִּ סּוּי זֶה הָ יָה עוֹד כִּ סּוּי נו ָֹסף מֵ עָ לָיו ,כִּ סּוּי ְרבִ יעִ יֶ ,שׁל
"עוֹרוֹת _____" =עוֹר ֶשׁל חַ יָּה ְמיֻחֶ ֶדת ֶשׁ ְשּׁמָ הּ " ַתּחַ שׁ" ֶשׁהָ יוּ לָהּ  6גְּ וָ נִ ים )= ְצבָ עִ ים( בְּ עו ָֹרהּ.
ישׁי הָ יָה ְמּחֻ לָּק לְ __ -
ְוי ֵׁש ֵ ּדעָ ה ׁ ְש ִניָּה ׁ ֶש ּסוֹ בֶ רֶ תֶ :שׁהָ יוּ ַרק ג' כִּ סּוּיִ ים .וְ הַ כִּ סּוּי הַ ְשּׁלִ ִ
חֶ ְצי ֹו הָ אֶ חָ ד הָ יָה מֵ עוֹרוֹת אֵ ילִ ים ______ .וְ חֶ ְצי ֹו הַ ֵשּׁ ִני הָ יָה מֵ עוֹרוֹת ______.
מַ ה הָ יָה ַתּ ְפ ִקיד יְ ִריעוֹת הָ אֵ ילִ ים ְמאָ ָדּ ִמים וְ עוֹרוֹת הַ ְתּחָ ִשׁים?
לְ כַסּוֹת בָּ הֶ ם ֶאת __ הַ ִמּ ְשׁכָּן בִּ לְ בַ ד בְּ לִ י ַדּפְ נוֹתָ יו .וְ ג ְָדל ֹו הָ יָה כְּ מ ֹו גּ ְָדל ֹו ֶשׁל גַּג הַ _____.

בס"ד



  

ַטבַּ עַ ת זָהָ ב
יצים
)לְ הַ כְ ִניס בְּ תוֹ הַ חֲ ִר ִ
וּלְ חַ בֵּ ר בֵּ ין כָּ ל ְ 2 -ק ָר ִשׁים(.

חֲ ִריץ
)לְ הַ כְ ִניס בּ ֹו
אֶ ת הַ טַּ בָּ עוֹת זָ הָ ב(

ַטבָּ עוֹת )זָהָ ב(
יחים
לְ הַ כְ ִניס בְּ תוֹכָ ן אֶ ת הַ בְּ ִר ִ

 2חֲ צָ אֵ י ָקנִ ים ֶשׁל זָהָ ב
יחים
שֶׁ בָּ הֶ ם ִה ְשׁ ִחילוּ אֶ ת הַ בְּ ִר ִ
יטים
שֶׁ הָ יוּ מֵ עֲצֵ י ִשׁ ִ

בְּ ִריחַ הַ ִחיצוֹן )עֶ לְ יוֹן(
ֶק ֶרשׁ הָ עוֹבֵ ר לְ א ֶֹר כָּל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן
) ְמּחֻ לָּק לִ ְשׁנֵי ְק ָר ִשׁים(

בָּ ִריחַ הַ ִתּיכוֹן )אֶ ְמצָ עִ י(
ְשׁ ֵתּי יָדוֹת
)שֶׁ חָ ְרטוּ בְּ תוֹ כָּל ֶק ֶרשׁ (

ֶק ֶרשׁ  1אָרוֹ
הָ עוֹבֵ ר בְּ תוֹ הַ ְקּ ָר ִשׁים
לְ א ֶֹר כָּל הַ ִמּ ְשׁכָּ ן

בְּ ִריחַ הַ ִחיצוֹן ) ַתּ ְחתּוֹן(
ֶק ֶרשׁ הָ עוֹבֵ ר לְ א ֶֹר כָּל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן
) ְמּחֻ לָּק לִ ְשׁנֵי ְק ָר ִשׁים(

אֲ ָדנִ ים ִמכֶּ ֶסף
)הַ בָּ ִסיס שֶׁ ל הַ ְקּ ָר ִשׁים שֶּׁ בּ ֹו
ִהכְ נִיסוּ אֶ ת הַ יָּדוֹת(.
א ֶֹר הַ ֶקּ ֶרשׁ =  10אַ מּוֹת

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ו
סוּקים ט"ו – כ"ה
פְּ ִ

שי הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן ~~~~
~~~~ ַק ְר ׁ ֵ
"וְ עָ ִשׂיתָ אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים "...עַ ל אֵ יזֶ ה ְק ָר ִשׁים ְמדֻ בָּ ר ֶשה' ְמצַ וֶּ ה ַלעֲשׂוֹתָ ם ל ִַמּ ְשׁ ָכּן?

)רש"י(

__________________________________________
ידה
יטים עו ְֹמ ִדים" – זְ קוּפִ ים בֶּ ע ֲִמ ָ
"עֲצֵ י ִשׁ ִ
אֶ חָ ד לְ יַד הַ ____ ,וְ א בִּ ְשׁכִ יבָ ה.

ִמדּוֹת הַ ְקּ ָר ִשׁים.
אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
ְ
ָר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
עָ בְ י ֹו ________:אַ מָּ ה.

יָדוֹת.
כַּמָּ ה יָדוֹת )=בְּ לִ יטוֹת( עו ִֹשׂים בְּ תַ ְח ִתּית כָּל ֶק ֶרשׁ?__ְ .מכֻוָּ נוֹת אַחַ ת אֶ ל הַ _____.

ִמ ְספַּ ר הַ ְקּ ָר ִשׁים.
כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בְּ צַ ד דָּ רוֹם =)הָ א ֶֹר הָ אֶ חָ ד ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן( ?___ ְק ָר ִשׁים.
כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בְּ צַ ד צָ פוֹן = )הָ א ֶֹר הַ ֵשּׁ ִני ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן( ?___ ְק ָר ִשׁים.
כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בָּ רֹחַ ב ֶשּׁבְּ סוֹף הַ ִמּ ְשׁ ָכּן בְּ צַ ד מַ ע ֲָרב?___ ְק ָר ִשׁים .וְ הו ִֹסיפ ֹו עוֹד __
ְק ָר ִשׁים לַפִּ נּוֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן= .בְּ סַ  הַ כֹּל הָ יוּ ָשׁם __ ְק ָר ִשׁים
צַ ד ָדּרוֹם________________:
אֵ י כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה:
צַ ד מַ ע ֲָרב ._______________:לְ סוֹף הַ ִמּ ְשׁ ָכּן_______________:

בס"ד
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אֲ ָדנִ ים.
לְ מַ ה הָ יוּ ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים הָ אֲ ָד ִנים? לְ הַ כְ ִניס בְּ ת ֹוכָם אֶ ת הַ ___ ֶשׁחָ ְרטוּ בְּ תַ ְח ִתּית הַ ְקּ ָר ִשׁים
וְ הֵ ם הָ יוּ ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים לְ בָ ִסיס הַ ְקּ ָר ִשׁים.
ִממַּ ה הָ אֲ ָד ִנים הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים?_______.
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ בְּ כָל ֶק ֶרשׁ?__
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ בַּ ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁלְּ כָל או ֶֹר הַ ִמּ ְשׁ ָכּן )=ְ 20ק ָר ִשׁים(?___ אֲ ָד ִנים.
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ בַּ ְקּ ָר ִשׁים ֶשבְ רוֹחַ ב הַ ִמּ ְשׁ ָכּן –בְּ ס ֹופ ֹו )=ְ 8ק ָר ִשׁים(?__ אֲ ָד ִנים.

הַ ַטּבָּ עוֹת )הָ עֶ לְ יוֹנוֹת(.
אֵ י הָ יוּ ְמחַ בְּ ִרים ֶק ֶרשׁ אֶ חָ ד אֶ ל הַ ֵשּׁ ִני בְּ א ֶשׁיָּזוּזוּ?
יצים בְּ כָל ֶק ֶרשׁ )בְּ ִצדּ ֹו הָ עֶ לְ יוֹן( ,וְ הָ יוּ מַ ְשׁ ִחילִ ים אֶ ת הַ טַּ בַּ עַ ת בִּ ְשׁנֵי
הָ יוּ עו ִֹשׂים __ חֲ ִר ִ
הַ חֲ ִריצִ ים  -בֶּ חָ ִריץ הָ אֶ חָ ד ֶשׁבַּ ֶקּ ֶרשׁ הָ אֶ חָ ד ,וּבְ חָ ִריץ הַ ֵשּׁ ִני ֶשׁבַּ ֶקּ ֶרשׁ הַ ___ ,וְ כָ הָ יוּ
ִמ ְתחַ בְּ ִרים __ הַ ְקּ ָר ִשׁים זֶ ה לָזֶ ה בְּ חָ זְ ָקה.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת טַ בָּ עוֹת אֵ לּוּ?______

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ו
סוּקים כ"ו– כ"ט
פְּ ִ
שי הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן
ַק ְר ׁ ֵ

יחים ~~~~
~~~~ הַ ְּב ִר ִ
יחים הָ יוּ בְּ כָל ִקיר?__.
כַּמָּ ה בְּ ִר ִ

ּכֵיצַד?
יחים.
הַ בְּ ִריחַ הַ ִחיצוֹן )הָ עֶ לְ יוֹן( הָ יָה ְמּחֻ לָּק ֶל__ מוֹטוֹת =  2בְּ ִר ִ
יחים.
הַ בְּ ִריחַ הַ ִחיצוֹן )הַ ַתּ ְחתּוֹן( הָ יָה ְמּחֻ לָּק לְ __ מוֹטוֹת =  2בְּ ִר ִ
ימי( הָ יָה עָ שׂוּי ִמ ֶקּ ֶרשׁ__ אָרוֹ = .בְּ ִריחַ .1
וְ הַ בְּ ִריחַ הַ ִתּיכוֹן )הָ אֶ ְמצָ עִ י \ הַ ְפּנִ ִ
יחים בְּ כָל ִקיר.
יוֹצֵ א ֶשׁבְּ ַס הַ כֹּל הָ יוּ ___ בְּ ִר ִ
יחים?
הֵ י ָכן ִהכְ נִ יסוּ אֶ ת הַ בְּ ִר ִ
לְ כָל ֶק ֶרשׁ וְ ֶק ֶרשׁ ִחבְּ רוּ ְשׁ ֵתּי טַ בָּ עוֹת ִמ___ ,אַחַ ת לְ מַ עְ לָה וְ אַחַ ת לְ מָ טָּ ה וּבְ תוֹ אוֹתָ ם
טַ בָּ עוֹת ִהכְ ִניסוּ אֶ ת הַ ______.
יחים?___________
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ בְּ ִר ִ
בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?____

אֵ יִ צפּוּ אוֹתָ ם?
ִהכְ ִניסוּ בְּ תוֹ כָּל טַ בַּ עַ ת __ חֲ צָ אֵ י ָקנִים ִמזָּ הָ ב וּבְ ת ֹוכָם ִה ְשׁ ִחילוּ
יטים.
אֶ ת הַ _______ שֶׁ הָ יוּ מֵ עֲצֵ י ִשׁ ִ
יחים הָ יוּ ְמצֻפִּ ים בְּ ____ טָ הוֹר.
ָכּ יוֹצֵ א ֶשׁהַ בְּ ִר ִ

טבעת
טבעת
שני חצאי קנים
מזהב בתוך הטבעות
בריחים מעצי שיטים
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עַ ל כָּל כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים הָ יָה מֻ נָּח בְּ ִריחַ הַ ִחיצוֹן – )עֶ לְ יוֹן\ ַתּ ְחתּוֹן(?
שׁוּרה,
יחים הָ יוּ בְּ כָל ָ
בַּ ִקּיר הַ ְדּרו ִֹמי וְ הַ צְּ פוֹנִ י :הָ יוּ בְּ כָל ִקיר ְ 20ק ָר ִשׁים וְ  2 -בְּ ִר ִ
יוֹצֵ אֶ ,שׁכָּל בְּ ִריחַ הָ יָה מֻ נָּח עַ ל __ ְק ָר ִשׁים.
שׁוּרה,
יחים הָ יוּ בְּ כָל ָ
וּבַ ִקּיר הַ מַּ ע ֲָרבִ י בְּ סוֹף הַ ִמּ ְשׁכָּן :הָ יוּ ַרק ְ 8ק ָר ִשׁים וְ  2 -בְּ ִר ִ
יוֹצֵ אֶ ,שׁכָּל בְּ ִריחַ הָ יָה מֻ נָּח עַ ל __ ְק ָר ִשׁים.
אֲ בָ ל הַ בְּ ִריחַ הַ ִתּיכוֹן ) ֶשׁ ִהכְ ִניסוּ בְּ תוֹ הַ ְקּ ָר ִשׁים בְּ אֶ ְמצַ ע( הָ יָה עָ שׂוּי מֵ חֲ ִתיכַת עֵ ץ___
אֲ רוּכָה ,וְ ָל ֵכן הָ יָה בְּ ִריחַ

אָרכָּם ֶ
הַ ִתּיכוֹן מֻ נָּח עַ ל כָּל ְ
שׁל הַ ְקּ ָר ִשׁיםֶ ) .שׁגַּם אוֹת ֹו ִצפּוּ בְּ זָ הָ ב עַ ל

יְ ֵדי חֲ צָ אֵ י ָקנִים ִמזָּ הָ ב ֶשׁנִּכְ נְסוּ ִאתּ ֹו פְּ נִימָ ה(

שה…
יטים ח ֲִמ ּ ׁ ָ
יחים ֲעצֵ י ִׁש ִ
ית ְב ִר ִ
ְו ָע ִׂש ָ

כ"ו,כ"ו

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ו
סוּקים ל"א– ל"ה
פְּ ִ

~~~~ הַ ּ ָפרֹכֶ ת~~~~
בִּ ְשׁבִ יל מַ ה ִצוָּ ה ה' ַלעֲשׂוֹת פָ רֹכֶת = ְמ ִחיצָ ה?
לְ הַ פְ ִריד בֵ ין אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לְ _____ הַ ָקּ ָד ִשׁים.
ִממַּ ה הָ יְ תָ ה עֲשׂוּיָה הַ פָּ רֹכֶת? ______ ______ _________ ___________
אַריֵה וְ _____.
אֵ יזֶ ה כְ רוּבִ ים = צוּרוֹת עָ שׂוּ עַ ל הַ פָּ רֹכֶת? ְ

ע ַּמ ּודֵי ׁשִיטִים.
עַ ל מַ ה הָ יוּ תּוֹלִ ים אֶ ת הַ פָּ רֹכֶ ת?
יטים ,וְ ָשׂמוּ בָּ הֶ ם וָ וִ ים )= ִמ ְתּלִּ ים(
מּוּדי ִשׁ ִ
עָ שׂוּ__ עַ ֵ
מּוּדי
אַרבַּ עַ ת עַ ֵ
וּבְ רֹאשׁ הַ פָּ רֹכֶת הָ יָה ֶק ֶרשׁ וְ כָ  הֵ נִ יחוּ אֶ ת הַ _______ עַ ל הַ וָּ וִ ים ֶשׁבְּ ְ
יטים.
הַ ִשּׁ ִ
מּוּדים?___________ .בְּ מַ ה ִצפּוּ א ֹותָ ם?_____.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הָ עַ ִ
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים הַ וָּ וִ ים?_______.
מַ ה הָ יָה רֹחַ ב כָּל עַ מּוּד וְ עַ מּוּד? ְשׁלו ֶֹשׁת ִרבְ עֵ י ______.
מַ ה הָ יָה הַ גֹּבַ הּ ֶשׁל כָּל עַ מּוּד?__ אַ מּוֹת.
כַּמָּ ה אֲ ָדנִ ים הָ יָה לְ כָל עַ מּוּד? __.
מּוּדים כַּמָּ ה אֲ דָ נִ ים הָ יוּ צְ ִריכִ ים ַלעֲשׂוֹת לָהֶ ם?___ אֲ ָדנִ ים.
= ִאם הָ יוּ  4עַ ִ
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הָ אֲ ָדנִ ים?_____
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בס"ד

מְ ֹ
ַפ ֹרכֶת.
קום ה ּ ָ
מּוּדים עִ ם הַ פָּ רֹכֶת?
הֵ יכָ ן ִהנִּ יחוּ אֶ ת הָ עַ ִ
ִמ ַתּחַ ת הַ ______ ֶשׁל יְ ִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן.

נִימי שֶׁ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן(
)בַּ ְשּׁלִ ישׁ הַ פְּ ִ

מְ ֹ
ַמ ׁש ְּכָן.
כל ֵי ה ִּ
קום ה ֲ ָנחָתָ ם ׁשֶל ּ ְ
לְ אַחַ ר ֶשּׁ ָשּׂמוּ ְמ ִחיצָ ה בֵּ ין אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים ִהכְ נִ יסוּ אֶ ת כְּ לֵי הַ ִמּ ְשׁכָּ ן.
מַ ה הֵ נִ יחוּ בְּ תוֹ קו ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים?___________ וְ כִ סּוּ אוֹת ֹו בַּ ______.
מַ ה ִהנִּ יחוּ בְּ תוֹ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד  -אֶ חָ ד מוּל הַ ____? בְּ צַ ד דָּ רוֹם :הֵ נִ יחוּ אֶ ת הַ _______.
בְּ צַ ד צָ פוֹן :הֵ נִ יחוּ אֶ ת הַ ________.

ְמ ִחיצָ ה)___________:ל"א(
ֲשׂה אוּמָ ן)____________:ל"א(
מַ ע ֵ

שׁזוּר)_________:ל"א(
ָ
צוּרוֹת)__________:ל"א(

שׁל הַ פָּ רֹכֶת) ____________:ל"ג(
ימי ֶ
הַ צַּ ד הַ פְּ נִ ִ
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד)_______:ל"ג(
צַ ד) _____:ל"ה(

מוּל )הַ שֻׁ לְ חָ ן()__________:ל"ה(

ָדּרוֹם) _______:ל"ה(

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ז
סוּקים א'  -ח'
פְּ ִ

ֹשת ~~~~
~~~~ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ְ ּנח ׁ ֶ
ל ִַמּזְ בֵּ חַ ד' ֵשׁמוֹת.
ִ (1מזְ בֵּ חַ הַ _______ = ֶשׁ ִה ְק ִריבוּ עָ לָיו ָק ְרבָּ נוֹת עוֹלָה.
ִ (2מזְ בֵּ חַ הַ _______ = ֶשׁהָ יָה מֻ נָּח ִמחוּץ לְ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,בַּ חֲ צֵ ר.
ִ (3מזְ בֵּ חַ הַ _______ = ֶשׁהָ יוּ ְממַ לְּ ִאים אוֹת ֹו בְּ אֲ דָ מָ ה כְּ ֶשׁח ֹו ִנים בְּ מַ סָּ עֵ יהֶ ם.
ֹשׁת.
ִ (4מזְ בֵּ חַ הַ _______ = ֶשׁהָ יָה ְמצֻפֶּ ה בִּ נְ ח ֶ
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ִמּזְ בֵּ חַ ?____ ____ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹת ֹו?_______

ִמדּוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
אָרכּוֹ ____:אַ מּוֹתָ .ר ְחבּוֹ ____:אַ מּוֹת .גָּבְ הוֹ )כְּ ִפי ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בַּ פָּ סוּק( ____:אַ מּוֹת.
ְ
הוּדה .אֲ בָ ל ַרבִּ י יו ִֹסי חוֹלֵק וּמַ ְסבִּ ירֶ :שׁגֹּבַ הּ הַ ִמּזְ בֵּ חַ הָ יָה __ אַ מּוֹת.
וְ ָכ סוֹבֵ ר ַרבִּ י יְ ָ
וְ אֵ י י ְַסבִּ יר ַרבִּ י יו ִֹסי אֶ ת מַ ה ֶשׁכָּתוּב בַּ פָּ סוּק "וְ ָשׁשׁ אַ מּוֹת קֹמָ ת ֹו" ֶ -שׁהַ גֹּבַ הּ ֶשׁלּ ֹו
הוּא לִ כְ א ֹו ָרה ַרק  3אַ מּוֹת? מַ ְסבִּ יר ַרבִּ י יו ִֹסיֶ :שׁגֹּבַ הּ זֶ ה הוּא ַרק מֵ הַ ַכּ ְרכֹּב עַ ד רֹאשׁ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ אֲ בָ ל ִמיְּ סוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ )= ַתּ ְח ִתּית הַ ִמּזְ בֵּ חַ ( וְ עַד רֹאשׁ הַ ִמּזְ בֵּחַ גָּבְ ה ֹו הָ יָה __ אַ מּוֹת.

ַק ְרנֹתָ יו.
מַ ה הֵ ם " ַקּ ְרנֹתָ יו"? בְּ לִ יטוֹת בְּ רֹאשׁ הַ ____ ֶשׁעָ שׂוּ אוֹתָ ם מֵ הַ ִמּזְ בֵּ חַ עַ ְצמ ֹו

)וְ א חֲ ל ִָקים בְּ נִפְ ָרד(

וּמצֻפִּ ים בְּ ___.
כַּמָּ ה ַק ְרנוֹת עָ שׂוּ בְּ רֹאשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ ?__ִ .ממַּ ה הֵ ם הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת?______ְ .
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בס"ד

כְּ לֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
חֲ ִמ ָשּׁה כֵלִ ים הָ יוּ ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים לְ צָ ְר ֵכי הַ ִמּזְ בֵּ חַ .

ַדּם \ גֶּחָ לִ ים \
ֶדּ ֶשׁן \ בָּ ָשׂר

ידם ִממַּ ְחסַ ן הַ ִמּלִּ ים
א .הַ ע ֲֵתּק ִמפָּ סוּק ג' מָ הֵ ם חֲ מֵ ֶשׁת כְּ לֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ  .ב .הַ ְשׁלֵם אֶ ת ַתּפְ ִק ָ
ְ = ________ (1קעָ רוֹת ל ִָשׂים בָּ הֶ ם אֶ ת הַ _____)=אֵ פֶ ר ֶשּׁנּ ְִשׁאַר מֵ הַ ָקּ ְרבָּ נוֹת(
יאים אֶ ת הַ ____ מֵ הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ ָשׂ ִמים בַּ ְקּעָ רוֹת
 = ________ (2כְּ עֵ ין ַכּפֹּת ֶשׁבָּ הֶ ן הָ יוּ מו ִֹצ ִ
ְ = ________ (3ספָ לִ ים ֶשׁבָּ הֶ ם ִקבְּ לוּ אֶ ת הַ ___ מֵ הַ ָקּ ְרבָּ נוֹת..
 = ________ (4מַ זְ לֵגוֹת ֶשׁבָּ הֶ ם הָ יוּ הוֹפְ כִ ים אֶ ת ____ הַ ָקּ ְרבָּ נוֹת ֶשׁיִּ ָשּׂ ֵרף טוֹב.
 = ________ (5מַ ְחתּוֹת ֶשׁבָּ הֶ ם ל ְָקחוּ אֶ ת הַ _____ וְ הֶ עֱבִ ירוּ אוֹתָ ם לְ ִמזְ בֵּ חַ הַ ְקּט ֶֹרת.
ִממַּ ה כְּ לֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים?______

ִמכְ בָּ ר ,כַּ ְרכֹּב.
שּׁוּטים עָ שׂוּ ִמסָּ בִ יב ל ִַמּזְ בֵּ חַ .
ב' ִק ִ
 = ________(1כְּ מ ֹו _____ ִמ ְנּח ֶֹשׁת

יקת ָדּ ִמים הַ ַתּ ְחתּ ֹונִים(
יקת הַ ָדּ ִמים הָ עֶ לְ י ֹונִים לִ זְ ִר ַ
)כְּ ֵדי לְ הַ פְ ִריד בֵּ ין זְ ִר ַ

ִ =________ (2קשּׁוּט.
אֵ יזֶ ה ִקשּׁוּט הָ יָה לְ מַ עְ לָה וְ אֵ יזֶ ה הָ יָה ַתּ ְח ָתּיו? לְ מַ עְ לָה ._____:וְ תַ ְח ָתּיו______:

הַ ַטּבָּ עוֹת.
הֵ י ָכן הֵ נִיחוּ אֶ ת הַ טַּ בָּ עוֹת בַּ ִמּזְ בֵּ חַ ?  -עַ ל הַ _____ בְּ ְ 4-קצָ ווֹת הַ _____.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת הָ יוּ?___ִ .ממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת הַ טַּ בָּ עוֹת?______.

בַּ ִדּים ל ִַמּזְ בֵּ חַ .
לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ מּוֹטוֹת?  -ל ֵָשׂאת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ _______.
ִממַּ ה הַ מּוֹטוֹת הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים?___ ____ .בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?________
מָ תַ י הַ מּוֹטוֹת הָ יוּ מֻ נּ ִָחים בַּ טַּ בָּ עוֹת?_________________________________.
הַ ִאם הַ ִמּזְ בֵּ חַ הָ יָה מֵ עֵ ץ מָ לֵא )בְּ תוֹכ ֹו( א ֹו ֶשׁהָ יָה חָ לוּל?______________________.
הַ ֵקּף בְּ עִ גּוּל :אֵ י עֲלוּ הַ כֹּהֲ ִנים ל ִַמּזְ בֵּ חַ ?  (1עָ שׂוּ מַ ְד ֵרגוֹת  (2עָ שׂוּ ֶכּבֶ שׁ  (3עָ שׂוּ סֻ לָּם.

