בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְפקוּדֵ י
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"ט
סוּקים ח'-כ"א
פְּ ִ

ֹשב
שה ח ׁ ֵ
ֹשן ַמ ֲע ׂ ֵ
וַ ַ ּי ַע ׂש ֶאת הַ ח ׁ ֶ
אֲ ִריגַת הַ ח ֶֹשׁן.
חוּטים עָ שׂוּ אֶ ת הַ ח ֶֹשׁן?
מֵ אֵ לּוּ סוּגֵי ִ
חוּטי______  (5חוּטֵ י_______
חוּטי_____ ֵ (4
חוּטי_____ ֵ (3
 (1חוּטֵ י____ ֵ (2

ִמדּוֹת הַ ח ֶֹשׁן.
צוּרת ֹו"_______":
רֹחַ ב הַ ח ֶֹשׁן ._______ :א ֶֹר הַ ח ֶֹשׁן )לְ אַחַ ר ִקפּוּל ֹו( ._______:מַ ִהי ָ

אַבְ נֵי הַ ח ֶֹשׁן.
טוּרים הָ יוּ בַּ ח ֶֹשׁן? __ .כַּמָּ ה אֲ בָ נִ ים בְּ כָל טוּר? ___ .
כַּמָּ ה אֲ בָ נִ ים הָ יוּ בַּ ח ֶֹשׁן?____ .כַּ מָּ ה ִ

ׁ ֵשמוֹ ת הָ אֲבָ ִנים:

ׁ ֵשמוֹ ת הַ ׁ ּ ְשבָ ִטים עַ ל הָ אֲבָ ִנים:
תם
ְל ִפי סֵ דֶ ר הֻלַ ְד ּ ָ

טוּר א'

_____ _____ _____

טוּר ב'

טוּר ג'

_____ _____ _____

טוּר ג'

טוּר ד'

_____ _____ _____

טוּר ד'

טוּר א'

_____ _____ _____

.2
.1
.3
ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן _____

טוּר ב'

.4
.6
.5
יְ הוּדָ ה _____ _____
.9
.8
.7
_____ _____ _____
.12
.11
.10
_____ _____ בִּ נְ י ִָמין
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בס"ד

ִחבּוּר הַ ח ֶֹשׁן לָאֵ פוֹד.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת עָ שׂוּ בִּ ְקצֵ ה הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן? ____ִ .ממַּ ה הֵ ן עֲשׂוּיוֹת?_______.
מַ ה ָשׂמוּ ְבּתוֹ הַ טַּ בָּ עוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹת?___________.
לְ הֵ יכָן ִחבְּ רוּ אֶ ת הַ ְקּצָ וֹת ֶשׁל ְשׁ ֵתּי הַ ַשּׁ ְר ְשׁ ָראוֹת?__________________________.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת עָ שׂוּ בַּ ָקּצֶ ה ַה ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן?____ .וְ ָשׂמוּ או ָֹתן כְּ לַפֵּ י הַ צַּ ד הַ ______.
הֵ יכָן ָשׂמוּ עוֹד ְשׁ ֵתּי ַטבָּ עוֹת? __________.
מַ ה ִהכְ ִניסוּ בְּ תוֹ הַ ַטּבָּ עוֹת הַ ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן וְ הָ אֵ פוֹד כְּ ֵדי לְ חַ בְּ ָרם? __________.

כהֲנִ ים:
ִס ּכ ּום ֲע ִׂש ַ ּית ִּבגְ ֵדי הַ ּ ֹ
פרק ל"ט פסוקים ב'-ל'

הַ ּ ְב ָג ִדים:

מ ַּ
ִ
מה הֵ ם ֲ
ע ׂ
ש ּויִים?

אֵ פוֹד
ח ֶֹשׁן
הַ ְמּעִ יל

ְמעִ יל
כָּתנוֹת
ְ
וּמגְ בָּ עוֹת
ִמצְ נֶפֶ ת ִ
ִמכְ נ ַָסיִ ם
אַבְ נֵט
צִּ יץ

ִרמּוֹנִים

פַּ עֲמוֹנִים

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְפקוּדֵ י
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"ח
סוּקים כ"ד – ל"א
פְּ ִ

ָהבַ ,ה ֶכּ ֶסף ו ְַהנְּ ח ֶֹשׁת
ִמ ְשׁ ַקל ְתּרוּמוֹת ַהזּ ָ
מַ ה ִמ ְשׁ ַקל הַ זָּ הָ ב ֶשׁל הַ ְתּרוּמוֹת ֶשׁהֵ בִ יאוּ?
______ כִּ ַכּר.

וְ _______ ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קּ ֶֹדשׁ) .כִּ ַכּר=_______ ִשׁ ְקלֵי כֶּסֶ ף(.

מַ ה ִמ ְשׁ ַקל הַ כֶּסֶ ף ֶשׁל הַ ְתּרוּמוֹת ֶשׁהֵ בִ יאוּ?
______ כִּ ַכּר.

וְ _______ ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קּ ֶֹדשׁ.

מֵ אֵ לּוּ ְתּרוּמוֹת הָ יָה ֶאת הַ ֶכּסֶ ף? מַ חֲ ִצית הַ ______
מֵ ֵאיזֶ ה גִּ יל סָ פְ רוּ אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל?______ .כַּמָּ ה ָכּל אֶ חָ ד הֵ בִ יא?___________
כַּמָּ ה אֲ נ ִָשׁים בְּ סַ  הַ כֹּל נִ ְספְּ רוּ? __ ____ אֶ לֶף וּ_____ אֲ לָפִ ים וַ ____ ____ וַ חֲ ִמ ִשּׁים.

ַמה ָעשׂוּ ִעם ִ 100כּ ַכּר ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָתּ ְרמוּ?
ִה ִתּיכוּ מֵ הֶ ם אֶ ת ___ הָ אֲ ָדנִים ֶשׁל ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן.
מּוּדי הַ ______ )הַ מַּ בְ ִדּילָה בֵּ ין אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים(.
וְ ֶאת __ הָ אֲ ָדנִ ים ֶשׁל עַ ֵ
ָאָדן"...
= וְ יוֹצֵ א ֶשׁעִ ם  100כִּ ַכּר הַ כֶּסֶ ף עָ שׂוּ ֶאת _____ הָ אֲ ָדנִ ים " -כִּ ָכּר ל ֶ

נּוֹתרוּ ?
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ְו ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ ַה ְשּׁ ָק ִלים ֶשׁ ְ
ַמה ָעשׂוּ ִעם ֶא ֶלף ְ
מּוּדי הֶ חָ צֵ ר סָ בִ יב.
ִה ִתּיכוּ מֵ הֶ ם אֶ ת הַ _______ וְ אֶ ת ִצפּוּי הַ _______ וְ הַ _______ ֶשּׁל עַ ֵ

מַ ה ִמ ְשׁ ַקל הַ ְנּח ֶֹשׁת ֶשׁל הַ ְתּרוּמ ֹות ֶשׁהֵ בִ יאוּ?
______ כִּ ַכּר.

וּ_______ ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קּ ֶֹדשַׁ .מה ָעשׂוּ ִעם ִמ ְשׁ ַקל ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֶשׁ ָתּ ְרמוּ?

_____________________(3 _______________(2______________________(1
_______________________(6 _________________(5 _________________(4
____________________________________(8 ________________________(7

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְפקוּדֵ י
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק מ'
סוּקים ט"ז – ל"ג
פְּ ִ

ֹשה ַר ּ ֵבנ ּו ~~~~
~~~~ סֵ ֶדר ה ֲָק ַמת הַ ִּמ ְׁש ָּכן ַע"י מ ׁ ֶ
ּ ְכתוֹ ב אֶ ת סֵ דֶ ר ֲ
דבָ ר וְדָ בָ ר.
ע ִׂשיַּת ּ ָכל ָ ּ
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם הֵ ִקים מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן?______________________

הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן

הַ ׁש ּולְ חָ ן

א .מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ _________.

א .מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ _______ בְּ צַ ד_____.

בָ .שׂם ֶאת הַ ______ בְּ תוֹ הָ אֲ ָדנִ ים.

ב .עו ֵֹר עָ לָיו אֶ ת _____________.

גִ .הכְ נִיס ֶאת הַ _______.
ד .הֶ ע ֱִמיד אֶ ת הַ ________ ֶשׁלּ
הַ פָּ ֹר ֶכת וּמָ סָ  הַ פֶּ תַ ח.

ַּגג הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן

נו ָרה
הַ ְּמ ֹ
א .מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ _______ בְּ צַ ד_____.
ב .וּמַ ְדלִ יק אֶ ת _____________.

א .מֵ נִ יחַ אֶ ת יְ ִריעוֹת הַ ________.
בָ .שׂם ֵמעָ לָיו אֶ ת יְ ִריעוֹת הַ _______.
גָ .שׂם מֵ עָ לָיו אֶ ת יְ ִריעוֹת ________
_________________________.

ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ז ָּהָ ב
א .מֵ נִ יחַ אֶ ת _____________
ִממּוּל הַ _________.
ב .וְ ________ עָ לָיו ְקט ֶֹרת.
גָ .שׂם אֶ ת ָמסָ  פֶּ תַ ח הַ _________

רון
הָ ָא ֹ
אָ .שׂם בְּ תוֹ הָ אָרוֹן ֶאת _________.
בָ .שׂם ֶאת הַ ______ בְּ תוֹ הַ טַּ בָּ עוֹת.
גָ .שׂם מֵ עָ לָיו אֶ ת הַ _________.
ד .מַ כְ ִניס אֶ ת הָ אָרוֹן ֶל__________.

עולָ ה
ִמזְ ּ ֵבחַ הָ ֹ
א .מֵ נִ יחַ אֶ ת _____________
ִממּוּל הַ ______ ֶשׁל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד.

הָ .שׂם פָּ ֹרכֶת לְ הַ בְ ִדּיל בֵּ ין _______

בַ .מ ְק ִריב עָ לָיו ָק ְרבָּ ן _____

לְ ______________.

וּמ ְנחַ ת הַ ______ ֶשׁל ָק ְרבָּ ן הַ ָתּ ִמיד.
ִ

-2 -

בס"ד

הַ ִּכ ּי ֹור ְוכַ נּ ֹו
א .מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ _______ וְ כַ נּ ֹו

ַרק אַחֲ ֵרי ֶשׁהֵ נִ יחַ אֶ ת ִמזְ בֵּ חַ הָ עוֹלָה
וְ הַ כִּ יּוֹר ַרק אָז הֵ ִקים מ ֶֹשׁה
אֶ ת -

בֵּ ין _________ לְ ________ ָקרוֹב
לְ צַ ד _______.
בִ .מלְ אוּ אוֹת ֹו בְּ ______ לִ ְרחֹץ בּ ֹו
י ַָדיִ ם וְ ______.

הֶ חָ צֵ ר
א .הֵ ִקים אֶ ת הַ _________
ִמסָּ בִ יב ַל______ וְ ַל______הָ ע ֹולָה
בָ .שׂם ֶאת מָ סָ  _______הֶ חָ צֵ ר.

ֹשה
וַ יְ כַ ל מ ׁ ֶ
ֶאת הַ _________.

בס"ד ְשׁ ִמי_____________________:

שת ְפק ּו ֵדי
ִמ ְבחָ ן ּ ָפ ָר ׁ ַ
סוּקים ט"ז – ל"ג
פֶּ ֶרק מ' פְּ ִ

הוּקם הַ ִמּ ְשׁ ָכּן?______________.
 (1בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם ַ
 (2מַ ה הַ ָדּבָ ר הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ָשּׂם מ ֶֹשׁה כְּ ֵדי לְ הָ ִקים אֶ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן?________________
 (3כַּמָּ ה יְ ִריעוֹת אַ ָתּה מַ כִּ יר ֶשׁעָ שׂוּ לְ גַג מֵ עַ ל הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ,וּמַ ה הֵ ן?_______________
_______________________________________________________
 (4לְ צ ֶֹר מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת?___________________________________
 (5אַחֲ ֵרי ֶשׁ ַקּ ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁ ָכּן וְ גַגּ ֹו הָ יוּ בְּ נוּיִ ם מַ ה ִהכְ נִ יס מ ֶֹשׁה לְ תוֹכ ֹו ִראשׁוֹן?_______
 (6מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה בַּ אֲ רוֹן לִ פְ נֵי ֶשׁ ִהכְ ִניס אוֹת ֹו לְ תוֹ הַ ִמּ ְשׁ ָכּן? )ְ 3דּבָ ִרים(
_______________(3 ________________(2 ________________(1
 (7אֵ לּוּ ְשׁלו ָֹשׁה כְּ לֵי הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ִהכְ ִניס מֹשֶׁ ה לְ תוֹ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד? ______________(1
.___________________(3 _________________(2
 (8מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה לְ אַחַ ר ֶשׁ ִהכְ ִניס אֶ ת ִמזְ בֵּ חַ הַ זָּ הָ ב?_____________________
 (9מַ ה ַתּפְ ִקיד הַ כִּ יּוֹר?________________________________________
 (10מַ הוּ הַ ָדּבָ ר הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁעָ ָשׂה מ ֶֹשׁה בַּ הֲ ָקמַ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן?___________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~
ציון______________________________ :חתימת הורים_______ ____:

